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No Proje adı Açıklama Öğrenci 
sayısı 

1 Kitap Kurdu   Kitap toplama faaliyeti. 196 adet kitap 
toplanmıştır ve Çağdaş Yaşam Vakfı’na 
teslim edilmiştir.  

6 

2 Denizlere sahip çıkalım Deniz kenarlarından atık toplama faaliyeti. 
20’er poşet kâğıt, plastik toplanmıştır. 

10 

3 Bir kitap, bir fidan bir ışık Kitap toplama faaliyeti. 500 adet kitap 
biriktirilmiştir ve TEMA vakfına teslim 
edilmiştir. 

6 

4 Minik gamzeler Bornova bir ilkokula destek verilmiştir.  
Sponsorlar sağlayarak spor ekipmanları 
temin edilmiştir. 

7 

5 Büyük çocuklar   İzmir’de bir ilkokulda sosyal faaliyetler 
düzenlemiştir: drama, film gösterimi, 
satranç oyunları.  

6 

6 Gülen çocuk  LÖSEV ‘e destek. Stantlarda görev 
alınmıştır, broşür dağıtımı,  seminerlerde 
destek verilmiştir.    

6 

7 Atık kağıt geri dönüşüm projesi  Atık  kağıt toplama faaliyeti. Bu kapsamda 
400 kg atık kağıt toplanmıştır. 

6 

8 Artık Lösemiden korkmuyoruz LÖSEV ‘e destek. Stantlarda görev 
alınmıştır,  broşür dağıtımı,  seminerlerde 
destek verilmiştir.    

6 

9 Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır KIZILAY’A destek. Stantlarda görev, broşür 
dağıtımı,  seminerlerde destek verilmiştir.    

7 

10 Sağlıklı çocuklar mutlu bir gelecek LÖSEV ‘e destek. Stantlarda görev , broşür 
dağıtımı,  seminerlerde destek yapılmıştır.    

5 

11 Dönüşümüz muhteşem olacak TEMA’a vakfına destek. Bu kapsamda 
200kg atık kağıt toplanmıştır.  

7 

12 Kitap okumama engel olma Ege Üniversitesi kütüphanesinde sesli 
kitap okuma kayıtları yapılmıştır. 5 adet 
kitabın sesli kaydı yapılmıştır.    

8 

13 Askıda ekmek  İhtiyaç olanlara ekmek temini yapılmıştır.  
Günde 10 adet ekmek olması sağlanmıştır. 

5 

14 Her kitap gelecek için bir ışıktır Kitap toplama faaliyeti. 103 adet kitap 
toplanmış ve köy okuluna teslim edilmiştir. 

6 

15 Sen de mutlu bir yüzün parçası ol  Kıyafet toplam faaliyeti. 700 adet kıyafet 
toplanıştır, yıkanıp, ütülenip ihtiyaç sahibi 
olanlara teslim edilmiştir.  

5 



16 Bir kitap senden olsun  Kitap toplama faaliyeti. 70  adet kitap 
toplanmış ve köy okuluna teslim edilmiştir. 

6 

17 Sesimiz ışık olsun  Ege Üniversitesi kütüphanesinde sesli 
kitap okuma kayıtları yapılmıştır. 3 adet 
kitabın sesli kaydı yapılmıştır.    

6 

18 TEGEV’e tam destek  TEGEV’ destek yapılmıştır. 50 adet broşür, 
30 adet dergi dağıtımı ve tanıtımı, 5 
etkinlikte( spor, beslenme seminerleri) 
görev almışlardır. 

6 

19 Gelin cana can katalım Organ bağışı tanıtım birimlerine destek 
verilmiştir. 160 adet kitap tanıtılmıştır, 160 
adet ilan yapılmıştır.   

6 

20 Yetimlere dünyamızda yer açın  Yetimlere destek verilmiştir. Defter 
kaplama ve süsleme sanatı ile elde edilen 
ürünler kampüs içinde stantlar kurarak 
tanıtılmıştır.  

5 

21 Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır KIZILAY’A destek. Stantlarda görev, broşür 
dağıtımı,  seminerlerde destek verilmiştir.  
500 adet broşür dağıtımı yapılmıştır.  

5 

22 Su günü  Gıda Müh. Odasının düzenlediği su 
gününde destek verilmiştir: seminer, 
broşür dağıtımı. 

6 

23 Kıyafet toplama  Kıyafet toplam faaliyeti. 400 adet kıyafet 
toplanıştır ve Bornova Sosyal Dayanışma 
ve Yardım Vakfına teslim edilmiştir. 

5 

24 Bilinçli gıda tüketicisi olalım Bilinçli gıda tüketimi hakkında 320 öğrenci 
katılmıştır seminer verilmiştir.   

6 

25 Su günü  Gıda Müh. Odasının düzenlediği su 
gününde destek verilmiştir: seminer, 
broşür  dağıtımı (5000 adet). 

6 

26 Askıda ekmek  İhtiyaç olanlara ekmek temini yapılmıştır.  
Toplam  100  adet ekmek dağıtılmıştır. 

5 

27 Çocuklar geleceğimizdir Sokak çocuklarına destek verilmiştir. 20 
çocuk için sosyal programlar 
düzenlenmemiştir:  sinema gösterimi, 
müze ve kütüphane ziyaretleri yapılmıştır. 

5 

 

 


