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Ataköy Rotary kulübünden eğitime destek

Acarkent Rotary Kulübü Van Özalp Altınboğa İlkokulundaki 64 çocuğa 
4.779 TL değerinde bot ve mont yardımında bulundu. Kulüp üyeleri ayrı-

ca Beykoz Çocuk Destek Merkezini ziyaret ederek burada yaşayan 38 kız çocuğu 
ile birlikte güzel bir gün geçirdiler.

 ✓ Adalar Rotary Kulübü, Rotaract Kulübü ile birlikte Darülaceze Çocuk
Yuvasını ziyaret ederek burada bulunan 22 çocuğa giyim ve oyuncak
yardımında bulundu.

 ✓ Ataşehir Rotary Kulübü çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda örnek
olduğu için Nüzhetiye Köyü marketini işleten Müjdat Yaman’a Eğitim Dostları
Sertifikası ile teşekkür etti.

 ✓ Büyükçekmece Rotary Kulübü 13 köy okuluna iç ve dış boya ve çeşitli
kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Çekmeköy Rotary Kulübü Çevre Projesi

Çekmeköy Rotary Kulübü Toplum birliği olan Şile Ovacık Köyü, Şişli Feriköy 
Ermeni İlkokulu ve Slow Food İşbirliğinde doğal tarıma destek olmak ve 

Uluslararası Sosyal Medya Platformlarında farkındalığı arttırmak amacıyla bir 
çevre projesi başlattı. Ovacık Köyü ziyaret edilerek meşe palamudu ve diğer to-
humlar toplandı . Yapılan zoom toplantısı ile okuldaki öğrencilere bilgi verilerek 
köydeki çocuklar ile birlikte tohum ekimi gerçekleştirilerek projenin ilk etabı ta-
mamlandı.

Proje ile beraber, Şile Ovacık köyü ziyaret edilerek 20 çocuğa çeşitli giyim eş-
yaları ve yılbaşı hediyeleri verildi. Getronagan Ermeni Lisesi öğrencileri, veliler ve 
öğretmenlerden oluşan 135 kişilik gruba gelecekte yaşanacak su krizi ile ilgili far-
kındalık yaratmak amacıyla Rtn. Remzi Çelik ve Açık Radyo Programcısı aktivist ve 
akademisyen Akgül İlhan ile birlikte bir söyleşi gerçekleştirildi.

Fatih Rotary'nin eğitime destek 
projeleri

Fati̇h Rotary Kulübü Yalova Fatih Sul-
tan Mehmet İlköğretim Okuluna eği-

tim desteği ve maske desteğinde bulundu. 
10 adet klavye, 10 adet Mouse, 500 adet tek 
kullanımlık maske ve 10 koli A4 kağıt temin 
ettiler.

Iğdır’da bulunan Şehit Öğretmen Şevki 
Akgün ilkokuluna Samsun Karadeniz Rotary 
Kulübü ile birlikte ortak yardım çalışması 
yaptılar ve Fatih Rotary Kulübü olarak 480 
adet boya seti ve 480 adet suluboya seti te-
min ettiler. Rotaract ve Interact kulüpleriyle 

birlikte Mardin deki birkaç okula kitap ve kırtasiye desteğinde bulundular.
Karaman Sevgi Evine Interact Kulübü ile birlikte kutu oyunları ve yılbaşı hedi-

yeleri alarak çocuklara teslim ettiler.

Çağdaş Sanat ve Moda İlişkisi konulu fon yaratma etkinliğini gerçekleştire-
rek KAHEV’in girişimiyle başlayan ve covid nedeniyle hayatlarını kaybeden sağlık 
personelinin çocuklarına burs vermek amacıyla yayınlanmış olan "100 Doktordan 
100 Tarif " yemek kitabını alarak bu burs fonuna destek oldular. Bu kitapları kulüp 
üyelerine yılbaşı hediyesi olarak verildi. Toplamda 2000 TL ile bu burs fonuna des-
tek verilmiş oldu.

Edirne Mimar Sinan Rotary'den toplum desteği

Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü, pandemi nedeniyle işsiz kalan ve zor 
durumda olan ailelere yardım etmek için bir çalışma başlattı. Mahalle 

muhtarları ile yaptıkları görüşmeler sonunda tespit edilen aileler için yardım pa-
ketleri hazırlandı. 250 yardım paketi 8 farklı mahalleye ve bir köye, bizzat kulüp 
başkanı ve üyeler aracılığı ile ulaştırıldı. Bu çalışmalar bölge basınında yer aldı.

