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SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

PROJE SONUÇ FORMU 

1. AÇIKLAMALAR 

Projenin Adı              Yeşil Kampüs Park Projesi 

Proje Yürütücüsü Kurum Bilgileri 

Birim Meslek Yüksekokulu 

 

Projeye Katkı Sağlayan Kurum / Kuruluşlar 

1- Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

2- Sinop Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

3- Sinop Meslek Yüksekokulu 

4-Özdemir Reklam 

5- 

Projeye Finansman Açısından Katkı Sağlayan Kurum / Kuruluşlar 

1- Proje faaliyetleri kapsamında nakit finansman kullanılmamıştır. 

2- 

3- 

4- 

5- 
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Projenin Hedef Kitlesi 

1- Sinop Üniversitesi öğrencileri 

2- Sinop Üniversitesi akademik ve idari personeli 

3- Üniversite dışından gelecek olan ziyaretçiler 

4- 

5- 

 

2. FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1.Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Faaliyet 1:  

Ağaçlandırma sahasının belirlenmesi: Meslek Yüksekokulu proje yürütücüsü ve Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı Teknik İşler Şube Müdürlüğü’nden 2 katılımcı ile 20.12.2021 tarihinde Sinop 

Üniversitesi Kuzey Kampüsü yerleşkesinde gerçekleştirilen keşif çalışmaları neticesinde en uygun fidan 

dikim alanı belirlenmiştir. 

Faaliyet 2: 

Toprak yapısına uygun fidanların belirlenmesi, fidan talep ve teminlerinin yapılması: Proje yürütücüsü 

ve Sinop Üniversitesi peyzaj yetkilisi 2 katılımcı ile 21.12.2021 tarihinde fidan dikim bölgesindeki toprak 

yapısı ve Sinop bölge iklimine uyumlu Bektaşağa Fidanlık Şefliği’nde envanterde bulunan mazı, defne, 

okaliptüs, mavi servi, iğde ve dişbudak olmak üzere 6 farklı ağaç türü belirlenmiştir. 

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında; Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şubesi, 

Bektaşağa Fidanlık Şefliğinden her bir ağaç türünden 50’şer adet olmak üzere toplam 300 fidan talep 

edilmiştir. Talep edilen fidanlar ücretsiz olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik İşler Şube 

Müdürlüğü’ne Fidanlık Şefliği personelince 27.12.2021 tarihine kadar 2 parti halinde teslim edilmiştir. 

Faaliyet 3: 

Fidan dikim yerlerinin hazırlanması: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik İşler Şube 

Müdürlüğü’ne ait iş makinası ve 2 personel tarafından 23.12.2021 tarihinde fidanların yer alacağı alanda 

çukurlar kazılmıştır.  

Faaliyet 4: 

Fidanların öğrenciler ve personel tarafından dikilmesi: 03.01.2022 tarihinde Meslek Yüksekokulu Elektrik 

ve Enerji Bölümü 1. ve 2. Sınıf öğrencileri (20 katılımcı), Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik 

İşler Şube Müdürlüğü ve peyzaj işlerinden (3 katılımcı), Proje yürütücüsü ve 1 katılımcı öğretim elemanı 

tarafından mazı, defne, okaliptüs, mavi servi, iğde ve dişbudak türlerinden 300 adet fidan toprakla 

buluşturulmuştur.  
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Etkinlik kapsamında; proje yürütücüsü tarafından fidan dikimi gerçekleştiren öğrenci ve personele daha 

yaşanabilir bir çevre ve atmosfer için ağaçlandırmanın önemi, ormanların artırılması, karbon salınımını 

azaltıcı yaklaşımın özendirilmesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında faaliyet sırasında 

anlatımlar ve bilgilendirmeler sağlanmıştır. Yapılan uygulama ve bilgilendirmeler kapsamında 

farkındalığın artırılması hedeflenmiştir. Faaliyet süresince gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinde 

fotoğraf kareleri de alınarak proje sonuç raporu eklerinde sunulmuştur. Sahada fidan dikiminin (yeşili 

toprakla buluşturmanın) vermiş olduğu memnuniyetin tüm katılımcıların yüzlerine yansıdığı 

gözlemlenmiştir. 

Faaliyet 5: 

Künyelerde yazılacak bilgilendirme metinlerinin belirlenmesi: Meslek Yüksekokulu yönetimince 

belirlenen akademik personellerden oluşan komisyon tarafından ağaçlandırma sahasında farkındalık 

oluşturmak üzere ağaç künyeleri üzerine yazılacak metinler 30.03.2022 tarihinde belirlenmiştir.  

Faaliyet 6: 

Fidanlara ait uzun ömürlü künyelerin hazırlanması: Meslek Yüksekokulu proje laboratuvarında mevcut 

olan 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak yaprak motifi oluşturulmuş ve farkındalık oluşturacak metinler bu 

motiflerin üzerine aktarılmıştır. 

