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A. UNIRC Kimdir?  
 
UNIRC, Üniversiteli Robert Kolejliler Komitesi, 2005 senesinde 
Robert Kolej Mezunlar Derneği (RKMD)’nin bünyesinde 
kurulmuş, üniversite hayatına devam etmekte olan Robert 
Kolej mezunlarını bir araya getiren genç, dinamik ve yenilikçi  
ruhlu bir komitedir.  
 

         UNIRC’nin Hedefi: 
Amacımız, üniversite hayatına devam eden Robert Kolej mezunlarını, RKMD ve Bizim 

Tepe çatısı altında birleştirerek mezunların ihtiyaç ve sorunlarına çözümler getirmek ve 
aralarındaki bağları güçlü tutmaktır. UNIRC, düzenlediği çeşitli etkinliklerle üniversiteli 

Robert Kolej mezunlarını bir araya getirmeyi, onların toplum bilincini arttırmayı ve onlara 
kariyer planlamalarında destek olmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte UNIRC, mezun 

olmayı bekleyen Robert Kolej öğrencilerinin de üniversite hayatlarını kolaylaştırmak 
amacıyla faaliyetler düzenlemeyi de kendine görev bilmektedir. UNIRC`nin, bu 

etkinliklerden elde edeceği gelirin tamamı RKMD aracılığıyla Robert Kolej öğrenci burs 
fonuna aktarılacaktır. 

B. Proje Detayları: Türkiye’nin 7 Rengi Projesi 
 

a. Geçmişimiz  
2008 yılında “Karadeniz’den 40 Yağmur Damlası” adını verdiğimiz ilk projemizde, Karadeniz Bölgesi’nden 40 

ilköğretim öğrencisini İstanbul’da ağırladık. Edindiğimiz tecrübe ve aldığımız güç ile projemizi geliştirerek 
Türkiye’nin yedi bölgesine yaydık. Böylece kırk yağmur damlası gökkuşağının 7 rengine dönüştü; farklı illerden 
ve kültürlerden rengârenk çocuklarla bir araya geldik.  
 

Amacımız  
Bu sene sekizincisini düzenleyeceğimiz “Türkiye’nin 7 Rengi” projesi ile UNIRC, Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği ile işbirliğine giderek onların desteğiyle belirlenmiş, Türkiye’nin yedi bölgesinden, 
akademik alanda başarılı fakat sosyal ve ekonomik imkânları kısıtlı, 6. ve 7. sınıf 56 öğrenciyi İstanbul’da bir 
hafta ağırlamaktadır.  

Amacımız, sanat, bilim, teknoloji, spor dallarında yaptığımız çeşitli aktiviteler ve İstanbul çevresinde 
düzenlediğimiz müze ve tarihi mekân gezileriyle öğrencilerin eğitim hayatlarına farklı bir bakış açısı 
kazandırmaktır. Aktivite ve eğitimlerin yanında, birçok farklı birey ve kültürün kaynaşmasına zemin hazırlamayı 
amaçlayan projemizin devamlılığı içinse, arkadaşlarımızla iletişimi koparmamayı ve özellikle okullarındaki 
eksiklikleri tespit ederek mezunlarımızdan alacağımız aynî ve nakdi desteklerle oradaki eğitim ve öğretim 
hayatlarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Böylece kendilerine olan desteğimizi sadece İstanbul’da 
geçirecekleri bir hafta ile sınırlandırmayıp, hayat boyu sürdürmeyi planlıyoruz.  
Bu sene projemize Burdur, Iğdır, İzmir, Şırnak, Tekirdağ, Sivas ve Rize illerinden gelen öğrenciler katılacaktır.  
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b. Proje Takımı  
 

Proje Organizasyon Koordinatörü: Projenin lojistik işlerini ve maddi koşullarını 
organize eden koordinatördür. Proje öncesinde ve sırasında misafirlerimizin 
ağırlanması ile ilgili her türlü detayın (yemek, ulaşım, konaklama vb.) 
düzenlenmesinden sorumludur.  
Proje Program Koordinatörü: Proje programının içeriğinin oluşturulmasından 
sorumlu koordinatördür. Projede öğrencilere yönelik kampüs içinde yapılacak her 
türlü aktivitenin işleyişini ayarlar. Öğretmen eğitimlerinin planlamasını yapar.  
Danışma Kurulu: Eğitim alanında uzmanlaşmış profesör ve öğretmenleri, sosyal 
sorumluluk projeleri hakkında deneyim sahibi kişilerden oluşur. Projenin içeriği ve 
aktivitelerin daha iyi nasıl düzenlenebileceği gibi konularda görüş bildirir.  

