
 

 

 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

RESİM BÖLÜMÜ 

DERS İZLENCE FORMU 

Dersin Kodu ve Adı TDP 102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II 

Dersin Tanımı 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri, bir katılımcı demokrasi programı 

olmakla birlikte, öğrencilerin topluma karşı sorumluluklarını fark 

etmelerini, anlamalarını ve sorumluluklarını yerine getirmelerini 

sağlamak için tasarlanan projelerdir. 

Dersin Kredisi 1 

Dersin Verildiği Dönem Bahar 

Ders Günü ve Saati - 

Dersin Formatı Uzaktan Eğitim - Yüz yüze Eğitim 

Dersin Yapılacağı Yer Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü 

Ders Sorumlusu ÖĞR. GÖR. TUĞRUL ALPASLAN DAMGACI 

Ders Sorumlusunun e-Posta 

Adresi ve Ofis Yeri 

tugrul_damgaci@hotmail.com 

Gaziantep Üniversitesi Merkez Kampüs, Güzel Sanatlar 

Fakültesi, Resim Bölümü. 

Öğrenci ile Görüşme Saatleri - 

Dersin Ön Koşulları 

(Ders tanımlanarak ders ile ilgili ön koşul 

Öğrencinin, bu dersi alması için geçmiş dönem derslerinde 

mailto:tugrul_damgaci@hotmail.com


 

 

 

bilgileri verilmelidir. Ayrıca dersin ön 

koşulu olduğu dersler varsa onların da 

hangi dersler olduğu belirtilmelidir.) 

 

gerekli krediyi elde etmesi 

Dersin Amacı 

(Dersin hangi amaçla verildiği ve 

öğrencilere neler kazandıracağı 

anlatılmalıdır.) 

 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi öğrencilere, toplumun 

güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik 

projeler hazırlama, bilimsel etkinliklerde yer alma ve katılma ile 

sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak 

yer alma, toplumsal projelerinin uygulanmasına yönelik temel 

bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. 

 

Öğretim Yöntemleri 

(Dönem boyunca kullanılacak çeşitli 

öğretim metotlarından da bahsedilmesi 

önemlidir. Örneğin; öğrencilerden sunum 

yapılması bekleniyor mu? Öğrencilerin 

katılımı ne derece de önemli? Grup 

çalışmaları olacak mı? Bu gibi soruların 

cevabı ders izlencesinde yer almalıdır.) 

Saha Uygulaması 

(Ders bütünüyle öğrencilerin katılımı, sivil toplum kuruluşları ile 

işbirliği, grup halinde yürütecekleri çalışmalar ve deneyimleri 

üzerine kurulmaktadır.) 

Dersin İçeriği ve Hedefler 

(Dersin içerdiği konular ve dönem 

sonunda öğrencilerin elde edeceği 

kazanımlar belirtilmelidir.) 

 

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, toplumdaki sorun ve 

ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve bu çözüm 

önerilerinin hayata geçirilmesini sağlayabilmek, farkındalıklarını 

geliştirmiş olan, bireylerin topluma karşı sorumluluklarını 

farketmelerini sağlayabilmek yetilerine ulaşırlar. 

 

Ders Geçme Koşulları 

(Öğrencilerin ders ile ilgili sorumlulukları, 

devam zorunlulukları, ödevler ve sınavlar 

hakkında detaylı bilgi verilmelidir.) 

 

Dersi alan her öğrenci ile beraber yapılan faaliyetlerin 

fotoğraflanıp dosyalanması ile proje teslimini yapılacak ve yıl 

sonu sınavı olarak notlandırılacaktır.  

Uygulama dersi saha çalışması olması nedeniyle bu dersin 

bütünleme sınavı gerçekleştirilmez. 

