
 8 MAYIS 2016 

EÇEV ile ortaklaşa Akhisar Başlangıç köyü ilkokuluna yaptığımız kitap yardımı 

 

29 EKİM 2016 

Konak Rotary ile ortaklaşa, Eşpedal Derneği üyeleri ve Gediz Mahallesi "Bizim Ev"den kardeşlerimizle birlikte 

Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık ve aynı gün çok sayıda görme engelli hayatlarında ilk kez Eşpedal Derneği 

üyeleriyle birlikte bisiklete bindi. 

 

7 KASIM 2016 

Bizim Mahalle kapsamında, Bizim Ev’deki çocuklar ve kulüp üyeleri 1 ay boyunca geri dönüşüme vermek üzere kağıt 

topladık. Geri dönüşüme teslim ettiğimiz kağıtların gelirleriyle Bizim Ev’deki kütüphanemize çeşitli kitaplar aldık. 

 

 

https://www.instagram.com/p/BFJlIKpCp-L/
https://www.instagram.com/p/BML95UKB0Lu/
https://www.instagram.com/p/BMgRsM5hVWJ/


26 KASIM 2016 

Kedi ve köpek evi workshopu 

 

28 KASIM 2016 

Ege Üniversitesi Tıp öğrencilerinin başlattığı "Leyladan Sonra" Projesine destek verdik. Lösemi hastası olan 

Bengüsu'yu ziyaret edip ve ona hayalini kurduğu makyajı yatık ve makyaj malzemeleri hediye ettik. 

 

23 ARALIK 2016 

Konak Interact Kulübü ile ortaklaşa Cennetçeşme Anaokulu Projesi'ni gerçekleştirdik. Yeni yıldan beklentilerinin 

resimlerini çizen çocukların, çizdikleri resimleri hediye olarak kendilerine verdik. 

 

 

https://www.instagram.com/p/BNTlYTNhW0A/
https://www.instagram.com/p/BNb6hwch9Pe/
https://www.instagram.com/p/BOZCOnMhghK/


26 ŞUBAT 2017 

Kordon Rotaract Kulübü'yle ortaklaşa "Kordon'da Çevre Temizliği" etkinliği gerçekleştirdik. 

 

16 MART 2017 

'Bizim Ev''deki kardeşlerimizle Sanal Gerçeklik Gözlükleriyle farklı meslekten kişilerin çalışma alanlarını uygulamalı 

görerek, meslekleri yakından tanıdık. 

 

22 MART 2017 

Konak Belediyesi desteğiyle Dünya Su Günü" sebebiyle, Misak-ı Millî Ortaokulu öğrencilerine "Su Kullanımı ve 

Temizliği" temalı bir eğitim verdik. Ganalı misafirimiz ve aday üyemiz Mohammed Abdurrahman da ülkesindeki 

su kaynaklı sorunlardan bahsetti.  

 

https://www.instagram.com/p/BRQQqCdg0Yi/
https://www.instagram.com/p/BR7vXCkgx-T/
https://www.instagram.com/p/BSHNXHfAF9u/


22 MART 2017 

3.Grup Kulüpleri ortak projesi olan "Umut Evi" Projesini gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 

desteklenen, Kanser hastası kadınların ücretsiz konakladığı bir konukevi olan "Balçova Sağlıklı Yaşam Sosyal 

Rehabilitasyon Destek Merkezi"ni ziyaret edip, küçük bir müzik dinletisi sunduk. 

 

30 MART 2017 

Konak Rotary-Rotaract-Interact Ailesi olarak, "Minik Eller" Projesini gerçekleştirdik. 7 Suriyeli kardeşimizle birlikte 

kendi yemeğimizi kendimiz pişirdik. 

 

NİSAN 2017 

"Mektup arkadaşım nerdesin?" Nisan ayı itibariyle "Kitap Köprüsü Projesi" dahilinde, Şanlıurfa Konurtepe 

İlköğretim Okulu'na yaptığımız kitap yardımları adresine ulaştı. Fakat, Konurtepe İlköğretim Okulu çocuklarının 

tamamlanmış bir kütüphaneden fazlasına ihtiyacı olduğuna inancımız, bizi onlarla teker teker mektup arkadaşı 

olacağımız yeni bir proje yapmaya itti. 

 

https://www.instagram.com/p/BSHNXHfAF9u/
https://www.instagram.com/p/BSTFmrUgX2B/


22 NİSAN 2017 

Smyrna Rotaract ve Konak Interact Kulübleri ile ortak projemiz olan, Özel Gül Yaşlı Bakım ve Huzurevi ziyaretimizi 

gerçekleştirdik.  

 

23 NİSAN 2017 

Gaziantep'te bulunan Latife Özmimar İlkokulu öğrencileri, kendilerine hediyemiz olan kostümleriyle Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladılar.  

 

Harika gösteriyi izlemek için¸ https://www.instagram.com/p/BTPFI1JgMow/?utm_source=ig_web_copy_link linke 

tıklayabilirsiniz. 

12 MAYIS 2017 

Bizim Ev'deki 26 öğrencimiz ve 7 velimizle trenle Ankara'ya gidip, Anıtkabir'i, Ankara Kalesi'ni, Koç Müzesi'ni ve 

Atatürk Orman Çiftliği'ni ziyaret ettik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BTO3vPdgPxB/
https://www.instagram.com/p/BTO3vPdgPxB/
https://www.instagram.com/p/BTPFI1JgMow/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BUHGTBqgkrv/


14 KASIM 2017 

“Bu Hafta Değil Her Hafta Projesi” kapsamında, Diyabet Farkındalık Günü düzenlendi. Kan değeri ölçümleri 

yapılıp, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.  

