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a fundamental tool to solve most of the world's issues 
because most of the problems in life stem from 
miscommunication. AsSince gaining access to 

Education Projects ) aims to provide academic help 
to local  our children by providingthrough the 

empathisze with thesem younger students. As one of 
theTDP’s earliest projects of Social Awareness 
Projects (TDP), Volunteer Education Projects (Turkish: 
GEP ) currently serves ourthe communityies with 
3three active projects: including “School”,; Support 
for “University EmployeesPersonnel Support';' and 

help to students fromat an Ankara school fromin an 
underprivileged district, the Support for University 

help to the children of  non-academic Bilkent 
university personnelemployees, and the 29 Letters, 1 
Smile Project aims to teach Turkish language and 
literacy skills to children from Turkmenistan who yet 

tutoring, Volunteer Education ProjectsGEP also 
strives to contribute to thechildren’s development of 
our children as socially- aware individuals. For this 
reason, we conduct weekly in addition to our regular 
social activities, and in addition we organize various 

order to support the social development of our the 
children. Volunteer Education ProjectsGEP aims to 
aid tohelp prepare children for their future as 
independent individuals, who are aware of their 
talents and interests, and fostersing a knowledge of 
inclusivity, diversity and enriched worldviews.

Eğitimin dünyayı büyütüp güzelleştirecek yegâne araç oldu-
ğunu biliyor ve Gönüllü Eğitim Projeleri olarak hiçbir çocuğun 
eğitim açısından dezavantajlı kalmasını istemiyoruz. Projemi-
zin amacı, eğitimi ve hatta öğretirken öğrenmeyi çeşitli çevre-
lerdeki çocuklarla sürekli hâle getirmek ve elimizden geldiğin-
ce daha fazla çocuğa ulaşmak. Bünyesi altında “Okul”, “Üni-
versite Personeline Destek Projesi” ve “29 Harf 1 Gülümseme” 
adlı üç projeyi barından Gönüllü Eğitim Projeleri aynı zaman-
da Toplumsal Duyarlılık Projelerinin en eski projelerinden bir 
tanesi. Biz, Okul projesiyle Ankara’nın sosyoekonomik 
durumu iyi olmayan okullarından birinin öğrencilerine, Üni-
versite Personeline Destek Projesi kapsamında Bilkent Üniver-
sitesi’nin akademik olmayan personellerinin çocuklarına müf-
redatlarında yardım ederken 29 Harf 1 Gülümseme’yle de 
Türkçe bilmeyen Türkmen çocuklarına hayatlarını idame ettir-
meleri için gerekli olan Türkçe dilini ve okuma yazmayı öğren-
melerine yardımcı oluyoruz. Eğitimin yalnızca müfredat ders-
lerinden ibaret olmadığını biliyor, bu sebeple her ha�a çocuk-
larla birlikte çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Böyle-
ce onlara okul derslerinde yardımcı olurken düşünsel ve kişi-
sel gelişimlerinde de destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi 
koşulları altında çocukları kampüse getirip etkinliklerimizi yüz 
yüze gerçekleştiremesek de online bir şekilde Okul ve Üniver-
site Personeline Destek Projelerini sürdürmeye devam ettik. 
Yalnızca 29 Harf 1 Gülümseme Projesinin hedef kitlesini online 
sürece adapte edemedik fakat bu sebeple projemizin işleyişi-
ni durdurmak yerine Doğu Anadolu’daki ilkokullardan birinin 
2. sınıflarına ulaşarak küçük yaşlarda onlarla uzakların aslında 
çok da uzak olmadığını öğrendik. Bu yıl da ulaşabildiğimiz 
tüm çocuklarla beraber ufuklarımızı açmaya devam edeceğiz. 
Sen de birbirinden renkli çocuklarla geleceğimizi şekillendire-
ceğimiz bu serüvene eşlik etmek istersen Gönüllü Eğitim 
Projelerine davetlisin.

We all know that education is the only way to make the world 
better, and at Volunteer Education Projects, we don’t want 
any child to be disadvantaged in terms of education. The aim 
of our project is to reach and educate as many children as we 
can, and also to learn while teaching children in various envi-
ronments. Volunteer Education Projects, which is one of 
TDP’s longest-running projects, comprises three sub-projects: 
The School; University Personnel Support Project; and 29 Let-
ters 1 Smile. The school volunteers tutor students from a 
school in one of Ankara’s socioeconomically disadvantaged 
neighborhoods, while the University Personnel Support Proje-
ct volunteers give similar assistance to children of Bilkent Uni-
versity nonacademic sta� members. The third project, 29 Let-
ters 1 Smile, helps Turkoman children learn to read and write 
in the Turkish language. We know that education isn’t just 
about classroom learning, however, so we also organize vari-
ous social activities with the children every week. Thus, while 
helping them with their school lessons, we also support them 
in their overall intellectual and personal development. Alt-
hough we weren’t able to bring the children to campus and 
conduct our activities in person last year due to the pande-
mic, we continued to carry out The School and University Per-
sonnel Support projects online. We couldn’t adapt 29 Letters 
1 Smile to reach its target audience online, but instead of cea-
sing operation of this project, the volunteers instead made a 
connection with second-year pupils in a primary school in 
Eastern Anatolia and learned that even when teaching child-
ren that young, distance isn’t really an obstacle. This year, 
we’ll continue to expand our horizons to include all the child-
ren we can reach. If you want to join in this adventure where 
we aim to shape the future by helping children learn, you’re 
invited to become part of the Volunteer Education Projects!

GÖNÜLLÜ EĞİTİM PROJESİ

VOLUNTEER TUTORING PROJECT 
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temposunda kafalarını boşaltacakları 

monoton yaşam alanına renk katıyor. 

ortamlar sunuyor.

The Morale Child Project provides social 
support to senior citizens by making 
regular visits to care centers for elderly 

centers every Saturday provides a 
mutually nurturing encounter: while our 
volunteer visits create a lively, 
entertaining interlude for our elderly 
friends, spending time with them and 
learning from their life experiences is a 
great way for our volunteers to wind down 
from their busy class schedules. 
Volunteers socialize with seniors through 
activities such as music and theater 
programs, board games, and handicrafts, 
for example stone painting and working 
with clay. In addition, going out together 
for breakfast or excursions to sites such as 
Anıtkabir allow us to spend quality time 
with our elders in a variety of 
environments.

Hedef kitlesi Huzurevinde kalan yaşlılarımız 
olan Manevi Evlat Projesi, her ha�a cumar-
tesi günleri iki farklı huzurevinde düzenledi-
ği çeşitli etkinliklerle yaşlılarımızın güzel 
vakit geçirmesini sağlamakla kalmayıp aynı 
zamanda samimi sohbetleri ve paylaştıkları 
hayat tecrübeleri sayesinde gönüllülerimiz 
için de yoğun ders temposunda kafalarını 
boşaltacakları samimi bir atmosfer yaratı-
yor. Düzenlenen müzik ve tiyatro etkinlikleri 
sayesinde yaşlılarımız ve gönüllülerimiz 
hem eğleniyor hem de kaynaşıyor. Bunun 
yanı sıra taş boyama, masa oyunları ve 
kilden saksı yapımı gibi etkinliklerle çeşit-
lendirilen ha�alar, yaşlılarımızın tekdüze 
yaşam alanına renk katıyor. Ayrıca Manevi 
Evlat projesi, huzurevi dışında düzenlediği 
Anıtkabir ziyareti, kahvaltı etkinliği gibi et-
kinliklerle de yaşlılarımıza vakit geçirecekle-
ri ve eğlenecekleri farklı ortamlar sunuyor. 
Pandemi döneminde ise yaşlılarımıza özel 
günlerde hazırladığımız videolarla onları 
mutlu ettik. Kutu etkinliklerini ve dergileri 
de ekleyerek ilerleyen senelerde de onların 
yüzlerindeki gülümsemenin bir sebebi 
olmaya devam etmeyi planlıyoruz.