Fındıklı Rotary yoğun 
faaliyetlerini sürdürüyor

Fındıklı Rotary kulübü dönem başından beri 
destek vermiş ve sınıflarını yenilemiş oldu-

ğu Fındıklı İlkokuluna özel bir sınıf yaptı ve bağışla-
dıkları çok sayıda Atatürk fotoğrafının okulda asıl-
masını sağladı.

57 adet bilgisayar, tablet ve projektör cihazını 
Fındıklı İlkokulu, Afyon Karahisar Fatih İlkokulu, Ya-
vuz Selim Ortaokulu ve bursiyerlerine dağıttı.

4 adet Sevgi Kütüphanesi bağışladı. İkinci el 
test kitaplarını ve daha pek çok kırtasiye malzeme-
sini Erenköy Interact okulu ile birlikte dağıttı.

Eşlerin ikinci el eşya satımı ile ilde edilen gelir 
bir işitme engelli çocuğa işitme cihazı alınması için Şişli Belediyesine bağışlandı.

Cosmos Grubu ile birlikte Ağrı Çırpılı İlkokulunun hidrofor, kuyu ve su deposu 
tamiratını yaptırarak okula temiz su verilmesini sağladılar. Bu faaliiyetler arasın-
da hayvanları da unutmadılar ve Pati Pisi Hayvan Barınağının onarımını da ger-
çekleştirdiler.

Galata Rotary çocuklar için yılbaşı partisi düzenledi

Galata Rotary Ku-
lübü Kanser-

li Çocuklara Umut Vakfı 
(KAÇUVA) ile birlikte ço-
cuklara bir yılbaşı partisi 
düzenledi. Bu vesile ile çe-
şitli hediyeler verildi. Ça-
lışmalarına fon yaratmak 
için çevrimiçi gerçekleş-
tirdikleri Tütsü Atölyesi ile 
fon yarattılar.
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Galatasaray Rotary'den bileklik ile fon yaratma çalışması

Galatasaray Rotary Kulübü "Doğa Ana Bileklikleri" ile fon yaratma çalışma-
sı başlattı. Bir bileklik ile 60 çocuğa çocuk felci aşısı sağlamak ve doğaya 

bir ağaç hediye etmek için yola çıktılar.

 ✓ Ispartakule Rotary Kulübü RYLA Komitesi ile birlikte bölge adına VUCA DÖ-
NEMİNDE LİDERLİK seminerinin ilk etabını gerçekleştirdi. Özellikle gençleri 
hedefleyen bu seminer katılımcılardan övgü aldı.

 ✓ İstinye Rotary Kulübü 2452 Bölge Kulüplerinden KYRENIA ST. HILARION Ro-
tary Kulübü ile kardeş kulüp anlaşması imzaladı. Uskumru Köy ve Reşitpaşa 
muhtarları ile birlikte 40 aileye 10.000 adet maskeyi elden dağıtıldı.

İzmit Rotary Kulübü tekerlekli sandalye hediye etti

İzmit Rotary Kulüb engelliler günü vesilesi ile bir adet tekerlekli sandalyeyi 
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğüne teslim etti. İzmit Bele-

diye Başkanını ziyaret ederek pandemi nedeniyle eğitime destek amaçlı 64.500 
TL bütçeli PC/laptop ve tablet bağışlarını bir yıllık internet hizmeti de dahil olacak 
şekilde belediyenin dağıtımı için teslim ettiler. 4 adet PC 2 ailenin çocuklarına ve 
ayrıca 41 adet laptop/ tablet ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

 ✓ Kadıköy Rotary Kulübü Van/ Vali Ali Cevdet Bey okulundaki maddi olanakları 
sınırlı 60 öğrenciye tablet yardımında bulundu.

 ✓ Kalamış Rotary Kulübü Rotaract ve Interact Kulüpleri ile birlikte Gençlerde 
Flört Şiddeti, İş Hayatında Mobbing ve Taciz konulu bir seminer gerçekleştirdi. 
Interact Kulübü ile birlikte Lösev de bulunan 5 çocuk için oyuncak yardımında 
bulundu.

 ✓ Kocaeli Yahya Kaptan Rotary Kulübü Opet Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Ka-
dın Girişimciler Başkanı Nurten Öztürk’ü Türkiye ‘de Sosyal Girişimcilik Örneği 
konulu bir toplantıda ağırladı.

Rotary UNICEF işbirliği

Rotary Unicef İşbirliği Komitesi ilgili konuda çalışmalarına devam etti. Dol-
mabahçe Rotary Kulübü, Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü ve Nişantaşı 

Rotary Kulübü Unicef aracılığı ile çocuklara yaptıkları katkılarla Gümüş Teşekkür 
Belgesi ve kokart kazandılar. Gebze Rotary Kulübü ve Maslak Rotary Kulübü ise 
ALTIN Teşekkür Belgesi, İstanbul Rotary Kulübü PLATİN Teşekkür Belgesi ve Ko-
kart kazandılar. Kendilerine teşekkür ediyor ve diğer kulüplerimizin de katkılarını 
bekliyoruz.

