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ÖNSÖZ 

 

Spor insanların hayatına derinliğine giren sosyal bir olgudur. Günümüzde spor, pek çok 

amaca aynı anda hitap edebilen bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir yandan modern 

hayatın hazırladığı teknolojik kolaylıkların bir neticesi olarak ortaya çıkan hareketsizlik ve 

monotonluğa karşı alternatif olurken, bir yandan da sağlıklı kalabilmenin bir yolu olarak 

görülmektedir. Spor ve spor bilinci toplumların gelişmişlik seviyesinin ve çağdaşlığının önemli 

bir göstergesidir. 

Sporun önemi herkese kavratılmalı ve herkes spor yapmaya yönlendirilmelidir. Spor 

sadece bedensel yönüyle değil, ruhsal, ahlâkî ve milli yönleriyle de düşünülüp yapılmalıdır. Spor 

bir kültürel etkinlik olarak yapılmalıdır. Bilinçli bir biçimde bireylerine spor yaptıran toplumlar, 

bir yandan bireylerine büyük çapta fayda sağlamakta, diğer yandan ise, sosyal kalkınmanın 

unsurlarından biri olarak toplum için önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Toplumların ve 

bireylerin bilinçli olarak spor yapabilir anlayış ve imkânlara kavuşturulması sporun topluma 

yaygınlaştırılması açısından son derece önem arz etmektedir . 
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ÖZET 

" Hayatımız Spor " projesi ile Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu pansiyonunda 

kalan öğrencilerinden oluşan çalışma grubunun spor etkinliklerini artırma  amaçlanmaktadır. 

Projenin yürütüldüğü okul proje okulu olup öğrenciler il genelinde yapılan sınavla okula 

kabul edilmektedir. Burada öğrenciler akademik eğitimlerini sürdürürken eş zamanlı olarak 

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an Kursu bünyesinde hafızlık eğitimi de almaktadırlar. 

Proje fikri yoğun bir tempo ile eğitimlerini sürdüren öğrencilerin eğlenceli ve spor etkinliklerle 

eğitim çalışmalarını sürdürmeleri ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Proje pansiyonda kalan 5 ve 6. 

sınıf düzeyinde eğitim görmekte olan çalışma grubu ile yürütülmüştür. Proje uygulama sürecinde 

yapılan tüm çalışmalar okul idaresi ile birlikte koordine edilmiştir.  Proje kapsamında temin 

edilen materyaller yeniden kullanılabilir olup bu durum projenin sürdürülebilirliği artırmaktadır. 

Projenin sonlandırılması ile beraber tüm materyaller diğer öğrencilerin kullanımına olanak 

sağlaması amacıyla okul idaresine teslim edilmiştir. 

 

Bu proje Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Spor,  
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ABSTRACT 

With the "Our Life is Sports" project, it is aimed to do sports for a group of people 

staying at the Sıddık Tivnikli Hafız Imam Hatip Secondary School hostel. 

The school where the project is carried out is the project school and the students are 

admitted to The school where the project is carried out is the project school, and students are 

admitted to the school with the exam held throughout the province. While the students 

continue their academic education here, they also receive hafiz training under the Qur'an 

Course, which is affiliated to the Presidency of Religious Affairs. The idea of the project emerged 

from the need for students who continue their education with an intense tempo to continue 

their education with fun and sports activities. The project was carried out with the 5th and 6th 

grade working group living in the hostel. All the work done during the project implementation 

process was coordinated with the school administration. The materials provided within the 

scope of the project can be reused, which increases the sustainability of the project. Upon the 

termination of the project, all materials were handed over to the school administration in order 

to allow other students to use it. 

This project was supported by Atatürk University Social Awareness Projects. 

 

Keywords: Sport  
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi’dir. 

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Proje ekibi tarafından 08.03.2021-07.06.2021 tarihleri arasında Sıddık Tivnikli Hafız İmam 

Hatip Okulu’nda gerçekleştirilmiştir. 

Projenin Uygulanışı 

 

 Projenin uygulanması için gerekli materyaller, proje başvuru sürecinde belirlendiği gibi 

AS SPOR MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., DELTA SPOR DIŞ TİC. LTD.ŞTİ ve 

BERLİN BRANDS GROUP internet sitesi üzerinden sipariş verilmiştir. Bu kapsamda 2 adet 

Arduino OneConcept Elektronik Dart Board, BADMINTON 4 RAKET + 3 TOP  ve MKL-120 

MİNYATÜR FUTBOL KALESİ KATLANABİLİR 120 x 90 x 90 cm MKL-120 (ÇİFT)-NS-

STANDART  kargo ile teslim alınmıştır. 

 

Projenin uygulanacağı Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda proje ekibi ve 

okul idarecilerinin katılımı ile bir toplantı yapılmıştır. Proje çalışmalarının, okulumuza bağlı 

pansiyonda bulunan spor ve etkinlik salonunda yürütülmesi kararlaştırılmıştır.  

Fen Bilimleri öğretmeni Sadrettin Burak EKİZLER’in rehberliğinde pansiyonda kalan 5 

ve 6. sınıf düzeyinde eğitim görmekte olan öğrenciler hafta içi günleri 15.00-17.00 saatleri 

arasında çalışmaları planlanmıştır.  

 

Proje çalışmaları tamamlandıktan sonra projede alınan materyaller diğer öğrencilerin 

kullanımına sunulmak üzere okul idaresine teslim edilmiştir.
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PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER 

 

 

“Proje materyalleri ve Projenin uygulandığı ortam” 
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      SONUÇLAR 

 

 
Proje okulu olan Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler hem 

hafızlık eğitimi hem de akademik eğitim aldıklarından sosyal etkinliklere ihtiyaç 

duymaktadırlar. Projemizin uygulanması ile araştırmacı öğrencilerin meraklı ve eğlenceli bir 

şekilde çalışmalara katıldıkları gözlenmiştir. Ayrıca spor ve etkinlik alanında çeşitlilik 

farkındalık oluşturmuştur. 

Spor olumlu toplumsal davranışların kazanılmasına katkıda bulunur. Birlikte paylaşarak 

yaşamak toplumsal yaşamın bir gerekliliğidir. Spor, ekip bilincini ve birlikte çalışma, paylaşma 

alışkanlığını geliştirdiği için, insanların toplumsal yaşamlarında daha başarılı olmalarını sağlar. 

Spor, eşitlik fikrinin gelişmesine, başkalarının hakkına saygı göstermeye, düzenli çalışmaya, 

sistemli hareket etmeye, dikkatli olmaya, planlama ve değerlendirme yetisi kazanmaya hizmet 

ederek insanların toplumsal yaşama etkili, rasyonel ve dengeli bir biçimde uyum sağlamasına 

yarar. 

 

Projemizi destekleyerek öğrenci ve öğretmenler için çok önemli bir aktivite ortamı 

sağladığından dolayı Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve 

Merkezi’ne teşekkür ederiz. 


