1. Projenin Adı: Bornova Halk Kütüphanesine Yardım Projesi
Proje Özeti: Eleman yetersizliği sebebiyle çoğu günler kapalı tutulan kütüphanenin halkın daha
sık kullanımına açabilmesi için çalışanlarına yardım edilerek bu proje ortaya çıkarılmıştır.
Proje Çıktıları: Kütüphane çalışanlara yardım edilerek halkın daha sık kullanımına açılmıştır.
Eleman eksikliği sebebiyle yollara düşemeyen gezici kütüphane de aktif hale getirilmiştir.

2. Projenin Adı: Patimi Tut!
Proje Özeti: Kampüs içerisindeki hayvanların sağlık durumlarını kontrol etmek, topluluğa gelen
bağışlarla veya topluluğun sağlamış olduğu mamalarla kampüsteki her hayvana ulaşabilmek,
hayvanlara gerekli olan ilgi ve sevgiyi verebilmek ve insanlara bunun bilincini aşılayabilmek,
İzmir ilindeki ihtiyacı olan barınakları tespit edip gerekli yardımlarda bulunabilmek (temizlik,
barınak bakımı, mama yardımı vs.) ve insanları hayvan hakları konusunda bilinçlendirmek
amacı ile proje gerçekleştirilmiştir.
Proje Çıktıları: Kampüs içerisindeki hayvanların sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol
edilmiştir. Topluluğa gelen bağışlarla veya topluluğun sağlamış olduğu hayvan mamalarıyla
kampüsteki her hayvana ulaşmaya çalışılmıştır. Hayvanlara gerekli olan ilgi ve sevgiyi
verebilmek için her hafta düzenli ve dönüşümlü olarak hayvanları yürüyüşe çıkarıp onlarla
zaman geçirilmiştir. İnsanlara hayvan bilinci aşılanmaya çalışılmıştır. Bu sebeple sosyal aktif
olarak paylaşımlarda bulunulmuştur. Düzenli olarak İzmir ilindeki ihtiyacı olan barınaklar
tespit edilip, onlara gerekli yardımlarda (temizlik, barınak bakımı, mama yardımı vs.)
bulunulmuştur.

3. Projenin Adı: Hipder/Hipexpress
Proje Özeti: Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Hipder, çoğunlukla internet üzerinden satışa
çıkardığı takı, kitap, makyaj ürünü, kedi-köpek aksesuarları vb. ürünleri satarak hayvanlara
yardımcı olmayı hedefliyor. Bu sayede hayvanlara mama, tedavi, pansiyon, kalıcı yuva
sağlanabiliyor. Öğrencilerimiz proje kapsamında bu kurum ile çalışmışlardır.
Proje Çıktıları: Öğrencilerimizin Hipder gibi gönüllülük esasına dayanan ve kar amacı
gütmeyen kurum- kuruluş alanlarında işlerin nasıl ilerlediğini görme fırsatları olmuştur.
Öğrenciler bu kuruluşun işleyişine yardımcı olmuşlardır. Öğrenciler satışa çıkarılacak olan
kitap, takı, hayvan aksesuarı vb. ürünleri düzenlemede, kedi köpeklerinin ihtiyaçlarını
gidermede, onları yürüyüşe çıkarmada yardımcı olarak ve çoğunlukla hayvanlarla ilgilenerek
kuruluşun bu konudaki yükünü hafifletmişlerdir.
4. Projenin Adı: Çocuklar ve Doğa için El Ele
Proje Özeti: Lise ve ortaokul öğrencilerine, TEMA ile işbirliği içinde ve Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından desteklenen, bir doğa hakkında bilgilendirme projesidir.
Proje Çıktıları: Projenin sonunda öğrencilerimiz birer TEMA gönüllüsü, doğasever, doğa ve
erozyon hakkında bilgili ve ilgili, eğitim vermeye öğretmeye ve aynı zamanda öğretirken
öğrenmeye gençler olarak toplumumuza fayda sağlamışlardır.

