
EFES ROTARACT KULÜBÜ TARAFINDAN SON 5 YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SOSYAL 

SORUMLULUK PROJELERİ 

MEME KANSERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME [2011-12 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Ahenk Er] 

Kadınların dünya üzerindeki önemini vurgulamak ve günümüz şartlarında kadınlar için önemli bir 

sağlık problemi olan meme kanseriyle ilgili e-broşür hazırlanmıştır. Bu broşür hazırlanırken 

olabildiğince çok insana ulaşmak ve onları bu konuda bilgilendirmek amaçlanmıştır. Broşürün 

içeriğinde meme kanseri belirtilerinin yer aldığı kısa bir açıklama yazılmış, konu ile ilgili daha detaylı 

bilgi kulübümüzün internet sayfasında verilmiştir.  Hazırlanan yazı ve görselleri 8 Mart tarihinde 

sosyal paylaşım sitelerinden paylaşılmıştır. 

 

GELENEKSEL 23 NİSAN PROJESİ 

Geleneksel 23 Nisan projesi 2011-12 (Dönem Başkanı Ahenk ER) döneminde Genç Yatırımcılar 

Derneği ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Çocuklara güzel bir gün yaşatmak amaçlanan bu proje gerek 

çocukları eğlendirmek gerekse okuma alışkanlıklarını ve genel kültür seviyelerini artırmak gibi alt 

amaçları da barındırmaktadır. Yapılan bu projede Manisa Çocuk Esirgeme kurumundan gelen 

çocuklar Spil dağına götürülmüş ve çocuklarla birlikte zaman geçirilmiştir. 

 

 

 

 

http://www.efesrotaract.com/efesrotaract/index.php/meme-kanseri


2012-13 (Dönem Başkanı Ahenk ER)  döneminde 23 Nisan projesi kapsamında belirlenmiş ve maddi 
durumu iyi olmayan çocuklar, bir kaç öğretmen ve anneleri ile okullarından alınıp Sasalı’ ya pikniğe 
götürülmüş ve ardından Sasalı Doğal yaşam parkı gezdirilmiştir. 

 

2013-14 (Dönem Başkanı Sinem Beşir) döneminde Konak Rotaract Kulübü ve KİTVAK ile birlikte Tülay 
Aktaş Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocuklarla birlikte gerçekleştirilmiştir. 23 Nisan etkinlikleri 
kapsamında çocuklara Hacivat & Karagöz gölge oyunu ve palyaço gösterisi getirilmesine sponsor 
olunmuş, KİTVAK tarafından çocuklara alınan oyuncaklara maddi destek sağlanmış ve çocuklar için 
organik ve yıkanabilir bez oyuncak temin edilmiştir. 

 

2015-16 (Dönem Başkanı Tunç Ataman Tunalı)  döneminde 23 Nisan projesini “Hayata +1 Değer Kat” 
projesi kapsamında tanışılan Down sendromlu bireylerle birlikte gerçekleştirilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MANİSA ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KİTAP YARDIMI [2011-12 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Ahenk Er] 

Çocukların okuma alışkanlıklarını ve okul başarılarını artırıcı faaliyetlerin önemi kapsamında 

gerçekleştirilen projede Manisa Çocuk Esirgeme Yurdu’na 52 okuma kitabı ve 33 SBS hazırlık kitabı 

bağışlanmıştır.  

 

KIZILAY MAHALLESİ ERZAK YARDIMI [2011-12 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Ahenk Er] 

İhtiyaç bölgesi olarak seçilen Bornova Kızılay Mahallesi'nde muhtarlık yardımıyla belirlenen ihtiyaç 
sahibi insanlara yönelik erzak kolileri hazırlanmış ve 26 Ağustos 2011 tarihinde ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmıştır. 

 

SEFERİHİSAR DÜZCE KÖYÜ DİŞ TARAMASI [2011-12 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Ahenk Er] 

2440. Bölge Bizim Köy Projesi kapsamında 20 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Bizim Köy 
Şenliği’nde Alsancak Devlet Hastanesi'nde görevini sürdüren Efes Rotary üyesi Rtn. Mustafa Kemal 
Karaca tarafından diş taraması ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme yapılmıştır.  

