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 Öğrenci No- Ad Soyad Proje Adı İçeriği 

1 Temsilci: Cansın Mermer  

Ecegül Konca  

Enes Kabakcıoğlu  

Hasan Akyel  

Berk Yılmaz 

"Pandemi kısıtlamaları 

sebebiyle evden çıkamayan 20 

yaş ve altı insanlara, 

motivasyon ve evde kalmayı 

desteklemek amaçlı, zoom 

üzerinden kitap okuma 

etkinliği" 

Pandemi sebebiyle evden çıkışı kısıtlanan gençler için haftanın belirli 

günlerinde, katılımcıların oylarıyla belirleyeceği kitaplar okunacak. 

Amacımız hem evde kalmayı desteklemek hem de herkesin keyifle 

vakit geçirebileceği bir platform oluşturmak. Toplantılar zoom 

üzerinden gerçekleştirilecek olup, toplantı günleri ve linkleri 

kurulacak olan whatsapp grubunda paylaşılacaktır. 

2 Temsilci: Ömer Faruk Ayma 

 Hatice Nur Özen 

Selin Değerli 

Arda Aydın 

Zeynep İrem Güneş 

Lise Öğrencilerine Yardım 

Projesi 

 

Uzaktan eğitim süresinde derslerinde zorluk çekip öğretmenlerine 

devamlı ulaşamayan belirli lise ya da liselerin öğrencilerine ödev 

ağabeyliği/ablalığı yapılacaktır. Ek olarak rehberlik görevi görüp 

okulumuz, üniversite hayatı ve bölümler hakkında sunumlar 

yapılacaktır. 

3 Temsilci:  Cengizhan Aydın  

Betül Çimen 

Emre Al  

İrem Özyener  

Öykü Altun 

Yumoş Patiler 

 

Ülkemizi saran pandemiden dolayı grubumuzun yerel olarak 

çalışması öngörüldü. Bu amaç doğrultusunda her grup üyesi kendi 

şehrinde bulunan hayvansever derneklerine ya da barınaklarına –

sokağa çıkma yasağı vs gibi şeyleri göz önüne alarak- mama bağışı 

yapmak ve onların bakımına yardım edilmesi olacaktır. Buna ek 

olarak “bir kap su bir kap mama” şeklinde de kuruluşlara gitmeden 

çevremizdeki sokak hayvanlarına da yardım etmek. 

4 Temsilci: Ali Hamza Ses 

Tuana Nazlı Bayrav 

 

Pandemi zamanında miniklere 

eğitim desteği 

 

Durumu olmayan köy okullarındaki öğrencilerin uzaktan eğitimine 

yardımcı olmak için, durumu olan ve yardımcı olmak isteyen kişilerle 

iletişime geçip tablet bilgisayar desteği sağlanacaktır.  

5 Temsilci:  Sinem Solak 

Batuhan Çakmak 

 

Pati Pet 

 

Sokak hayvanlar için ilk yardım dersi alacağız barınakta ve bunları 

çevremize de öğreteceğiz. Aynı zamanda oradaki sakat olan 

hayvanlarında tedavilerinde yardımcı olacağız ve çevremizden 

yardımlar da toplayıp bunları barınağa kazandıracağız. 

6 Temsilci:  Oğuzhan Ayrım 

Beyza Beşik 
Sosyal Farkındalık Projesi 

 

Bu proje hedef kitlesindeki okuyucuların seçilen konularda yazılan 

yazıyı okuyup, yeni bir perspektif kazanımını sağlamak ve bunu 

hayata entegre etmelerini sağlamaktır. 