 

22 KASIM 2017 

Rotaract 2440.Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen, Tranquillo Oda Orkestrası’nın verdiği konsere  Bizim 

Ev’deki öğrencilerimizi götürdük. 

 

27 KASIM 2017 

“Çocuklara El Uzat” Projemiz her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz, ilkokul öğrencilerine yönelik kırtasiye ve 

kışlık kıyafet yardımlarının isim bulmuş halidir.  Magnesia Rotaract Kulübü ile ortaklaşa Manisa Yunt Dağı’nda 

bulunan Pelitalan İlköğretim Okulu’nda okuyan 200 öğrenciye bere, çorap ve kırtasiye malzemelerinin yanı sıra, 

küçük sınıflara özel, onlarla vakit geçirirken oynayabileceğimiz 100 paket oyun hamuru da hediye ettik. 

   

https://www.instagram.com/p/BZyH_vInqS4/
https://www.instagram.com/p/Bb9FyZ6HFKA/


 

2 ARALIK 2017 

Konak Interact Kulübümüzle birlikte sokak hayvanları için barınak yapıp, Karşıyaka’da bulunan Mustafa Kemal 

Mahallesi’ndeki parklara yerleştirdik.  

 

1 ŞUBAT 2018 

'Bizim Ev'' Projesi kapsamında ders verdiğimiz kardeşlerimizle birlikte Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret 

ettik. Kore ve Kıbrıs gazilerimizden anılarını dinleyip, keyifli zaman geçirdik. 

 

3 MART 2018 

Bizim Ev Projemiz kapsamında diş sağlığıyla ilgili bilgilendirme yaptık, diş fırçası ve diş macunu dağıttık.  

 

 

https://www.instagram.com/p/BcUYo2PHY2M/
https://www.instagram.com/p/Bes--K_HC1t/
https://www.instagram.com/p/BgBUjS-nxfP/


5-6 NİSAN 2018 

“Yenilikçi Kariyer Günleri” Projemizi gerçekleştirdik. Seferihisar’a bağlı Ulamış Köyü’nde bulunan Ulamış İlköğretim 

Okulu’nda gerçekleştirdiğimiz projemizde, üye ve aday üyelerimiz, okulun 7. ve 8. sınıf öğrencilerine mesleklerini 

ve okudukları bölümleri tanıttılar. 16 ayrı kariyer seçeneğinin öğrencilere tanıtıldığı bu projemizi, önceki 

dönemlerde gerçekleştirdiğimiz kariyer tanıtım projelerinden farklı kılan, içerisinde VR (Sanal Gerçeklik) 

teknolojisinin olmuş olmasıydı.  

   

16 EYLÜL 2018 

Bizim Mahalle projesi kapsamında bulunan evimize gidip, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte yeni okul 

sezonunun planlamasını yaptık. 

 

5 EKİM 2018 

Dünya Hayvanları Koruma günü etkinliğimiz kapsamında projemizin birinci ayağı olarak Uzman Veteriner 

Teknikeri arkadaşımız "Bizim Ev" çocukları ile hayvan hakları üzerine bilgilendirme yapmış ve veterinerlik hakkında 

bilgi vermiştir.  

 

https://www.instagram.com/p/BhrqGSYla4v/
https://www.instagram.com/p/BoBzR7wFkpf/
https://www.instagram.com/p/BotWgvEFpFI/


11 EKİM 2018 

izim Ev' de bulunan ilkokul öğrencilerimiz ile birlikte bir farkındalık videosu çektik. Dünya da kız çocuklarının 

birçok haklarından mahrum edilmesi ve erken yaşta evlendirilmesi gibi birçok nedenden dolayı ilan edilen bu gün 

için hazırladığımız çalışmayı erkek öğrencilerimizin gözünden kız çocuğu olmanın ne demek olduğunu öğrenmek 

ve aslında bütün çocukların eşit olduğunu göstermek amacıyla yaptık. 

 

20 KASIM 2018 

Dünya Çocuk Hakları gününü çoşkulu bir şekilde kutladık ve bu günün önemine dair bilgilendirmelerde 

bulunduk. 

 

4 ARALIK 2018 

Magnesia Rotaract Kulübü ile birlikte Ege Artı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "En Yakın Arkadaşım Bir 

Hayalet" isimli kitabının işitme engelli çocuklar için uygun hale getirilmiş versiyonunu ilgili merkeze verdik. 

 

 

https://www.instagram.com/p/BpFRz22l45l/
https://www.instagram.com/p/BquKSyBAnd-/
https://www.instagram.com/p/Bq-G-ODASyC/


9 ARALIK 2018 

Mavişehir' de bulunan ve kapanmak üzere olan İyilik Atölyesi' ni ziyaret ederek destekte bulunduk.  

 

21 ARALIK 2018 

Bizim Ev'deki çocuklarımıza farkındalık kazandırmak amacıyla, Ara Buluculuk eğitimimizi gerçekleştirdik. Eğitim 

sonrası, öğrendiklerini unutmamaları içinse öğrencilerimize sertifika verdik. 

 

 

VE SON OLARAK 
BU HAFTA DEĞİL HER HAFTA PROJESİNİN KURUCU KULÜPLERİNDEN 

BİRİ OLARAK, PROJEYE 2015 YILINDAN BERİ TOPLAMDA 158 HAFTA 

DESTEK VERDİK. 

 

https://www.instagram.com/p/BrZiglKAf4D/
https://www.instagram.com/p/BrpGLxwAC_a/