 

 



GREENOLUTION [2012-13 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Ahenk Er, 2013-14 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: 
Sinem Beşir] 

Greenolution projesi, geri dönüşüm ve çevre bilinci oluşturmanın hedeflendiği, toplum bilincini 
ölçme, geri dönüşüm konusunda bilgilenme ve bilgilendirme, mesleki yönden bu alanda çalışanları 
bilgilendirip teşvik etme, geri dönüşümü uygulamalı olarak yaşamak ve geri dönüşüm konusunda 
yapılabilecekleri topluma göstermek gibi alanlarda 12 aşamadan oluşmaktadır. Geri dönüşüm 
faaliyetlerini artırarak insanlara daha temiz bir çevre için gerekeni yapacak bilinci aşılamak projenin 
temel hedefidir.  

1.  TOPLUM BİLİNCİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Basılı anket kullanımı ile kağıt israfı yapılmasının önüne geçmek amacıyla hazırlanan on-line anket 
uygulaması hazırlanmıştır. Bu aşama ile toplumun geri dönüşüm konusunda ne kadar bilinçli olduğu 
ve bu konuda nasıl faaliyetler gerçekleştirdiği ile alakalı çalışmanın sonuçları sosyal medya üzerinde 
paylaşılmıştır. Sonuçlara göre ankete katılanların %60’ı geri dönüşüme bir katkı sağlamadıklarını 
belirtmişlerdir. 

2.  GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİLGİLENME: İŞ YERİ ZİYARETLERİ 

Toplum bilinci oluşturma yolunda öncelikle projede görev yapan üyelerin konu hakkında bilgi sahibi 
olması ve geri dönüşüm faaliyetlerinin uygulamalarını yerinde gözlemlemeleri amacıyla bu alanda 
faaliyet gösteren tesislere gezi düzenlenmiştir. İZGEP Atık Toplama Tesisleri, Muzaffer Pınarbaşı Cam 
Geridönüşüm Tesisleri ve KASTAŞ Kağıt Geridönüşüm Tesislerine iş yeri gezileri yapılarak şirketlerin 
nasıl çalıştığı, ne gibi faaliyetler gerçekleştirdikleri ve onların faaliyetlerine nasıl katkıda 
bulunabileceği gibi bilgiler edinilmiştir. 

 
  

3.  GERİ DÖNÜŞÜM TANITIM VİDEOLARI HAZIRLANMASI 

Toplum bilinci oluşturma konusunda çevre kirliliğinin sonuçlarını ve bu sonuçların önüne geçmek 
amacıyla yapılabilecek uygulamalar konusunda bir video oluşturulmuş ve sosyal medya üzerinde 
paylaşılmıştır. 

http://www.youtube.com/watch?v=vA571lBw5zA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vA571lBw5zA


4.  ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM KONULU TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

Rotaract kulüpleri bir araya getirilerek ortak bir toplantı organizasyonu yapılmış, çevre ve geri 
dönüşüm konusunda uzman olarak Prof. Ayşegül Pala toplantıda konuşmacı konuk olarak bulunarak 
katılımcıları bilgilendirmiştir.  

 
  

5.  DİĞER DERNEKLERDE GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE BİLİNCİ KONUSUNDA KONUŞMALAR YAPILMASI 

Rotaract ve Rotary içinde ve ek olarak diğer dernekler kapsamında dernek toplantılarına gidilerek 
kişilere çevre kirliliği ve geri dönüşüm konularında kısa konuşmalar yapılmıştır. İzmir Efes Rotary 
Kulübü, DEU Çevre Mühendisleri Topluluğu, DEU Çevmer Biriminde proje sunumu gerçekleştirilmiştir. 

 
 

6.  GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEMELERİN TEKRAR KULLANILMASINA YÖNELİK UYGULAMA 
YAPILMASI 

Evlerde kullanılmadan bir köşede duran, eskimiş diye atılan ya da hiç bir işe yaramayacağı 
düşünülerek değerlendirilmeyen malzemeleri tekrardan kullanarak insanların günlük hayatlarında 
kullanabilecekleri ürünler elde edilmiş ve bu ürünlerin Rotary Barış ve Anlayış Etkinlikleri kapsamında 
satışlarının gerçekleştirilmesi ile elde edilen fon kullanılarak Rotaract Ormanına fidan yardımı 
yapılmıştır. 

 
  



7. OKULLARDA GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE BİLİNCİ KONUSUNDA KONUŞMALAR YAPILMASI 

Geleneksel 23 Nisan Projemiz kapsamında gezdirilen ilköğretim okulu öğrencilerine geri dönüşüm 
hakkında bilgi verilmiştir.  

