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Biz “dünyayı değiştirmek istiyoruz!” söyle-
mesi basit kelimeler belki eğer “imkânsız”ın 
varlığına inananlardansanız. Biz imkânız 
nedir bilmiyoruz, sadece oturup gülüyoruz. 
Bize “imkânsız” deyin biz de müziğimizi 
biraz daha yükseltip bir fincan daha kahve 
alıp onu “imkânlı” yapalım.

Şimdi bizim zamanımız! Şimdi gençliğin 
harekete geçme zamanı! Şimdi kanepeler-
imizden kalkıp ellerimizi kirletme zamanı! 
Şimdi imkânsızı çöpe atıp imkânlı yapma 
zamanı!
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1.Vizyonumuz

Duyarlı ÖzÜ olarak kişilerin yaşadığı çevreden so-
rumlu olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda onlara 
yol gösteriyoruz. Özyeğin Üniversitesi öğrencileri-
nin içerisinde yaşadıkları çevreye karşı duyarlı olma-
larını ve farkındalıklarının gelişmesini sağlayan ve 
bu konudaki deneyimlerini arttıran bir proje olmayı 
hedefliyoruz. 

• Öğrencilere “gönüllülük” kavramının önemi-
ni göstermeye çalışıyoruz.
• Toplumda algı sıkıntısı olan sosyal problem-
ler hakkında algıları değiştirmeyi ve farkındalık 
yaratmayı amaçlıyoruz. 

2.Misyonumuz

Duyarlı ÖzÜ olarak en temel amacımız, her öğrenci-
nin topluma hizmeti birinci elden deneyimlemesi 
ve kurumda sürdürülebilir bir gönüllülük kültürü 
oluşturmaktır. Türkiye’de gönüllülük aktiviteleri-
nin pek yaygın olmadığı gerçeğinden yola çıkarak 
2011 yılında başladığımız çalışmalarımızın en büyük 
amacı, öğrencilerimize gönüllülük deneyimi yaşat-
mak. Ülkemizdeki gönüllülük çalışmaları az olduğu 
kadar, vatandaşlarımızın sosyal problemler hakkın-
daki farkındalıkları da bir o kadar kısıtlı. Toplumsal 
Duyarlılık Projeleri olarak, yaptığımız çalışmalar-
la öğrencilerimizin sosyal problemler hakkındaki 
farkındalıklarını da arttırmayı hedefliyoruz. 



3.Değerlerimiz

Duyarlı ÖzÜ, bağlı olduğu Özyeğin Üniversitesi’nin 
değerlerinden olan özgürlük ve çok boyutluluğu 
özümsemenin yanında, aşağıda sıralanan değerleri 
de kendisine ilke edinmiştir; 

  
• Duyarlı ÖzÜ hiçbir şekilde din, dil, ırk 
ve cinsiyet ayrımcılığı yapmaz ve kişisel 
özgürlüklerin savunucusu olur. 

• Duyarlı ÖzÜ gönüllülerini farklı kültür ve 
görüşlere saygılı olmak konusunda teşvik eder. 

•  Duyarlı ÖzÜ hem gönüllüleri hem de çalıştığı 
bireyleri arasında eşitliği sağlar ve kimseye 
imtiyaz göstermez. 

•  Duyarlı ÖzÜ çalıştığı kurum ve kuruluşlara 
ve onların hassas olduğu noktalara saygı 
gösterir.

• Duyarlı ÖzÜ gönüllüleri sahip olduğu etik 
değerler gereği dürüst ve saygılı olmanın 
yanında takım çalışmasına ve hem bireysel 
hem toplumsal sorumluluklarına sıkı sıkıya 
bağlıdır. 

• Duyarlı ÖzÜ açık kapı politikasını benim-
semiştir. Gönüllüleri, yöneticilerine diledikleri 
zaman, diledikleri konu hakkında rahatlıkla 
gelebilirler. 

• Duyarlı ÖzÜ tüm çalışmalarında İnsan zak-
ları Evrensel Bildirgesi’ne, Çocuk Hakları Sö-
zleşmesine ve Hayvan Hakları Sözleşmesi’ne 
titizlikle uyar. 
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4.Yöneticimizin Mesajı

Benim için Duyarlı ÖzÜ demek aile demek. Burada bir aile içerisinde 
olabilecek her şeyi görmek ve yaşamak mümkün. 