5. Projenin Adı: DynEd
Proje Özeti: Uygun ders saatlerinde DynEd çalışmak, İngilizce sohbetler etmek ve oyun
oynamak gibi keyifli aktiviteler yapmak, dersin dışında çocukların merak duygusunu geliştiren
ortamlar yaratmak, DynEd kullanımının aktifliğini sağlayarak beraberinde öğrencilerin
İngilizceyi günlük hayatın içerisinde aktif olarak kullanmasını ve İngilizcenin öğrenilebilir;
konuşulabilir bir dil olduğunu görmelerine yardımcı olarak yabancı dil bilgilerini geliştirmek
amaçları ile bu proje gerçekleştirilmiştir.
Proje Çıktıları: Öğrencilere MEB müfredatının yanı sıra, İngilizce konuşma ve dinleme
becerilerini geliştirebilecekleri oyunlar, etkinlikler ve aktiviteler sağlandı. Böylelikle
öğrendikleri dil bilgisi konularını pekiştirmeleri ve bu bilgileri konuşurken pratik bir şekilde
kullanabilmeleri sağlandı. Öğrencilerin ilgisini çekebilecek, onları ders stresinden
uzaklaştırabilecek konular ve etkinlikler uygulandı. Sonuç olarak öğrenciler eğlenerek
konuşma ve dinleme pratiği yapma fırsatı buldular ve öğrendikleri konuların daha çok
akıllarında kaldığı gözlemlendi.

6. Proje Adı: Kütüphane Elçileri
Proje Özeti: Öğrencilerimiz Bornova İlçe Halk Kütüphanesinde, kütüphane ortamında
çalışmayı deneyimlemek, gönüllü olarak bir kurumda çalışmayı deneyimlemek, kütüphane
ortamında olan iş yükünü hafifletmek, kütüphanede çalışan insanlara daha iyi ve rahat bir
çalışma ortamı sağlamak ve kütüphane düzenini sağlamak amacı ile bu projeyi
gerçekleştirmişlerdir.
Proje Çıktıları: Proje sonucunda, öğrencilerimiz kütüphane görevlilerinden kitaplar ve
kütüphane sistemi hakkında bilgiler edindiler. Neredeyse tüm sınıf arkadaşlarının kütüphaneye
kayıt olmalarını sağladılar. Kütüphaneye gelen insanlara istedikleri kitapları bulmaları için
yardımcı oldular ve ayrıca kütüphane kartlarının çıkarılmasında sistem girişleri ve kartların
sınıflandırılması gibi çeşitli alanda bilgi sahibi oldular. Öğrenciler bu proje ile sorumluluk
bilinci hakkında ve kitapların günümüzde ne kadar önemli ve kritik rollere sahip olduğunu bir
kez daha anlamış oldular.

7. Proje Adı: İletişim ve Destek Birliği
Proje Özeti: Zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilerin ve bu öğrencilere eğitim veren öğretim
personellerinin Erasmus+ yurtdışı programlarına katılımında yol göstermek ve iletişimlerinde
aracı olmak ve buna ek olarak Dünya Engelliler Günü etkinliklerinin düzenlenmesine destek
olmak amacı ile bu proje gerçekleştirilmiştir.
Proje Çıktıları: Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi'nin, 3 Mart Dünya
Engelliler Günü gibi etkinliklerinin hazırlanmasında etkinliklerinde destek ve aynı zamanda
eğitim personellerinin, öğrencilerinin ve velilerinin Erasmus Öğrenme Hareketliliği
süreçlerinde yardımcı olmak ve karşı taraf ile iletişimlerinde aracı olunmuştur. Ayrıca
öğrencilerimiz, öğrenme hareketliliğine katılan eğitim personellerinin öğrencilerine katkılarını
arttırmak, bu hareketliliğe katılan öğrencilerin topluma kazandırılmalarının yanı sıra yeni
kültürler tanımalarına olanak sağlamak ve yeni şeyler deneyerek gelişim göstermelerine katkıda

bulunmak, son olarak da velilerin çocuklarına eşlik ederek toplumun bir parçası olması ve
topluma katkı sağlaması gibi hususlarda da aktif rol almışlardır.

8. Projenin Adı: TEMA ve Doğa Bilinci
Proje Özeti: Ortaokul ve lise öğrenimi gören gençlerde, TEMA Vakfı eşliğinde ve Milli Eğitim
Bakanlığının onayladığı eğitimler ve etkinlikler yardımıyla çevre bilinci oluşturmak ve
gençlerin doğaya saygı, sevgi ve uyum içerisinde yaşamalarını teşvik etmek amacı ile bu proje
gerçekleştirilmiştir.
Proje Çıktıları: TEMA Vakfı liderliğinde yapılan bu projede öğrencilerimiz kendilerine düşen
bütün görevleri yerine getirmişlerdir. Öğrenciler TEMA Vakfına üye olmuşlardır. İlkokul ve
ortaokul öğrencilerini toprak, bitki, su ve havanın hepimizin geleceği için önemini vurgulayarak
onları bilgilendirmişlerdir.

