
 

 

Karşıyaka Rotaract Kulübü  

Son 3 Yıl Öne Çıkan Projeleri 

1.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2016 – 2017 Dönemi 

Dönem Başkanı: İdil PELİT 

 

 

b. Projenin adı :  

Sürpriz Sabunlar Projesi 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

İzmir ve Çiğli Rotaract Kulüpleriyle ortaklaşa olarak “Sürpriz Sabunlar” isimli oyuncaklı sabun projemizi 

gerçekleştirdik. Projemizde sabunların içerisine yerleştirilen oyuncaklarla el yıkama ve hijyen konusunda, aynı 

zamanda hastalıklardan korunmanın sağlanması amacıyla anasınıfı öğrencilerini bilinçlendirmeyi hedefledik.  

(Projemiz kendi döneminde “En Yaratıcı Rotaract Projesi” ödülüne layık görülmüş ve gelecek dönemlerde 

geleneksel olarak 3 kulüp tarafından gerçekleştirilmeye devam edilmiştir.)  

 

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 : 

2016 – 2017 Dönemi 

Dönem Başkanı: İdil PELİT 

 

 

b. Projenin adı :  

Gülümseten Renkler 

 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Çocukların hayal güçlerinin renkliliğini onların günlük hayatlarına yansıtabilme isteğimizden yola çıkarak bu 

projeyi gerçekleştirdik. Projemizin ilk adımında hastane yönetimi ve hemşirelerin talebi üzerine Buca Kadın ve 

Çocuk Hastanesindeki çocuk cerrahi bölümünü ziyaret ettik. Bölümün koridorlarına, orada tedavi gören 

çocukların daha renkli ortamlarda zaman geçirmelerini sağlayacak şekilde resimler yaptık.  

İkinci adımda iste Ege Artı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinin renklendirme çalışması yapıldı. 5. 

Grup kulüplerinin ortak çalışması olan bu etkinliğin ilk yarısında bahçedeki kamelya, banklar, masalar, çitler, 

saksılar ve çöp kovaları boyandı. İkinci yarısında ise özel eğitim merkezinde eğitim gören öğrenciler ile birlikte 

çitler üzerine desen çalışması ve bahçede çiçek ekimi gerçekleştirildi.  

 

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

Ege Artı Özel Eğitim Kurumu, Buca Kadın ve Çocuk Hastanesi 
 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

    



 

 

3.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2016 – 2017 Dönemi 

Dönem Başkanı: İdil PELİT 

 

 

b. Projenin adı :  

Sağlıklı Hayat Projesi 

 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

 
18 Mart Cumartesi tarihinde Karşıyaka Rotary ve Karşıyaka Interact Kulüpleri ve Türk Toraks Derneği işbirliğiyle 

Mavibahçe Alışveriş Merkezinde KOAH hastalığı için farkındalık standı kurulmuş ve gelen tüm ziyaretçilere 

ücretsiz solunum fonksiyon testi yapılmıştır. Solunum testlerinin sonuçlarına göre ziyaretçilerin KOAH hastalığına 

yatkınlıkları tespit edilmiş ve önlemek için hayat tarzlarında ne tür değişiklikler yapılması konusunda bilgilendirme 

yapılmıştır. Aynı zamanda stand ziyaretçilerine, sigarayı bırakmak ve KOAH hastalığı ile ilgili kitapçıklar 

dağıtılmıştır. Ziyaretçilerimiz arasında Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da bulunmaktadır. 

Projemiz basında yer almıştır. 2018 – 2019 Döneminde tekrarlanmıştır. 

