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Yed�tepe Ün�vers�tes� son sınıf öğrenc�s�y�m ve eğ�t�m�m boyunca �lk defa aldığım b�r dersten dolayı
kend�m� bu kadar mutlu, gururlu ve toplum �ç�n faydalı h�ssett�m. Görünüşe göre bana �ht�yacı olan çok
fazla canlı varmış. Heps�ne yet�şmek �ç�n uğraştım. B�r şey� yapmaya zorlanmadan, �steyerek yapmanın

huzurunu yaşadım. Sokakta sev�ml� küçük hayvanlara yemek ver�rken mutlu anlarına tanık oldum, 
 karınları tokken m�nnet dolu bakışlarıyla karşılaştım. B�r ked�ye yuva oldum. Şefkat yuvasındak�

çocukların akt�v�te saatler�ne m�saf�r oldum. Yolda tanımadığım ama bana �ht�yacı olan herkese yardım
el� uzatmaya çalıştım. Her gün yürüdüğüm yola, farklı b�r açıdan bakmayı öğrend�m. Yürüdüğümüz

yolda ç�çekler açsın �sted�m, çöpler� topladım, ağaçtan düşen yaprakları topladım. Ev�mdek� rengarenk
ç�çekler�m� sadece sulamakla kalmadım, onlarla konuştum, ben onlara �y� geld�m onlarda bana. Ders

kapsamında üç ay boyunca her hafta düzenl� olarak Darülaceze'ye g�tt�m. Her g�tt�ğ�mde başka b�r hayata
dokundum. Hayatlarını, acılarını, mutluluklarını anlatmak �ç�n yolumu  gözleyen �nsanlar vardı ve

onları üzmemek �ç�n ara vermeden g�tmeye çalıştım. Onları hayal kırıklığına uğratmamak �ç�n bana
ver�len bu güzel hed�yey� en �y� şek�lde kullandım.

Şans eser� Yed�tepe Ün�vers�tes�'nde okurken s�z�n g�b� değerl� b�r eğ�t�mc�den ders alma fırsatım oldu.
İy� k� böyle b�r ders�m�z var. Bence her l�sansüstü öğrenc�n�n alması gereken ve her ün�vers�tede olması
gereken b�r ders. K�ş�sel gel�ş�m �ç�n b�le mükemmel b�r proje. Başka hayatlara dokunmanın yanında,

k�ş�n�n kend�n� keşfetmes�n� sağlıyor. İç�ndek� şefkat�, �y�l�ğ�, yardımseverl�k duygularını pek�şt�r�yor.
Sevg�l� Aysel� hocam; Severek yaptığım projede bu üç ay �ç�n, bu ders�n  bana verd�ğ� huzuru, mutluluğu

ve poz�t�f enerj�y� bana yaşama fırsatı verd�ğ�n�z �ç�n çok teşekkür eder�m.



Darülaceze ziyaretimiz. 

Güven sitesi sakinleriyle yaptığımız

sohbetler, ve biriktirdiğimiz güzel anılar.







Sokaktaki

canlıları

unutmuyoruz

onları elimden

geldiği kadar

beslemeye özen

gösteriyorum



Yürüyüş

yaparken

peşime takılan

güzellik, tek

yaptığım

sevmekti.



Minik

Popcorn'un

artık sıcacık

bir evi var!

 

 

 



Yaşadığım

mahallenin

çöplerini

topladım. Daha

temiz sokaklar

için.
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Bayramı coşkusunu

çocuklarla yaşadık.

Onlarla beraber

izleyicilere dans

gösterisi hazırladık. 



 

7-12 yaş çocukların bulunduğu çocuk ev�nde, eğlencel� akt�v�teler yapmalarını bas�t
malzemelerle key�fl� zamanlar geç�rmeler�n� sağlamak amacıyla '' Renkl� K�tap Ayracı''

yapımını göstermek �sted�m. Pandem� dolayısıyla görüşme kabul etmey�p bu şek�lde onlarla
�let�ş�m kurmamı sağladılar.