Faaliyet 7: 

Fidanların künyelerinin ve Yeşil Kampüs Park Projesi ana tabelasının konumlandırılması: Elde edilen 

yaprak motifli bilgilendirme künyeleri ve “Yeşil Kampüs Park Projesi” ana tabelası 26.05.2022 tarihinde 

Kuzey Kampüs Yerleşkesi içerisinde bulunan ağaçlandırma sahasında Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı personelince konumlandırılmıştır. 
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2.2.Elde Edilen Sonuçlar 

 

Proje sonunda hedef kitlenin durumundaki gelişmeler; elde edilen ürünler/çıktılar (azami 5 adet 

görsel, en az 400 kelime ile açıklama yapılmalıdır.) 

Sinop Üniversitesi kuzey kampüs yerleşkesinde bulunan öğrenciler, akademik ve idari personelin yanı 

sıra dış katılımcı paydaşlara daha yaşanabilir bir çevre ve atmosfer için ağaçlandırmanın önemi, 

ormanların artırılması, karbon salınımını azaltıcı yaklaşımın özendirilmesi, küresel ısınma ve iklim 

değişikliğinin vurgulanması amacıyla; fidan dikilmesi ve farkındalık artırıcı bilgilendirme materyalleri 

hazırlanması planlanan “Yeşil Kampüs Park” projesinde; Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 

bölge iklimine uyumlu fidan teminlerinin gerçekleştirilerek Sinop Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı biriminin uygun göreceği konumlarda ağaçlandırma faaliyetleri öğrencilerimiz, akademik 

personelimiz ve teknik personelin desteğiyle sorunsuz olarak birlik ve beraberlik içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinesinde fidan dikim alanının belirlenerek 

iş birliği içerisinde fidan çukurlarının hazırlanması sağlanmıştır.  Mazı, defne, okaliptüs, mavi servi, iğde 

ve dişbudak türlerinden 300 adet fidan fidan seçimi ve temini Sinop Orman Bölge Müdürlüğü 

Ağaçlandırma Şubesi tarafından bedelsiz olarak Üniversitemize sağlanmıştır. Fidanların öğrenci, 

akademik personel ve teknik personel desteğiyle dikimi gerçekleştirilmiştir. Proje başvurusu sonuçları 

açıklanarak projenin kabul edildiği bildirilmesine müteakip akademik komisyon tarafından fidanların 

üzerine çevre bilinci, atmosfer, küresel ısınma ve iklim değişikliği başlıklarında 20 adet metin/künye 

hazırlanmış ve bu künyeler fidanlar üzerinde konumlandırılmıştır. Sonuç olarak; Sinop Üniversitesi 

kuzey kampüs yerleşkesi kapsamında bir ağaçlandırma parkının oluşturulması, karbon salınımının 

bertaraf edilmesi ve oluşturulan bu park içerisinde dikilen ağaçların künyelendirilerek gelecek nesillere 

çevre, orman ve iklim farkındalığı ile küresel ısınma ve karbon salınımı azaltımı konularının 

vurgulanması somut hale getirilmiş bir proje örneği hayata geçirilmiştir.  Sinop Üniversitesi öğrencileri 

ve personelinin katılımıyla küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için ağaçlandırma sahasına bölge 

iklimine uyumlu 300 adet fidan dikilmiştir. Bu kapsamda üniversitemiz kampüsünün daha yeşil bir hale 

gelmesi sağlanmıştır. Dikilen her bir fidan ile karbon salınımı bertaraf edilmeye başlanmıştır. Proje ayrıca 

Karadeniz Bölgesinin kış aylarında aldığı yoğun yağışla birlikte oluşabilecek heyelan riskinin de 

azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Uzun ömürlü ağaçlar toprakla buluşturularak daha yaşanabilir bir alan 

oluşturulmuş;  çevre, iklim, küresel ısınma ve orman bilincinin artırılması için komisyon marifetiyle yazılı 

ve görsel bilgilendirme künyeleri ve bir ana tabela tasarımı yapılmıştır. Farkındalık oluşturmaya yönelik 

faaliyetler sırasıyla belirlenen takvim çerçevesinde sorunsuz olarak uygulanarak elde edilen somut 

çıktılar fidanların canlı kaldığı süre içerisinde Sinop Üniversitesi öğrencileri, akademik, idari personeli ve 

dış paydaşlarımız ile paylaşılmaya devam edecektir. Sonuç olarak; “Yeşil Kampüs Park Projesi” 

kapsamı ağaçların yaşam süresi boyunca, sera gazları azaltımına destek sağlayarak, küresel iklim 

değişikliğinin önlenmesi noktasında olumlu katkılar sağlayacaktır. Orman kültürünün artırılarak daha 

yeşil bir kampüs temasına katkı yapacak olan bu projenin kuruma, iç ve dış paydaşlarına (tüm nesillerde) 

yaşayan ağaçlar ve destekleyici görseller kanalıyla uzun yıllar boyunca farkındalık oluşturmaya devam 

edeceği düşünülmektedir. 
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Aşağıdaki soruları gerçekleştirdiğiniz projeyi/etkinlikleri göz önünde bulundurarak 

cevaplayınız. 