 

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

Türk Toraks Derneği, Mavibahçe Alışveriş Merkezi, Karşıyaka Rotary ve Interact Kulüpleri 
 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

     



 

 

4.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2016 – 2017 Dönemi 

Dönem Başkanı: İdil PELİT 

 

 

b. Projenin adı :  

Dilek Ağacı Projesi 

 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

 
Bizim Mahalle okulumuz Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak Ortaokulu öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve 

diledikleri hediyelere sahip olmalarını hedefleyen geleneksel bir projedir. Bu dönem üçüncüsünü 

gerçekleştirdiğimiz projemizde öğrencilerin dilek ve talepleri tespit edildi. Bunları içeren zarf ve kartlarımız 

hazırlandı. Projemiz için Forum Bornova AVM’de stand kurduk. Ziyaretçilerimizin teslim ettikleri hediyeler 

kartlarda işaretlenip çocukların seçmeleri için ağaca asıldı. Standımızı gün içerisinde çok sayıda kişi ziyaret etti ve 

aralarından bir misafir üye kazandık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 21 

Nisan tarihinde toplanan hediyeler ve dilek ağacımızı okula götürdük. Çocuklar hediyelerini seçtiler. Dilekleri 

gerçek oldu.  

 

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

Forum Bornova Alışveriş Merkezi 
 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  

 



 

 

5.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2016 – 2017 Dönemi 

Dönem Başkanı: İdil PELİT 

 

 

b. Projenin adı :  

Kuşaktan Kuşağa Projesi 

 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz, geleneksel “Kuşaktan Kuşağa” projemizin çıkış noktası Kurban 

Bayramında çocuklar ve yaşlılar arasında bir köprü oluşturmaktır. Projenin ilk ayağında, Behçet Uz Çocuk 

Hastanesini ziyaret ettik ve hastanede kalan çocuklarla birlikte bayram tebrik kartları hazırladık. Projenin ikinci 

aşamasında Çiğli Özel Nurel 2 Yaşlı Bakım ve Huzurevini ziyaret ettik. Hastanedeki çocukların hazırladıkları 

bayram tebrik kartlarını teslim edip huzurevi sakinleri ile bayramlaştık. Projemiz basında yer almıştır.  

 

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

Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çiğli Özel Nurel 2 Yaşlı Bakım Evi 
 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  

  



 

 

6.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2017 – 2018 Dönemi 

Dönem Başkanı: Tilda ACAR 

 

b. Projenin adı :  

Gülen Gözler Projesi 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

“Bizim Mahalle” okulumuz Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilerimiz için bir göz 

taraması gerçekleştirmek ve bu tarama sonunda hastalığa ait belirti gösteren çocuklarımızı tam teşekküllü 

hastanede muayene ettirmek ardından tedavilerini sağlamak ve tedavi devamındaki süreci kontrol etmek amacıyla 

başlanılan bir projedir. 

Teşhis Et: Bu aşama için hekimlerimiz Ahmet Çallak ve Nüride Çallak ile birlikte “Bizim Mahalle” okulumuzda 

göz taraması gerçekleştirdik. Bu ön göz taraması bize hastaneye götürmemiz gereken, tedaviye ihtiyacı olan 

çocukları ayırt edebilmemiz için atılan yararlı bir adım olmuştur. 

Bilinçlendir/Tedavi: İkinci aşamamızda ise; tedaviye ihtiyacı olan ve ailesinden izin alınan çocuklarımızı tam 

teşekküllü bir göz hastanesi olan “Net Göz Merkezi”ne götürdük. Burada muayene olan çocuklarımıza gözlük ve 

ilaç reçetesi verildi. Doktor ve hemşireler tarafından hastalıklarıyla alakalı, ileri seviyelere gelmesini önleyecek 

bilgilendirici konuşmalar yapıldı. Doktorlarımızdan öğrendiğimiz ve uygulanması gerektiğini düşündükleri 

bilgileri velilerimizi bilinçlendirmek için onlara ilettik. Aynı zamanda çocuklarımıza gerekli olan gözlük ve ilaçlar 

(çoğunlukla göz damlası) temin edildi. 

Kontrol Et: Son aşama olan kontrol sağlama aşamasında ise öğrencilerimizi kontrol etmek, gözlük kullanımına 

devam edip etmediklerini ve ilaç kullananların şikayetlerinin ne yönde olduğunu tekrar hekime gidilmeli mi gibi 

soru ve gözlemlerimizi öğrenmek için okullarında ziyaret ettik. 