The Morale Child Project’s target group is 
nursing/retirement home residents. The 
project not only ensures that the elderly 
people have a good time thanks to the vari-
ous activities held in two nursing homes, 
but also gives our volunteers, who have to 
deal with the stress of their intensive acade-
mic schedules, a chance to clear their 
minds by conversing with elderly people 
who are happy to share their life experien-
ces. In addition, music and theater activities 
and board games enable elders and volun-
teers alike to have fun while socializing, and 
cra�s such as stone painting and pottery 
add variety to the sameness of life in a nur-
sing home. Finally, the project volunteers 
o�er our target group an opportunity to 
spend time outside the home by organi-
zing, for example, visits to Anıtkabir or bre-
akfast outings.  During the pandemic, we 
tried to have a positive e�ect and make el-
derly people happy by sending videos on 
special occasions. In the years to come as in 
the past, we’re planning to continue to put 
smiles on their faces.

MANEVİ EVLAT PROJESİ

VOLUNTEER GRANDCHILD PROJECT
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dağların, pamuktan dokunmuş ovaların ve 

 
 

woven out of cotton, or cell organelles made 

made desserts, baked “pogaca”s and “borek”s. 

want to be part of the world of those who see 

together!

Küçük ama samimi bir ortamda, bir öğrencinin minik elle-
rini, oyun hamurundan yapılmış dağların, pamuktan do-
kunmuş ovaların ve makarnadan oluşturulmuş hücre or-
ganellerinin üzerinde gezdirdiğinizi hayal edin. Her yüzeye 
merakla dokunan minik ellerin günün sonunda elinizi 
sıkıca tutup “Gitme” dediğini hayal edin. Biz, Görme En-
gelliler Eğitim Projesi (GÖREP) olarak, her ha�a pazar 
günü görme engelli kardeşlerimizin minik ellerinden tuta-
bilmek için sabah erkenden yola çıkıyoruz. Okullarına var-
dığımızda bizi kapıda karşılayan dostlarımızla el becerile-
rini, genel kültürlerini ve okul eğitimlerini geliştirmeye yö-
nelik etkinlikler yapıyoruz. Hatta sadece okulda etkinlikler 
yapmakla kalmayıp hep birlikte gezilere de gidiyoruz. Açık 
hava konserinde şarkılar söyledik, misafirimiz rehber 
köpek Bella ile çimlerde yuvarlandık, Polonya’ya mektup 
yazdık, yelkenle Eymir gölüne açıldık, yeri geldi sanat 
müziği söyledik yeri geldi rap yaptık, onlarca el işi etkinliği, 
pizza partileri, poğaçalar, börekler, tatlılar yaptık. 2004’ten 
beri görme engelli kardeşlerimizin minik ellerinden tutup, 
“Renklerimiz ortak olsun.” dedik. Pandemi döneminde ise 
Skype üzerinden birebir ders anlatımı yaptık. Aynı zaman-
da Youtube kanalımızda duyarlı konu anlatımları adı altın-
da ders videoları seslendirdik. Seslendirenler seslendir-
melere başlamadan önce diksiyonla ilgili hazırlanmış not-
ları okuyup ona uygun hareket ettiler. Üçüncü çalışmamız 
engelsiz çizgi roman çalışmasıydı ve bu çalışmada görme 
engelli olmayan çocuklarda farkındalık yaratılması için bir 
çizgi roman serisinin ilk sayısı yazıldı ve matbaaya gitmek 
üzere hazırlandı. Son olarak, işitsel video oyunları çalış-
ması için görme engelli çocukların oynayabileceği, tama-
men işitsel odaklı video oyunları programlandı.Sen de el-
leriyle görenlerin renklerine ortak olmak istersen GÖREP 
tam sana göre. Gelin, renklerimiz ortak olsun!

Imagine a room with a comfortable, nurturing atmosphe-
re where children use their little hands to explore mounta-
ins constructed from playdough, plains fashioned from 
cotton, and cell organelles made of pasta. Imagine curious 
hands that touch every surface and hold your hand – and, 
when the day is over, a child’s voice saying “Don’t go!” We 
GÖREP (Education for Visually Impaired Students) volun-
teers leave home every Sunday morning to spend time 
with visually impaired students. They meet us at the ent-
rance door of their school, and then we begin the day’s ac-
tivities, which are aimed at improving their dexterity, ge-
neral knowledge, and schoolwork. We’ve done lots of dif-
ferent things: we’ve gone on trips, sung together at outdo-
or concerts, played with Bella the guide dog, written let-
ters to Poland, and sailed on Eymir Lake. Sometimes we 
sing Turkish classical music, sometimes we rap. We do 
handicra�s, we have pizza parties. Since 2004, we’ve held 
visually impaired students’ hands and said, “Renklerimiz 
ortak olsun” (Let’s share our colors). During the pandemic, 
we’ve helped visually impaired students with their school 
lessons via Skype. We prepared audio lectures for them 
that we uploaded to our YouTube channel. (And before 
making the recordings, we learned how to improve our di-
ction.) We produced a comic book to raise awareness 
about visually impaired students among their peers, and 
also produced audio-assisted video games for visually im-
paired students to play. If you want to “share your colors” 
with those who see with their hands, GÖREP will be an 
ideal fit for you.

GÖRME ENGELLİLER EĞİTİM PROJESİ

EDUCATION FOR THE VISUALLY IMPAIRED PROJECT
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yataklı vagonda üç gün konaklama sağladığımız köy 

açmak aslında.
 