Ne tür zorluklar ve problemlerle karşılaştınız? Nasıl başa çıktınız? 

Proje başvurusu yapıldıktan sonra projenin kabul edilip edilmeyeceği bilinmediği için projeyi uygulayıp 

uygulamama noktasında tereddüt yaşanmıştır. Şöyle ki, proje uygulama alanının kampüs içerisinde 

olmasından ötürü Üniversite idaresinin müsaadesinin alınması önem arz etmektedir. Fidan temini için 

gerekli yazışmalar, fidan temini ve fidan dikimi proje başvurusunun ardından gerçekleştirilmiştir. Ancak 

diğer faaliyetlerin uygulanması için Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü’nden gelecek proje onayı 

beklenmek durumunda kalınmıştır.  

Bu proje/etkinlikleri yeniden planlasaydınız ne tür değişiklikler önerirdiniz? 

Proje etkinliklerini planlama ve gerçekleştirilmesinde her projenin başvuru sahibince makul uygulama 

süresi olmaktadır. Ancak ağaç dikimi gibi uygulamaların mecburen belirli aylarda yapılması verimlilik ve 

başarı bakımından önemlidir. Daha net olarak belirtmek gerekirse; Sosyal Sorumluluk Proje 

koordinatörlüğünün başvuran birim/personelin proje uygulamalarını proje onayının öncesinde veya 

sonrasında ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiğinin tarif edilmesi projenin sürdürülebilirliğini 

sağlayacaktır. Ayrıca başvuruların, sonuçlarının ve uygulamanın hangi takvime göre yapılacağının 

belirlenmesi proje uygulamalarını daha da kolaylaştırabilecektir. Aksi halde proje onayının peşine sonuç 

raporu için 15 gün süre verilmesi yeterli süre olarak değerlendirilmemektedir.  

Sosyal Sorumluluk adına gerçekleştirmek istediğiniz amaçlara ulaşabildiniz mi? Açıklayınız. 

Sinop Üniversitesi Kuzey kampüsü içerisinde ağaç sayısı ve çeşitliliğinin yeterli sayıya ulaştırılması, 

Heyelan durumunun azaltılması, daha yeşil kampüs hedefininin sağlanması, Karbon salınımlarında 

bilinçlenme yetersizliğinin giderilmesi, Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin devam etmesi 

gerekçeleriyle başlanan Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hedeflenen tüm faaliyetler sırasıyla 

uygulanmıştır. Uygulanan faaliyetlerle proje önerisinde ve başvurusunda belirlenen amaçların büyük bir 

bölümü sağlanmıştır. 

Tamamlanan projenin sürdürülebilir bir çıktısı oldu mu? 

Yeşil Kampüs Park projesi kapsamında dikilen 300 adet fidan ve hazırlanan bilgilendirme materyalleri 

ile farkındalık oluşturulması amaçlı proje uygulamasının tamamlanmasından sonraki süreçte oluşacak 

yaygın etkinin ağaçların yaşam süresi boyunca ve dış ortama bilgilendirme iç ve dış paydaşlar üzerinde 

devam etmesi beklenmektedir. 
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3. PROJE FAALİYET TAKVİMİ  

(Takvim üzerinde ilgili ayda gerçekleştirilen faaliyet isimlerini kısaca belirtiniz.) 

 

3. PROJE BÜTÇESİ 

Gereksinimler Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet 

 Ağaç fidanı  
300 
Adet 

Bedelsiz - 

 Fidan çukuru kazılması 
300 
Adet 

Bedelsiz - 

 Ağaç Künyesi 20 Bedelsiz - 

 Park Levhası 1 Adet Hibe - 

OCAK 2022 
Faaliyet 4: 
Fidanların toprakla 
buluşturulması 
 

MAYIS 2022 
Faaliyet 7: Ana 
tabela ve künyelerin 
konumlandırılması 

 

EYLÜL 

 

HAZİRAN 

 

MART 2022 
Proje onayının 
gerçekleşmesi  
 
Faaliyet 5: 
Komisyon kurulması 

 

TEMMUZ 

 
AĞUSTOS 

 

EKİM 

 
KASIM 2021 
Proje Başvurusunun 
yapılması 

ARALIK 2021 
Faaliyet 1: 

Ağaçlandırma 

sahası, 2: fidan 

cinslerinin 

belirlenmesi 

3:Fidanların temini 

ŞUBAT 2022 

 
NİSAN 2022 
Faaliyet 6: 
Künyelerin ve Ana 
tabelanın 
hazırlanması 

 