Nişantaşı Rotary'den 
Meslek Hizmet 
Ödülü ve evde yılbaşı 
süslemesi çalışması

Nişantaşi Rotary Ku-
lübü daha önce top-

lantılarına konuk konuşmacı 
olarak davet ettiği Shell – Tur-
cas CEO'su Emre Turanlı’ya 
Meslekte Üstün Hizmet Ödülü 
verdi. 

Bir diğer aktivitede, Nişantaşı Rotary 13 öğrencinin katılımıyla ikinci RYLA 
etkinliğini gerçekleştirdi. Projelerine fon yaratmak amacıyla Home Art Dergisi 
Genel Yayın yönetmeni Yasemin Savcı’nın önderliğinde düzenledikleri evde yılbaşı 
süslemesi çalışması ile fon yaratma etkinliği gerçekleştirdiler.

Sarıyer Rotary'nin görme engellilere sesli kitap çalışması

Sariyer Rotary Kulübü GETEM ile görme engellileri için sesli kitap okuma 
çalışması başlattı. Dönem Başkanı ve bir iş ortağının katkısıyla Süleyman 

Demirel Üniversitesinde okuyan 100 öğrenciye çevrimiçi olarak İnsan Kaynakla-
rı Eğitimi verildi. Van da bulunan bir ilköğretim okulunda ihtiyaç sahibi çocuklara 
tablet bağışında bulunuldu. SMA hastası bir küçük çocuğun tedavisi için farkında-
lık çalışması gerçekleştirildi.

Silivri Rotary RYLA semineri 

Silivri Rotary Kulübü "İçindeki Lideri Keşfet" temalı RYLA seminerini 17- 24 
yaşlarındaki 18 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirdi. "Rotary 

Yarının Liderlerini Arıyor" semineri günün koşullarına uygun olarak zoom toplan-
tısı şeklinde gerçekleştirildi. Öğrencilere sertifikaları yeni yıl hediyeleri ile birlikte 
ulaştırıldı.

Yeniköy  Rotary'nin işyeri 
gezisi ve okula yardım projesi

Yeniköy Rotary Kulübü Sanat Ko-
mitesinin organizasyonu ile üyesi 

Ferahnaz Apdiç’in Sanat Galerisi Büyük-
dere 35’e bir iş yeri gezisi düzenledi.Genç 
sanatçıların güzel eserlerinin sergilendiği 
bu sanat galerisinde sosyal mesafe kural-

larına uygun olarak ziyaretlerini gerçekleştirdiler.
Yeniköy Rotary Kulübü Uskumru İÖO Anaokuluna mutfak evye, tezgah ve do-

laplarının yaptırılıp okula bağışlanmasını sağladı. Okulu ziyaret edip yapılanları 
gördüler. Yeniköy Rotary Kulübü FODER ( Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) 
ile EKOS seminerini gerçekleştirdi. Seminere 38 Interact Kulübü üyesi katıldı ve 
önemli finansal kavramları ve harcama yapma ile ilgili bazı teknikleri öğrendiler.
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Beysukent Rotary'den 100 tablet

Beysukent Rotary Kulübü, "Çocuklarımız Eğitimden Uzak Kalmasın" pro-
jesi kapsamında, 11 Aralık Cuma günü İzmir depreminde yuvaları yıkı-

lan ailelerin çocuklarına 100 adet tablet hediye etti. İlköğretim, orta öğretim ve 
üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle, İzmir Depreminde yuvaları yıkılan 
ailelerin çocuklarının gerek bilgisayar ve tablet, gerekse internet erişiminin bu-
lunmaması sebebiyle eğitimde eşitsizlik oluştu ve buna bağlı olarak da bazı öğren-
cilerin uzaktan eğitime erişememeleri sonucunda öğrencilerin bilgiye erişimleri 
kısıtlanmışdı.

Ankara Beysukent Rotary Kulübü, bu sorunun çözümünün bir parçası olmak 
amacıyla İstanbul Maratonu’nda 43 koşucu ile koşarak başlattığı "Çocuklarımız 
Eğitimden Uzak Kalmasın" projesi kapsamında Başkent Üniversite’sinin de deste-
ğiyle uzaktan eğitim olanağı olmayan İzmir Depreminde yuvaları yıkılan 100 çocu-
ğa 11 Aralık Cuma günü tabletlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler 
Dairesi Başkanlığı koordinasyonu ile dağıttı.