Projemizin ismi birazcık ipucu veriyor. İsmimiz aslında en büyük ekin-
liğimiz olan, demiryolu hattı üzerinde seçilen bir köy okuluna kırk ki-
şilik gönüllü grubu ile gittiğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-
yolları (TCDD)’ndan ayarlanan yataklı vagonda üç gün konaklama 
sağladığımız köy etkinliğini anlatıyor. Peki köyde ne mi yapıyoruz? İlk 
iki günümüzde okulda kil atölyesi, meslek tanıtımı, sağlık, bilim, ori-
gami gibi 24 eğitici etkinlik düzenliyor; çocukları eğlendirirken onlara 
yeni bakış açıları kazandırarak öğrenmeyi, araştırmayı sevdirmeyi ve 
onları kendilerini bekleyen eğitim hayatları konusunda bilgilendir-
meyi amaçlıyoruz. Öncesinde gönüllülerimiz ile çalıştaylar yapıp, bu 
24 etkinliğe tamamen hâkim bir ekip ile köylerde bizleri bekleyen ço-
cuklarımıza ulaşıyor, hayal dünyalarına, bilgi birikimlerine bir ışık da 
bizler ekliyoruz. Hedeferine, hayallerine bir taş da biz koymak için var 
gücümüzle çalışıyoruz bu iki gün boyunca. Köydeki üçüncü günü-
müzde tüm yöre halkının davetli olduğu ve yüz boyama, pamuk 
şeker, tavla yarışması, mezuniyet kınası gibi pek çok aktivitenin dü-
zenlendiği bir şenlik gerçekleştiriyoruz; bir yandan küçük kardeşleri-
mizle güzel anılar biriktirirken bir yandan da yöre halkının güvenini 
kazanmayı ve onları çocuklarının geleceği konusunda bilinçlendir-
meyi amaçlıyoruz. Son gün şenliği bizim için de çok eğlenceli geçiyor. 
Bu günde çocuklarla çocuk oluyor ve onların eğlencesiyle kendi eğ-
lencemizi harmanlıyoruz. Projemizin ikinci aşamasında ise ziyaret et-
tiğimiz köy okullarındaki çocukları otobüs ile günübirlik olarak Anka-
ra’ya getiriyor; üniversitemizi tanıtıcı bir gezi ile beraber, başta Anıtka-
bir olmak üzere çeşitli müzeleri ve eğitici ve öğretici mekânları geze-
rek çocukları eğitimlerinde ilerlemeleri konusunda teşvik etmeyi 
amaçlıyoruz. Böylelikle ilk aşamada çocuklara anlattığımız üniversite 
hayatı, ikinci aşamada somut bir hal alıyor ve hayallerini şekillendir-
mekteki katkımızı arttırmayı umuyoruz. Eve döndüklerinde akılların-
da kalan minicik bir şey bile projemizin ve gönüllülerimizin en büyük 
motivasyonu. Bizim yaptığımız şey trenle sadece köylere girmek 
değil; oradaki minik kalplere ulaşmak, içlerindeki kıvılcımları bir 
trene atılan kömür gibi harlamak ve yollarını açmak aslında. Demir-
yolu Hattı Destek Projesi olarak pandemi sürecinde alternatif etkin-
likler yaparak projemizin temeli olan konseptten çok da uzaklaşma-
yıp çocuklarla sevgimizi paylaşabildik. Öncelikle çocuklarımızın öğ-
renim gördüğü köy okuluna, içinde eğlendirici ve öğretici materyaller 
bulunduran koliler yolladık. Hemen arkasından Zoom platformu 
üzerinden çocuklarla gönderdiğimiz malzemeleri de kullanarak yir-
miyi aşkın etkinliği barındıran bir online köy gerçekleştirdik. Bu şekil-
de zorlu geçen pandemi döneminde DHDP ruhunu hiç kaybetmeyip 
online olarak da çocuklarımızın hedeflerine ve hayallerine bir taş 
daha koyabildik, tek eksiğimiz gönüllülerimizle beraber 
geçirdiğimiz keyifli bir tren yolcuğuydu…

The name of our project gives a bit of a hint: it refers to the three-day 
trip we take each year to a Turkish village, during which we travel and 
stay on a train provided by Turkish State Railways. This trip constitu-
tes the first stage of our project, in which we visit students in a village 
school. What do we do in the village? On days one and two, we con-
duct 24 educational activities, including but not limited to handicra� 
workshops, presentations about various professions, health and 
science classes, and game sessions. Our goal is to entertain the child-
ren, give them new perspectives on learning and research, and inspi-
re them to continue their education. We prepare for the activities 
before the trip, and during those first two days of the trip we work di-
ligently as a team to boost the children’s confidence and encourage 
them to set goals for the future. Day three is a celebration day, when 
everyone in the village joins us in numerous festive activities, such as 
a backgammon tournament, face painting, and “graduation henna.” 
This becomes our favorite day of the trip, when we bond with all of 
the village residents as well as the children – and it makes us as 
happy as children ourselves! In the second stage of the project, the 
children we visited travel with us by bus on a day trip to Ankara. First, 
we take a tour of our university’s campus, and then we go sightsee-
ing: we visit Anıtkabir and a few museums, and view some of the 
city’s landmarks. In sum, our project serves to inspire and motivate 
children in their own environment, and then shows them a slice of 
what the future might hold for them if they aspire to go to college in 
Ankara someday. Our greatest motivation is the hope that we may 
have a positive influence on their future choices. For us, Support on 
the Railway is much more than just a train trip. Our goal is to ignite a 
spark in the children we meet, like firing up a train engine, and we 
hope to contribute to paving the way to their future. During the pan-
demic, we have conducted alternative activities that still further the 
main objective of our project. First, we sent packages to the village 
schools attended by the children. These packages contained a va-
riety of materials, some educational and some just for fun. As soon as 
they arrived, we met with the children via Zoom and led them in 
doing more than twenty activities, using the materials that had been 
sent. Based on the feedback we received from both the children and 
volunteers, it seems that everyone had plenty of fun; certainly, we 
sent the children lots of love. At any rate, we hope that we were able 
to provide them with another foundation stone for their future goals 
and dreams, without losing the spirit of the Support on the Railway 
Project – the only thing missing was the delight of a train ride.

DEMİRYOLU HATTI DESTEK PROJESİ

SUPPORTS ON RAILWAY PROJECT
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hayatlarına hem de her anlamda sosyokültürel 

olduğunu aşılayarak sosyal anlamda 

aramızda görmekten mutluluk duyarız!

6-13 and 13-18 year olds. We are always so 

see you among us!

Ankara Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Saray Evleri Kız Ye-
tiştirme Yurdunda yaşamakta olan sayısı 200'ü aşkın 
kardeşlerimizin hem sosyal hayatlarına hem de her an-
lamda sosyo-kültürel gelişimlerine daha çok katkı sağ-
layabilmek amacıyla Yarınları Yetiştirme Projesi’ni ilk 
günden beri heyecan ve sevinçle yürütüyoruz. Bu proje 
kapsamında Bilkent Üniversitesi'nde birbirinden farklı 
bölümlerde eğitim gören gönüllülerimizle birlikte her 
ha�a pazar günü saat 10.00-12.00 arasında bu kurumları 
ziyaret ediyor, buralarda yaşayan kardeşlerimizin haya-
tında bir iz bırakmak ve onların hayatta eksikliğini his-
settiği rol modelleri olmak için çabalıyoruz. Bu süre içe-
risinde yaşları 6-13 ve 13-18 arasında değişen çocuklarla 
zaman geçiriyoruz. Ziyaretlerimiz boyunca gönüllüleri-
miz ile birlikte hazırladığımız hem eğitici hem eğlenceli 
etkinlikleri çocuklarımızla beraber tamamlarken, onlar-
la daha etkili iletişim kurarak onlara bir şeyler öğretip 
onları eğlendirirken aynı zamanda da grup çalışmasının 
önemini vurgulamayı amaçlıyoruz. Onlarla birlikte sağ-
lıklı bir iletişim kurduğumuzda ise karşılıksız sevginin ve 
saygının ne kadar önemli olduğunu onlara aşılayarak 
sosyal anlamda hayatlarındaki dönüm noktalarına 
sebep olmak istiyoruz. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz 
samimi sohbetimiz ise onların ailelerinin eksikliğini his-
setmemesi adına projemizin en önemli hedeflerinden 
biri. Pandemi sürecinde çocuklarla arayı açmamak 
adına onlara farklı etkinlikler içeren kutular yolladık. Bu 
kutularda kısaca Güneş Sistemi, Rüzgargülleri gibi farklı 
el becerileri geliştirmeyi sağlayan etkinlikler vardı. Bu et-
kinliklerimizle pandemi döneminde de kimsesiz çocuk-
larımızın kimsesi olmaya devam ettik. Gelecek dönem-
lerimizde de aynı amaçlarla etkinlikler yapmayı, çocuk-
larımızın yüzünde bir gülümseme olmayı hedefliyoruz. 
Eğer siz de bu yolculukta bize destek olmak isterseniz ve 
hayatınızda hiç tanımadığınız bir çocuğun sizi abi/abla-
sı olarak benimsemesinden mutlu olacağınıza inanıyor-
sanız, bizler de sizleri aramızda görmekten mutluluk 
duyarız!

