
ALSANCAK ROTARACT KULÜBÜ PROJE ARŞİVİ 

2012-2013 Dönemi, 

Kulüp Başkanı Deniz TEMEL, 

Proje Adı -Gezici Kütüphane 

Komite Başkanı- Kemal Aksoy 

Toplumda kitap okuma bilincini oluşturarak okuma alışkanlığını geliştirmek, halka ücretsiz kitap 

ulaştırarak gezici kütüphane hizmeti ile toplumun daha biliçli hale getirilmesine katkıda bulunmak 

amacı ile bir konteyner temin ederek içini kütüphaneye dönüştürdük. Gezici Kütüphanemiz konteyner 

içinde kurulması yönü ile Türkiye’de, gezici kütüphane olarak ise İzmir içerisinde ilk olma özelliğini 

taşımaktadır. Bu proje ile gelir düzeyi düşük olan insanlara kitap ulaştırılarak, eğitim ve kültür seviyesi 

arttırılarak, özellikle de çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaktadır. Ayrıca projenin hayata 

geçirilmesi ile bir personele de istihdam sağlanmıştır. Projemiz bu dönem sonuna kadar Konak 

Belediyesi’ne bağlı 3 farklı bölgede konumlandırılacaktır. Önümüzdeki dönemler için ise diğer bir 

belediye ile anlaşma sağlanarak İzmir içerisinde farklı bölgelerde konumlandırılması planlanmaktadır. 

Kütüphanemiz için gerekli olan kitapların bir kısmını para ile bir kısmını ise kitapagaci.org sitesi 

üzerinden yayınladığımız ilan ile Türkiye’nin farklı yerlerinden Rotary /Rotaract olmayan bağışçıların 

gönderdiği kitaplar ile temin ettik. Konteyner ve diğer gerekli malzemelerin temini için “ Yapı Üretim 

A.S.” ve “Veryeri İnşaat” gibi köklü firmalar sponsorumuz olmuştur. 22 Ekim tarihinde Konak Belediye 

Başkanı Dr. Hakan Tartan’ın yaptığı açılış ile kütüphanemiz ilk durağı olan Gültepe Şenel Aksu Parkı’nda 

yerini almıştır. Projemiz birçok gazete, internet haberleri ve Tv haberlerinde yer almıştır. Kütüphane 

projemiz 2012 -2013 döneminde “En İyi Rotaract Projesi” seçilmiştir. Aynı zamanda Avrupa çapında 

düzenlenen BESP yarışmasında ilk 3’e girmiştir. 

Projemiz 2013-2013 döneminden beri devam etmektedir. 

      

 



2013-2014 Dönemi, 

Kulüp Başkanı Seda ACAR, 

Proje Adı - Duyarlı Nesillere Güzel Yarınlara 

Aliağa Cezaevinde kalan kadın mahkumların yanlarında kalan 0-6 yaş arası çocukları için istemeden 

bulundukları ortamı, dışarıda özgürce dolaşabilen yaşıtları ile elimizden geldiğince aynı standartlara 

getirebilmek. 

Proje Bağlamında Aliağa Cezaevinde kalan kadın mahkumların yanlarında kalan 0-6 yaş arası çocukları 

için çocuklar kış günlerinde üşüdüklerinden dolayı kreşin zeminine 75 m2 lik alana halıflex döşendi, bu 

zamana kadar oyun parkında oyun oynama şansı olmayan çocuklarımız için kreşin bahçesine oyun parkı 

yapıldı, oyun parkı montajı ve aşamasında Aliağa Belediyesinden destek alındı, Artık günümüz 

çocukların oynadığı parkların zemini kauçuk malzeme olmasına rağmen biz kum havuzu yaparak 

çocukların aynı zamanda kumda oynamasını sağladık, çocukların el becerilerinin gelişimi için 

oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri alındı, oyuncak temini aşamasında Amerikan Kültür Koleji de 

projemize destek vererek okulda oyuncak toplandı,  aynı zamanda kadın mahkumların kütüphanesine 

güncel romanlar bağışlayarak, daha verimli vakit geçirmeleri için kitap yardımında bulunduk. 

 

Çocuk Parkı projemiz, 2013-2014 döneminden beri her yıl devam etmektedir, 

 

 

 

 

 



2015-2016 Dönemi, 

Kulüp Başkanı Kemal Aksoy, 

Proje Adı – Bu Hafta Degil Her Hafta 

Projenin düşünce ayağını yürüterek, planlamasını yaparak, organizasyonunu sağlayarak yeni 
sürdürülebilir ve kişisel gelişimimizi de sağlayacak bir projeye başlandı. 40 hafta sürecek bu 
projenin adı daha sonraki haftalarda “Bu Hafta Değil, Her Hafta” olarak belirlendi. 40 hafta ikiye 
bölündü ve kulüpten bir veya iki kişi haftalarla eşlendi. Yıl içerisinde kişinin 2 defa giderek, 40 hafta 
boyunca çocukların mutlu vakit geçirip sosyalleşmesi sağlandı. Her Çarşamba 19.30-21.30 saatleri 
arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğinde proje gerçekleştirildi ve 5 
kulüp (Alsancak RAC, Konak RAC, Urla RAC, Kordon RAC, Gündoğdu RAC) projeyi beraber yürüttü.  
 

Proje 2015-2016 döneminin başından beri devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 Dönemi, 

Kulüp Başkanı Kemal Aksoy, 

Proje Adı – Alzheimer’ı Unutmayalım 

 

Proje çağımızın vebası olarak bilinen, yıllar geçtikçe bilimin ve tıbbın gelişimine ayak uyduran vücut 

yaşının uzamasına bağlı olmayan Alzheimer hastalığına dikkat çekmek, hastalık için çalışan kuruma 

ortaklık etmek üzere planlanmıştır.  

Proje 3 ayaktan oluşmuştur. İlk olarak kulüp üyeleri ve rotaractörler konu ile ilgili bilgilendirilmek 

üzere bir toplantı düzenlenmiştir. İzmir Alzheimer Derneği yönetim kurulu toplantımıza katılmış, 

hastalıkla ilgili detaylı bir sunumla bizleri bilinçlendirmişlerdir. 

Projenin ikinci ayağı ise halkın bilgilenmesi doğrultusunda planlanmıştır. Bu bağlamda bilgilenmiş 

kulüp üyelerimizle beraber Alzheimer haftası özel konseri düzenlenmiş ve bu özel konserin protokol 



izleyicileri Alzheimer hastalarından oluşturulmuştur. Konserden elde edilen gelirle de İzmir 

Alzheimer Derneği’nin bina ihtiyaçları giderilmiştir. 

Projenin son ayağı ise bir final tadında bizler ve hastalar için unutulmaz bir şekilde geçirilmiştir. 

Mayıs ayı sonlarına doğru her bir kulüp üyemize bir Alzheimer hastası ve refakatçisi düşecek şekilde 

bir organizasyon ayarlanmış ve hastalarla birebir ilgilenme, hayatlarına dokunma şansımız 

erişilmiştir.  

Sonuç olarak bir tema oluşturulmuş ve bu tema doğrultusunda birçok ayaklı projemiz 

gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

 


