
Sosyal Projeler



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Genç Kızılay İKÇÜ

‘’Bilinçsiz Tüketim’’ konusunda
düzenledikleri eğitim faaliyetleri ve atölyelerle 

üniversite içinde farkındalık yaratıldı.



Yalova Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği Kulübü

Çocukları, fiziksel aktiviteler ve sağlıklı yaşam 
konusunda teşvik edici etkinlikler düzenlendi, 

teknoloji bağımlılıklarını azaltmak hedeflendi.



Üsküdar Üniversitesi-Sürdürülebilir Kalkınma İçin
Küresel Amaçlar Kulübü

Farklı atölyeler ile anaokulu çocuklarında
sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin

oluşmasına katkı sağlandı.



Topkapı Üniversitesi-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü

İleri dönüşüme ve karbon ayakizine dikkat
çekmek için atık kumaşlardan notebook çantaları

tasarlandı.



Necmettin Erbakan Üniversitesi-IEEE

Ardunio, mühendislik tanıtımı ve rübik küp
atölyeleri ile ortaokul öğrencileri robotik ve

kodlama konusunda desteklendi.



Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-İçimizdeki Çocuk Kulübü

Çok kültürlü sınıflarda eğitim veren okul öncesi
öğretmenlerine çok kültürlülük ve kapsayıcılık

konularında alanında uzman akademisyenlerle
birlikte bilgilendirmeler yapıldı.



Trakya Üniversitesi-ETUPSA

Atık ilaçların ayrıştırılmasının önemi ve yöntemleri
hakkında okullarda ve yerel yönetim kademesinde

farkındalık toplantıları yapıldı.



İstanbul Üniversitesi-Spor Eczacılığı Kulübü

İlkokul öğrencilerine doping, düzensiz gıda
takviyesi kullanımı ve temiz spor konusunda

farkındalık toplantıları yapıldı.



Ankara Üniversitesi-Biyoloji Topluluğu

İlkokul laboratuvarına malzeme desteği ile birlikte
düzenlenen etkinliklerle çocukların temel biyoloji
ve çevre bilinci seviyelerini arttırmak hedeflendi.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Robot Topluluğu

Lise öğrencileri için robotik ve ardunio alanında
eğitim ve etkinlikler düzenlendi, teknoloji ve
robotik konularına ilgilerinin artmasına katkı

sağlandı.



Onsekiz Mart Üniversitesi-GENÇOMÜ

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı tanıtmak
ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul ve

ortaokul çocuklarına konferanslar düzenlendi.



Yıldız Teknik Üniversitesi-Kimya Teknolojileri Kulübü

Bir ortaokula laboratuvar desteği sağlandı ve
öğrenciler ile kimya uygulamaları yapıldı.



Hacettepe Üniversitesi- Uzayın Keşfi ve Yönetimi Topluluğu

İklim eylemi ve karbon ayak izi konusunda
farkındalık yaratmak hedeflendi.



Bilkent Üniversitesi-Hayvan Dostları Kulübü

Ankara’da sokak hayvanlarına yardım
etmeyi ve hayvanseverlerin birbiri ile

koordine olmasını kolaylaştıracak

mobil uygulama geliştirildi.



Uludağ Üniversitesi-Renkli Gülücükler Topluluğu

Yapılan anket ve kampüs içi stant çalışmaları ile
organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve

yanlış algı ve önyargıları azaltmak hedeflendi.



Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Tıp Öğrencileri Birliği

Toplumda sağlık okuryazarlığının artırmak için
kuracakları tıbbadair.com internet sitesi ile

alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınan, 
farklı sağlık okuryazarlığı düzeylerine hitap

edebilecek içeriklere yer verilecek.



Mersin Üniversitesi- Tıp Öğrencileri Birliği

Sağlıklı yaşam ve çevre farkındalığı
üzerine eğitimler gerçekleştirildi.



Marmara Üniversitesi Management Club 

Kampüste yapılan işitme engellilerin

hayata katılımlarını arttırmaya
yönelik

farkındalık yaratmak hedeflendi.



Başkent Üniversitesi- Duyarlı Başkent Topluluğu

ALS Derneği ile işbirliği yaparak, 
ALS hastalarının çevreleri ile

iletişim kurabilmeleri için
oluşturacakları tablolar ile ALS 

hastalarının sosyal
hayatlarını kolaylaştırmak

hedeflendi.



Fırat Üniversitesi - Teknoloji AR-GE ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu

Verilen eğitimler ile ilkokul öğrencilerine
su bilincini aşılamak hedeflendi.



Çankaya Üniversitesi Google Developer Student Club Çankaya

Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nda yer alan başlıklara yönelik

sorunları belirlemek ve bunlara yönelik çözüm
önerilerinin geliştirildiği, seçilen çözüm yolunun
ilgili birimlerle ortak bir şekilde hayata geçirildiği

bir web sitesi kurmak hedeflendi. 



Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Kulübü

Çiftçileri sürdürülebilir tarım uygulamaları
konusunda bilinçlendirmek için eğitim ve

paneller düzenlendi


