
 

 

Çekirge Rotaract Kulübü Son 3 Yıl Öne Çıkan 

Projeleri 

 

1.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2017-18 / 2018-19 Dönemleri 

 

b. Projenin adı :  

1 Teşekkür 3 Nefes 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

2017 yılında başlayan projemizde, gelen tüm konuşmacı konuk ve misafirlerimize teşekkür sertifikalarını 

TEMA’dan 3 adet fidan bağışı ile yapıyoruz. Böylece plaket vermek yerine fidan bağışlayarak, hem 

doğaya katkı sağlamış, hem de teşekkürümüzü hatıra kalacak şekilde sertifika ile sunmuş oluyoruz. 

2018-19 dönemi içerisinde toplam 42 adet fidan bağışı yaptık.  

 

d. Projeyi destekleyen/iş birliğine gidilen kuruluşlar: (Sponsorluk varsa onu da belirtelim.) 

 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

 



 

 

 

2.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2018-2019 Dönemi 
 

b. Projenin adı :  

1 Çocuk Değişir Dünya Değişir 
 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Amacımız çocukların hayatlarına dokunabilmekti. Bu kapsamda birçok etkinlik gerçekleştirdik.  

Şehrimizde ve şehir dışında ihtiyacı olan okullara ve öğrenci yurtlarına 2000’den fazla kitap bağışı yaptık. 

Şırnak’ta durumu iyi olmayan bir ilkokula 2 adet ısıtıcı tedarik ettik. 

Evlerine su bastığı için tüm eşyalarını kaybeden bir aileyi ziyaret ederek, çocuklarının yatak, bez, 
yiyecek, kıyafet ihtiyaçlarını giderdik. 3. Ziyaretimizde ailemizle birlikte oyun parkına giderek 
çocuklarıyla birlikte oyunlar oynadık. 

Mülteci Destek Derneği’ne bağlı olan ailelerin çocuklarına yeni yıl için oyuncak hediyelerini götürüp 
teslim ettik. Evleri terk etmek zorunda kalmış bu çocukların en azından geleceğe gülümseyerek 
bakmalarını sağladık. 

Ata Balosu geliri ile Çağdaş Eğitim Kooperatifinin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında açtığı Güler Osman 
Köseoğlu Kız Yurdunun ihtiyaçlarını, 89 adet çarşaf, 1 adet sanayi tipi tost makinesi ve 1 adet sanayi tipi 
çay makinesi hediye ederek karşıladık. 

Türkiye Ulusal Rotaract Konferansının geliri ile Kayapa Toki Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy İlkokulu’nun 
anasınıfı için oyun parkı yaptırdık. 2 adet salıncak 2 adet kaydırak, 2 adet tahterevalli ve 1 adet çilek ev 
hediye ettik. 

 

d. Projeyi destekleyen/iş birliğine gidilen kuruluşlar: (Sponsorluk varsa onu da belirtelim.) 

Çekirge Rotary Ailesi, Elmosis Mühendislik, Çağın Elektromarket, Yeşil Rotary Kulübü, Tophane Rotary 
Kulübü, Bozışık Tekstil, Bademli Rotaract Kulübü, Ocak İnşaat, Hakan Yeşilbaş Interior Design. 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

 



 

 

 

3.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2014-15 / 2015-16 / 2016-17 / 2017-18 / 2018-2019 Dönemleri 

 

b. Projenin adı :  

Bizim Mahalle – 2. El Kıyafet Projesi 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Kullanmadığımız kıyafetlerimizi, hem kendi eşyalarımızı ayırarak, hem de çevremizden talep ederek, 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefledik. 

5 yıldır yürüttüğümüz 2.el kıyafet projesinde, geçmiş dönemlerde, Löder, Somuncu Baba, Hasvak, 
Mültecilerle Dayanışma derneği gibi kurumlara bağışta bulunduk. 2018-19 döneminde, Bizim Mahalle 
Projesi kapsamında muhtarlık aracılığı ile yaklaşık 1000 parça kıyafeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 

 

d. Projeyi destekleyen/iş birliğine gidilen kuruluşlar: (Sponsorluk varsa onu da belirtelim.) 

Karaman Mahallesi Muhtarlığı 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

 



 

 

 

4.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2018-2019 Dönemi 

 

b. Projenin adı :  

Hayat Ağacında Öğreniyorum 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Amacımız otizmli arkadaşlarımızla vakit geçirip, hayatlarına dokunmaktı. 

Hayat Ağacı Atölyesi ve Renkotizm derneği ile birlikte, sukulent yapım atölyesi ve strafordan papağan 
yapım atölyesi gerçekleştirerek, hem el becerilerinin gelişmesine katkıda bulunduk, hem de onlarla 
sohbet etme fırsatı yakaladık. 

 

d. Projeyi destekleyen/iş birliğine gidilen kuruluşlar: (Sponsorluk varsa onu da belirtelim.) 

Renkotizm Derneği, Hayat Ağacı Atölyesi, Succostories 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

 

 

 

 



 

 

4.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2018-2019 Dönemi 

 

b. Projenin adı :  

Mutluluk İçin Ör 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Amacımız kendi el emeklerimiz ile atkı ve şapka örerek ihtiyacı olan kardeşlerimize hediye etmekti. 

Bursa Orhaneli Erenler Köyüne de ki kardeşlerimize 32 adet atkı bere takım ve 10 adet atkı teslim ettik. 
Projemizi gerçekleştirirken sadece Rotaract ailesi ile sınırlı kalmayıp, ailemizden, çevremizden de yardım 
etmelerini isteyerek, Rotaract hakkında bilgiler de vermiş olduk. 

 

d. Projeyi destekleyen/iş birliğine gidilen kuruluşlar: (Sponsorluk varsa onu da belirtelim.) 

 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

 

 