 

8.  ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE SEMİNER DÜZENLENMESİ 

Öğrencilerin mesleki açıdan bu konuda yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla üniversite 
bünyesinde çevre ve geri dönüşüm konularında çalışma yapmış kişiler ile görüşülerek, HP firmasından 
Hande Baloğlu’nun katılımı ile DEU Çevre Mühendisliği bünyesinde bir meslek semineri 
düzenlenmiştir. Bu seminer ile katılımcıların konu hakkındaki akademik bilgilerine katkıda bulunmak 
ve konu üzerinde çalışma yapmaya teşvik etmek hedeflenmiştir. 

 
 

9.  GREEN PARTY 

Green Party organizasyonunda dağıtılan stickerlar ve kullanılan posterler ile bir farkındalık 
yaratılmıştır. Partiden elde edilen gelir ile Rotaract Ormanına fidan yardımı yapılmıştır. 

 
  



10: AĞAÇ DİKİMİ 

6. ve 9. maddelerde belirtilen proje aşamalarında elde edilen gelir ile 150 ağaç Kuşadası’nda bulunan 
2440. Bölge Rotaract ormanına dikilmiştir. 

11: ROTARY TOPLUM BİRLİĞİ OKULUNDA ÇİÇEK DİKİMİ 

Efes Rotary Kulübü’nün Toplum Birliği okulu olan İMKB Karabağlar Ticaret Meslek Lisesi okul giriş 
merdivenlerinin bulunduğu alana kış şartlarına dayanıklı 100 çiçek fidesinin dikilmiştir. 

 
  

12: CANLI HEYKEL VE FLASH MOB DANS GÖSTERİSİ  

Ege Park Mavişehir Alışveriş Merkezinde bir flash mob etkinliği düzenlenmiştir. DansKolik Akademi 
dansçılarının da gönüllü olarak yer aldıkları etkinlikte; canlı heykel etrafında duran çöplerin çöp 
kutusuna atılması ile tetiklenen flash mob 3 defa tekrarlanmış ve çöpü atan kişilere çevreye duyarlı 
davranışları sebebiyle madalya verilmiştir.  

Etkinliğin videosu =  http://www.youtube.com/watch?v=QnItRsyqWUs 

 
 

 TEGV BALÇOVA RAMAZAN ŞENLİĞİ [2013-14 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Sinem Beşir] 

Bornova, Karşıyaka ve Efes Rotaract Kulüpleri olarak TEGV Balçova şubesinde ortaklaşa düzenlenen 
ramazan şenliğinde yaklaşık 40 öğrenci ile birlikte eğlenceli saatler geçirilmiştir.  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=QnItRsyqWUs


RAMAZAN PAKETİ YARDIMI [2013-14 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Sinem Beşir] 
Hazırlanan ramazan paketleri Gültepe Anadolu Mahallesinde ihtiyacı olan kişilere teslim edilmiştir.  

 

SEFERİHİSAR DÜZCE İLKOKULU KIRTASİYE YARDIMI [2013-14 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Sinem 
Beşir] 

Seferihisar Düzce Köyünde öğrenim görecek 25 öğrenci için oluşturulan kırtasiye paketleri okula 
teslim edilmiştir. 

 

SU KULLANIMI BİLİNÇLENDİRME PROJESİ [2013-14 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Sinem Beşir] 

Efes ve Osmangazi Rotaract Kulüpleri olarak 22 Eylül Pazar günü Bursa ve İzmir’de eş zamanlı olarak 
su kullanımı bilinçlendirmesi için Bursa Ataevler Pazar Yeri’nde ve İzmir Konak meydanında eş zamanlı 
olarak broşür dağıtılmıştır. 

 



SEFERİHİSAR DÜZCE İLKOKULU OYUNCAK YARDIMI [2013-14 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Sinem 
Beşir] 

Kullanılır durumdaki 2. el oyuncaklar Seferihisar Düzce Köyü Anaokuluna bağışlanmıştır. 

 

BEN OKUDUM SIRA SİZDE [2013-14 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Sinem Beşir] 

Kulüp üyelerinin ve misafirlerinin daha önce okumuş oldukları romanları değerlendirmek ve 
toplumda okuma alışkanlığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen projede Alsancak-Karşıyaka arası 
sefer yapan vapurlara binilmiş ve yolculuk boyunca kitap okunarak, daha sonra okunulan kitaplar 
başkalarının da faydalanması için vapurda bırakılmıştır. Kitapların üzerine ‘Okuduktan sonra sizde 
başkasının alabileceği bir noktaya bırakıp projemize katkıda bulunabilirsiniz’ yazan etiketler 
yapıştırılarak, kitabı alacak kişileri de projeyi devam ettirmeye teşvik etmek amaçlanmıştır. 