Duyarlı ÖzÜ ile olan hikâyem, Duyarlı ÖzÜ’nün kuruluşuyla birlikte 
yani 2011 senesinde başladı. İnanılmaz güzel anılar biriktirmekle kal-
madım aynı zamanda çok fazla şey öğrendim. İkinci ailem dediğim bu 

80 kişilik kalabalık bir aile olarak biz zaman zaman denk düşemediğimiz konular olsa da ortak 
noktayı her zaman bulup hedefimiz için çalışmasını ve başarmasını bildik. 

Az önce de dedim ya, burada bir ailede görebileceğiniz çoğu şeyi görüp yaşamanız mümkün 
diye, işte gerçekten de öyle. Ailendir seni büyüten, sana her gün yeni şeyler öğreten ve seni 
daha iyi bir insan yapan. Duyarlı ÖzÜ’nün anlamı benim için tam da bu yüzden “aile” demek. 

Biz kampüste yemek yerken de, dışarıda buluşup kahve içtiğimizde de, ya da sahada okul in-
şaatı yaparken de aynı duyguları yaşıyoruz. Tabi ki yaşadığımız problemlerimiz oluyor, ama 
işimizi önceliğe alıp problemlerimizi tolere edebilmeyi biliyoruz. İşte bu yüzden de ortaya çok 
güzel işler çıkıyor. Çünkü tam 80 tane insan ve verdikleri sonsuz emek! Bu paha biçilemez bir 
şey! Bu tarif edilemez bir mutluluk!

2011 yılından beri içerisinde olduğum bu ailenin kuruluşuna tanıklık ettim ve gelişiminde rol 
aldım, hep birlikte adım adım daha da büyüttük, tıpkı bir bebek büyütür gibi özenle. Bu şa-
hane ekibin başındaki şanslı insan olarak duyduğum gururu ve mutluluğu hangi kelimelerle 
anlatsam az kalır. 

Bu noktadan sonra söyleyebileceğim tek şey; beni ben yapan Duyarlı ÖzÜ Ailesi’ne sonsuz 
teşekkürler! 

İyi ki varsınız çocuklar!
Mücadeleye devam!

       

Gökçe Gökbalkan
 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi

                                                          Özyeğin Üniversitesi 2013 Mezunu

güzel insanlar bana mücadeleyi öğretti, asla pes etmemeyi, ekip olmayı ve bir amaç için çalış-
mayı. En önemlisi bu insanlar bana, hayal kurmayı ve o hayale ulaşmak için çalışmanın ne 
demek olduğunu öğretti. Burada büyüdüm ben, burada öğrendim bir hedef için bir şeyleri 
kendinden feda etmek ne demek ve o hedefin tamamen başka bir insan için olmasının sana 
verdiği manevi tatmini iliklerime kadar hissettim. Bu yüzdendir ki Duyarlı ÖzÜ ve bu ailenin 
80 üyesi benim için bir ekipten çok daha fazla şey ifade ediyor. 
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5. Öğrenci Dekanımızın Mesajı 

“Çok fazla düşünüyoruz ve çok az hissediyoruz. Makinelerden
 daha çok insanlığa; zekadan daha çok iyilik ve nezakete 
ihtiyacımız var. Bu nitelikler olmadan hayat vahşete 
dönecek ve her şey kaybolacak.” -- 

Charlie Chaplin

2011 senesinden bu yana Duyarlı Özü projesi Üniversitemizin toplumsal vicdanını temsil ediyor 
ve projenin 80 kişilik ekibi geliştirdikleri alt projeler ile eşine az rastlanır güzellikte bir çalışma 
ortaya koyuyor. Başarıyla planladıkları ve yürüttükleri çevre, hayvanlar, yaşlılar ve çocuklarla ilg-
ili projelerle Üniversitemizde farkındalığın artmasını ve sadece düşünen değil ama aynı zamanda 
hisseden bireylerin oluşturduğu bir ortak yaşamın kurulmasını sağlıyorlar. Tamamen gönüllülük 
üzerine inşa edilmiş Duyarlı ÖzÜ projesinin iyilik dokunuşları, Öğrenci Yaşam Ofisimizin ve 
öğrencilerimizin çok değerli çabalarıyla kampüs sınırlarını aşıp Türkiye’nin dört bir yanındaki in-
sanlara ulaşıyor. Bazen hayaline erişin bir çocuğun gülümsemesine dönüşüyor, bazen eskimiş bir 
okul duvarındaki terle karışan boyaya, bazense yaşlı bir insanın kırışmış yüzüne dökülen gözyaşı-
na; ve elbette her zaman bu iyilik dokunuşlarının sahibi güzel insanların mutluluğuna.