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

Net Göz Merkezi 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  



 

 

7.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2017 – 2018 Dönemi 

Dönem Başkanı: Tilda ACAR 

 

b. Projenin adı :  

Sosyal Yaşam Alanı 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Temmuz ayında başlayan projemizde ilk olarak “Bizim Mahalle” okulumuzun arka bahçesinde yer alan fakat 

kullanılmaz halde olan 1 konteyner 2 adet oda ve 1 adet ise sadece temeli olan bir alan ile başladık. Amacımız; 

inşaat ve tamirat işlemleriyle bu alanları kullanılabilir kılmaktı. Konteyner metrekare olarak en büyük alana sahip 

olduğu için oraya biçki-dikiş kursu açılmasına, diğer 2 odanın gerekli tadilat ile etüt sınıfları haline gelmesine ve 

sıfırdan yapılacak alanın spor odası olmasına karar verildi. Temmuz-Ekim ayları arasında projemiz için büyük bir 

inançla çalışarak kurs için gerekli malzemeler ve araçlar, inşaat yapılması için gerekli bağlantılar, çalışanlarla 

iletişim kurma ve sponsor aramaları, gerekli izinleri alma şeklinde çok yoğun bir süreçten geçtikten sonra Ekim 

ayında 4 yapımızda kullanılır hale getirilmiştir. Gerekli izinlerin alınmasıyla halk eğitimden gelen eğitmenimizle 

birlikte eğitimlerine başlayan, maddi açıdan kötü durumda olan velilerin seçildiği biçki-dikiş kursumuz Ekim 

ayından beri devam etmekte olup bundan sonraki süreçte devamlılığını koruyacaktır. Ekim-Mayıs arası süreçte 

yaklaşık 17.000 parça tekstil ürünü diken ve satışını gerçekleştiren kursumuzda çalışan kadınlarımız aylık olarak 

700-1000 lira arası kazanç sağlamaktadırlar. Oluşturduğumuz spor odası ise Ekim ayında açılmış olup çocukların 

gerekli materyallere kavuşması sonrası çok istedikleri masa tenisi takımını Beden Eğitimi öğretmenleri 

önderliğinde kurmuşlar ve müsabakalara katılmışlardır. Diğer 2 odamız ise özel eğitim gören öğrencilerimiz ve 

etüt sınıfı olarak paylaştırılmıştır. (Projemiz kendi döneminde ödüle layık görülmüştür) 

 

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

İnci Holding 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

   



 

 

8.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2017 – 2018 Dönemi 

Dönem Başkanı: Tilda ACAR 

 

b. Projenin adı :  

Gez Gör Öğren 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Dönem başında ”Bizim Mahalle” okulumuz Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlkokulu ve Ortaokulu ile öğrencilerin 

imkan bulamadıkları için gidemedikleri İzmir içerisinde bulunan müzeleri belirledik. Okulların açılmasıyla birlikte 

Eylül-Mayıs aylarında okul eğitim dönemlerinde devam edecek, 9 ay sürüp her ay maddi yetersizliği olan 

öğrencilerden müzelerin temasına uygun yaş aralıklarında seçilecek 30 çocukla birlikte projemize başladık. Her ay 

mevsime ya da ulusal günlere uygun şekilde çocuklarımızı bir geziye götürdük. (Projemiz 2018 – 2019 döneminde 

de devam etmiştir.) Gezi yapılan yerler genelde giriş ücretinin olmadığı ya da cüzzi miktarda olduğu yerler seçildi: 
İzmir Doğal Yaşam Parkı, Etnografya Ve Arkeoloji Müzesi, Oyun Ve Oyuncak Müzesi, Bahçeşehir Bilim Müzesi, 
Arkas Deniz Tarihi Müzesi, Atatürk Müzesi Ve Ahmet Priştina Kent Arşivi Müzesi, İzmir Karikatür Müzesi 

çocuklarımızı götürdüğümüz yerlerden birkaçı.. 