Meslek Hizmet Ödülü

Beysukent Rotary Kulübü 2021 Meslek Hizmet Ödülünü, Ritmik Jimnasti-
dalında Avrupa Şampiyonu olan milli sporcularımıza verdi.

Beysukent Rotary'den Engelsiz Dişler Projesi

Beysukent Rotary Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde "Engelsiz Diş-
ler" Projesini gerçekleştirdi. Serebral Palsi hastası olanların ağız ve diş 

sağlığı kontrollerini yapıldı. Tedaviye ihtiyacı olan kişiler için program oluşturuldu 
ve tedavilerine başlandı. 

Yıllardır korktuğu için tedavisini yaptırmayan Hasan dostumuz, kulüp üyesi 
Dt. Necmettin Yeta’nın koltuğunda rahatça muayene oldu. Yüreğe dokunan bu an-
lamlı proje için Engelsiz Dişler Komite Başkanı Uzman Diş Hekimi Necmettin Yeta 
kliniğini bu özel gün için kapattı. Kendisine ve Uzman Diş Hekimi Rtn. Eşi Elif Naz 
Yeta’ya Beysukent Rotary kulübü üyeleri  teşekkür ettiler.

Yepyeni bir Rotary deneyimi: Canlı Kulüp Seminerleri 

Ankara-Eskişehir-Konya ve Kayseri’de bulunan Rotary kulüpleri, üyeleri-
nin katılımı ile Canlı Kulüp Semineri yaptılar..Düzenlenen 5 ayrı seminere  

toplam 743 Rotaryenin katılımı çok sevindirici oldu. Başta Komite Başkanı GDG 
Gürkan Olguntürk olmak üzere emeği geçen tüm konuşmacı ve katılımcılara Canlı 
Kulüp Komietesi tarafından teşekkür edildi.

Falez Rotary çevre projesi

Falez RK, Konyaaltı Belediyesi ile birlikte "Çevremizi Koruma" konusunda 
farkındalık yaratabilme amacı ile bilboardlara afişler astı. Bu proje aynı 

zamanda kurumsal imaj konusunda da iyi bir örnek oldu.

Silifke Rotary Kulübü Okuyana Sınır Yok projesi

Bu projede Silifke Rotary Kulübü üyeleri her ay bir değerlendirme toplan-
tısı yapıyor. Gençlerin öne çıkan yorumları da toplanarak kitap haline ge-

tiriliyor. Sağlıklı günlerde, bu etkinliğin sergisi olacak. Silifke Rotary kulübu döne-

A R A L I K  2 0 2 0  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 25

2430



KULÜPLER’DEN HABERLER
min ilk kitap değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bu projede tanışılan bir 
çok genç ve yakını olan gençler RYLA, burs ve daha birçok Rotary projesinden de 
faydalanıyor.

Alleben Rotary Kulübü akıllı baston hediye etti

Alleben RK, harika bir projeye imza atarak 11 görme engelli gencimize 
akıllı baston (WeWalk) hediye etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başka-

nı Fatma Şahin ve WeWalk’un mucidi Kürşat Ceylan’ın da katıldığı törende duygu 
dolu anlar yaşandı.

Alleben Rotary'nin eğitime destek projesi

Alleben RK, GDG.Korhan Atilla’nın eşi Aylin Atilla’nın yazdığı ve gelirinin Po-
lio fonuna bağışlanacağı "Hayvanat Bahçesinde Dans Yarışması"adlı kita-

bı, Rotary Toplum Birliğini kurdukları Dımışkılı köyünde çocuklara hediye etti.

2430. Bölgenin Teknoloji ve Çocuk Komitesi faaliyetleri

2430. Bölgenin Teknoloji ve Çocuk Komitesi çalışmaları muhtelif kulüplerin 
çalışmaları ile devam ediyor. Komite kapsamında Lara Rotary Kulübü Tek-

noloji ve Çocuk Komitesi Başkanı Nilgün Pekçağlayan'ın sunumu ile ODTÜ Antalya 
Mezunları Derneği ile ortaklaşa 14-17 yaş grubundaki 30 öğrenciye Siber Zorba-
lık ve Teknoloji Bağımılığı semineri düzenledi. 

Silifke Rotary Kulübü de aynı komite kapsamında Aile Sosyoloğu, Klinik Psi-
kolog ve Diyetisyenlerden oluşan 4 kişilik bir ekiple Atayurt Ortaokul veli ve öğret-

menlerine güvenli internet, siber zorbalık, aile yaklaşımı, bağımlılar ve depresyon, 
yeme bozuklukları ve sağlık sorunları başlıkları altında eğitim verdi. 