Her baktığımızda gurur duyduğumuz Duyarlı ÖzÜ resminde çok kişinin fırça darbesi var. Sayın 
Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’e projeye verdikleri önem ve sınırsız destek için gönülden 
teşekkürlerimi sunarım.  Öğrenci Yaşam Ofisimizin ekip lideri Dr. Susan Rottmann proje çalışma-
larında tüm ekibe “göz” “kulak” oldu. Teşekkürler Susan Hocam! Projelerin önemli bir kısmı ENG 
102 dersi kapsamında öğrencilerin yerine getirmesi gereken bir sosyal sorumluluk görevi olarak 
yürütüldü. Çok değerli destekleri için Mahir Sarıgül Hocamıza minnetarız. Duyarlı ÖzÜ’nün 
bu günlere gelmesinde ve projelerin başarıyla yürütülmesinde Üniversitemizin Satın Alma 
Birimi’nden, Mali İşler Birimi’ne, İdari İşler’den SIS görevlilerine çok çalışanımızın emeği geçti. 
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Küçücük boyu ama kocaman kalbiyle Duyarlı ÖzÜ eğer bir çocuksa doğduğu günden beri ona tüm 
sevgisini ortaya koyarak bakan kişi Gökçe Gökbalkan’dır. Ekip lideri olarak gösterdiği gayret, öz-
veri ve sabır, Duyarlı ÖzÜ’nün gurur duyduğumuz başarılı bir proje olarak bugüne kadar sürmesi-
ni sağladı. Onu şimdi biz büyütüyoruz ama Duyarlı Özü hep senin çocuğun olarak kalacak Gökçe. 
Her şey için teşekkürler.

Son olarak projenin mutfağında yer alan ve güzel yürekleri beraber atan 80 kişilik Duyarlı ÖzÜ 
ekibine teşekkür etmek isterim. Mutluluğun tarifini sanırım en güzel sizler yapabilirsiniz; bilmen-
izi isterim ki bir araya geldiğinizde de mutluluğun resmi oluyorsunuz. 
Ne yazık ki vahşi bir dünyada yaşıyoruz ve her şey kaybolmadan önce yapabileceğimiz bir şeyler 
var. Bize bunları hatırlattığı için tüm Duyarlı ÖzÜ ekibini teker teker sevgiyle kucaklıyorum.

“Ne gelir elimizden insan olmaktan başka” -- Edip Cansever

Dr. Güray Erkol
Öğrenci Dekanı-Öğretim Üyesi



6.Toplumsal Duyarlılık Projeleri Nedir?
 
Duyarlı ÖzÜ Ekibi Özyeğin Üniversitesi’nin Toplumsal 
Duyarlılık Projeleri’ni yürüten ekiptir ve Öğrenci Yaşam 
Ofisi’ne bağlı olarak çalışır. 
 
TDP (Toplumsal Duyarlılık Projeleri) iki aşamalı bir 
çalışmadır. Bu çalışmanın ilk aşamasını tüm Özyeğin 
Üniversitesi öğrencilerinin almakla yükümlü olduğu ve 
konusu Sosyal Girişimcilik olan ENG 102/104/106 der-
sleri ile birlikte yürütülen bir saha çalışması oluşturmak-
tadır. Bu çalışmayla öğrencilerin –hizmet ederek öğren-
meleri- hedeflenmektedir. Derslerinin birer parçası 
olarak sınıf içerisinde yapılan her türlü akademik çalış-
maya ek olarak, öğrencilerden dersi aldıkları dönem 
boyunca Duyarlı ÖzÜ Ekibi tarafından üretilen projele-
rde 12 saat boyunca çalışmaları beklenmektedir. 

TDP’nin ikinci kısmını ise ÖzÜ Projeleri adı ver-
ilen ve Özyeğin Üniversitesi’nde kalıcı bir gönüllülük 
kültürü kurmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projeleri 
oluşturur. Bu projeler tüm ÖzÜ öğrenci, idari ve aka-
demik kadrolarının katılımına açılır ve bir aile kültürü 
oluşturmak hedeflenir.

6.1.Hizmet Ederek Öğrenme Metodu
      

Hizmet ederek öğrenme metodu akademik bilgi ile 
topluma hizmeti birleştirerek öğrenmeyi geliştiren ve bu 
sayede öğrencilerin toplum bilinçlerini ve çeşitli becer-
ilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğrenme yöntemidir. 
Bu çeşitli becerilere zaman yönetimi, iletişim, problem 
çözme, kriz yönetimi örnek olarak verilebilir. 
      
 Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında on-
ların kişisel becerilerinin de aynı oranda gelişmesine 
verdiğimiz önemle birlikte toplumlarına olan farkın-
dalıklarını arttırmayı hedeflediğimizden bu yolu izleme-
kteyiz. 

6.2.ENG 102/104/106 Dersleri

   Konusu “sosyal girişimcilik” olan ENG 102/104/106 
dersleri tüm ÖzÜ öğrencilerinin alması gereken bir der-
stir. Derslerin akademik amacı; öğrencilerin öğretim dili 
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İngilizce olan bir okulda bağımsız öğrenciler olabilmeleri için gerekli 
bilişsel, dilbilimsel ve akademik becerilerin kazandırılmasıdır.

Bu dersler Duyarlı ÖzÜ’nün hizmet ederek öğrenme metodunu kul-
lanarak gerçekleştirdiği Toplumsal Duyarlılık Projelerinin en temel 
kısmıdır. 

Yukarıda belirtilen bu dersleri her dönem ortalama 500 öğrenci almaktadır, bu öğren-
ciler dersi aldıkları dönem boyunca sınıf içerisinde kullandıkları akademik materyallere 
ek olarak sosyal problemleri anlamaya yönelik bir saha çalışması gerçekleştirirler. Bu 
12 saatlik saha çalışmasını kendi ilgi alanları doğrultusunda seçtikleri projelerde değer-
lendirirler.

Bu saha çalışması ile amacımız bahsedildiği üzere öğrencilerimizin topluma hizmeti bir-
inci elden deyimlemesini sağlamak. Bunu yaparken de toplumsal sorunlarımız hakkın-
da farkındalık kazanmalarına vesile olmak ve iletişim, zaman yönetimi gibi yetilerini 
geliştirmeleri için imkân tanımak.  

ENG 102/104/106 dersleri ile yürüttüğümüz saha çalışmasında belirlediğimiz birkaç al-
anda projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu alanlar;
  Çocuklar
  Yaşlılar
  Hayvanlar
  Engelliler
Yukarıda belirtilen alanlarda her akademik dönemde ortalama 17 – 18 proje hayata 
geçmektedir. 

6.3.ÖzÜ Projeleri

Toplumsal Duyarlılık Projeleri bünyesinde yürütülen çalışmanın ikincisi olan ÖzÜ 
Projeleri kapsamında Özyeğin Üniversitesi’nde bir gönüllülük kültürü oluşturup 
geliştirmek için her sene çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. 

6.3.1.Duyarlı Kutu

2011 Van depreminden sonra Türkiye örnek bir dayanışma göstererek Van’ın temel ihti-
yaçları için seferber oldu. Destekler Van’ın hayata tutunmasını sağlasa da gözden kaçan, 
belki de depremden en fazla etkilenen başka bir grup vardı: çocuklar. Duyarlı ÖzÜ Ekibi 
olarak çocuklara yalnız olmadıklarını göstermek için Duyarlı Kutu Projesini geliştirdik 
ve bu proje sayesinde her sene başka çocuklara dokunuyoruz.



Duyarlı Kutu, içerisine dünyaları sığdırabildiğiniz 
bir ayakkabı kutusudur. Projenin amacı sosyal 
açıdan dezavantajlı olarak tanımlayabileceğimiz 
çocukları gülümsetmenin yanında onlarla uzun 
vadeli, hayatlarına dokunabilecek iletişim kur-
mak. Bunu da Duyarlı Kutu’ların içerisine koy-
duğumuz hediyelerin yanında bir de iletişim bil-
gisi ve not yazarak yapıyoruz. Bu sayede çocuklar, 
kutuları kendilerine hazırlayan abla/abileri ile 
iletişim kurup arkadaş oluyorlar.  

Mektup arkadaşları ile büyümüş bir nesil olarak 
bizler bunun önemine yürekten inanarak bu 
projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Her 
sene Türkiye’nin başka illerinde, başka çocuklara 
ulaşıyoruz. 

2015 – 2016 Akademik Yılında Duyarlı Ku-
tu’larımızı Adana’nın Tuzla bölgesinde bulunan 
4 tane köy okulunda okuyan 1081 öğrenci için 
hazırladık. 
  Tuzla İlköğretim Okulu
  Kadıköy İlköğretim Okulu
  Cırık İlköğretim Okulu  
  Çağırkanlı İlköğretim Okulu

Aşağıdaki tabloda Duyarlı Kutu Projemizin yıllara göre dağılımını bulabilirsiniz;
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Ülkemizin sosyal açıdan dezavantajlı olan tanımlanabilecek bölgelerinde 
yer alan ilk ve ortaokulda okuyan çocuklara hayallerindeki hediyeleri 
götürmeyi amaçlayan projemizdir. Bu proje Duyarlı ÖzÜ’nün 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlama geleneklerinden birisi 
haline geldi. 