 

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

-- 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

   

  



 

 

9.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2017 – 2018 Dönemi 

Dönem Başkanı: Tilda ACAR 

 

b. Projenin adı :  

Geleceği Dönüştürüyoruz 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

Elektronik Atık tehdidinin çevremize ve bize verdiği-vereceği zararların farkına varmak, bu konuda toplumumuzu 

bilinçlendirmek ve en önemlisi günlük hayatımızın bir parçası haline gelen elektronik atıkların insan sağlığına 

verdiği zararları önlemek için; Evciler Kimya & Karşıyaka Rotary & Karşıyaka Interact & Karşıyaka Rotaract 

olarak “Geleceği Dönüştürüyoruz” projemize başladık. Bu dönem ikincisini gerçekleştirdiğimiz projemiz için; 

projemizi ve E-atıkların çevremize verdiği zararları anlatan bastırdığımız afişleri atık toplamak için kullandığımız 

atık kutularımıza yapıştırdık. Atık kutularımızı Karşıyaka’da bulunan 3 iş hanına, Rotary ofisimize ve Egepark 

Alışveriş Merkezi’ne yerleştirdik. Ağustos-Nisan ayları arasında toplam olarak 261 kg elektronik atık topladık ve 

topladığımız elektronik atıkları Evciler Kimya elektronik atık toplama birimlerine teslim ettik. 

 

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

Evciler Kimya 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

   

  



 

 

10.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2017 – 2018 Dönemi 

Dönem Başkanı: Tilda ACAR 

 

b. Projenin adı :  

Mutluluk Atölyesi 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

“Mutluluk Atölyesi” projemiz kapsamında Erke Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 4 down sendromlu ve 3 

otizmli genç ve kulübümüzden 3 üyemiz ile “+1 TV Yayındayız” isimli oyunumuzu 16 Mayıs tarihinde Ziya Gökalp 

Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Bu projenin temel amacı özel gençlerin de hayatın her alanında var 

olduğunu göstermek, birlikte çalışıldığında güzel, başarılı işler çıkarılabileceği konusunda farkındalık 

yaratmaktadır. Ayrıca, onlara tiyatro deneyimi kazandırmak ve hayallerindeki rolleri canlandırmalarına imkan 

sağlamak istedik. Bunun için Boyoz Akademi ile anlaştık ve 12 hafta boyunca iki eğitmen eşliğinde her pazartesi 

prova çalışmalarımızı yaptık. “+1 TV Yayındayız” isimli oyunumuz ve içerisindeki karakterler tamamen özel 

gençlerimizin istek ve hayallerine göre hazırlanmış ve doğaçlama olarak devam etmiştir. Bu proje sırasında çok 

güzel bir dostluk ortamı oluştu ve her anından çok keyif aldık. Oyunumuzu sergileyerek projemizi başarıyla 

tamamladık. 2018 – 2019 Döneminde ‘Mutluluk Atölyesi’ projemize başlamamızın 1. yaşını kutlamak için 

Karşıyaka Rotary Kulübü ile birlikte eğlence düzenledik. 

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

Erke Özel Eğitim Kurumu 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

   

  



 

 

11.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2018 – 2019 Dönemi 

Dönem Başkanı: Elif Ezgi KAYA 

b. Projenin adı :  

Sağlıkla Gülümse 

c. Projenin amacı ve özeti : 

“Sağlıkla Gülümse“ projemizle birçok hastalığın erken teşhis ile yenilebileceğini; bu grubun dışında kalan bazı 

(otoimmün/genetik) hastalıklara yakalanmak kaçınılmaz olsa da bu rahatsızlıklarla (hasta olmayanlarla aynı 

konforda) yaşanabileceğini ve gülümsemeye devam edilebileceğini göstermek amaçlandı. 

Projemizde ise; her ay farklı bir sağlık konusunu ele alarak 

• Konu üzerine konuşmacı konuklar çağırıldı, 

• O ayın sağlık konusu üzerine her ay bir proje (risk gruplarına yönelik bilinçlendirme eğitimleri/sağlık taramaları) 

gerçekleştirdi, 

• Her ay rotavizyona önce kendimiz bilinçlenmeliyiz diyerek o ayın sağlık konusu hakkında içerik hazırlandı. 