Aynı komite kapsamında Yazılıkaya Rtary Kulübü de, Özel Çağdaş Okullarında 
5-6-7. Sınıf çocuklarına ve 5-6-7. Sınıf Velilerine Teknoloji bağımlılığı ve Siber Zor-
balık eğitimleri verdi.

Mesleki Danışmanlık 
Komitesinin GençİnK 
projesi

2430. Bölgenin Nesleki 
Danışmanlık Komitesi, 

Rotary Fırsatlar Yaratır dönem 
temasından hareketle fırsatlar 
sunmak için Genç İnsan Kaynak-
ları (GençİnK) projesini yürütü-
yor. Projenin amacı, gençleri, daha 
öğrencilikten kariyer yolculuğu-
na hazırlamak, önemli ipuçları ve 
çözüm önerileri sunarak iş ha-
yatlarındaki hedeflerine avantajlı 
ve doğru bir şekilde ulaşmalarını, 
sağlamak olarak belirlendi.

Hedef kitle olarak ise  yüksek 
öğretimde okuyan tüm öğrenciler, 
Yani MYO ve Üniversite öğrencileri 
seçildi.

Hedef kriter, her Kulübün en 
az 100 öğrenciyi projeye dahil et-
mesi, iş arama ile ilgili süreçleri 

anlatan kitapçığı indirmelerini sağlaması, yapılacak seminer, webinar ve staj ilan-
larından birine veya birkaçına destek vermesi şeklinde tespit edildi. Projeye Ro-
tary ve Rotaract Kulüpleri ortak katılacaksa toplamda en az 100 katılımcının kafi 
olacağı düşünülüyor.

GençİnK; iş arama sürecine girecek ya da sürecin başındaki gençlerle, bu 
yolculukta onların yanında durmak isteyen ve masanın öteki tarafını iyi bilen uz-
manların buluşacağı bir platform. Bu internet sayfası, bu iş için hazırlanmış ki-
tapçık, sosyal platformlar, kariyere hazırlık interaktif seminerleri ve webinarlarla 
gerçekleştiriliyor..

Güzel başlanılan projenin, yaratacağı fayda ve mümkün olduğunca çok gen-
cin hayatına dokunması Rotary Ailesinin çabasına bağlı. Bu gençlik projesinde, ön-
celikle ailenin gençleri  Rotaractörlere, sahiplenme, projeye katılma ve çevresini 
katma konusunda çok görev düşüyor.

Mesleki Danışmanlık Komite Başkanı Ebru Yiğitalp, projeye, 50 kulüp katıla-
cağını, 28 kulüp adına girişlerin olduğunu belirtti. Eskişehir Yazılıkaya Rotary ve 
Rotaract Kulüpleri ile Ekim ayında komitedeki İnsan kaynakları alanında uzman 
dostlar tarafından kariyere hazırlık seminerleri düzenlendi. Komite kulüplerden 
kayıtlarını ve seminer taleplerini bekliyor. Projeye kayıt olmak için www.gencink.
org sitesini ziyaret edip menülere göre ilerlemeniz gerekiyor. 

Engelleri Sanat ile Aşıyoruz 
Komitesi çalışmaları 
dikkat çekiyor.

2430. Bölgenin Engelleri Sanat ile 
Aşıyoruz  komiteleri kulüplerde gü-

zel ve ilginç çalışmalar gerçekleştiriyorlar. 
İpekyolu Rotary Kulübü konu ile ilgili çalış-
masında Gaziantep Otizm Vakfında "Engelle-
ri Sanat ile Aşıyoruz" dedi ve bir Sanat Atöl-
yesi yaptı. Atölyede çocuklar ahşap hediye-
likler, mumlar ve tablolar yaptılar. Önümüz-
deki aylarda, küçük sanatçıların yaptıkları 
eserler bağış karşılığı satışa sunulacak.
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Antalya Rotary de Engelleri Sanat ile Aşıyoruz 
çalışmalarına katıldı

Antalya Rotary Kulübü de Ziçev’in Antalya Merkezinde aynı kapsamda bir 
dizi projeler gerçekleştirdi. Merkezde eğitim alan öğrencilerin özel bir 

teknikle yaptığı resimler sergilenerek satışa sunuldu. Ayrıca çocukların vakit ge-
çirmesi için sera oluşturuldu. Çok yakın zamanda da sergi odası oluşturulacak. 