 
Ayrıca, projenin yürütülmesinde ‘Öğretmen Aktivitesi Sorumlusu, Grup Abla/Ağabey/Asistanları’ önemli yere 

sahiptirler. 
 

c. Aktiviteler 

 

i. Kampüs İçi Aktiviteler:  
Aktiviteler, imkânları ve kampüs olanaklarıyla çok çeşitli uygulamaları mümkün kılan Robert Kolej 

kampüsünde yapılır. Öğrenciler etkinliklerden azami düzeyde faydalanır. Her aktivite sırasında öğrencilere ilgili 
aktivite sorumlusu, ablalar, abiler ve proje koordinatörlerinden biri eşlik eder.  
 
Oryantasyon: Grup içinde ve gruplar arasında kaynaşmayı sağlamak amacı ile 
yapılan aktiviteler bütünüdür. 
Spor Aktivitesi: Robert Kolej'in açık ve kapalı spor alanlarında gerçekleştirilen 
çeşitli spor dallarının yanı sıra değişik oyunları kapsayan aktiviteler bütünüdür. 
Sanat Aktivitesi: Çocuklara yaratıcılıklarını geliştirip hayal güçlerini ortaya 
çıkacakları sanat aktiviteleri sunulur. Resim, tiyatro, film ve perküsyon 
çalışmaları bu aktiviteler arasındadır. 
Bilim Aktivitesi: Çocukların derslerden aşina oldukları fizik, kimya, biyoloji 
deneyleri, kendileri bizzat laboratuvarlarda yaparlar. 
Bilgisayar ve Sunum Aktivitesi: Ekip çalışması ile bir sunum hazırlanır ve diğer 
arkadaşlarına sunmaları istenir. Topluluk önünde konuşma, düşüncelerini ve 
duygularını ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. 
Söyleşiler, Eğitimler ve Çalıştaylar: Çocuklara “Kişisel Bakım ve Hijyen”, 
“İlkyardım”, “Zamanı Verimli Kullanma” gibi konularda çeşitli eğitimler verilir, 
çalıştaylar ve söyleşiler düzenlenir. 
 

ii. Kampüs Dışı Aktivite 
         Projenin amaçlarından birisi de İstanbul’u tanıtmaktır. Öğrenciler kampüs dışına yapılacak çeşitli gezilerle 
şehri görme ve tanıma fırsatı bulacaklardır. Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Müzesi ve Dolmabahçe Sarayı gibi 
tarihi merkezler ve Koç Müzesi, Miniatürk gibi müzeler ziyaret edilecek; bunun yanında bir de Boğaz turu 
düzenlenecektir.  

 

iii.  Öğretmen Aktiviteleri  
Eğitimin her yaştan bireyleri kapsadığı bilinci ile yola çıkılarak öğretmenler için çeşitli seminerler 

düzenlenmektedir. Proje süresince öğretmenlerin programı öğrencilerin programından farklı ilerlemektedir. 
Seminerler alanında uzman kişiler tarafından verilmekte olup, öğretmenlere kişisel ve mesleki alanda yol 
gösterici niteliktedir. 
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iv. Ulaşım ve Konaklama 

Ulaşım: Öğrencilerimiz, 7 farklı ilden projemize katılacakları için İstanbul’a geliş-gidişleri çeşitli otobüs ve hava 
yolu şirketleriyle temasa geçilecektir. Şehir için ulaşım ise güvenilirliğini kanıtlamış şirketlerinden biriyle 
anlaşılacaktır. 

Konaklama: Bu sene de gelen öğrenciler ve öğretmenler Robert Kolej yurdunda bizlerle konaklayacaklardır. 
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında misafir edilecek her öğrenciye projede bulundukları 
sürece   genel   bir   sigorta   uygulaması   yapılacaktır.   Her   türlü   sağlık   sorununa   yönelik   olarak 
okulumuzdaki revir ve doktor 24 saat ulaşılabilir konumdadır.  