Dilek Ağaç’ları çocukların dilekleri ile dolan dünyanın en renkli ve verimli ağaçlarıdır. 
Bu ağaçları her 23 Nisan öncesi Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde ku-
ruyor ve öğrencilerimiz, idari ve akademik kadrolarımızın dilekleri almaları için 
hazırlanır.  

2015 – 2016 Akademik Yılında Duyarlı Kutu’larımızı Nevşehir ve Kırşehir’de bulu-
nan 9 tane köy okulunda okuyan 1094 öğrenci için hazırladık. 

Proje Okullarımız;
  
Karacaören İÖO & OO – Nevşehir
  Topaç İÖO & OO – Nevşehir 
  Yenidoğanlı OO – Kırşehir
  Mehmetçik İÖO – Kırşehir 
  Ali Ağaoğlu Anaokulu – Kırşehir
  Aşıkpaşa İÖO – Kırşehir



6.3.3.Kardeş Okul Projesi

2014 yılı Duyarlı Kutu Proje’miz ile hayatımıza 
dâhil olan Kardeş Okul Projesi ile amaçladığımız 
fiziksel imkânları kısıtlı olan köy okullarını çok 
daha iyi fiziksel olanaklara kavuşturmak ve bu 
okulları öğrenci ve öğretmenleri ile beraber 
okulun çevresinde yaşayanlar için daha güzel 
bir okul haline getirmek. 

Bu seneki Kardeş Okul Proje’mizi ise Rize 
Ardeşen’de bulunan Aşağıdurak Atatürk 
İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirdik. Okul-
da gerçekleştirdiğimiz iyileştirme ve yenilikler 
ise; okulun iç, dış ve bahçe boyalarının yapıl-
ması, sıra, masa ve tahtalarının yenilenmesi, 
kütüphanenin tasarlanıp inşa edilmesi, özel 
eğitim sınıfının tasarlanıp inşa edilmesi ve ye-
mekhanenin boyanıp düzenlenmesi.

Bu proje için 13 kişilik bir ekip olarak sahaday-
dık ve gece gündüz demeden 5 günde okulu ye-
niledik ve öğrencilerine teslim ettik. 

Projemizin gerçekleşmesinde maddi olarak 
emeği geçen sponsorlarımıza bu vesile ile bir 
kez daha teşekkür etmek isteriz;
  

•Türkiye İş Bankası (Kardeş Okul Projesi 
Ana Sponsoru)
  
•Elips Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. (Kardeş 
Okul Projesi Ana Sponsoru)
  
•Kayalar Kimya San ve Tic. A.Ş. (Kardeş 
Okul Projesi Destekleyen Kuruluşu) 
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7.1. ENG 102/104/106 Dersleri İçin 
Çalışılan Kurumlar
  
Nişantepe İlköğretim Okulu – Çekmeköy/
İstanbul 
  
Nişantepe Anaokulu – Çekmeköy/İstanbul
  
Öğretmen Melahat Gürbüz İlköğretim 
Okulu - Çekmeköy/İstanbul
  
Taşdelen 125. Yıl İlköğretim Okulu - Çek-
meköy/İstanbul
  
Alemdağ Emlak Konut İlköğretim Okulu 
– Çekmeköy/İstanbul
  
Kadıköy Geçici Hayvan Barınağı – Ataşe-
hir / İstanbul
  
Özyeğin Üniversitesi Kampüs Barınağı – 
Çekmeköy / İstanbul
  
Buket Huzurevi – Göztepe/İstanbul
  
Buket Huzurevi – Kozyatağı / İstanbul
  
Akasya Yaşam Merkezi – İdealtepe / İstan-
bul
  
Çınar Bakım Merkezi - Ümraniye / İstan-
bul
  
Çınar Bakım Merkezi - Sancaktepe / İstan-
bul
  
Çınar Bakım Merkezi – Ataşehir / İstanbul

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği – 
Beykoz / İstanbul
  
Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı – Kon-
ak/İzmir
  Bir Dilek Tut Derneği – Beşiktaş/İs-
tanbul

