
 

 

Güzelyalı Rotaract Kulübü Son 3 Yıl Öne Çıkan Projeleri 

1.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

 

b. Projenin adı :  

Geleneksel Kan Bağışı 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Güzelyalı Rotaract Kulübü olarak geleneksel olarak devam eden kan bağışı 2015-2016, 2016-2017 ve 
2017-2018 dönemleri boyunca kan stoklarına katkı sağlamak amacıyla Alsancak Kızılay Kan Merkezi'nde 
gerçekleştirilmiştir. 2018-2019 döneminde ise Kan Ordusu Kanser Derneği ile Ege Üniversitesi 
Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir.  

 

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

Kızılay ve Kan Ordusu Kanser Derneği 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

 

 

 

 



 

 

2.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

 

b. Projenin adı :  

Balçova Dayanışma Evi Kıyafet Yardımı 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Her dönem geleneksel olarak gerçekleştirilen “Balçova Dayanışma Evi Kıyafet Yardımı” projesi 
kapsamında kulüp üyelerinin destekleri ile kıyafet yardımında bulunulmuştur. En son 2017-2018 yılında 
10.su gerçekleştirmiştir.  

 

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

Balçova Dayanışma Evi 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

 

 

 

 



 

 

3.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2016-2017 

 

b. Projenin adı :  

7 Renk Korosu 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Güzelyalı Rotaract Kulübü ve RotaMüzik Hobi Grubu ile birlikte Bornova Özel Erke Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören otizmli ve down sendromlu öğrencilerden oluşan bir koro 

kurularak her hafta provaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 06.05.2017 tarihinde Forum Bornova AVM'de 

bir konser düzenlenmiştir.   

 

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

Bornova Özel Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve RotaMüzik Hobi Grubu 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

 

 



 

 

4.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2017-2018 

 

b. Projenin adı :  

Bir Kitapla Bin Yaşa 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) ile gerçekleştirilen “Bir Kitapla Bin Yaşa” projesi 

kapsamında kabartmalı basılan “Boyalı Kuş” kitabı basımı için gerekli olan sürece yardımda 

bulunulmuştur.  

 

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

TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

 

 



 

 

5.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2017-2018 

2018-2019 

 

b. Projenin adı :  

Kan Kardeşler 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

2014-2018 dönemi 6. Grup Kulüpleri ortak olarak Kan Ordusu Kanser Derneği'nin Bornova’da bulunan 

dernek ilk etkinliğinin 17 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirildiği "Kan Kardeşler" projesi yürütülmüştür. 

Projede Kan Ordusu Kanser Derneği'ne fon yaratmak amacı ile bölgeye açık bir happyhour 

gerçekleştirilmiştir. Projede dernek evinde Ege Üniversitesi Hastanesi "Çocuk Hematoloji ve Çocuk 

Kemik İliği Transferi ( KİT )" bölümünde tedavileri devam etmekte olan yaklaşık 30 çocuk ve 

refakatçilerine yemek yapımı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

 

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

Kan Ordusu Kanser Derneği 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

 

 



 

 

6.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2018-2019 

 

b. Projenin adı :  

Mutlu Çocuklar 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Uzun soluklu bir proje olarak devam edecek olan Mutlu Çocuklar projesinde amaç her hafta Yaratıcı 

Drama, Dans, Okuma-Yazma, Robotik Kodlama ve Okul Öncesi olarak gruplara ayrılan Karşıyaka Sevgi 

Evi'ndeki çocuklarla etkinlikler gerçekleştirmektir. 

 

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

Karşıyaka Sevgi Evi 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

 

 

 

 

 

 