Bolu Rotary Kulübü 4 haftalık atölye çalışması düzenledi 

Bolu RK ve ZİÇEV Bolu Şubesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği projede, Düzce 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç:Dr.Burcu Gü-

nay mentörlüğünde 4 hafta süren atölye çalışmasında, öğrenciler farklı teknikler 
ve materyaller kullanarak resimler yaptılar.

Projenin ikinci aşaması ise gençlerin emekleri ile ortaya çıkan ürünleri ölüm-
süzleştirmek, onlar ve bizler için keyifle saklayacakları bir ürün haline getirmekti. 
Bu amaçla resimleri 2021 Masa Takvimi haline getirmeye karar verdiler. Basılan 
takvimler ile öğrencileri ziyaret ettiler.

Zeugma Rotary'den 
tekerlekli sandalye

Zeugma Rotary Kulübü, 
ihtiyaç sahibi bir çocuğa 

akülü tekerlekli sandalye hediye 
etti. Duygu dolu anların yaşan-
dığı teslim töreninde, ailenin ve 
çocuğun mutluluğu görülmeye 
değerdi.

2430. Bölgede ikiz kulüp anlaşmaları hızla artıyor

İkiz Kulüpler Rotary'nin uluslararası bir organizasyon olduğunun bir anlam-
da göstergesi. Pandemi döneminde her ne kadar toplantılar sanal ortam-

da yapılsa da, bu sayede uluslararası ilişkilerin de arttırılması belki de buna bağlı 
olarak gelişti. 2430. Bölgeden Konya Meram Rotary Kulübü, bu kapsamda Pakis-
tan 3272. Bölgeden Lahore City Rotary Kulübü ile ikiz kulüp anlaşması imzaladı.

Aynı şekilde Pakistan'ın aynı bölgesinde bulunan Lahore City Kulübü de dahil 
olmak üzere, Lahore Cantt ve Bindi Bhattian Rotary Kulüpleri, Bahçelievler, Emek, 
Gaziosmanpaşa, Kızılay, Koru, Tunalı Hilmi ve Yenimahalle kulüpleri arasında "İkiz 
Kulüp" sözleşmeleri imzalandı.

Çocuk İşçileri konusunda farkındalık yaratmak

Falez Rotary kulübü ve Antalya Konyaaltı Belediyesi, "Çocuk İşçiler" konu-
sunda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla müşterek bir çalışma ger-

çekleştirdiler. Bu kapsamda şehirde görülebilecek muhtelif yerlerde bilboardlar 
yerleştirildi.

Bakü Khazar Rotary 
Kulübü, savaş sırasında 
askerlerin ailelerine yardım 
elini uzattı

Baku Khazar Rotary Kulübü, 
Azerbaycan ve Ermenistan 

arasındaki savaş sırasında savaşan 
askerlerin ailelerine yardımda bu-
lundu. Bir askerin çocuğuna yatak ve 
kıyafet yardımı yapılırken, babasını 
savaşta kaybeden 20 günlük bebeğe 
ve ailesine bebek yatağı, kıyafet, er-
zak, soba ve odun yardımında yaptı ve 
bebeğin 1 yaşına kadar olan tüm ihti-
yaçlarını kulüp tarafından karşılamaya 
karar verdi.
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Uluslararası Rotary 2440. Bölge Rotaract Temsilciliğine bağlı Balçova, 
Bornova, Güzelyalı ve İzmir Rotaract Kulüpleri bir araya gelerek Organ 

Bağışı farkındalık paneli düzenledi. Çevrimiçi olarak düzenlenen "Organ Bağışı Ne-
dir?" konulu panele Türkiye’nin organ naklinde önde doktorları ile nakil ile hayata 
tutunan hastalar konuk oldu.

Organ Bağışı Nedir? konulu panele Yeditepe Üniversitesi Genel Cerrahi Uz-
manı Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu, FloranceNihtingale Hastanesi Genel Cerrahi Uz-
manı Ata Bozoklar, Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrah Dr. Can Karaca, 
ONKOD Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, Bağışla, Yaşat Akademi Kurucusu Merve 
Baykan ile kalp nakli ile hayata tutunan Burçin Meşe, karaciğer nakli yapılan Mel-
tem Güven ve böbrek nakli olan Selma Dilek konuk oldu.

Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu, "Ülkemizde organ bağışlarında 10-15 sene önceye 
oranla bir artış söz konusu ancak batılı toplumlarla karşılaştırıldığımızda daha çok 
mesafe kat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuşurken Dr. Ata Bozoklar, "Bütün dün-
yada organ bağışı şu anda Covid-19 nedeniyle felakete uğramış durumda fakat ül-
kemizde yine de ciddi bir faaliyetin olduğunu ve canlı verici naklinin önemini daha iyi 
gördük. Bunun da usulüne uygun güzel bir şekilde devam etmesi gerekiyor” dedi. 
Kalp nakliyle hayata tutunan Burçin Meşe ise, "Bir insan öldüğünde 7-8 kişiye ha-
yat olabiliyor. Organ nakli çok az, kalp nakli ise çok çok az. Böbrek ve karaciğer nakli 
normal sağlıklı insanlardan olabiliyor ama kalp nakli sadece kadavra. Onu bekler-
ken dua bile edemiyoruz ne olur çıksın diye…” ifadelerini kullandı.