9. Projenin Adı: Çocuklar ve Doğa El Ele
Proje Özeti: İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere, TEMA Vakfı’nın düzenlemiş
olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim programları sunulup onlara ekolojik dengeyi
koruma bilinci ve doğa bilinci aktarılmıştır. Öğrencilere doğa eğitimi verilerek toplumda nasıl
davranmaları gerektiği, çevre farkındalığı içerisinde olmaları, doğaya karşı saygı ve sevgiye
sahip olmaları teşvik edilmiş ve kazandırılmıştır.
Proje Çıktıları: Öğrencilerim sahip oldukları doğa ve ekolojik denge bilincini önce TEMA
Vakfı’na üye olup, vakfın onlara sunduğu eğitim ile pekiştirmişlerdir. Vakfın verdiği eğitimi
tamamladıktan sonra katılmış oldukları bilinçlendirme sunumlarında çocuklar ve gençlerle
birlikte çalışmışlardır. Bu eğitici sunumlarla birlikte katıldıkları belgesel gösterimleri ve diğer
etkinlikler de onlara ve birlikte çalıştıkları öğrencilere yeni bir toplum ve çevre bilinci
kazandırmıştır.

10. Projenin Adı: Sürdürülebilir İyileştirme
Proje Özeti: İzmir Bornova İlçe Halk Kütüphanesinde düzeninin sürekliliğini sağlamak,
kütüphanenin ayrılmış her bir bölümünde detaylı düzenleme yapmak, kütüphaneden
yararlanmak isteyen kişilere en iyi şekilde yardım etmek, kütüphaneyi kullanmaya teşvik
etmek, yapılan etkinliklerle kütüphanenin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için bu proje
gerçekleştirilmiştir.
Proje Çıktıları: Öğrencilerimiz bu süreçte merkez ve şube kütüphane olmak üzere iki ayrı
kütüphaneye katkıda ve yardımda bulunmuşlardır. Dönem boyunca her hafta kütüphanelere
ayrı zamanlarda giderek kütüphane çalışanlarına ve yöneticilerine yardımcı olmuşlardır.
Raflarda olan kitapları kodlarına göre uygun olan kısma yerleştirdikten sonra yazarların soy
isimlerine göre alfabetik sıra ile dizilimlerini yapmışlarıdır. Kütüphane kartlarının bilgisayarda
yazılmasında da görev almışlardır. Ana kitaplıkların yanı sıra çocuk kütüphanelerini de
düzenlemişlerdir.

11. Projenin Adı: Speak Break and Dyned

Projenin Özeti: Uygun ders saatlerinde DynEd çalışmak, İngilizce sohbetler etmek ve oyun
oynamak gibi keyifli aktiviteler yapmak, dersin dışında çocukların merak duygusunu geliştiren
ortamlar yaratmak, DynEd kullanımının aktifliğini sağlayarak beraberinde öğrencilerin
İngilizceyi günlük hayatın içerisinde aktif olarak kullanmasını ve İngilizcenin öğrenilebilir;
konuşulabilir bir dil olduğunu görmelerine yardımcı olarak yabancı dil bilgilerini geliştirmek
amaçları ile bu proje gerçekleştirilmiştir.
Proje Çıktıları: Lise sınıflarında 40 dakikalık dersten sonra İngilizce pratiği yapılması,
öğrencileri İngilizce düşünmeye teşvik etme ve onların İngilizceyi içselleştirme konularında
gözle görülür aşamalar kaydedildi. Sadece ders konuları değil sosyal ve kültürel konular
hakkında da konuşularak farklı alanlarda öğrencilerin kendilerini İngilizce ifade etme
yeteneklerine katkıda bulunuldu.