• Bugüne kadar proje kapsamında ele aldığımız konu başlıkları ise şunlar: Diyabet, Obezite, Disleksi, Meme 

Kanseri, Bulaşıcı Hastalıklar, Ağız Ve Diş Sağlığı, Koah, Lösemi, Stres Ve Depresyon, Deri Hastalıkları Ve Deri 

Kanseri, Otizm 

✓ Diyabet ile ilgili Erke Özel Eğitim Merkezinde eğitim gören özel çocuklarımıza Diyabet hemşiresi 

önderliğinde ‘Diyabet Eğitimi ve Kan Şekeri Ölçüm Analizi’ gerçekleştirildi. 

✓ ‘Obezite’ hastalığı ile ilgili Erke Özel Eğitim Merkezinde eğitim alan özel arkadaşlarımız ve ebeveynlerine 

Diyetisyen tarafından ‘Obeziteden  Korunmak İçin Doğru Beslenme Yöntemleri’ başlıklı bir sunum 

gerçekleştirildi ve sağlıklı atıştırmalık hazırlama öğretildi. Toplantımızda diyetisyen arkadaşımız bizlere 

sağlıklı beslenme eğitimi verdi. 

✓ Disleksi Hastalığı ile ilgili Bizim Mahalle okulumuzda öğretmenlere disleksi hastalığına sahip öğrenci 

nasıl farkedilir ve neler yapılmalıdır başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Karşıyaka Efes Özel Eğitim 

Merkezi Kurucusu Rtn. Osman Erşat eğitmenliğinde öğretmenlere çocuklara uygulamaları için tanıya 

yardımcı olabilecek disleksi anketleri verildi. Eğitim sonrası 5 çocuğumuzda disleksi olduğu öğrenildi ve 

konu ile alakalı eğitim merkezlerinde kendilerine yardımcı olması için eğitimlerine başlanıldı. 

✓ Meme kanseri ile ilgili Bizim Mahalle okuluzun velilerine ‘Meme Kanseri’ ile alakalı eğitim 

gerçekleştirdik. Eğitimde kadınların erken tanı için kendilerini elle muayene etme ve fizyolojik değişimleri 

gözlemleme yöntemleri gösterilip erken tanının önemine dikkat çekildi. Toplantımızı Rotary ailemizle 

ortak gerçekleştirdik ve Dr. Şafak Öztürk konuğumuzdu. Bize “Meme hastalıklarında muayene ve tanı 

yöntemleri”konulu sunum gerçekleştirdi. 

✓  ‘Bulaşıcı Hastalıklar’ ile alakalı toplantımızda enfeksiyon hemşiresi Demet Dikiş’i ağırladık. Kendisi 

bulaşıcı hastalıklardanve korunma yollarıyla alakalı bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirdi. Aynı zamanda  

Efes Rotaract Kulübü ile ortak Friyay Movie Night etkinliğinde Bulaşıcı hastalıklara dikkat çekmek için 

‘Philadelphia’filminiizledik. 

✓  ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ ile ilgili  TEGV Çiğli Eğitim Kampüsünde gerçekleştirdiğimiz ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ 

 



 

 

ile alakalı eğitimden sonra çocuklara diş taraması gerçekleştirildi. 

✓ Lösemi ile ilgili toplantımızda konu ile alakalı olarak LÖSEV İzmir iletişim personeli Deniz Elmalı 

bizimleydi. Bizlere LÖSEV’ i, vizyonunu ve nasıl gönüllü olabileceğimiz ile alakalı bir sunum 

gerçekleştirdi. Aynı zamanda lösemi ile alakalı olarak Ege Rotaract Kulübü ile ortak olarak Dr. Behçet 

Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji bölümünde lösemi tedavisi gören minik kardeşlerimizi ziyaret edip onlara 

moral aşıladık. Erke Özel Eğitim Merkezinden kardeşlerimizin de katıldığı bir taç yapım workshopu 

gerçekleştirdik. Daha sonra erke ‘den 3 özel çocuk süper kahraman kıyafetleriyle Lösemi tedavis gören 

kardeşlerimize moral oldular ve hazırladığımız taçları birlikte verdik. 

✓ Stres ve depresyon konusu ile ilgili psikiyatrist İzmir Rotaract Kulübü ile ortak yaptığımız toplantımızda 

stres ve depresyonun hayatımıza etkilerini ve başa çıkma yollarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Halit 

Özpirinç Anadolu Meslek Lisesi 10-11. sınıflara “Stres ve Kaygıyla Mücadele” konulu seminer verdik. 