C. Sponsorluk 

Böylesine büyük bir projeyi hayata geçirebilmek için, bizlerin gayret ve isteğinin yanı sıra belli bir maddi 
destek de gerekmektedir. Projenin bütçesinden de anlaşılabileceği üzere bu maddi destek genç 
arkadaşlarımızın bu projede yer alabilmesi için büyük önem taşımaktadır.  

 

Projelerimize destek veren sponsorlarımız:  
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D. Sponsorluk Seçenekleri:  
     Projemize destek verebileceğiniz alanlar Ulaşım, Giyim, Sigorta, Yemek ve bunların birkaçını birden 
kapsayan Genel Sponsorluk olarak beşe ayrılmaktadır. Bu seçenekleri tercih edebilmeniz için firmanızın ilgili 
hizmeti veriyor olması gerekmemektedir. Firmanızın ilgili hizmeti maddi olarak desteklemesi durumunda 
hizmetin projede uygulanması UNIRC tarafından organize edilecektir. 

1. Genel Sponsorluk  
Genel sponsorluk katılımcı illerden bir ya da birkaçının ulaşım, konaklama, yiyecek, aktivite 

malzemeleri, geziler ve hijyen malzemelerinin karşılanmasını kapsar. 

 “Sponsorluk” ibaresini kullanma ve proje önce ve sonrası hazırlanacak tanıtım çalışmalarında, 
yayınlanacak tüm bildirilerde, basına yönelik kullanılacak tüm görsellerde tanıtım ve firma logosu 
kullanım hakkı 

 UNIRC internet sitesi üzerinden sponsorun kendi internet sitesine 
link hakkı 

 Katılımcı öğrencilere eşantiyon ürün dağıtım imkânı 
 

Genel Sponsorluk Kategorileri: 
            Ana Sponsorluk: 15,000 TL + KDV ve üzeridir. 
            Yan Sponsorluk: 8,000 TL + KDV’dir 
            Sponsorluk: 5,000 TL + KDV’dir 

2. Ulaşım Sponsorluğu 
         Ulaşım sponsorluğu iki şekilde mevcuttur: 
            a.  Projeye davet edilen illerden biri seçilerek o ilin öğrencilerinin İstanbul’a gidiş-dönüş ulaşımının       
                 karşılanması 
            b. Proje boyunca tüm katılımcıların ve organizasyon ekibinin İstanbul içindeki ulaşımının karşılanması. 

 “Ulaşım Sponsoru” ibaresini kullanma ve yayınlanacak tüm bildirilerde, web sitesinde, basına yönelik 
kullanılacak tüm görsellerde tanıtım ve firma logosu kullanım hakkı 

 Katılımcılara eşantiyon ürün dağıtma imkânı 
 

3. Giyim Sponsorluğu 
Giyim Sponsorluğunun bedeli aşağıda belirtilen materyalleri karşılayacak şekilde olacaktır. 

 Aktivite süresince katılımcıların kullanacağı şort, şapka, 8 farklı renkte T-shirt ve benzeri eşyaların 
temini 

 “Giyim Sponsoru” ibaresini kullanma ve yayınlanacak tüm bildirilerde, web sitesinde, basına yönelik 
kullanılacak tüm görsellerde tanıtım ve firma logosu kullanım hakkı 

 Katılımcılara eşantiyon ürün dağıtma imkânı 
 

4. Sigorta Sponsorluğu  
Proje katılımcıları ve gözetmenler proje süresi boyunca sigorta kapsamında olacaklardır. Sigortalanacak 

alanlar, maddi sorumluluk sigortası ve sağlık sigortası olmak üzere iki adettir. Sponsorluğunun  bedeli 
belirtilen sigorta  masraflarını  karşılayacak  şekilde olacaktır. 