12. Projenin Adı: Engelsiz Kitaplar
Proje Özeti: Görme engelli kişiler için kitapları sesli kitap haline getirerek onlar için kitap
okumayı bir engel olmaktan çıkarmak ve aynı zamanda TÜRGÖK kurumunun onlara ücretsiz
olarak gönderdiği aylık dergi CD'lerinin hazırlık aşamasında diğer gönüllüler ile birlikte katkı
sağlamak amacı ile proje gerçekleştirilmiştir.
Proje Çıktıları: Öğrenciler TÜRGÖK kurumu ile anlaşıp verilen görevleri yerine getirerek bir
eğitim-öğretim dönemi boyunca gönüllü çalışmalarda bulunmuşlardır. Aylık dergilerin Türkiye
çapındaki görme engellilere ulaşmasını sağlamışlardır. Öğrencilerin ve KPSS sınavına
hazırlanan kişilerin sesli ders kitaplarını CD formatında onlara ulaştırmışlar ve ders kitaplarının
yanı sıra okuma kitaplarının da sesli kitap hallerini onların kullanımına sunmuşlardır.
13. Projenin Adı: Doğa ile Çocuklar El Ele
Proje Özeti: TEMA Vakfı İl Temsilciliği tarafından “eğitim vermek için yeterli düzeyde” eğitim
aldıktan sonra ilkokul/ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere MEB onaylı TEMA’nın
düzenlemiş olduğu eğitim programlarını sunmak amacı ile bu proje yapılmıştır.
Proje Çıktıları: Öğrencilerimiz proje kapsamında Ege Genç TEMA topluluğu ve TEMA Vakfı
ile çalışmışlardır. Proje genellikle ilkokul/ortaokul çağındaki öğrencilere doğa sevgisini
aşılamak adına çok yararlı olmuştur. Öğrencilerimiz verdiği eğitimlerde özellikle “toprak,
ekolojik denge, erozyon, sera gazları” gibi kavramlar üzerinde yoğunlaşıp, genç öğrencilere bu
konularda aydınlatıcı bilgiler aktarmışlardır.

14. Projenin Adı: Genç Gönüllüler
Proje Özeti: Her gün gerek derslerde gerek günlük hayatımızda kullandığımız İngilizce’yi
öğrenmek isteyen çocuklara öğretmek, çocukların yüzlerinde gülümsemeye sebep olabilmek ve
onlara örnek bir figür olarak yardım edebilmek için GSB Bornova Gençlik Merkezi ile işbirliği
içinde bu proje gerçekleştirilmiştir.
Proje Çıktıları: Öğrencilerimiz yeni nesil akıl ve zeka oyunları ile tanışmışlardır. Küçük yaştaki
çocuklara arkadaş ile paylaşım ve arkadaşa yardımın ne kadar önemli olduğunu göstermişlerdir.

15. Projenin Adı: Fiziksel Engelli Gençlerle Aktiviteler
Proje Özeti: İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Engelli Birimi ile işbirliği içinde engelli genç
bireylerin toplumla olan bağlantılarını güçlendirmek, spor ve günlük aktiviteler yaparak
kendilerini farklı hissetmemelerini sağlamak amacı ile bu proje gerçekleştirilmiştir.
Proje Çıktıları: Öğrencilerimiz birim bünyesinde çeşitli etkinliklere katılmışlardır. Engelli
gençler ile “Boccia” gibi oyunlar oynamanın yanı sıra bu gençlerin okuma, yazma gibi
becerilerine katkıda bulunmuşlardır.
16. Projenin Adı: Sesli Kitap ve Sesli Film (Betimlenmiş Film) Projeleri
Proje Özeti: Ege Üniversitesi’nde öğrenim gören görme engelli öğrenciler için okul
kütüphanesinde bulunan kitapların seslendirilerek erişilebilir hale getirilmesi amacı ile bu proje
yapılmıştır.
Proje Çıktıları: Proje kapsamında öğrencilerimiz kendi fakülteleri dışında başka fakültelerden
kitaplara erişmiş ve bu kitapları okuma fırsatı yakalamışlardır. Proje bunun yanı sıra
öğrencilerimize sorumlu ve disiplinli bir şekilde çalışma yetisini hem kazandırdı hem de bu
yetilerini pekiştirdi. Bu proje aynı zamanda öğrencilerimizin görme engelli olan insanlarla daha
iyi empati kurmalarını sağlayarak onlara hayatlarında lazım olan yardım elini uzatma imkanını
vermiştir.