7.2. ÖzÜ Projeleri İçin Çalışılan Ku-
rumlar

7.2.1. Duyarlı Kutu
Tuzla İlköğretim Okulu – Tuzla / Adana
 
Kadıköy İlköğretim Okulu – Tuzla / Adana
 
Cırık İlköğretim Okulu – Tuzla / Adana
 
Çağırkanlı İlköğretim – Tuzla / Adana 

7.2.2. Dilek Ağacı
 
Karacaören İlk / Ortaokulu – Nevşehir
 
Topaç İlk / Ortaokulu – Nevşehir
 
Yenidoğanlı İlköğretim Okulu – Kırşehir

Mehmetçik İlköğretim Okulu – Kırşehir
 
Ali Ağaoğlu Anaokulu – Kırşehir

Aşıkpaşa İlköğretim Okulu – Kırşehir
 
Merkez İlköğretim Okulu – Kırşehir

8.2.3. Kardeş Okul

Aşağıdurak Köyü Atatürk İlköğretim Oku-
lu – Ardeşen / Rize

8.Toplumsal Duyarlılık Projeleri Olarak Beraber Çalıştığımız 
Kurumlar
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9.ENG 102/104/106 
Derslerinde Gerçekleştirilen 
Projeler

ENG 102/104/106 dersleri kapsamın-
da 2015 – 2016 akademik yılında to-
plamda 4 konu başlığında 17 farklı proje 
gerçekleşmiştir.

2014 – 2015 akademik yılında hayata 
geçirdiğimiz projelerin detayları aşağıda 
özetlenmiştir; 

9.1. Çocuklarla Projeler

Üniversite’nin  Çekmeköy Kampüsü’nün 
çevresinde bulunan çeşitli ilk ve ortaokul-
larla gerçekleştirdiğimiz projelerdir.
Toplumsal Duyarlılık Projeleri doğrul-
tusundaki amaçlarımızdan en temeli olan, 
öğrencilerimizin toplumsal sorunlara karşı 
bakış açısını zenginleştirmek ve deneyim 
kazandırmak üzerine 

Bu doğrultuda kurguladığımız Çocuk-
lar Projemiz ile hedeflediğimiz Özyeğin 
öğrencilerinin topluma hizmet etmeleri-
nin yanında sosyal açıdan dezavantajlı olan 
ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarımıza 
çeşitli imkânlar sağlamak ve onların hay-
al güçlerinin gelişmesine destek olmaktır. 
Bununla birlikte ilk ve ortaokul çağındaki 
öğrencilerimizin üniversiteli abi/ablaları 
ile zaman geçirip onları rol model almaları 
ve üniversite hayalini onlara kurdurmayı 
hedefliyoruz. 



Derslere Destek:

Derslere Destek projemiz Nişantepe İlköğretim Okulu’nun birinci ve ikinci sınıf öğren-
cileri ile gerçekleştirilir. Bu proje ile amaçladığımız çocuklara derslere destek olmak ve 
belki daha da ötesinde üniversiteli abi/ablaları olarak onlara rol model olmaktır. 

Bu proje kapsamında her dönem ENG ders serilerini alan öğrencilerimizden ortalama 
40 öğrenci her hafta, haftada 2’şer saat olmak üzere Nişantepe İlköğretim Okulu’na 
gidiyor ve öğrencilere İngilizce, resim gibi derslerinde eşlik edip onlarla zaman geçiri-
yor. 

Kitap Okuma:

Nişantepe Anaokulu’nun birbirinden sevimli 5-6 yaş grubu öğrencileri ile gerçekleştird-
iğimiz ve onların yaratıcılıklarını genişletip, yine bir abi/abla olarak onlara rol model 
olmayı hedeflediğimiz projemizdir. 
Bu proje kapsamında öğrencilerimiz Anaokulu’nu her hafta haftada 2’şer saat ziyaret 
eder ve minik öğrencilerine kitap okurlar, şarkı söylerler ve onlarla keyifli zaman 
geçirip çeşitli aktivitelerde bulunurlar. 

Spor Yapıyoruz:

Nişantepe İlköğretim Okulu’nun beşinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirdiğimiz pro-
jemizdir. Bu proje amacımız öğrencilerin beden eğitimi derslerinde onlara öğretmen-
leri ile birlikte eşlik ederek spor yapmanın hem fiziksel hem de ruhsal sağlıkları için 
teşkil ettiği öneme dikkat çekmeyi amaçlamak.
Bu proje kapsamında her dönem ENG ders serilerini alan öğrencilerimizden ortalama 
30 öğrenci her hafta, haftada 2’şer saat olmak üzere Nişantepe İlköğretim Okulu’na 
gidiyor ve öğrencilerle spor yapıyorlar. 
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  Sokak Oyunları: 

Nişantepe İlköğretim Okulu’nun üç ve dördüncü 
sınıf öğrencileri ile gerçekleştirdiğimiz projem-
izdir. Bu proje ile amacımız, sokaklarda oyun 
oynayarak çocukluğunu yaşamış ve bunun 
kıymetini bilen bir nesil olarak yeni gelen nesle 
sokakta oynamanın güzelliklerini yaşatmaktır. 