Ölçme ve Değerlendirme 

(Ödevlerin, projelerin ve sınavların yıl 

Dönem boyunca öğrenci Yıl sonu sınavından sorumludur. Telafi 



 

 

 

sonu notundaki etkileri ve ağırlıkları, 

notlandırma çizelgeleri ve standartlar 

kesin bir biçimde belirtilmelidir. 

Öğrenciler intihal ve kopya durumlarında 

sergilenecek yaklaşımdan dönem 

başında haberdar edilmelidir. Ayrıca 

ödevlerin teslim tarihinden sonra 

getirilen ödevlerin kabul edilip 

edilmeyeceği, eğer kabul edilecekse 

hangi şartlarda değerlendirileceği ve 

sınava giremeyen öğrenciler için takip 

edilecek yöntemler açıklanmalıdır.) 

için bütünleme sınavları yapılmamaktadır. 

1. 100 puan üzerinden değerlendirilecek Yıl Sonu sınavı. 

2.  TDP projesi kapsamında yapılan çalışmaların dosya 

şeklinde öğretim elemanına teslim edilecektir. 

Teslim süresi dolmuş ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Derse Katılım Durumu 
Devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrenci bahsi geçen 

projeye aktif olarak katılmak zorundadır. 

Kullanılacak Kaynaklar ve 

Kitaplar Listesi 

(Dönem boyunca öğrencilerinize faydalı 

olacağına inandığınız tüm makaleler, 

kaynaklar, kitaplar ve öğretim 

materyallerinin listesi sunulmalıdır.) 

 

---- 

 

HAFTALIK DERS PLANI 

(Ders konularının işleneceği haftaları açıklamanız öğrencilerin dersleri takip etmelerini ve hazırlanmalarını kolaylaştıracaktır. 

Haftalık ders planının derslerin işleniş hızına göre değişiklik gösterebileceği bilgisi de eklenebilir.) 

1. Hafta 

 

Konu: Derse genel giriş, dersle ilgili açıklamalar  

Amaç: Öğrencinin ders hakkında bilgi sahibi olması 

Ders Öncesi Görevler: - 

Ders Sırasında Yapılacaklar (Dersin İşlenişi): Dersi öğretim elemanının anlatımı 

Ders Sonrası Görevler: Yıl Sonu sınavı 

 

2. Hafta  

Konu: Proje döngüsü, proje döngüsü yönetimi  

Amaç: Öğrencinin bir projenin düşünce olarak ortaya çıkmasından başlayarak 

projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki tüm aşamalar hakkında 

bilgi sahibi olması amaçlanır. 



 

 

 

Ders Öncesi Görevler: - 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Dersi öğretim elemanının anlatımı 

Ders Sonrası Görevler: - 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl Sonu sınavı 

3. Hafta 

 

Konu: Sorun analizi 

Amaç: Öğrencinin projeyi gerçekleştirme aşamasında karşılaşabileceği 

sorunlar var mıdır? Varsa üstesinden nasıl gelinir gibi soruların yanıtlarını 

bulmak amaçlanmaktadır. 

Ders Öncesi Görevler: Sorun analizi tespiti 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Dersin öğretim elemanı tarafından anlatılması, 
öğrencilerin sorun analizi tespitleri 

Ders Sonrası Görevler: Sorun analizi tespitlerinin giderilmesine yönelik 
çalışmalar 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl Sonu sınavı 

4. Hafta  

Konu:  Çocuklarla Tanışma 

Amaç: Öğrenci bu ders kapsamında çocuk esirgeme kurumundaki çocuklarla 

tanışması. 

Ders Öncesi Görevler: Çocuk esirgeme kurumunda çocuklara projenin 
hazırlanması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara ve 
öğrencilerin malzeme ihtiyaç listesinde bulunan materyalleri temin etmesi 

Ders Sonrası Görevler: - 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl sonu Sınavı 

 

5. Hafta 

 

Konu: Kırtasiye ve yapı malzemelerinin temini ve dağıtımı 

Amaç: Çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara ve öğrencilere bu ders 

kapsamında faydalanacağı materyalleri temin eder. 

