
 

 

İZMİR KULÜBÜ SON 3 YIL ÖNE ÇIKAN PROJELERİ 

1.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2016 - 2017 

 

b. Projenin adı :  

Kokulu  Taşlar 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Bizim Mahalle’mizde bulunan kadınlara, önceki yıl başlattığımız ve Karabağlar Belediyesi ile ortak 
düzenlediğimiz Meslek edindirme kursu olan, kokulu taş yapımının eğitimlerini devam ettirip bu dönem 
yapılan kokulu taşların satılması için katkıda bulunduk. Gelişim Koleji’nde yapılan Yılbaşı kermesinde 
stant açarak, taşların satışlarını gerçekleştirdik ve ev hanımlarına bir gelir kaynağı sağladık. Ayrıca 
taşların satışı için üyelerimizden Tansu Çokgezer’in dükkanında da taşların satışını sağladık. 

 

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

Karabağlar Belediyesi, Gelişim Koleji, Tahtakale AVM 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

   
 

 



 

 

2.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2016 - 2017 

 

b. Projenin adı :  

Bas Pedala 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

İzmir, Mavişehir ve Göztepe Rotaract Kulüpleri olarak Pazar günü Bostanlı sahilinde iş kıyafetleri 
giyerek, bisiklet turu yaptık. Ulaşımın motorlu taşıtlardan ibaret olmadığını göstermek, bisikletin keyifli 
bir seçenek olduğunu hatırlatmak için bir araya gelinmiş; Bostanlı sahilde bisikletlerimizi sürerken 
sahildeki dostlarımıza Rotaract'ı ve six areas of focus'u tanıtan broşürlerden dağıttık. 

 

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

Mavişehir ve Göztepe Rotaract Kulüpleri 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  
 



 

 

  
 

3.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2016 - 2017 

 

b. Projenin adı :  

Bu Çantada Paylaşım Var 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Bu Çantada Paylaşım Var projesi ile İzmir’de ve Denizli'de bulunan, en dezavantajlı bölgelerden 
birindeki, hayatları boyunca hiç okul çantası olmayan çocuklara binlerce kilometre öteden gelen 
çantaların içlerini eğitim materyalleriyle doldurarak onların okumaya olan ilgilerini arttırmayı 
hedefledik. Rotaractın evrensel ideallerinden olan okuryazarlığın arttırılmasına katkıda bulunmayı bu 
yönüyle dönemdeki Kardeş Kulübü’müz Memmingen Rotaract Kulübü ile hayata geçirdik. Öğrencilere 
Almanya'dan getirdiğimiz 80 adet çantayı, içlerini kırtasiye malzemeleri ile doldurarak teslim ettik. 

 

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

Memmingen Rotaract Kulübü 

 



 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

   
 

  
 
4.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2016 - 2017 

 

b. Projenin adı :  

Dijital Kütüphane 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

İlk defa bir Rotaract Kulübü’nün Rotary Vakfından'dan aldığı hibe desteğiyle ve Partner Kulübümüz İzmir 
Rotary Kulübü ile birlikte Bizim Mahalle’mizde bulunan Rakım Erkutlu İlköğretim okuluna, e-booklardan 



 

 

oluşan bir dijital kütüphane yaptık. 

 

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

Rotary Vakfı, İzmir Rotary Kulübü 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  
 

  
 

5.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2016 - 2017 

 

b. Projenin adı :  



 

 

81 İlde Okutuyoruz 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Tam 1258 kitapla, Türkiye’nin 7 bölgesinde, 81 İlde Okuttuk. Biz bunu Rota Oryantring’den elde 
ettiğimiz gelir ve Hayırsever Rotaract, Rotaryen ve diğer bağışçıların desteği ile gerçekleştirdik. 81 
ilimizde iletişime geçtiğimiz, onlarca okul ve öğretmen ile ortak çalışarak, tüm illere PTT kargo vasıtası 
ile kitap ve özel tasarladığımız kitap ayracımızın gönderimini sağladık. Bunun üzerine gelen fotoğraflarla 
çocukların sevincini ve Atatürk’e verilen değerin önemini gördükçe amacımıza ne denli hizmet ettiğini 
gördük. 

 

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

Bölgemizdeki tüm Rotary ve Rotaract Kulüpleri 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  
 



 

 

  
 
6.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2016 - 2017 

 

b. Projenin adı :  

Sürpriz Sabunlar 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Anaokulu öğrencilerine, Çiğli, İzmir ve Karşıyaka Rotaract Kulüpleri’nin üyeleri tarafından imal edilen 
100 adet sabunun içerisine oyuncak yerleştirilerek hijyen alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla çocukların 
ellerini yıkamalarını teşvik etmek, hijyen alışkanlıklarını geliştirmek ve hastalıklardan korunmalarını 
sağlamayı amaçlayarak, Karşıyaka Suzan Divrik Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi içerisinde bulunan 
anaokulu çocuklarına dağıtımını sağladık. 