✓ KOAH rahatsızlığı ile ilgili Rotary Ailesi olarak Türk Toraks Derneği ile birlikte Mavibahçe AVM ‘de 

stand kurup halkımıza solunum ölçümü testi yaptık. 

✓ “Benler (Nevus) ve Deri Kanseri” hakkında toplantımızda doktor arkadaşımız bize sunum gerçekleştirdi. 

✓ Otizm ile ilgili anaokulunda erken tanı testi uyguladık. 

 

 

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

Karşıyaka Rotary Kulübü, Karşıyaka Interact Kulübü, Bostanlı Rotaract Kulübü, Ege Rotaract Kulübü, Efes 

Rotaract Kulübü, İzmir Rotaract Kulübü, Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, LÖSEV, TEGV, Türk 

Toraks Derneği, Behçet Uz Vakfı, Ali Rıza Sadak İlkokulu ve Ortaokulu, Halit Özpirinç Anadolu Meslek Lisesi 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

   

  



 

 

12.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2018 – 2019 Dönemi 

Dönem Başkanı: Elif Ezgi KAYA 

 

b. Projenin adı :  

Geleceği Dönüştürüyoruz 2 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

15.03.2019 tarihinde Rotary ailesi olarak başladığımız Geleceği Dönüştürüyoruz projemizin ilk ayağı için Bizim 

Mahallemizde açtığımız Biçki Dikiş Kursunda plastik torba tüketimini azaltmak ve kadınlarımıza faydalı olması 

amacıyla file çanta yapma eğitimi verdik.  

‘Bizim Mahalle’ okulumuz ‘Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlkokulu’ öğrencilerini ‘Geleceğe Dönüştürüyoruz’ 

projemiz kapsamında Bayraklı sahiline götürüp ardından çevreyi koruma bilincini aşılayıcı bir oyun haline 

dönüştürerek çöp toplama etkinliğinde bulunduk 22.03.2019 tarihinde Bizim Mahallemiz Ali Rıza Sadak İlkokulu 

öğrencileri ile sahil temizliği yaptık. Çöp topladık doğayı temizledik ve beraber harika vakit geçirdik. 

‘Geleceğe Dönüştürüyoruz’ projemiz kapsamında Karşıyaka Rotary ailemizle birlikte aldığımız ortak bir karrala 

bu sene içerisinde kulüp toplantılarımıza katılan konuşmacı konuklarımızın adına Ege Orman Vakfına 1 adet fidan 

bağışında bulunduk. Konuşmalarının sonunda kendilerine geçici değil dünya için kalıcı olacak bir hediye olarak 

fidan bağışı belgelerini takdim ettik. 

 

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

Ege Orman Vakfı, Ali Rıza Sadak İlkokulu ve Ortaokulu 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  



 

 

13.PROJE: 

a. Projenin dönemi : 

2018 – 2019 Dönemi 

Dönem Başkanı: Elif Ezgi KAYA 

 

b. Projenin adı :  

İyi Uykular Çantası 

 

c. Projenin amacı ve özeti : 

23.11.2018 tarihinde‘İyi Uykular Çantası’ projemizi, Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yaşayan mahkum 

kadınların çocukları için oluşturduğumuz çantalarımızı onlara hediye ederek gerçekleştirdik. Bu projeyle amacımız 

oradaki çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmekti. Çanta içeriğinin belirlenmesinde ise Şakran Kadın Kapalı 

Cezaevi psiko - sosyal biriminde görevli Psk. Zeynep Arslantaş ile oluşturduk. 60 adet çanta ile destek sağlamaya 

çalıştığımız projede ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere çocuk bezi ve kitap bağışında bulunduk. 

 

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

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi, Bez bağışı, kitaplar ( üyeler eski kitaplarını çocuk kitaplarıyla değiştirdiler oku-okut 

projesi) 

 

e.Projeyi en iyi anlattığını düşündüğünüz 2 fotoğraf: 

  