In “The Raising Tomorrows Project,” we find joy in cont-
ributing to the social life and sociocultural develop-
ment of our more than 200 little brothers and sisters 
living in Ankara Sevgi Evleri Çocuk Yuvası and Saray 
Evleri Kız Yetiştirme Yurdu (residential institutions for 
children and teenagers aged 6–13 and 13–18). Our vo-
lunteers visit these institutions every Sunday from 10.00 
to noon and spend time with the youngsters living 
there; we try to leave an impression on their lives and to 
be role models that they lack. During our visits, we emp-
hasize the importance of group work while doing the 
educational and entertaining activities that we’ve pre-
pared. We also endeavor to establish good communica-
tion with the children, in the hope of making this a tur-
ning point in their lives by instilling a mutual sense of 
unconditional love and respect. Simply talking with 
them so that they don’t feel the absence of their families 
so acutely is one of the most important things we do. To 
maintain our communication with the children during 
the pandemic, we sent them packages containing the 
materials needed for activities that could help them de-
velop various skills; for example, the “Solar System” and 
“Weather Vane” activities promoted the development 
of manual skills. In this way, we continued to help our 
children and show them how much we care. In the 
future, we plan to organize more activities for the same 
purposes, and put a smile on the faces of these youngs-
ters. If you want to support us on this journey and have 
the experience of a child you’d never met before adop-
ting you as their big brother/sister, we’ll be happy to 
have you among us!

YARINLARI YETİŞTİRME PROJESİ

RAISING TOMORROW PROJECT
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amacıyla çalışan Güneş Köyden Doğuyor 

 

-

feel that they are not alone, and that 

hope to reach those schools that we never 

worlds.

Bizler; köylerden doğan, fakat imkânların kısıtlılığı dolayı-
sıyla ortaya çıkamamış gizli ve parlak güneşleri ortaya çı-
karmak amacıyla çalışan Güneş Köyden Doğuyor Projesi 
ailesiyiz. GünKöy ailesi olarak her yıl ülkemizde bulunan 
en az dört farklı köy okulunu ziyaret edip köydeki çocukla-
rımızla ve köy halkıyla birlikte bir ha�a sonu boyunca çeşit-
li etkinlikler yapıyor, bir yandan da yapı birimiyle birlikte 
bu güzel köy okullarına umut dolu kocaman kütüphaneler 
inşa ediyoruz. Bizler bu doğrultuda ziyaret ettiğimiz 
okulda yepyeni bir kütüphane yaratıyor, raflarını da çocuk-
larımız için götürdüğümüz onlarca kitapla donatıyoruz. 
Yoğun bir çalışmayla kütüphanemiz inşa edilirken bir 
yandan da spor, genel kültür, tiyatro, resim, müzik ve bilim 
gibi gruplarımızın iki gün süresince çocuklarımızla birlikte 
gerçekleştirdiği birçok faaliyet ile hep beraber çok keyif al-
dığımız ve çok da şey öğrendiğimiz zamanlar geçiriyoruz. 
Böylece çocuklarımıza hem okumanın önemini hem de 
onların asla yalnız olmadıklarını göstererek, belki de hiç gi-
dilmemiş köylere, hiç ulaşılmamış çocuklara, hiç yapılma-
mış kütüphanelere dur diyerek, çocuklarımıza manevi, 
okullarına fiziki desteklerle; onların hayallerine giden 
yolda birer güneş olmayı ve yeni güneşler yetiştirip çevre-
mizi daha da aydınlatmayı hedeflemekteyiz. Geçtiğimiz yıl, 
pandemi koşulları altında köylere ulaşıp ve çocuklarımızla 
yan yana bir şekilde etkinliklerimizi gerçekleştirmemiz 
mümkün olmadıysa da onlara ulaşabilme ve hayatlarına 
dokunabilme yönündeki çalışmalarımızı çevrim içi yön-
temlerle devam ettirdik. Onlara birçok kitap ulaştırmayı 
başardık, farklı alt gruplarımızın düzenlediği etkinlikleri 
Zoom üzerinden çocuklarımızla karşılıklı olarak gerçekleş-
tirdik ve DersKöy adını verdiğimiz projemizin yeni konsepti 
kapsamında liseye giriş sınavına hazırlanan çocuklarımıza 
derslerinde destek olduk. Ülkemizdeki koşulların neyi ge-
rekli kılacağı konusunda hâlâ emin olamasak da bildiğimiz 
bir şey var ki bizler şartlar ne olursa olsun, çocuklarımızı 
mutlu etmek ve hayatlarındaki güneşi fark etmelerini 
sağlamak için elimizden geleni yapacağız.

We’re the Sun Rises from the Village Project family, and our 
goal is to reveal the hidden suns that rise in the villages but 
may not be able to shine at their full brightness due to limi-
ted opportunities. We organize weekend visits to at least 
four primary schools in the rural areas of our country every 
year. While there, our construction unit builds brand new 
libraries full of hope for these village schools. We also 
stock each library’s shelves with dozens of books we’ve 
collected for the children. And while the construction unit 
is working hard to complete the library, our other volunte-
ers, organized into subgroups, devote their time over two 
days to conducting sports, culture, theater, art, music, and 
science activities that will be both educational and enjo-
yable for the school pupils. We thus make our children 
aware of both the importance of reading and the fact that 
they’re never alone; by o�ering our material and emotio-
nal support, we hope to be positive role models for these 
children, and eventually to reach many more in schools 
we haven’t yet visited. We aim to be like a sun lighting the 
way to their dreams, thereby nurturing new suns that will 
illuminate the future. Last year, although it wasn’t possible 
to visit villages and conduct our activities in person during 
the pandemic, we continued our e�orts to reach out to 
children and touch their lives using online methods. We 
managed to send many books to them, to conduct the ac-
tivities organized for them by our di�erent subgroups via 
Zoom, and to support students preparing for the high 
school entrance exam through a new program called Ders-
Köy. Although we’re still not sure what the pandemic con-
ditions in our country will require in the coming months, 
one thing we do know is that we’ll do our best to make our 
children happy and help them realize the sun in their own 
lives, whatever the circumstances.

