
Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) Dersi 

Doç. Dr. Özden Zeynep OKTAV tarafından yürütülmekte olan Toplumsal Duyarlılık Projesi 

(TDP) dersi 2002 güz döneminde bölüm seçimlik ve 3 kredilik bir ders olarak  başlatılmıştır. 

Bu ders tamamen uygulamalı olup, öğrencilerimizin sadece derslerde öğrendikleri bilgilerle 

hayata atılmalarının onları yeterince yaşama hazırlamadığı düşüncesiyle Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler bölümü kurucusu Prof. Dr. Kemali Saybaşılı ve yine bölüm 

kurucularımızdan Prof. Dr. Gencer Özcan’ın destekleriyle başlatılmıştır. Ders, önce Aileden 

Sorumlu Devlet Bakanlığı’na bağlı Toplum Merkezleriyle çalışmalar çerçevesinde 

yürütülmüş, daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Ergen Psikiyatr 

Bölümü ile (Doç. Dr. Ester Ruben Biton Hoca’nın katkıları ve denetimi altında) devam 

etmiştir. Bu gün aralarında Adalet Bakanlığı’na bağlı Ümraniye Cezaevi’nin de bulunduğu 

İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı pek çok kurumla işbirliği içerisinde 

dersimizi yürütmekteyiz. 

Öğrencilerimiz haftada en az üç saat olmak üzere kurumlara giderek çalışmalarını 

yürütmektedirler. Çalışmaları ders çizelgelerine işlenmekte ve dönem sonu öğrencilerin 

sunduğu bir raporla bu çalışmalar dersin hocası tarafından değerlendirilmekte ve 

notlandırılmaktadır. Ayrıca her ay yapılan toplantılara katılmak mecburidir. Bu toplantıların 

amacı derse kayıtlı öğrencilerin yaptıkları çalışmaları birbirlerine aktarmaları ve karşılıklı 

fikir alışverişinde bulunabilmeleridir. Böylece dersin programı sürekli yenilenmekte ve yeni 

projeler öğrencilerimiz tarafından oluşturulmaktadır. 

Son olarak, dersin temel amacı ve sloganı öğrencilerimiz tarafından şu şekilde belirlenmiştir. 

Topluma ve devlete olan borcumuzu, bilgi ve kaynaklarımızı bizden daha az şanslı olanlarla 

paylaşarak ödeyebiliriz. 

 

Sosyal Sorumluluk Projelerinin Genel Amacı 

Fakültemizin sivil toplum kuruluşlarıyla ve devletin önemli kurumlarıyla iç içe geçmiş 

ilişkiler kurması ve bu çerçevede söz konusu kurumlarla karşılıklı kaynak ve bilgi aktarımının 

sağlanması en temel amacımızdır. Böylece toplumdan kopuk bir üniversite anlayışı yerine 

farklı nitelikte kurumlarla iletişim ve bağlantı içinde olarak ve bu kanallarla beslenerek 

dinamik bir yapıya sahip olabilmeyi hedeflemekteyiz. Bu faaliyetler, aynı zamanda toplumun 

değişimi ve dönüşümünü anında anlamamıza katkıda bulunmaları açısından önemlidir. 

Yürütülen projelerin öğrencilerimize katkısı ise çok çeşitlidir. Öncelikle içinde yaşadığı 

toplumun gerçeklerinden, sorunlarından haberdar, bu sorunlara çözüm üretebilecek kapasitede 

ve daha alt gelir düzeyinde olan, bir şekilde ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören, 

cezaevi, yetiştirme yurdunda veya bakımevinde yaşayan kimseleri kendilerinden aşağı 

görmeyen, kibirli olmayan, sorumluluk sahibi, kendine güvenli bireyler yetiştirmek 

fakültemizin en önemli hedefidir.  Akademik ve mesleki donanıma sahip öğrencilerimizin 

aynı zamanda hayat başarılarının olabilmesi için yukarıda sözü edilen vasıflara sahip olmaları 

gerekmektedir. Bu projeler, öğrencilerimizin hem bu vasıflara sahip olmalarına, hem de takım 

çalışması yapabilme becerisi kazanmalarına ve sosyalleşmelerine, kendi değerlerini 

anlamalarına çok büyük katkıda bulunmaktadır. 

 



İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumlar 

Ümraniye Kapalı Cezaevi 

Cezaevi içerisinde T ve E tipi binalarda, ikişer kişilik gruplar halinde, altı öğrencimiz önceden 

belirlenen talepler doğrultusunda ilkokul, lise ve üniversite seviyesinde açık öğretim 

sınavlarına hazırlanan mahkumlara dersler vererek, onların bu sınavlara hazırlanmalarına 

katkıda bulunmaktadırlar. Üç yıldır devam eden çalışmalar, kurum yetkililerinden başta 

cezaevi müdürü ve savcısı olmak üzere öğretmenlerin ve rehber danışmanların katkılarıyla 

öğrencilerimiz tarafından sürdürülmektedir. Bu sene ilk defa mahkumların yazılarından 

oluşan bir dergi çıkarılması hazırlık safhasındadır. Ayrıca bazı öğrencilerimiz mahkum kardeş 

ve ağabeylerine talep etmeleri halinde satranç ve müzik enstrümanı çalmayı öğretmektedirler. 

