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YERYÜZÜ DOKTORLARI KİMDİR? 

Bir grup gönüllünün girişimi ile 2000 yılında 

kurulmuş, sağlık alanına odaklanmış, 

uluslararası bir insani yardım kuruluşudur. 

Kurulduğu günden bu yana 50’ye yakın ülkede, 

afet ve acil durumdan koruyucu ve tedavi edici 

sağlığa, kapasite geliştirmeden psikososyal 

desteğe kadar pek çok projeyi gerek profesyonel 

gerekse gönüllü binlerce kişinin desteği ile 

hayata geçirmiştir. 

GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI KİMDİR? 

Sağlık ihtisas alanları başta olmak üzere üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan 

Yeryüzü Doktorları gönüllülerinin katılımıyla oluşur. 

İyiliğe dair yüreklerinde dert taşıyan ve bunun için “İyilik ve Sağlık Yolunda” olmaya niyetlenen 

gönüllü öğrencilerin ve genç mezunların oluşturdukları bir gençlik yapılanmasıdır. 

 

GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI; 

İnsani yardım alanında belli bir bilgi ve farkındalık kazanmayı, 

Çeşitli eğitimler aracılığı ile mesleki ve kişisel olarak kendisini geliştirmeyi, 

Sağlık ve insani yardıma dair alanlarda toplumsal farkındalık oluşturmayı, 

Çeşitli faaliyetler aracılığı ile topluma fayda sağlamayı, 

 

DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ 

Genç YYD gönüllüleri toplum değerlerine saygılı, güncel dünyayı takip eden, sosyal gelişmelere 

duyarlı, kendini çok yönlü geliştirmeye çalışan bireylerden oluşur. 

Genç YYD gönüllüsü nitelikli bir Yeryüzü Doktoru olma yolunda kişisel gelişimine önem verir. 

İnteraktif iletişimi etkili biçimde kullanır, girişimci ruha sahip ve dinamiktir. 

Faaliyetlerde bulunurken; insan kutsallığı, ahlakilik, gönüllülük, tevazu, dürüstlük ve şeffaflık, 

diğerkâmlık, güvenilirlik, açıklık gibi evrensel değerleri kuşanır. Din, dil, ırk; siyasi fikir ve farklı 

görüşler arasında ayırım gözetmez. 

 

 

 

 

 

 

 



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI  

NELER YAPIYORUZ? 

Tanışma, kaynaşma ve kültürel amaçlı etkinlikler (Kahvaltı, gezi, tanışma yemeği vs.) 

Döneme geleneksel tanışma kahvaltısı ile başladık. 

Tanıtım amaçlı etkinlikler (Stant açma, sunum yapma, ziyaretler vs.) 

Dönem başında tanıdım standı açarak gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımıza bilgi verdik. 

Bilgi paylaşımı ve öğrenme amaçlı etkinlikler (Seminer, panel, konferans vs.) 

Hipnoz ve akupunktur tanıtım eğitimleri düzenledik. 
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Toplumsal fayda amaçlı etkinlikler (Okul, huzurevi, çocuk yuvası vb. yerlerde düzenlenecek fayda 

sağlama amaçlı etkinlikler, bilinçlendirme çalışmaları vs.) 

Köy okullarına ziyaretler düzenledik. Hijyen eğitimi, ağız diş sağlığı eğitimi ve dengeli beslenme eğitimi 

verdik. Göz taraması yaptık. Eğitici oyunlar oynadık. 

 

‘KÜLTÜR GÜNLERİ’ etkinliği düzenleyerek yabancı uyruklu arkadaşlarımız ile bir araya geldik. 

 

‘İYİ OLACAK ÇOCUKLARIN AYAĞINA GİDİYORUZ’ projesini 23 Nisan’da pediatri servisini ziyaret ederek 

gerçekleştirdik. 
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‘YERYÜZÜNÜN ÇOCUKLARI’ projesi kapsamında mülteci çocuklardan oluşturduğumuz grubumuz ile 2 

haftada bir buluşarak sosyal uyumlarını artıracak etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 

 

‘DEZAVANTAJLI OKULLAR’ projesi kapsamında belirlediğimiz Halit Paşa Ortaokulu ve Barbaros 

Hayrettin Paşa Ortaokulu öğrencileri ile her hafta bir araya gelerek eğitici oyunlar oynadık. Değerler 

eğitimi düzenledik. Aynı zamanda derslerine yardımcı  
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Hastane servis ziyaretleri düzenleyerek hastalara moral vermeye çalıştık. 

 

Düzenli aralıklar ile film ve kitap tahlilleri yaptık. 

 

Gönüllülerimizden oluşan ekibimiz ile şiir dinletisi düzenledik. 
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TİKA’ nın yürütmüş olduğu ‘TECRÜBE PAYLAŞIM PROGRAMINA’ Yeryüzü Doktorları derneğini temsilen 

ekibimizden 4 arkadaşımız katılarak proje kapsamında Makedonya, Somali ve Kenya’da görev aldılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeryüzü Atölyeleri projesi kapsamında 

etkinliklerimizde hediye etmek amacıyla bileklik ve 

kitap ayraçları yaptık.  
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‘YERYÜZÜ SÖYLEŞİ GÜNÜ’ projemiz kapsamında Kerem Dündar, Tolga Doğruer, Murat Şahbaz ve 

Zekai Halıcı hocalarımızı ağırladık. 

 

Sivil Toplum Dünyasına Göre Organize Edilmiş Eğitimler 

Proje Yönetimi (Giriş, Proje Yazma, Hibe Başvuruları vb.) 

Gönüllü Yönetimi  

Genel Eğitimler 

Temel İlk Yardım Eğitimi 

İletişim (Genel İletişim İlkeleri, Beden Dili, Hitabet, Diksiyon vb.) 

Gönüllülerimizden oluşturduğumuz ekip ile diksiyon eğitimi aldık. 

Dil Eğitimleri (Yabancı Dil, İşaret Dili) 

Gönüllülerimizden oluşturduğumuz ekipler ile Farsça ve İşaret Dili eğitimleri aldık. 

Mesleki ve Bilimsel Eğitimler (Makale yazma, Flebotomi vb.) 

 

  