Ders Öncesi Görevler: Malzeme ihtiyaç listesi oluşturmak 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara ve 
Öğrencilerin malzeme ihtiyaç listesinde bulunan materyalleri temin edilmesi. 



 

 

 

Ders Sonrası Görevler: Sokak hayvanları için yuva yapımı ile ilgili araştırmlar. 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl Sonu Sınavı 

6. Hafta 

 

Konu: Sokak hayvanları için yuva yapımı 

Amaç: Kış şartlarında ve pandemi nedeniyle insanların çoğunlukla evlerinde 
bulundukları dönemlerde çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar ile beraber 
sokak hayvanlarına barınak yapmak yapılan barınakları süslemek. 

Ders Öncesi Görevler: Yuvayı yapacağı yerin tespiti 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğrencilerin ve çocuk esirgeme kurumundaki 
çocukların yuva yapım aşamaları, bu aşamaların her bir evresini 
fotoğraflamaları ve cep telefonları ile video çekimi 
 
Ders Sonrası Görevler: Çekilen fotoğrafların ve görüntülerin bilgisayar 
ortamına aktarılması, yaşanılan deneyimin yazılı hale getirilmesi 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl sonu Sınavı 

 

7. Hafta 

 

Konu: Sokak hayvanları için yuva yapımı 

Amaç: Kış şartlarında ve pandemi nedeniyle insanların çoğunlukla evlerinde 
bulundukları dönemlerde çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar ile beraber 
sokak hayvanlarına barınak yapmak yapılan barınakları süslemek. 

Ders Öncesi Görevler: Yuvayı yapacağı yerin tespiti. 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğrencilerin ve çocuk esirgeme kurumundaki 
çocukların yuva yapım aşamaları, bu aşamaların her bir evresini 
fotoğraflamaları ve cep telefonları ile video çekimi 
 
Ders Sonrası Görevler: Çekilen fotoğrafların ve görüntülerin bilgisayar 
ortamına aktarılması, yaşanılan deneyimin yazılı hale getirilmesi 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl sonu Sınavı 

8. Hafta 

 

Konu: Sokak hayvanları için yuva yapımı 

Amaç: Kış şartlarında ve pandemi nedeniyle insanların çoğunlukla evlerinde 

bulundukları dönemlerde çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar ile beraber 

sokak hayvanlarına barınak yapmak yapılan barınakları süslemek. 

Ders Öncesi Görevler: Yuvayı yapacağı yerin tespiti 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğrencilerin ve çocuk esirgeme kurumundaki 
çocukların yuva yapım aşamaları, bu aşamaların her bir evresini 
fotoğraflamaları ve cep telefonları ile video çekimi 
 



 

 

 

Ders Sonrası Görevler: Çekilen fotoğrafların ve görüntülerin bilgisayar 
ortamına aktarılması, yaşanılan deneyimin yazılı hale getirilmesi 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl sonu Sınavı 

9. Hafta 

 

Konu: Malzemeler üzerine boyama etkinliği 

Amaç: Kış şartlarında ve pandemi nedeniyle insanların çoğunlukla evlerinde 

bulundukları dönemlerde çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar ile beraber 

sokak hayvanlarının barınak ve yaparak boyanması 

Ders Öncesi Görevler: malzemelerin tanıtılması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğrencilerin ve çocuk esirgeme kurumundaki 
çocukların yuva yapım aşamalarında boyama teknikleri ile etkinlik 
düzenlenmesi. 
Ders Sonrası Görevler: Çekilen fotoğrafların ve görüntülerin bilgisayar 
ortamına aktarılması, yaşanılan deneyimin yazılı hale getirilmesi 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl sonu Sınavı 

 

10. Hafta 

 

Konu: Malzemeler üzerine boyama etkinliği 

Amaç: Kış şartlarında ve pandemi nedeniyle insanların çoğunlukla evlerinde 

bulundukları dönemlerde çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar ile beraber 

sokak hayvanlarının barınak yaparak boyanması. 