GÜNEŞ KÖYDEN DOĞUYOR PROJESİ

THE SUN RISES FROM THE VILLAGE
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Kalpler 1 Lösemi 0 ailesi olarak biz lösemiyle mü-
cadele etmekte olan çocukların her daim yanların-
da olan, onları yeri geldiğinde eğlendiren yeri gel-
diğinde eğitimlerine destek sağlayan ve koşulsuz 
sevgimizi onlarla sürekli olarak paylaşan bir gönül-
lü palyaço topluluğuyuz. Pandemi sürecinde 
yüksek riskli grupta olmalarından dolayı onlarla 
yüz yüze bir araya gelip onlara “palyaçoluk” yapa-
mamış olsak da yanlarında olduğumuzu unutma-
maları için elimizden geleni ardımıza koymadık. Alt 
gruplarımızdan olan balon, sihir, oyun hamuru vb. 
grupların etkinliklerini çocuklar kendi kendine ya-
pabilsinler diye Youtube üzerinden öğretici video-
lar çekip onlara hastane kanallarından ulaştırdık. 
Toplumun lösemi hastalığına dair duyarlılığı ve bil-
gisinin artması için uzman doktorlar ve psikolog-
larla bir araya gelerek seminerler ve konferanslar 
düzenledik. Sosyal medya kanallarımız en aktif ol-
duğumuz alandı, takipçilerimizi K1L0’nun alt grup-
ları hakkında bilgilendirirken lösemi hastalığına 
dair bilinen yanlışları düzeltip doğru ve gerekli bil-
gileri onlarla paylaştık. Önümüzdeki dönem bizleri 
çok daha fazlası bekliyor diyebiliriz, pandeminin 
ne getireceği belli olmaz ancak her halükarda biz 
sevgimizi çocuklarla paylaşmaya, her daim yanla-
rında onları düşünen birileri olduğunu unutturma-
maya hazırız. Sen de bir palyaço olarak lösemili ço-
cukları eğlendirirken eğitmek ve motivasyonlarını 
hiç kaybetmemelerine yardım etmek istersen, 
karnavalımızın kapısı senin için hep açık!

As the Hearts 1 Leukemia 0 family, we’re a group of 
“volunteer clowns” who are always there for child-
ren struggling with leukemia. Sometimes we en-
tertain them, sometimes we help them with their 
studies; we always share our unconditional love 
with them. Even though we couldn’t meet and 
clown with them in person during the pandemic 
due to their being in a high-risk group, we did our 
best to remind them that we’re still here to support 
them. Our project is divided into subgroups by ac-
tivity: balloons, magic, playdough, etc. We’ve 
posted instructional videos on YouTube, transmit-
ted via hospital channels, so that the children 
could do the activities by themselves. We’ve also 
held seminars and lectures, given by specialist do-
ctors and psychologists, in order to increase socie-
tal awareness about leukemia. But it’s through our 
social media channels that we’ve been most 
active. While informing our followers about the 
K1L0 subgroups, we’ve also refuted common mis-
taken notions about leukemia and shared the cor-
rect information with them. It’s not clear what the 
pandemic will bring in the coming period, but in 
any case, we’re ready to share our love with child-
ren and remind them that someone is always thin-
king about them. If you want to “be a clown” and 
educate children with leukemia while also enterta-
ining them and encouraging them to never lose 
their motivation, the door of our carnival is 
always open for you!

KALPLER 1 LÖSEMİ 0 PROJESİ

HEARTS 1 LEUKEMIA 0 PROJECT
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olmadığını göstermek amacıyla kurulmuş, 

olmadığını gözler önüne sermek ve tabuları 
ortadan kaldırmak. Bu amaç doğrultusunda her 

eğlenmeye var mısınız?

Zihinsel ve bedensel engelli bireyler toplumun birer parçasıdır. 
Biz ENDOST ailesi olarak onların hayata atılımını kolaylaştırma-
yı, koordinasyonlarını geliştirmeyi ve en önemlisi onlarla birlik-
te güzel vakit geçirmeyi hedefleyen bir projeyiz. ENDOST Ailesi 
olarak etkinliklerimizi ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Koruma ve Yetiştirme Vakfı) ve SERÇEV (Serebral Palsili Çocuk-
lar Derneği) ile gerçekleştiriyoruz. ZİÇEV kurumunda zihinsel 
bakımdan yetersiz olan dostlarımızın yanına giderken SER-
ÇEV’de ise daha çok bedensel engeli olan dostlarımızla vakit 
geçiriyor ve etkinlikler yapıyoruz. Her ha�a, ha�a içi ya da ha�a 
sonu belirlenen günlerde etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz.  Bu 
etkinliklerimizde onlarla el işinden bahçe oyunlarına kadar 
birçok etkinlik yapıp sonrasında dans ederken, onlarla hem 
güzel vakit geçirmeyi hem de gelişimlerine biraz da olsa katkı-
da bulunmayı istiyoruz. Gittiğimiz kurumlardaki bireylerin yaş-
ları her ne kadar değişiklik gösterse de onlar masumiyetlerin-
den dolayı birer çocuk gibiler. Ayrıca bu kurumların dışında 
yapmayı amaçladığımız şey ise engelli farkındalığını önce 
kendi kampüsümüzden başlayarak ulaşabildiğimiz her yere 
yaymak ve onlar hakkındaki önyargıları kırmak. Bu yüzden de 
belirli gün ve ha�alarda yapmış olduğumuz farkındalık çalış-
malarıyla mümkün olduğunca sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 
Kurumda yaptığımız etkinliklerin yanı sıra kurum dışında da 
bowling, müze gezisi, piknik ve dostlarımızı Bilkent’e getirmek 
gibi dış aktiviteler de yapıyoruz. Yüz yüze etkinlik yapamadığı-
mız pandemi döneminde çocuklarla arayı açmamak ve onlara 
yeni bilgiler öğretmek adına “Gezegenleri Öğreniyoruz”, 
“Hikaye Anlatma” ve “ENDOST için Çal” konseptli çeşitli video-
lar çektik. Özellikle “ENDOST için Çal” videolarını hem çocukla-
rımızın hem de gönüllülerimizin Barış Manço’yu ve Hal Hal şar-
kısını çok sevmesinden dolayı onları mutlu etmek için hazırla-
dık. Videolar dışında birlikteliğimizin sürekliliği için Zoom ve 
Discord uygulamalarını kullanarak kaynaşmalar düzenleyip, 
oyunlar oynadık. Son olarak da dönem içerisinde gerçekleştir-
diğimiz farkındalık röportajlarıyla kampüs çevresindeki insan-
ları da bazı konularda bilgilendirdik ve kampüs çevresinde de 
olsa farkındalık yaratmaya çalıştık. Siz de bizimle birlikte bu ai-
lenin bir parçası olmak ve engelleri aşmak isterseniz hepinizi 
ailemize bekleriz. Unutmayalım ki engel mi var sevginin 
aşamadığı?

Mentally and physically disabled individuals are part of society. 
The ENDOST Project family aims to make life easier for them, 
help them improve their coordination, and most importantly, 
have a good time with them. We carry out our activities in asso-
ciation with ZİÇEV (Foundation for the Protection and Educati-
on of Mentally Disabled Children) and SERÇEV (Association for 
Children with Cerebral Palsy). While we visit our mentally di-
sabled friends at ZİÇEV, we also spend time and do activities 
with our more physically disabled friends at SERÇEV; the ages 
of the individuals in the institutions we go to vary. We organize 
activities every week, on weekdays or weekends. The activities 
range from handicra�s to outdoor games and dancing; we 
want to contribute to our friends’ development at least a little, 
while also having a good time with them. Along with visiting 
the institutions, we also organize outside activities such as 
bowling, museum tours, and picnics, as well as bringing our 
friends to Bilkent. In addition to all of the above, we aim to 
raise awareness about the disabled everywhere we can, star-
ting on our own campus, and break down prejudices concer-
ning them. That’s why we try to make our voices heard as much 
as possible during national and international days and weeks 
dedicated to heightening awareness about the disabled. 
During the pandemic period, when we couldn’t conduct fa-
ce-to-face activities, to keep in touch with our friends and 
teach them new topics, we prepared several videos with titles 
such as “We are learning about planets,” “Storytelling,” and 
“Play for ENDOST.” In addition, we kept the bond among our 
volunteers alive and maintained the continuity of our activities 
by holding meetings and playing games using the Zoom or Dis-
cord applications. Finally, through the awareness-raising inter-
views we conducted during the term, we informed people 
around campus about specific issues. If you want to be part of 
this family, we welcome you. Let’s not forget, there’s no 
obstacle that love can’t overcome.

