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No Proje adı Açıklama 
Öğrenci 

sayısı 

1 Hayat kurtaran kartlar  
Acil durumlarda kullanılabilecek bilgiler 

içeren kartlar.1000 adet kart dağıtılmıştır.  
6 

2 Diren yeşil  

Kitap toplama faaliyeti. 8 koli kitap 

biriktirilmiştir ve GENÇ-TEMA vakfına 

teslim edilmiştir.  

6 

3 Kan ver, hayat kurtar  

KIZILAY’A destek. Stantlarda görev, broşür 

dağıtımı, seminerlerde destek verilmiştir. 

300 adet broşür dağıtımı yapılmıştır, 25 

ünite kan toplanmıştır.  

5 

4 Atık fikrimi yok edelim 

Atık ürün toplama faaliyeti. Bu kapsamda 

2534 g yazım gereçleri ve 1816 g ağız 

bakım ürünleri toplanmıştır.  

7 

5 Engelsiz kütüphane 

Ege Üniversitesi kütüphanesinde sesli 

kitap okuma kayıtları yapılmıştır. 3 adet 

kitabın sesli kaydı yapılmıştır.  

5 

6 TEGEV ile el ele 

TEGEV’ destek yapılmıştır.40 adet broşür, 

30 adet dergi dağıtımı ve tanıtımı, farklı 

etkinlikte( spor, beslenme seminerleri) 

görev almışlardır.  

5 

7 
Bağışlanan her organ, filizlenen bir 

can 

Ege Üniversitesi organ bağışı tanıtım 

birimlerine destek verilmiştir. 100 kişiye 

seminer verilmiştir.  

6 

8 Birlikte sosyalleşelim  

Sokak çocuklarına destek verilmiştir. 24 

çocuk için sosyal programlar 

düzenlenmemiştir: sinema gösterimi, 

müze ve kütüphane ziyaretleri yapılmıştır.  

6 

9 Sınıflarda gıda hijyeni  

Bölümde, özellikle sınıflarda temizlik 

bilincini yerleştirmek.150 öğrenciye anket 

yapılmıştır. 

6 



10 Deneyim kazan 

Gıda sektörüne yönelik tanıtım faaliyeti 

kapsamaktadır. 150 öğrenciye sunum 

yapılmıştır.  

5 

11 Çocuğun gıdası umut 

ÇOVAK ‘e destek. Stantlarda görev 

alınmıştır, broşür dağıtımı, seminerlerde 

destek verilmiştir. 

4 

12 Akdeniz ellerimizle tertemiz  

TEMA vakfına destek verilmiştir. Sahil 

kenarlarında temizlik faaliyetlerini 

kapsamaktadır. 

7 

13 Atık pil kutusu 
Atık pil toplama faaliyeti. Bölümde 167 pil 

toplanmıştır.  
6 

14 Bilinçli bir insan, birden çok can 

Deprem ile ilgili 150 kişiye bilinçlendirme 

semineri verilmiştir. EGECAN topluğuna 

destek verilmiştir.   

6 

15 Let's do it Akdeniz. 
TEMA vakfına destek verilmiştir. Sahil 

kenarlarında temizlik yapılmıştır. 
2 

16 
Okuma aşkı için görmemek engel 

değil. 

Ege Üniversitesi kütüphanesinde sesli 

kitap okuma kayıtları yapılmıştır.  3 adet 

kitap taranmıştır ve 3 adet kitabın sesli 

kaydı yapılmıştır.  

4 

17 Bir ekmek de sen bırak  
İhtiyacı olanlara ekmek temini yapılmıştır. 

Günde 10 adet ekmek olması sağlanmıştır. 
4 

18 
Üniversitesi eğitim odaklı yardım 

hareketi   

Öğrenim gören küçük çocuklara yazım 

gereçleri ( kalem, cetvel)  toplanmıştır. (4 

kutu) 

6 

19 Mutlu çocuklar 

Kliniklerde tedavi gören çocuklara destek 

verilmiştir.406 oyuncak ve 311 parça 

kıyafet toplanmıştır.  

6 

20 Küçük dişler büyük işler 

İlk ve ortaokulda öğrenim gören 300 

çocuğa diş salığı ile ilgili seminerler 

verilmiştir.   

6 

21 TEMA tanıyalım 

Genç -TEMA vakfına destek verilmiştir.150 

broşür dağıtılmıştır, tanıtım stantlarında 

görev alınmıştır.  

5 

22 Giyim bankası  
Belediyelerde ihtiyaç amaçlı giyim toplama 

kampanyalarında görev alınmıştır.  
6 

23 Let's do it Akdeniz 
TEMA vakfına destek verilmiştir. Sahil 

kenarlarında temizlik yapılmıştır. 
5 



24 Çocuklar gülsün 
Farklı okullarda (köy)  çocuklara sosyal 

aktivitelerinde katkıda bulunulmuştur. 
7 

25 Dünya Su Günü  

Dünya Su günü kapsamında, suyun 

önemini vurgulayan seminerler organize 

edilmiştir. 

6 

26 Bilinçli gıda bilinçli nesil Gıda Müh. Derneğine destek verilmiştir. 6 

27 Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır 

KIZILAY’A destek faaliyetlerini 

kapsamaktadır. Stantlarda görev, broşür 

dağıtımı,  seminerlerde destek verilmiştir.  

6 

28 
Eğer tadını bilirseniz paylaşmak 

ekmekten daha lezzetlidir 

İhtiyacı olanlara ekmek temini yapılmıştır. 

6 adet fırın ile işbirliği yapılmıştır. 
6 

29 Çocuklar bizim 

İzmir’de bir ilkokulda sosyal faaliyetler 

düzenlemiştir: drama, film gösterimi, 

satranç oyunları.  

6 

30 
TERRACYCLE ile atık fikrini yok 

edelim 

Atık madde toplama faaliyeti. 4 koli atık 

(plastik, metal) toplanmıştır.  
6 

 