Bu proje kapsamında her dönem ENG ders seril-
erini alan öğrencilerimizden ortalama 30 öğrenci 
her hafta, haftada 2’şer saat olmak üzere Nişan-
tepe İlköğretim Okulu’na gidiyor ve öğrencilerle 
seksek, saklambaç, yerden yüksek gibi sokak oyu-
nlarını oynuyor ve keyifli zaman geçiriyorlar.
  
          Tiyatro: 

Nişantepe Orta Okulu’nun altıncı sınıf öğrencil-
eri ile gerçekleştirdiğimiz projemizdir. Bu pro-
je kapsamında öğrencilerimize Üniversitemizin 
Tiyatro Kulübü’nün desteği ile eğitim veriyoruz. 
Hedefimiz, öğrencilerimizin iki dönemlik ti-
yatro eğitiminin ardından bir oyun sergilemeleri 
hedefindeyiz. 

         Münazara Yarışması: 

Münazaranın öğrencilerin gelişiminde, argüman 
üretme, tartışma ve tezini savunabilme konu-
larında ciddi etkisi olduğu gerçeğinden yola çı-
karak Nişantepe Ortaokulu yedinci sınıf öğren-
cileri ile gerçekleştirdiğimiz projemizdir.
Bu proje kapsamında önce ENG dersi serisini 
alan öğrencilerimize Duyarlı ÖzÜ’de görev yap-
an mentorlarımız tarafından eğitilir ardından da 
ENG öğrencilerimiz Nişantepe’deki küçük öğren-



cilerimizi eğitir ve birkaç örnek münazara maçı düzenlerler. Tüm bu eğitim sürecinin 
ardından da dönem sonlarında büyük münazara turnuvası ile süreci sonlandırırız.

  Yılbaşı Partisi: 

Bütün bir dönem boyunca çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğimiz anasınıfı, ilk ve ortaokul 
öğrencilerimiz ile beraber hem dönemi mutlu kapatmak hem de keyifli zaman geçirip 
onlara teşekkür etmek için her güz dönemi sonunda yeni yılı birlikte kutluyoruz.

Bu proje kapsamında yukarıda bahsedilen projelerde çalıştığımız öğrencilerimiz kampüse 
geliyorlar ve öğrencilerimiz ile Duyarlı ÖzÜ ekibi tarafından organize ettiğimiz günde 
keyifli bir zaman geçiriyorlar. 

  23 Nisan Kutlaması:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı Nişantepe Okulu’ndaki küçük
öğrencilerimizle birlikte kutluyoruz. 23 Nisan günü küçük misafirlerimiz kampüste 
üniversiteli abi/ablalarıyla tüm günlerini eğlenerek, dans ederek ve oyun oynayarak 
geçiriyorlar. 

Bu proje kapsamında Duyarlı ÖzÜ Ekibi ile birlikte yaklaşık 30 öğrencimiz çalışıyor ve 
etkinlik günü görev yapıyorlar.  

  Bir Dilek Tut: 

Bir Dilek Tut Derneği, hayati derecesi bulunan çocukların hayallerini
gerçekleştirmek üzerine çalışıyor. Biz de bu proje kapsamında bir dönem boyunca 
kampüste çeşitli etkinlikler düzenleyip maddi bir kaynak oluşturmak için çalışıyoruz. 
Bu kaynak oluştuktan sonra da derneğe aktarıp bir dilek gerçekleştiriyoruz. 

9.2. Yaşlılarla Projeler

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin çeşitli huzurevleri ile gerçekleştirdiği projelerdir. 

Bu proje ile amaçladığımız şeyler; öğrencilerimizin yaşlılarla kaliteli zaman geçirmesi-
ni sağlamakla birlikte onların empati yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.  
Aynı zamanda huzurevi sakinleri için yalnız olmadıklarını ve hayat 
deneyimlerinin bizler için ne kadar önemli
 olduğunu onlara hissettirebilmek de 
amaçlanır.
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Huzurevlerinde yapılan aktiviteler 
(sakinlerinin sağlık durumu göz önünde 
bulundurularak planlanmıştır)   
her dönem, dersi alan öğrencilerin planlarına göre değişmekle birlikte genel hatlarıyla; 
sohbet etmek, şarkı söylemek ve özel günleri kutlamak olarak özetlenebilir.  