ENGELSİZ DOSTLUKLAR PROJESİ

FRIENDSHIP WITHOUT BARRIERS PROJECT
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bulunuyor. Ağır koşullar altında çalışmaya 
mecbur bırakılmış bu çocuklarımızın %34’ü en 

edememekte. Sadece 2013-2019 yılları arasında 

el uzatmak amacıyla 2004 yılında çıktığımız bu 
yolda, sokak lambaları olarak çocuklarımızın 

 

campus, and the other week we conduct events 

journey, our Sundays become more 

Günümüzde Türkiye’de kayıtlı 720 bin 
çocuk işçi bulunmaktadır. Ağır koşullar al-
tında çalışmaya mecbur bırakılmış bu ço-
cuklarımızın %34’ü en temel haklarından 
biri olan eğitimlerine devam edememekte-
dir. Sadece 2013-2019 yılları arasında 419 
çocuğumuz çalıştıkları zor koşullar ve iş ka-
zaları nedeniyle hayatlarını kaybetti. Eko-
nomik imkânsızlıkların getirdiği kocaman 
sorumluluklar, aile içi şiddet ve sokakta ça-
lışmanın ağır yükü minik omuzları için kal-
dırabileceklerinden çok daha fazla. Çocuk 
işçiliğine farkındalık yaratmak ve büyük 
yükleri sırtlanmaya mecbur bırakılmış ço-
cuklarımıza bir el uzatmak amacıyla 2004 
yılında çıktığımız bu yolda, sokak lambala-
rı olarak çocuklarımızın yüzünde bir gü-
lümseme, hayatlarında bir örnek ve karan-
lık sokaklarında bir ışık olmayı hedefliyo-
ruz. Bir ha�a üniversitemizde, bir ha�a ise 
kampüs dışında gerçekleştirdiğimiz etkin-
liklerimizde çocuklarımıza yeni deneyimler 
yaşatıp yeni yetenekler kazandırmayı 
amaçladığımız ailemize katılan her sokak 
lambasıyla pazar günleri daha anlamlı, ka-
ranlık sokaklar ise daha aydınlık. Sokakları 
aydınlatmak için siz de ışık olun!

There are currently 152 million child labo-
rers in the world, 73 million of whom are 
forced to work under harsh conditions, 
while 34 percent cannot exercise the fun-
damental right to pursue their education. 
In Turkey, during the years 2013–2019, 419 
children died because of workplace acci-
dents or the harsh conditions in which 
they worked. The Street Lamp Project star-
ted in 2004, for the purpose of raising awa-
reness and giving a hand to the children 
carrying this heavy load on their small 
shoulders. Our aim is to be the smile on 
their faces, a model for their lives, and a 
light on their dark streets. By organizing 
activities at our university and o� campus 
on alternate weeks, we hope to give them 
new experiences and help them discover 
new talents. With every volunteer who 
joins our family, our Sundays grow even 
more meaningful, and our streets brighter. 
Please consider becoming a “lamp” to 
light up the streets!

SOKAK LAMBASI PROJESİ

STREET LAMP PROJECT
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Project volunteers we meet volunteer 

develop a common awareness towards 

Genç Bakış Projesi olarak, bağlantı kurduğu-
muz liselerin gönüllü öğrencileri ve üniversi-
teli gönüllülerimizle her ha�a TDP bünyesin-
de bulunan bir projeyi ziyaret ediyoruz. Bu 
sayede kendi gönüllülük tecrübelerimizi 
gençlere aktarıp onları çevrelerine karşı daha 
duyarlı bireyler haline getirmeyi hedeiyoruz. 
Aynı zamanda genç fikirlerden de ilham almış 
oluyoruz. Proje ziyareti yapmadan önce bir-
likte etkinlik yapacağımız projenin hedef kit-
lesiyle nasıl iletişim kurulacağına dair eğitim-
ler verip daha etkili ziyaretler gerçekleştirme-
yi amaçlıyoruz. Eğer TDP'yi tanımak istiyor ve 
gençlerle vakit geçirmekten keyif alıyorsanız 
sizi de Genç Bakış Projesi'ne bekliyoruz. Genç 
Bakış Projesi olarak pandemi döneminde de 
etkinliklerimize devam ettik. Bu süreçte her 
ne kadar liseli ve üniversiteli gönüllülerimizle 
yüz yüze iletişim kuramasak da onların moti-
vasyonlarını ve gönüllülük isteklerini arttıra-
cak, sosyal ve kültürel becerilerini geliştirecek 
faaliyetler düzenledik. Bu faaliyetlerde çeşitli 
projelerin etkinliklerine katılarak videolar, bi-
rebir ders anlatımları ve interaktif seminerler, 
eğitimler düzenledik. Bolca kaynaşma yapa-
rak liseli gönüllülerimizi sosyal açıdan pande-
minin getirdiği buhrandan bir nebze 
kurtarabilmeyi de hedefledik. 

As Young Vision Project volunteers, we visit a 
TDP project every week with student volunte-
ers from high schools we’ve established an 
association with. In this way, we aim to share 
our volunteering experiences with young 
people as well as make them more sensitive 
to their environment. At the same time, we 
get inspiration from their young ideas. Before 
visiting a project together, we provide trai-
ning on how to communicate with its target 
audience. During the pandemic period, alt-
hough we could not communicate in person 
with our high school volunteers, we organi-
zed activities that would increase their moti-
vation and willingness to volunteer and im-
prove their social and cultural skills. As well 
as participating in the activities of various 
TDP projects, we showed videos, o�ered 
one-to-one lectures, and conducted interac-
tive seminars and training sessions. We also 
tried to lessen the pandemic-related social 
isolation for our high school volunteers by 
fostering lots of interaction. If you want to get 
to know TDP and enjoy spending time with 
young people, we invite you to join the 
Young Vision Project.

GENÇ BAKIŞ PROJESİ

YOUNG VISION PROJECT
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-
-

arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açık.

 