Ders Öncesi Görevler: malzemelerin tanıtılması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğrencilerin ve çocuk esirgeme kurumundaki 
çocukların yuva yapım aşamalarında boyama teknikleri ile etkinlik 
düzenlenmesi. 
Ders Sonrası Görevler: Çekilen fotoğrafların ve görüntülerin bilgisayar 
ortamına aktarılması, yaşanılan deneyimin yazılı hale getirilmesi 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl sonu Sınavı 

 

11. Hafta 

 

Konu: Malzemeler üzerine boyama etkinliği 

Amaç: Kış şartlarında ve pandemi nedeniyle insanların çoğunlukla evlerinde 

bulundukları dönemlerde çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar ile beraber 

sokak hayvanlarının barınak yaparak boyanması. 

Ders Öncesi Görevler: malzemelerin tanıtılması 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Öğrencilerin ve çocuk esirgeme kurumundaki 
çocukların yuva yapım aşamalarında boyama teknikleri ile etkinlik 
düzenlenmesi. 



 

 

 

Ders Sonrası Görevler: Çekilen fotoğrafların ve görüntülerin bilgisayar 
ortamına aktarılması, yaşanılan deneyimin yazılı hale getirilmesi 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl sonu Sınavı 

12. Hafta 

 

Konu: Yuva yapımı esnasında çekilen fotoğrafların ve kayıtlı görsellerin 

kurgulanması 

Amaç: Öğrencilerin ve çocuk esirgeme kurumundaki çocukların ders 

kapsamında yapmış oldukları faaliyetlerini proje kapsamında daha fazla 

kitleye ulaştırmak. 

Ders Öncesi Görevler:- 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Fotoğraflar ve görüntülerin kurgulanması 
Ders Sonrası Görevler: - 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl sonu Sınavı 

13. Hafta 

 

Konu: Yuva yapımı esnasında çekilen fotoğrafların ve kayıtlı görsellerin 

kurgulanması 

Amaç: Öğrencilerin ve çocuk esirgeme kurumundaki çocukların ders 

kapsamında yapmış oldukları faaliyetlerini proje kapsamında daha fazla 

kitleye ulaştırmak. 

Ders Öncesi Görevler:- 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Fotoğraflar ve görüntülerin kurgulanması 
Ders Sonrası Görevler: - 

Ölçme-Değerlendirme: Yıl sonu Sınavı 

14. Hafta 

Konu: Yuva yapımı esnasında çekilen fotoğrafların ve kayıtlı görsellerin 

kurgulanması 

Amaç: Öğrencilerin ve çocuk esirgeme kurumundaki çocukların ders 

kapsamında yapmış oldukları faaliyetlerini proje kapsamında daha fazla 

kitleye ulaştırmak. 

Ders Öncesi Görevler:- 

Ders Sırasında Yapılacaklar: Fotoğraflar ve görüntülerin kurgulanması 
Ders Sonrası Görevler:  Yapılan faaliyet sonucunda yuvaların çevreye 
yerleştirilmesi  

Ölçme-Değerlendirme: Yıl sonu Sınavı 



 

 

 

 

YIL SONU SINAV (FİNAL) HAFTASI 

Sınavın Türü veya Türleri: Uygulama Proje Teslimi 

Ölçme-Değerlendirme: Saha çalışması esnasında çekimini yaptıkları 
görüntülerin ve fotoğrafların kurgulanarak sistem üzerinden teslim edilmesi 
yılsonu sınavı olarak değerlendirilecektir. 

Final sınavı uygulama ödevinin 100 puan üzerinden başarısı.  

Projeyi gerçekleştirmiş ve görüntüleri kurgulayıp teslim etmiş olmaları gerekir. 

 

 

 