Kurum yetkilileri bu faaliyetlerden dolayı ceza evinde geçmişte sıklıkla çıkan olayların çok 

seyrekleştiğini söylemektedirler. Açık öğretim üniversitesini kazanan öğrenci sayısında 

geçmişe oranla artış kaydedildiği de kurum yetkililerince belirtilmektedir. 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 

Hastane bünyesinde yer alan Ergen Psikiyatr bölümünde, genellikle 17-22 yaş arası gençlerle 

haftada üç saat olmak üzere ikişer kişilik gruplar halinde dört öğrencimiz haftanın belli 

günlerinde kitap okumak, film gösterimi, çeşitli yazarların söyleşiler yapmasını organize 

etmek, güzel havalarda bahçede basket, futbol oynamak gibi faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 

Bazı haftalar öğrencilerimiz klinikte yatan kardeşlerine pasta vb şeyler hazırlayıp, ufak 

partiler düzenleyerek onların tedavileri süresince morallerini korumalarına katkıda 

bulunmaktadırlar. 

Hasan Tan Çocuk Yuvası 

Yuvada yatılı olarak kalan 7-12 yaş grubundaki çocuklara öğrencilerimiz ağabey ve ablalık 

yapmaktadırlar. İlkokula giden öğrencilerin derslerine etüt saatlerinde yardım etmek, 

üniversiteli ağabey ve abla olarak onlara rol model oluşturmak için kuruma giden 

öğrencilerimiz, çoğunlukla TDP dersleri bittikten sonra da bu kuruma devam ettiklerini 

söylemekte, çocuklarla kurdukları bağı koparamadıklarını belirtmektedirler. Bu kurum 

özellikle gelecekte anne ve baba olacak öğrencilerimizin sorumluluk duygularını artırmakta 

ve Bakanlığın desteklediği koruyucu aile projesinin ne kadar önemli olduğunu anlayarak, 

çevrelerine bu projeyi yaymaya çalışmaktadırlar. 

Fatih Geleceğimizin Çocukları Vakfı ve Çocuk Yuvası 

Bu kurum da Hasan Tan Çocuk Yuvası niteliğindedir ve öğrencilerimiz benzer faaliyetlerde 

bulunmaktadırlar. 

Bahçelievler 80. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi 

Lise çağında aileleriyle sorun yaşamış ya da yaşamakta olan genç kızlarla birebir genelde kız 

öğrencilerimiz ilgilenmektedirler. Bu ilgi daha çok onların derslerine yardım etmek ve 

tahsillerini tamamlamalarına katkıda bulunmak şeklindedir. 

 



Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Zeyrek Öğrenim Birimi 

Bu kurumun sağladığı eğitimleri alan öğrencilerimiz daha çok çocuklarla ilgilenerek onların 

derslerine yardım etmektedirler. Kurumun genelde izlemiş olduğu program çerçevesinde 

çocuklarla ilgilenen öğrencilerimiz aileleri daha alt gelir düzeyinden olan çocukların 

derslerine katkıda bulunmaktadırlar. 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yıldız TOG  

Üniversitemizin öğrenci derneklerinden biri olan Yıldız TOG aracılığıyla Toplum Gönüllüleri 

Vakfı’nda öğrencilerimiz çeşitli faaliyetler göstermektedirler.  

Toplum Merkezleri 

Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından açılan toplum merkezleri daha çok İstanbul’a 

göç eden alt gelir seviyesinden ailelerin birliğini desteklemek üzere çocuk ve kadınlara destek 

vermek için kurulmuştur. Aşağıdaki adı geçen toplum merkezleriyle bu merkezlerin başında 

olan, alanında çok iyi yetişmiş yetkililerin katkılarıyla çok verimli çalışmalar yaptık ve 

yapmaktayız. Sözgelimi,  iki öğrencimiz geçmiş dönemde Fatih belediyesinde yerel 

yönetimlerle ilgili bilgilendirici bir toplantı yapmış gönüllü doktorların toplum merkezlerine 

gelerek merkezlere devam eden kadınların sağlık konularında bilgilendirilmeleri amaçlı 

organizasyonlarda bulunmuşlar ve en önemlisi de merkezlere devam eden özellikle ilkokul 

çağındaki çocukların derslerine yardım ederek sınıf başarılarının artmasına katkıda 

bulunmuşlardır. Bu çalışmalarımız halen devam etmektedir. 

1)    Zeytinburnu toplum merkezi 

2)    Sultanbeyli toplum merkezi 

3)    Yakacık toplum merkezi 

4)    Gazi Mahallesi 

5)    Ümraniye toplum merkezi 

6)    Tarlabaşı Toplum Merkezi  

7)    Bağcılar toplum merkezi 

 

Geçmiş Yıllarda İşbirliği Yapmış olduğumuz Kurumlardan Bazıları: 

Tarih Vakfı 

Mor Çatı 

Uluslararası Af Örgütü 

Küçükyalı Yetiştirme Yurdu 



Beyoğlu 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi 

Eyüp Çocuk Yuvası 

  

Önümüzdeki Dönem Programımıza Dahil Edeceğimiz Kurumlar 

Maltepe Ceza Evi 

Bizzat Maltepe Ceza Evi’nden aldığımız talep üzerine Ümraniye Ceza Evi’nde uyguladığımız 

faaliyetlerde bulunmak  

SHÇEK 0 yaş grubu bebeklerin ziyaret edilmesi 

Kız ve erkek öğrencilerimizin bebekleri kucaklarında tutarak onlara sevgi vermeleri ve bunu 

düzenli bir biçimde ve günün çeşitli saatlerinde uygulayarak bebeklerin gelişiminde 

dokunmanın ve sevginin ne kadar önemli olduğunu görmelerinin sağlanması. 

 

İLGİLİ HABERLER VE GÖRSELLER 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