İnsanlığın kanayan yarası, mültecilik dramı. Dünyada her 
geçen saniye savaşlar, çatışmalar, dini ayrımcılıklar yüzünden 
milyonlarca insan daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak veya 
sadece normal bir hayat yaşayabilmek adına başka ülkelere 
kaçıp kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor. Hayatlarını 
kurtarma pahasına bu insanlar, hayatlarını yaptıkları göç esna-
sında kaybetmeyi bile göze alabiliyor. Ülkemiz 4 milyon mülte-
cinin yitirdiği ev kavramını onlara geri kazandırabilmek adına 
elinden geleni yaparken Umudun Yurttaşları Projesi olarak biz; 
savaşın pençesinden kaçıp kurtulan mülteci ailelere, korku 
dolu bir hayata gözlerini açan ve arkadaşlarıyla oyun oynamak 
için kapının önüne dahi çıkamayan çocuklara yaşayamadıkları 
hayatın bir telafisini sunmak istiyoruz. Faaliyetlerimiz arasında 
ihtiyaç sahibi ailelere gereken yardımı ulaştırmak, ilgili kurum 
ve kuruluşların da desteğini alarak hep birlikte mülteci krizine 
farkındalığı artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek, proje 
içinde yer alacak gönüllü arkadaşlarımıza projemizin vizyonu-
nu anlatan eğitim seminerleri sunmak gibi mülteci sorununu 
kökten çözümüne ulaştırmayı hedefleyen gayelerimiz vardır. 
Umudun Yurttaşları Projesi olarak dünyadaki tüm çocukları ge-
leceğimizin umudu olarak görüyor; bu proje kapsamında mül-
teci çocuklara diğer çocukların sahip olduğu aynı fırsatları ve 
şansı tanımak, onların da ilerde insanlığın yoluna ışık oldukla-
rını görmek istiyoruz. Bu nedenle, en önemli hedeflerimizden 
biri mülteci çocuklara yönelik bir eğitim programıyla onların 
topluma adaptasyonlarını artırmak, diğer çocuklarla aynı müf-
redatı sağlayarak önlerini açmak, hayatlarını savaş korkusun-
dan uzakta idame ettirebilmelerinde ve topluma faydalı birey-
ler olabilmelerinde payımızın olmasıdır. Pandemi dolayısıyla 
online eğitim almaya başladığımız ve yüz yüze etkinliklerimizin 
kesintiye uğradığı zamanlarda bile çocuklarla bağımızı kopar-
mamak için onlara evde yapabilecekleri ve eğlenirken aynı za-
manda bir şeyler öğrenebilecekleri aktiviteler hazırlayıp yolla-
dık. Vizyonumuzu göz önünde bulundurarak, Umudun Yurttaş-
ları Projesi’nin günümüze kadar ihtiyacı olan yüzlerce aileye ve 
çocuğa destek olduğunu; olmaya da devam edeceğini belirt-
mek isteriz. Bu projede yer alarak yardıma ihtiyacı olan insan-
ların yüzündeki bir küçük tebessümün sebebi olmak isteyen 
tüm gönüllü arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açık.

The bleeding wound of humanity: the refugee crisis. Every 
second, due to war, conflict, and religious discrimination, milli-
ons of people around the world are forced to flee to other 
countries in order to find better living conditions or just to live 
a normal life. Some of these people may even risk losing their 
lives during their migration. While our country is doing its best 
to provide a haven for four million refugees, we at the Citizens 
of Hope Project want to o�er refugee families who escaped 
from the clutches of war, children who opened their eyes to a 
life full of fear and who couldn’t even go outside to play games 
with their friends, the opportunity to make up for the life they 
weren’t able to live. Our activities include providing assistance 
to families in need, organizing events to raise awareness of the 
refugee crisis (with the support of other institutions and orga-
nizations working in this field), and o�ering training seminars 
to volunteers who will take part in the project, with the aim of 
helping to provide a solution to the refugee problem. Our pro-
ject regards all children in the world as the hope of the future, 
and so we want to give refugee children the same opportuni-
ties that other children have, and to see them light the way for 
humanity in the future. For this reason, one of our most impor-
tant goals is to help them adapt to the host society through 
education, to pave their way by providing them with the same 
curriculum other children have, to encourage them in leading 
a life free from the fear of war, and to help them become contri-
buting members of society. Even when our face-to-face activi-
ties were interrupted due to the pandemic, we continued to 
provide education online, preparing and sending materials for 
activities that the children could do at home and learn while 
having fun. In line with our mission, the Citizens of Hope Proje-
ct has supported hundreds of families and children in need up 
to now, and will continue to do so. Our door is open to all new 
volunteers who would like to join in this mission and take part 
in our project. 

UMUDUN YURTTAŞLARI PROJESİ

CITIZENS OF HOPE PROJECT
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unutmuyor, onların hayatlarını 

yaşayan 0-6 yaş grubundan çocuklarımızı 

dış dünyaya hazırlamak. Her hafta 

Hayal Köprüsü Projesi olarak anneleri 
ile hapishanede yaşayan çocuklarımızı 
unutmuyor, onların hayatlarını renk-
lendirme görevini üstleniyoruz. Proje 
olarak amacımız hapishanede annele-
ri ile yaşayan 0-6 yaş grubundan ço-
cuklarımızı eğlendirmek, eğlendirirken 
öğretmek ve dış dünyaya hazırlamak.  
Her ha�a çocuklarımızı 2 saatliğine zi-
yaret ediyor, dış dünya tecrübesini 
elde etmeleri için onların hem fiziksel 
hem de zihinsel gelişimine katkıda bu-
lunan etkinlikler yapıyoruz ve onlara 
dış dünyaya açılan bir hayal köprüsü 
inşa ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte 
kostüm partileri, boyama, hayvanları 
tanıma, çiçek dikme, maske yapımı, el 
göz koordinasyonu geliştiren etkinlik-
ler yapıyoruz. Gönüllülerimiz ile birlik-
te çocuklarımızı ziyaret etmenin dışın-
da farkındalık artırmak için eğitimler, 
film gösterimi ve söyleşiler düzenliyo-
ruz. Eğer sen de bir çocuğun hayatına 
dokunmak istiyorsan Hayal Köprü-
sü’ne davetlisin!

The Imagination Bridge Project is de-
dicated to making life better for child-
ren up to age 6 who are growing up in 
prison because their mothers are in-
carcerated. Our aim is to prepare them 
for life in the outside world by o�ering 
entertainment as well as instruction. 
Every week we visit the children for 
two hours and organize activities that 
will help them develop both physically 
and psychologically. For instance, 
we’ve held costume parties, taught 
them about animals, planted flowers, 
and done painting and cra�ing. In ad-
dition to visiting the children, we’re 
also attempting to raise awareness 
about their situation by conducting in-
terviews, holding lectures, and scree-
ning films. If you want to touch a 
child’s life, you’re cordially invited to 
the Imagination Bridge!

HAYAL KÖPRÜSÜ PROJESİ

IMAGINATION BRIDGE PROJECT
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yolu olduğunu göstermeye çalışan ve bu 

parçası olarak görmekten mutluluk duyarız.