9.3. Hayvanlarla Projeler

Gerek Özyeğin Üniversitesi kampüsündeki gerekse kampüs dışındaki barınak ya da soka-
klarda yaşayan hayvanların daha iyi koşullarda yaşamalarını amaçlayan projelerimizdir. 

  Kampüs Köpekleri:

Bu kısımda ENG 102/104/106 dersini alan öğrencilerimiz kampüsümüzdeki köpek 
yaşam alanlarında yaşayan 28 tane köpeğin bakımları konusunda Doğal Yaşamı Koru-
ma Kulübü’ne destek olmaktadırlar. Bu bağlamda öğrencilerimiz çoğunlukla köpeklerin 
kampüste dolaştırılmasından sorumlu olmakla birlikte, bazı zamanlarda ise köpeklerin 
temizliğine ya da beslenmelerine destek oluyorlar. 

  Kadıköy Geçici Hayvan Barınağı:
 
Bu proje ile amaçladığımız öğrencilerimizin barınakta yaşayan hayvanların durumlarına 
şahit olmalarını sağlayıp farkındalıklarını geliştirmek. Tıpkı Kampüs Köpekleri projem-
izde olduğu gibi burada da öğrencilerimizin sorumlulukları aynı. Bu projede kayıtlı olan 
ortalama 50 öğrencimiz her hafta, haftada 2’şer saat barınağa gidip köpeklerle ilgileniy-
orlar.

9.4. Engellilerle Projeler

Engellilerle gerçekleştirdiğimiz projelerimizin temelinde öğrencilerimizin empati ye-
teneklerini arttırmak yatmaktadır.

Şimdiye kadar Engellilerle Projeler başlığı altında birçok sayıda proje gerçekleşmiştir. 
2015 – 2016 akademik yılında ise öğrencilerimizin katıldıkları projeler aşağıda listelen-
miştir;



  Engelliler Haftası:

10 - 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası’nı biz de kampüsümüze 
her sene kutluyoruz. Bu kutlamalar ENG 102/104/106 derslerini alan öğrencilerimizin 
fikirleri doğrultusunda şekillenir. Bu sene de geçtiğimi sene olduğu gibi Omurilik Felçl-
iler Derneği’nden misafirlerimizi kampüste ağırladık ve gün boyu çeşitli oyunlarla ve 
karaoke ile öğrenci ve misafirlerimizi keyifli anlar yaşattık. 
 
       Sesli Kütüphane: 

Öğrencilerimiz İzmir’de bulunan Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı için bu yıl Doğan 
Cüceloğlu’nun 17 tane kitabını kaydetti.  Bundan sonraki dönemlerde ise hedefimiz bu 
kütüphaneyi genişletmek ve Türkiye genelinde kullanıma açmak.
Bu proje kapsamında öğrencilerimiz yalnızca Doğan Cüceloğlu’nun kitaplarını okumadı, 
aynı zamanda da ortaöğretim çağındaki öğrencilerimiz için test kitapları seslendirdiler. 

  Bakım Evleri: 

Bu projemiz kapsamında Çınar Bakımevlerinin 3 farklı şubesi ile çalışıyoruz. Öğrencile-
rimiz haftanın her günü 2’şer saat merkezlerde zaman geçiriyorlar. Birlikte tavla oynayıp, 
gitar çalıyor ya da film izleyip halı saha maçı izlemeye gidiyorlar.
 



Duyarlı ÖzÜ
2015 - 2016

Faliyet Raporu 

Duyarlı ÖzÜ 

ENG Takımı
ÖzÜ Projeleri 

Takımı

ÖzÜ Proje 
Takım Kaptanı

Akran Danışmanlık 
Programı Yöneticisi

Dijital Pazarlama 
Projeleri Yöneticisi

Toplumsal Duyarlılık 
Projeleri Yöneticisi

Öğrenci Yaşam Ofisi

Çocuklar Ekibi 
Takım Kaptanı

Çocuklar Ekibi
Mentorları

Yaşlılar Ekibi 
Takım Kaptanı

Yaşlılar Ekibi 
Mentorları

Hayvanlar Ekibi 
Takım Kaptanı

Hayvanlar Ekibi 
Mentorları Engelliler Ekibi 

Mentorları

Engelliler Ekibi 
Takım Kaptanı

Duyarlı 
Kutu

Dilek 
Ağacı

Kardeş 
Okul 

Kitap 
Kumbarası