 “Sigorta Sponsoru” ibaresini kullanma ve yayınlanacak tüm bildirilerde, web sitesinde, basına yönelik 
kullanılacak tüm görsellerde tanıtım ve firma logosu kullanım hakkı 

 Katılımcılara eşantiyon ürün dağıtma imkânı 
 

5. Yemek Sponsorluğu 
Yemek sponsoru,  katılımcıları  ve  gözetmenlerin  sabah,  öğle  ve  akşam  yemeklerini  sağlar. 

 “Yemek Sponsoru” ibaresini kullanma ve yayınlanacak tüm bildirilerde, web sitesinde, basına yönelik 
kullanılacak tüm görsellerde tanıtım ve firma logosu kullanım hakkı 

 Katılımcılara eşantiyon ürün dağıtma imkânı 
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E. Proje Masrafları 
 

Ulaşım Masraf 

 
  İstanbul'a Gidiş-Geliş 

Havayolu: D.Anadolu,   G.D.   Anadolu,   Akdeniz,   İç Anadolu, Karadeniz, Ege; Karayolu: 
Marmara 

11500 

İstanbul Şehir İçi Ulaşım 3 Midibüs 3500 

Ara Toplam 15000 

Yemek Masraf 

Öğünler Kahvaltı,  öğle  ve  akşam  yemekleri  ile  gezilerde kumanyalar 16900 

İçecek ve Atıştırmalıklar Kola, su, meyve suyu, süt, yoğurt, ayran 5500 

Ara Toplam 22400 

Sigorta Masraf 

Sağlık sigortası 2500 

Ara Toplam 2500 

Geziler Masraf 

Koç Müzesi 600 

Miniaturk 270 

Tekne Gezisi 3000 

Turkuazoo 1800 

Ara Toplam 5670 

Aktivite Malzemeleri Masraf 

T-Shirt (268 Adet) 2240 

Aktivite Malzemeleri (Sanat, bilim, spor) ve Basılı Materyaller 5500 

Ara Toplam 7740 

Kişisel Eşyalar Masraf 

Kişisel Hijyen (şampuan, diş macunu, diş fırçası, havlu, duş jeli, deodorant) 5000 

Kişisel Ürün (şort, şapka, atlet, çorap, pijama) 4110 

  Kitaplar (ders kitapları, romanlar) 3200 

Ara Toplam 12310 

Genel Toplam 65620 

*Bütün kalemler TL olarak, geçmiş yıldaki harcamalar göz önüne alınarak hesaplanmıştır. 2015 yılı projemizin 
program içeriğine göre değişiklik içerebilir. 
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Sonsöz  

Üniversiteli gençler olarak aldığımız eğitim ve öğretimin hakkını vererek bu ülkeyi daha güzel 
günlere taşımamız gerektiğinin bilincindeyiz. Sahip olduğumuz değerleri ve farklı bakış açılarını bizden 
sonra gelenlerle paylaşarak insanların ortak değerlere sahip çıktıkları ve aynı zamanda birey 
olabildikleri bir toplumu amaçlıyoruz.  

Yedi sene önce büyük hayaller ile başlattığımız sosyal sorumluluk projesinin bugüne kadar 
başardıklarını görmek bizler için kıvanç kaynağıdır. Toplumu ileriye götürmek için önce insana 
dokunabilmek adına bizimle beraber yol almanız ve desteğinizi esirgememeniz projemizi büyütüp 
geliştirmemiz için paha biçilemez değer taşıyor. Umarız ki bu amaç uğrunda hep beraber çalışabilir ve 
bugüne kadar yaptığımız gibi hayalleri hedeflere, hedefleri de gerçeklere dönüştürmeye devam 
edebiliriz.  
 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri:  
 

Damla Toprak - Sosyal Sorumluluk Projesi Organizasyon Koordinatörü  
E-Posta: damla.toprak@rkmd.org.tr  
Telefon: 0539 301 99 22  
 

Ebrar Bahçıvan - Sosyal Sorumluluk Projesi Program Koordinatörü  
E-Posta: ebrar.bahcivan@rkmd.org.tr  
Telefon: 0532 749 59 94 

 

Ufuk Serkan Yıldırım – UNIRC Genel Koordinatörü  
E-Posta: ufukserkan@gmail.com  
Telefon: 0505 268 22 42  
 

UNIRC  
Bizim Tepe - Lale Sokak No: 10/1  
Kuruçeşme 34345, İstanbul  
Telefon: 0212 257 88 34 (3 Hat) 

 