 

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

Karşıyaka Suzan Divrik Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi, Karşıyaka ve Çiğli Rotaract Kulüpleri 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 



 

 

  
 

7.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2016 – 2017 

 

b. Projenin adı :  

Mum Atölyesi 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ndeki gelir seviyesi düşük engelli öğrencilerin 
ailelerine katkı sağlamak için üretip satacakları mum atölyesini kurduk. Buradaki çocuklara mum nasıl 
yapılır diye eğitim verildikten sonra kendileri mum üretimine başladılar. 

 



 

 

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

Dokuz Eylül, Efes, Güzelyalı ve Buca Rotaract Kulüpleri 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  
 

 



 

 

8.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2017- 2018 

 

b. Projenin adı :  

Kan Kardeşler 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

İzmir Kan Ordusu Derneği ve 6. Grup Kulüpleri olarak Ege Üniversitesi Hastanesi Onkoloji bölümündeki 

kardeşlerimiz için her ay düzenli olarak yemek yaptık ve dağıtımını gerçekleştirdik. Bu sayede hastalıkla 

mücadele eden kişilerin tedavi sürecindeki sağlıklı ve lezzetli gıdalarla beslenmeleri ile moral 

depolamalarına yardımcı olduk. 

 

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

İzmir Kan Ordusu Derneği, Ege Üniversitesi Hastanesi, Dokuz Eylül, Güzelyalı, Efes ve Buca Rotaract 
Kulüpleri 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  
 



 

 

 

9.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2017- 2018 

 

b. Projenin adı :  

Gelişim için Değişim 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Bizim Mahallemiz kapsamında Tire Kırtepe İlkokulu’nda, okul duvarlarını ve sınıfların duvarlarını 

boyadık; eskimiş ve bozulmuş Atatürk büstünü temizleyip bakımını yaptık; köydeki çocuklara sağlık 

taraması yaptık; çocuklara gerçek sinema ortamı yaratmak için Neşeli Dalgalar filmi eşliğinde patlamış 

mısır ve Denizli’den aldığımız gazozları ikram ettik; anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için kırtasiye 

malzemeleri bağışladık; atlama ipi, masa tenisi için raket bağışında bulunduk; anasınıfına Vestel 

sponsorluğunda klima montajını gerçekleştirdik; anasınıfı öğrencileri için oyuncaklar yaptık ve okulun 

içerisine bütün köyün faydanalanabileceği bir Sağlık Odası yaptık.  

 

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

Vestel, İzmir Rotary ve Işıkkent Eğitim Interact Kulüpleri 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 



 

 

  
 
10.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2017 - 2018 

 

b. Projenin adı :  

Bu Fırçada Sevgi Var 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

İzmir Rotary Kulübü’yle birlikte, her ay bir Cumartesi günü, düzeli olarak, Ege Artı Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde, zihinsel engelli kardeşlerimizle, ebru, sulu boya gibi sanatsal aktiveteler 
gerçekleştirerek, onlara hem moral sağladık hem de dönem sonunda okulda açtığımız sergi ile aslında 
onların nasıl yetenekli bireyler olduğunu göstermiş olduk. 

 

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

İzmir Rotary Kulübü, Ege Artı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 



 

 

  

  
 

11.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2018-2019 

 

b. Projenin adı :  

Bir Nota Bin Çocuk 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

İzmir Rotary Kulübü ve İzmir Senfoni Orkestrası ile birlikte yürütmeye başladığımız “Bir Nota Bin Çocuk” 
projemizi Fonikler Köyü Eğitim Konserleriyle gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında içlerinde Bizim 
Mahalle’mizden çocukların da bulunduğu bir grup küçük kardeşimizi konserlere götürerek Türk müziği 
ve Klasik müzik sevgis ile kültürünü aşılamayı hedef aldık. 

 



 

 

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

İzmir Rotary Kulübü, İzmir Senfoni Orkestrası 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  
 

12.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2018 - 2019 

 

b. Projenin adı :  

Deniz Yıldızı 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Bizim Mahalle’mizdeki çocuklara, denizi ve denizciliği sevdirmek için İzdeniz A.Ş. işbirliğiyle çocuklara 
vapurların bölümleri ve kaptanlık mesleğinin tanıtılmasının ardından vapur ile körfez gezintisi yaptık. 
Daha sonra İTK Yelkencilik Kulübü işbirliğiyle çocuklara yelkenciliği ve denizciliği sevdirmek amacıyla 



 

 

Sahilevleri’nde halat bağlama, denizci düğümünü ve yelken kullanımı eğitimi verdik. 

 

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

İzdeniz A.Ş., İzmir Rotary Kulübü, İTK Yelkencilik Kulübü 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  
13.PROJE 

 a. Projenin dönemi : 

2018 - 2019 

 

b. Projenin adı :  

Mutluluk Serüveni 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Öncelikle ZİÇEV’in kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılarak ZİÇEV öğrencileri ile keyifli vakit geçirdik. 



 

 

Daha sonra özel eğitim okullarının en önemli sınıflarından biri olan, engelli bireylerin gelişimini ve dış 
dünya ile bağ kurmasını kolaylaştıran Duyu Bütünleme Odası’nın eksikliklerini giderdik ve Duyu 
Bütünleme Odası’nı yeniden kullanıma açtık. 

 

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

ZİÇEV 

 

e. Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  