7 Temsilci: Elif Öykü Al 

Hatice Askar 

Sude Türk 

Sena Ayko 

Nurseli Şanlı 

Sokak Hayvanlarına Yardım 

Projesi 

 

Projede, kış döneminde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının 

karşılanması için Konak/Barbaros- Pendik/ Velibaba  

Mahallesi muhtarlıkları ile işbirliği içinde hareket edilerek 

hayvanların haftalık beslenmesi ve diğer basit ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yardım için çalışılacaktır. 
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8 Temsilci: Adar Sari  

Eylül Şehirlioğlu  

Eylül Su Başıbüyük  

Rasim Öztemel  

Canberk Korucu  

Köy Okuluna Yardım Projesi 

 

Siirt'teki bir köy okulunun dönem boyunca kırtasiye, ders kaynağı, 

kitap gibi ihtiyaçlarını karşılayacağız. İhtiyaçları temin etmek için 

sosyal medya üzerinden yardım kampanyası yürüteceğiz.  

 

9 Temsilci: Zeynep Korkmaz 

Dilara Lal Vural  

Yiğit Kaan Yarıcı 

Yusuf İslam Avcı  

Anıl Torun  

Sokak Hayvanlarının 

Barınmasına ve Beslenmesine 

Yönelik Yardım Projesi 

 

Yaşadığımız yerlerde bulunan sokak hayvanlarına, pandemi şartları 

göz önünde bulundurularak kişisel imkanlar dahilinde, kış 

mevsiminde ısınmalarını sağlayacak barınak ve günlük beslenme 

imkanı sağlanacaktır. 

 

10 Temsilci: Ömer Ozan Tiğre  

Safa Bakir 

Berhan Erdoğan 

Aç Kalmayın 

 

Yarıyıl boyunca İzmir içerisinde bulunan çeşitli hayvan 

barınaklarının ihtiyaçlarına yönelik bağışlar yapılacaktır. 

 

11 Temsilci:  Doğa Dinler 

Emre Kuş 

Onat Baran Sevinçtav 

Miraç Efe Yaman 

Benim Düzenli Kütüphanem  

 

Kütüphanelerdeki rafların düzenlenmesi ve temizliğinin korunması, 

görevlilere ve okurlara kütüphane ile ilgili hususlarda yardımcı 

olmak, ödünç verme, iade almak gibi kütüphanenin rutin ve asli 

işlerinin yerine getirilmesi. Pandemi dolayısıyla bu proje grup üyeleri 

tarafından farklı illerdeki kütüphanelerde gerçekleştirilecektir. Bu 

sayede grup üyelerinde "kütüphane" bilincinin oluşması ve bu vesile 

ile görev yerlerindeki çalışanlara yardımcı olunması projenin temel 

taşlarını oluşturmaktadır. 

12 Temsilci: Boran Tandoğan  

Can Göre 

Nelin Baykaldı 

Mustafa Ahmet Koçak 

Mert Bıçakcı 

Dört Şehir Beş Sığınak 

 

An itibariyle dört farklı şehirde ikamet etmekte olan grup üyelerinin, 

yaşadıkları bölgedeki sokak kedilerinin kış mevsiminde sığınaksız 

kalmaması için kedi evi inşa edip uygun alanlara yerleştirmesi. 

 

13 Temsilci: Nazlı Ece Ersoy  

Yağmur Telsöz  

Beyza Gür  

Gülsüm Kara  

Aslı Cabiroğlu  

Öğrencilere ve Hayvanlara 

Yardım Projesi 

 

Sınırsızlar Ekibi’ne ihtiyacı olan okullara kitap göndermek, 

kütüphane kurmak ve ihtiyaç halinde sokak hayvanlarının 

ihtiyaçlarını gidermek konusunda dönem boyunca yardımcı olacağız. 

 

14 Temsilci: Melisa Bolat  

Pelin Dölcü  

Simge Dönger  

İngilizce Öğreniyorum 

 

Çevremizden seçtiğimiz öğrenci arkadaşlarımıza haftanın belirli 

günleri online bir şekilde İngilizce dersi verecek, hazırladığımız 

materyaller ile dilbilgisi, okuma, konuşma ve yazma becerilerini 

geliştirmelerinde yardımcı olacağız. 
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15 Temsilci: İlayda Kıranyaz 

Hilal Aslan  

Betül Tasmacı  

Çocuklar ve Kitaplar 

 

Çocuklara okuma isteği aşılama ve kitap okumalarına katkıda 

bulunabilmek için ihtiyaç sahibi kurumlara ve çocuklara kitap 

yardımında bulunacağız. Evde ve dışarıda okuma ortamlarının 

desteklenmesi için çocuklara kitap okuyacağız. Daha fazla çocuğun 

kitaba ulaşması için maddi manevi destek olmak istiyoruz. 