 

TEVFİK RODOS TANJU OKAN ŞARKILARI KONSERİ [2013-14 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Sinem Beşir] 

10.03.2014 tarihinde İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, Efes Rotary ve Rotaract kulüpleri ortaklığında 
Tevfik Rodos Tanju Okan Şarkıları konseri gerçekleştirilmiştir. 750 kişi kapasiteli salon için tüm biletler 
satılmış ve elde edilen gelir İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği yetkililerine ihtiyaç duydukları tıbbi 
aletlerin alımı için yardım olarak teslim edilmiştir. 
  

 

 



İSMET YORGANCILAR ORTAOKULU İHTİYAÇ YARDIMI [2013-14 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Sinem 
Beşir] 

Alsancak, Bornova, Efes, Göztepe ve Gündoğdu Rotaract Kulüpleri olarak Şubat ayında 
gerçekleştirilen ortak ocakbaşından elde edilen gelir ile buzdolabı ve 2 adet elektrikli ocak 29.03.2014 
tarihinde Buca'daki İsmet Yorgancılar Ortaokulundaki engelli öğrencilerin okuduğu özel öğrenci 
sınıflarında kullanılmak üzere teslim edilmiştir 

 

MEVLANA’NIN ÇAĞRISI BALE GÖSTERİSİ [2014-15 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Emre Bilgin] 

Efes Rotary ve Rotaract Kulüpleri olarak Çocuk Felci aşılama kampanyasına destek vermek amacıyla 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 
sahnelenen Can Atilla'nın "Mevlana'nın Çağrısı" adlı Bale Resitali düzenlenmiştir. 

 

TRAFİĞE ÇIKARKEN EGONUZU EVDE BIRAKIN [2015-16 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Tunç Ataman 
Tunalı] 

 2015-2016 hizmet yılında trafikte yaşanan kavga ve tartışmalara dikkat çekmek amacı ile hazırlanmış 
olan kamu spotu videosu hazırlanmıştır.  

Video linki : https://www.youtube.com/watch?v=na6O9xaQX5s  

 
  



YERDE ÇÖP GÖRDÜĞÜNÜZDE AYNI HEVESLE ALMANIZ DİLEĞİYLE [2015-16 DÖNEMİ / Dönem 
Başkanı: Tunç Ataman Tunalı] 

Greenolution projesi kapsamında yeni aşama "Yerde Çöp Gördüğünüzde de Aynı Hevesle Almanız 

Dileğiyle" ismiyle gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan para görünümünde üzerinde mesaj yazılı olan 

kağıtlar aktif yaya yolları üzerine atılmış ve insanların bunları yerden alırken verdikleri tepkiler 

gözlemlenmiştir.  

 

Projenin videosu : https://www.youtube.com/watch?v=WEPj5QKarY0 

 

 

HAYATA +1 DEĞER KAT PROJESİ VALS GÖSTERİSİ [2015-16 DÖNEMİ / Dönem Başkanı: Tunç Ataman 
Tunalı] 

Ulusal Down Sendromlular Derneği ve İzmir Dans Atölyesi ortaklığında gerçekleştirilen Down 

sendromlu bireyler ile beş ay boyunca her hafta vals dansına çalışılmıştır. Eylül ayında flash mob 

şeklinde dans gösterisi yapılacaktır. 

 

 

 

 



Vals gösterisinin yanında Down sendromlu bireyler ile çeşitli faaliyetler de gerçekleştirilmiştir. 

• Kuruluş Yıldönümü Kutlaması +1 Down Kafe (13.03.2016) 

Efes Rotaract Kulübünün kuruluşunun 8. Yıldönümü Bornova’da +1 Down Kafe’de 

gerçekleştirilmiştir.  

 

• Ege Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Açılışı Katılım (31.03.2016) 

“Hayata +1 Değer Kat” projesindeki Down Sendromlu bireylerin de dans ettiği Ege Üniversitesi 

Özel Olimpiyatlar açılış törenine katılım gösterilmiştir. 

 

• Adım Adım Film Galası Destek (30.04.2016) 

“Hayata +1 Değer Kat” projesindeki Can Ayan’ın da rol aldığı Adım Adım – Işığa Giden Yol filminin 

Yaşar Üniversitesinde gerçekleşen gala gecesinde organizasyona destek verilmiştir. 

 

 