models to our younger ones. We would love 

Duymazdan Gelme ailesi olarak biz iletişimin sadece seslerle 
kurulmadığını, bunun birçok yolu olduğunu göstermeye çalı-
şan ve bu amaçla her ha�a hedef kitlemiz olan işitme engelli 
çocuklarla eğlenceli ama bir o kadarda eğitici etkinlikler yapıp 
onların hayatını daha da renklendirmeye çalışan bir projeyiz. 
İşitme engelli bireyler ile iletişimin temelinde olan işaret dilini 
yaygınlaştırmak ve kullanımını arttırmak amacıyla işaret dili 
eğitimleri yapıyor, eğitim videoları çekerek ulaştığımız insan 
sayısını artırmaya çalışıyoruz. Ülkemizde birçok işitme engelli 
birey insanlarla iletişimden kaçınıyor veya iletişim kurabilmek 
için yanlarında bir insana ihtiyaç duyuyorlar. Bizler bu ihtiyacı 
azaltmak amacıyla işitme engelli orta ve ilk okul öğrencisi 
olan çocuklarımızla ha�ada bir kez okul içi ya da okul dışı et-
kinlikler yaparak onların ufuklarını genişletmeye ve yaratıcı 
düşünmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Üniversiteli abi ve abla-
ları olarak onların sessiz seslerini duyduğumuzu ve yalnız ol-
madıklarını hissettirmek istiyoruz. Bu sayede hem daha bi-
linçli bir toplumun gelişmesi için adım atmış oluyoruz hem de 
küçüklerimize iyi birer örnek olmaya çalışıyoruz. Fakat içinde 
bulunduğumuz pandemi koşullarında projemizin işleyişi açı-
sından çeşitli değişiklikler yaptık. Eğitimlerimize çevrimiçi 
platformlar üzerinden eğitmenlerimizle buluşarak devam 
ettik. Ayrıca çektiğimiz eğitim videolarını paylaşarak toplum-
daki işaret dili farkındalığının artması adına çaba gösterdik. 
Ufak bir bilgi: İşaret dili aslında öğrenmesi çok kolay bir dil. 
Çoğu işaretin bir mantığı olduğu için gayet akılda kalıcı. Hatta 
bazı işaretler bizim de günlük hayatta kullandığımız mimikle-
rin aynısı. Eğer bu konuda endişelerin varsa mutlaka gelip 
görmelisin. Bunun yanında hedef kitlemizdeki işitme engelli 
çocuklarla fiziksel olarak bir araya gelemesek de yanlarında 
olduğumuzu hissettirmek ve keyifli vakit geçirmelerini sağla-
mak için normal zamanda okullarına gidip birlikte yaptığımız 
çeşitli etkinlikleri kutulara koyup gönderdik. Çocuk Şenliği'n-
de bazı çocuklarımızla çevrimiçi platformda bir araya gelip bu 
etkinlikleri birlikte yapma şansımız bile oldu. Seni de sevginin 
en sessiz halini hissedeceğin bu ailede aramızda görmekten 
mutluluk duyarız.

In the Hear the Hearing Impaired Project, we endeavor to 
show that communication can be established not only with 
sound, but in many other ways as well. To this end, we organi-
ze fun and also educational activities for our target audience. 
In order to enable and promote the use of sign language, 
which is a primary method of communicating with hea-
ring-impaired individuals, we conduct sign language training 
sessions and try to increase the number of people we reach 
by producing training videos. In our country, many hea-
ring-impaired individuals avoid contact with others or need 
someone else with them to help them communicate. In order 
to reduce this need, we try to broaden the horizons of hea-
ring-impaired middle and primary school students and en-
courage them to think creatively by doing in-school or 
out-of-school activities with them once a week. As their uni-
versity “big brothers” and “big sisters,” we want to make them 
feel that we hear their silent voices and that they’re not alone. 
In this way, we both take a step toward the development of a 
more conscious society and try to set a good example for our 
young friends. Under the current pandemic conditions, we’ve 
made various changes in the way our project functions, but 
have been able to continue our training sessions via online 
platforms. In addition, we’ve made an e�ort to increase the 
general public’s awareness of sign language by sharing the 
training videos we shot. (A little info: Sign language is actually 
very easy to learn, as most signs have a logical basis; in fact, 
some signs are the same gestures we use in daily life. If you 
have any doubts about this, you should definitely come and 
see it being used.) In addition, although we couldn’t meet 
with hearing-impaired children in person, we prepared and 
sent boxes with materials for the activities we normally do 
with them at their school, in order to let them know that we 
still care about them as well as to ensure that they have some 
fun. During the Children’s Festival, we even had the opportu-
nity to get together with some of the children online and do 
some activities together. We’ll be happy to welcome you into 
this family, where you’ll feel love in its quietest form.

DUYMAZDAN GELME PROJESİ

LISTEN TO THE HEARING IMPAIRED PROJECT



DÜŞLER EVİ PROJESİ
DREAM HOUSE PROJECT

İ g r

@dusler nt

t nt@g l.com

14

kadınların ve çocukların sosyal hayatlarını 

dünyalar tanıtmaktır. Bu anlamda her 

 

women's shelters. Currently, there are women’s 

shelter. We meet at the shelters every Saturday 

shelter, and we do drama and preschool 

Düşler Evi Projesi (DEP), hedef kitlesi kadın sığın-
ma evlerinde yaşayan kadınlar ve çocuklar olan 
bir sosyal sorumluluk projesidir. Kadın sığınma 
evleri, neredeyse her şehirde olan, kadınların 
şiddete maruz kalmaları veya güvenlik tehditleri 
ile karşılaşmaları durumunda çocuklarıyla barı-
nabilecekleri evlerdir. Dünya Sağlık Örgütü'ne 
göre, Türkiye'de kadınların yüzde 38'i hayatların-
da en az 1 kez partnerlerinin şiddetine maruz ka-
lıyor ve ülkemizde kadına şiddetin her türü gide-
rek yaygınlaşmaya devam ediyor. Düşler Evi Pro-
jesi olarak amacımız, kadın sığınma evlerindeki 
kadınların ve çocukların sosyal hayatlarını güç-
lendirmek ve onlara hayat bağı olmaktır. Bunun-
la beraber, anneleriyle beraber kadın sığınma 
evinde barınmak durumunda olan çocukların, 
ufkunu genişletmek ve onlara yeni dünyalar ta-
nıtmaktır. Bu anlamda online dönemde kadınlar 
için seramik, nakış gibi el işi faaliyetleri; çocuklar 
için bilim deneyleri, geri dönüşüm etkinlikleri ve 
el işi faaliyetleri içeren kutu etkinlikleri hazırlıyo-
ruz. Yüz yüze dönemde ise her Cumartesi günü, 
10.00-13.00 saatleri arasında kadınlarımız ve ço-
cuklarımızla zevkleri ve ilgileri doğrultusunda 
birlikte vakit geçiriyoruz. Kadınlarla müze ziya-
retleri, çiçek ekimi, karaoke ve el işi atölye çalış-
maları gibi etkinlikler yaparken çocuklarla 
drama ve ana sınıfı faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 
Böylelikle onlara yalnız olmadıklarını gösteriyor 
ve düşlerine ortak oluyoruz. Sizinle de bir cu-
martesi sabahı, fakülte koridorlarında, müze 
kuyruğunda veya bir resim atölyesinde 
karşılaşabiliriz. Haydi gelin siz de düşlere ortak 
olun!

The House of Dreams Project’s target group is 
women and children living in women’s shelters. 
The shelters, which may be found in almost 
every city, are homes where women and their 
children can stay if they face violence or threats 
to their safety. According to the World Health Or-
ganization, 38 percent of women in Turkey are 
exposed to violence from their domestic part-
ners at least once in their lives, and all types of 
violence against women continue to be wi-
despread in our country. In the House of Dreams 
Project, our purpose is to enrich the lives of 
women and children who live in women’s shel-
ters, and also to expand the children’s horizons. 
Every Saturday from 10.00 to 13.00 we spend 
time with shelter residents and do activities de-
signed to suit their interests: for instance, 
museum visits, cooking, karaoke, and handic-
ra�s with the women, and kindergarten activi-
ties with the children. We let them know that 
they’re not alone, and we share their dreams. 
We might meet you on a Saturday morning in 
the corridors of a Bilkent faculty building, a 
museum queue, or an artist’s studio. Join us, 
and we can share their dreams together!

DÜŞLER EVİ PROJESİ

THE HOUSE OF DREAMS PROJECT
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tdp.bilkent.edu.tr

bilkenttdp@gmail.com

facebook.com/tdpbilkent

twitter.com/tdpbilkent

instagram.com/tdpbilkent

linkedin.com/tdpbilkent

İLETİŞİM ADRESLERİMİZ

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN BİZLERE ULAŞABİLİRSİNİZ
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Bilkent University
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