16 Temsilci: Ayşe Oluçay 

Ege Toprak Çelikkaya 

Berkay Zararsız 

Elif Yüksekkayalı 

Marta İvanova 

Elini Patiye Uzat 

 

Her katılımcı kendi şehrindeki sokak hayvanlarına mama dağıtma, 

onlarla ilgilenme, barınağı ziyaret edip oradaki hayvanlarla vakit 

geçirme, ihtiyaçlarını karşılama; barınakla işbirliği içerisinde 

çalışmalarını sürdürmeyi planlamaktadır. 

 

17 Temsilci: Can Köseler  

Zeynep Esel  

Sahra Yumşakdemir  

Hav Hav Köpecik Sokak hayvanlarının beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarının 

karşılanması ve ihtiyaç duydukları sevginin verilmesi. Buna ek 

olarak, pandemi şartları nedeniyle online olarak, üçüncü partiler 

aracılığıyla ihtiyaçta olan hayvanlara gerekli yardımları bağışlar ve 

imzalar ile yapmak. 

18 Temsilci: Ufuk Yusuf Şimşek 

Umut Altıntaş  

Hayri Doğukan Esen 

Hayvanlarla Birlikteyiz 

 

Dönem boyunca sokak ve barınakta yaşayan hayvanların 

beslenmeleri ve konaklamaları için gerekli yardım ve bağışlar 

yapılacaktır. Buna ek olarak, pandemi şartlarının elverdiği ölçüde 

barınaklara ziyaretler uygulanacak ve hayvanlara arkadaş olunacaktır. 

19 Temsilci:  Zehra Sönmez Bayrak 

Doğukan Davarcı 

Eda Büyükburgaz 

Minik Kalplere Ufak 

Dokunuşlar 

 

Geri dönüşümle, özellikle ülkemizde en çok ihmal edilen 

meselelerden birisi olan sokak hayvanları ve yaşadıkları en önemli 

sıkıntıların başında gelen yuva meselesini elimizden geldiği kadar 

çözüp, dostlarımızın yaşadığı bir diğer önemli sorun olan beslenme 

sorununa da dikkat çekip onların yalnız olmadıklarını kendilerine 

hissettirip besleyecek, sevecek ve yuvacıklar sağlayarak projemizi 

hayata geçireceğiz. 

20 Temsilci: Altay Başar  

Ali Güngör Pembe 

Didem Ekinci 

Doğa Ece Paksoy 

Ege'nin Kedileri 

 

Ege Üniversitesi KYK yurdunda barınan kedilerin bakım 

ihtiyaçlarının karşılanması. 

21 Temsilci: Erdem Yaşar 

Burak Çapraz 

Şule Nur Soyer 

Doğaya destek 

 

Doğayı korumak ve desteklemek amacıyla hangi mevsimde hangi 

bitkilerin dikileceğini ve bu bitkilere nasıl bakılacağı ile ilgili 

araştırma yapmak ve bilinçlenmek; eyleme geçerek dikim yapmak ve 

bu amaçlara sahip kuruluşlara maddi destek vermek/maddi destek 

çağrısı yapmak. 
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22 Temsilci: Emre Barkın Şahin Eğitimin Yeni Çağı Çevrimiçi ortamda, toplumun yararlanabileceği interaktif bir bilgi 

kaynağı oluşturulacak. Özellikle pandemi sürecinde insanların 

kendilerini geliştirebilmeleri ve bilgi haznelerini artırabilmeleri için 

internet ve sosyal medya aracılığıyla eğitici bir platform 

oluşturulacak. 

 


