
 
 

Göztepe Rotaract Kulübü 2011-2015 En İyi Toplum 
Hizmetleri Projeleri 

 
 

2015 
Operation Hope 
 

Yağız Burak Gökçe başkanımız döneminde yapılan Operation Hope 
Projemiz Rotary’nin  6 area of focus ilkeleri üzerinde yoğunlaşarak 
gerçekleştirilmiş bir projedir ve bir çok ayaktan oluşmaktadır. Aynı zamanda 
2015 döneminde Avrupa’nın en iyi rotaract projesi seçilmiştir. 

 
Birinci ayağında Bizim Köy olarak belirlediğimiz, Seferihisar’ın Gödence 
Köyü’nün sağlık ocağının yenilenmesi, köye gelen doktorların köyde kalmalarına 
imkan sağlayan bir alan oluşturulmasını amaçladık. İkinci ayağında ramazan 
ayında köyde ramazan paketi dağıtımı yaptık ve tüm köy sakinlerinin katıldığı 
bir iftar yemeği düzenledik.  Üçüncü ayağında ise engelliler için yeterli sınıfı 
olmayan bir okulun depo olarak kullandığı ama çok kullanılmayan bir alanı 3 
ayrı eğitimle ilgili ekipmanlarla donatılmış  sınıfa çevirdik. Projemizin dördüncü 
ve son ayağında ise Gödence köyü sakinlerinin yaşadıkları konum gerekçesiyle 
çevrelerinde yüzme havuzlu bir çok site ve ev bulunması sebebiyle sertifikalı 
Yüzme Havuzu Teknikerliği eğitimi verip, yakın çevrelerinde iş bulma imkanı 
sağladık.  
 
 

 
 
 
 



 

2014 
Düşlerime Renk Ver 
 
 Mehmet Karakuş başkanımız döneminde yapılan Düşlerime Renk Ver 
projesi, isim hakkını elimizde bulundurduğumuz, basında çok ses getirmiş ve 
sonrasında benzerleri diğer Sivil Toplum Kuruluşları ve büyük şirketler 
tarafından yapılmış bir projemizdir. 
 
Bu projenin amacı Celal Bayar Hastanesi Havza Sultan Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı servisinde yatan, farklı hastalıklardantan mustarip, 
yaşama ümidi azalmış çocukların dileklerini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. 
Proje kapsamında İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde aynı ismi taşıyan bir konser 
düzenlenmiş, bu konserde projenin amacını değerli gören bir çok ünlü isim yer 
almış ve desteklemiştir. Konser kapsamında yapılan bağışların tamamı proje 
amacına hizmet etmiş, bu güzel yürekli çocuklara bir nebze de olsa dertleri 
unutturulmuş, ufakta olsa mutlu olmalarına bir katkıda bulunulmuştur. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

2013 
İzmir’in Renkli Yüzü 

 
Merve Meriç Kızıltan başkanımız döneminde gerçekleştirilen İzmir’in 

Renkli Yüzü Projemiz 2011 yılında yüzme öğrettiğimiz Otizmli çocuklarımızla 
beraber Fuat Göztepe Parkı’nın yenilenmesini kapsamaktadır. Aynı zamanda En 
İyi Rotary Ailesi Projesi ödülünü almaya hak kazanmıştır. 
 
Bu projemizde renkli mozaiklerle Hami kulübümüz Göztepe Rotary ile beraber 
Göztepe’ye renkli güzel bir park kazandırmakla kalmadık bunu otizmli 
çocuklarımızla yaptık. Hala el izlerini parkta görebilirsiniz. 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
2011 
Otizmli Çocuklara Yüzme Kursu Projesi 
 

Gökçe Kuntay başkanımız döneminde gerçekleştirilen Otizm Çocuklara 
Yüzme Kursu Projemiz Ege Üniversitesi ile ortak gerçekleştirilmiş ve yüzme 
bilmeyen 10 otizmli çocuğa eğitmenler eşliği ve gözetiminde kulüp üyelerimiz 
tarafından yüzme öğretilmesini amaçlamıştır.  
 
Bu projemizde bir sene boyunca her Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında Ege 
Üniversitesi kapalı yüzme havuzunda, eğitmenler gözetiminde ve çocukların 
ailelerinin eşliğinde otizmli çocuklarımıza yüzme eğitimi verdik. Bu anlamlı 
projenin sonunda hepsini kendi başına yüzecek seviyeye ulaştırdık ve sonraki 
senelerde aralarından bazılarının yüzme yarışmalarına katılışına şahit olma 
fırsatı bulduk.  

 
 