Bağışla, Yaşat  Akademi Kurucusu Merve Baykan, "Yaptığımız araştırmalarda 
organ bağışında en ileri durumda olan İspanya’ya baktığımızda doktorlarla birlikte 
sivil toplum kuruluşlarının da çok ciddi bir koordinasyonla çalıştığını gördük. Bir-
leşmiş Milletler ’de masası olan bir sivil toplum kuruluşu olarak bizim de bu şekilde 
hareket etmemiz gerektiğini öngörüyoruz" dedi. Önümüzdeki yıl bölgede bu alan-
da bir de komite kurulacağını sözlerine ekleyen Baykan, "Bu vesile ile diğer bölge-
lerle çalışmalarımız daha koordineli ilerleyecek ve yurtdışı destekli bir aksiyon gu-
rubu kurmak için de yazışmalara başladık. Pandemi nedeniyle ertelediğimiz etkin-
liklerimiz var. İlk hedefimiz, İzmir’de organ nakli olmuş olan sporcuların katılacağı 

spor oyunları başlatmak ve bağışı simgeleyen bir heykel projesi gerçekleştirmek” 
şeklinde konuştu.

Panelin Mode-
ratörlüğünü üst-
lenen Bornova Ro-
taract Kulübü Baş-
kanı Dr. Sedef Sağ-
lam ise, "Bu dönem 
doktor kimliğimden 
dolayı biraz daha 
sağlık projelerine 
yöneldim. En çok il-
gilenmek istediğim 
projelerden biri ise 
organ bağışıydı. 
Çünkü organ bekle-
yen çok fazla insan 
var. Türkiye’de canlı 
verici oranları çok-
ken, kimse öldükten 
sonra organlarını 
bağışlamak istemi-
yor. Bu durumun 
insanların yanlış 
yönlendiri lmeleri 
ve konuyu araştır-
madan söylentile-
re inanmalarından 
kaynaklandığını dü-

şünüyorum. En büyük yanılgıdan bahsedecek olursak birçok kişinin aklına organ-
larını bağışladığı takdirde ambulansta kendisine bir şey olursa onu kurtarmama 
ihtimalleri geliyor. Fakat organ bağışını kişi kabul etmiş olsa bile, organlarının ba-
ğışlanabilmesi için kişinin vefatı yoğun bakımdayken ve cihaza bağlı bir halde ger-
çekleşmesi gerekiyor. Az bilinen bu gerçek organ bağışı oranlarını Türkiye’de çok 
fazla düşürüyor. Bir de organ bağışı konusunda dönem başladığından bu yana Ba-
ğışla, Yaşat Akademi Kurucusu aynı zamanda Rotaryen Merve Baykan ile hep ile-
tişim halinde olduk. Geçtiğimiz kasım ayında organ bağışı farkındalık haftasında 
bir dizi etkinlik planlıyorduk. 3-9 Kasımda Rotary ve Rotaract Kulüpleri iş birliğin-
de organ bağışıyla ilgili bir sergi, 5 Kasımda 'Organ Bağışı Paneli', 7-8 Kasım için 
çocuklara yönelik bir sörf yarışı düzenlemeyi planlamıştık. Fakat sergimizi pande-
mi sebebiyle, panel ve sörf yarışımızı ise İzmir’de gerçekleşen depremden dolayı 
ertelemek durumunda kaldık. Bunun üzerine etkinliklerimizi tüm döneme yayarak 
daha dikkat çekici bir hale getirmeye karar  verdik. İlki olan 'Organ Bağışı Nedir?' 
konulu panelimizle gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Organ bağışı farkındalık paneli - Pandemi organ bağışına engel olmasın
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Alsancak Rotary'den öğrencilere tablet

İzmir Alsancak Rotary Kulübü Menemen Huriye-Mehmet Akçasakız İlkoku-
lu 1. sınıf öğrencilerine yeni yıl hediyesi olarak tablet armağan etti. Yakla-

şık bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan 
eğitime tâbi olan fakat tableti olmadığı için de okuma-yazma öğrenemeyen 1. sınıf 
öğrencileri bu sayede eğitimlerine devam edebilecek.

Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu’na bağlı İzmir Alsancak Rotary 
Kulübü uzaktan eğitimde öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerine destek olmak 
amacıyla kolları sıvadı. Menemen’deki Huriye-Mehmet Akçasakız İlkokulu’nda 
okuyan çocukların uzaktan eğitime uzak kalmamaları için tablet desteğinde bu-
lundu.

Deprem yönetmeliğine uygun olmayan okullarının yıkılarak yerine yeni yapı-
lan okulun yaklaşık üç ay önce teslim edildiğini fakat yeni okulun da pek çok eksi-
ğinin bulunduğunu dile getiren sınıf öğretmeni Yeşim Kaçal, "Teslim aldığımız oku-
lun pek çok eksikleri vardı ve hemen ardından da pandemi süreci tekrar başladı. 
Bu nedenle bana ve öğrencilerime gerekli olan şey en başta tabletti. Öğrencileri-
min ailelerinin çoğunluğu tuşlu telefon kullanıyordu ve derse katılmaları mümkün 
olmuyordu. Yaklaşık bir dönemdir 2 yada 3 öğrenci ile ders yapmak durumunda 
kalıyordum. Bu zorlu süreçte sesimizi duyarak bize yardım elini uzatan Alsancak 
Rotary Kulübü’ne minnettarım, iyi ki varsınız" dedi.

İzmir Alsancak Rotary Kulübü Başkanı Sezai Nüzhet Noyan ise, "Bugün 3 mil-
yondan fazla öğrenci eğitimden uzak. Biz de geleceğimiz olan çocuklarımızın eğiti-
me uzak kalmalarına kayıtsız kalamazdık. Üstelik 1. Sınıf gibi okuma-yazmayı öğ-
renmesi gereken ve temel değerleri alabileceği bir dönemde… Eğitim her zaman 
önceliğimiz olmaya devam edecek. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek 
her şeye değer. Bu desteği sağlamamızda bizlerle aynı duyguları paylaşarak katkı-
da bulunan ve yanımızda olan Dikkan Gruba da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde 
konuştu.

2440 Bölge E-Kulübü - 
Rotary Genç Sanatçılar 
Seçkisi

Rotary 2440. Bölge E-Kulüp 
ve Alsancak Rotaract Kulü-

bü, pandemiden olumsuz etkilenen 
genç sanatçılara destek olmak ama-
cıyla dijital ve halka açık bir sergiye 
imza atıyor.

 "Değişen Dünya Değişen İnsan" 
temalı sergi 8 kategoriden meydana 
gelen bir seçkiden oluşacak. 

Seçkiye; resim, heykel, seramik, 
fotoğraf, yeni medya (digital art), 
enstelasyon, video art/video enste-
lasyon disiplinlerinde  eser üreten  

35 yaş altı sanatçıların özgün eserleriyle başvurmaları bekleniyor. 
Son katılım tarihi 29 Nisan 2021 olarak belirlenen serginin seçici kurulunun 

başında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam bulunuyor.
24-30 Mayıs 2021 tarihlerinde İnternet üzerinden sergilenecek sergi pan-

demi koşullarının uygun olması durumunda aynı tarihlerde İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi himayesinde AASSM de yer alacak.

İlgilenen genç sanatçıların "rotarysanatseckisi@gmail.com" adresine mail 
göndererek başvuruda bulunması gerekiyor.

2440. Bölge'nin 4. RYLA Geri Dönüşüm Semineri 
tamamlandı

2020-21 Döneminin 4. RYLA Semineri "Geri Dönüşüm" Teması ile Çekirge 
ve Heykel Rotary Kulüpleri evsahipliğinde 19-20 Aralık 2020 tarihlerinde 

başarıyla tamamlanmıştır.
Seminer kaydını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.https://www.dropbox.com/

sh/fg18xt9ijyczg0k/AACMCX3hZF6XRjCVBn6QgQxpa?dl=0

Rotaractlardan Üç Boyutlu Yazıcı

Bornova Rotary ve İzmir Rotary Ku-
lüpleri ile Bornova Rotaract ve İzmir 

Rotaract Kulüpleri Mühendislik Meslek Gru-
bu işbirliğinde, eylül ayında başladıkları 3 bo-
yutlu yazıcı yapımını yaklaşık 3 ay süren çalış-
ma sonunda tamamlayarak üretim yapmaya baş-
ladı. Yazıcı ilk etapta siperlik, plastik maske, kapı, 
asansör ve elektrik düğmelerine dokunmadan 
açabilen aparat geliştirdi. Önümüzdeki aylarda 3 
boyutlu yazıcı İzmir Karabağlar Atatürk Meslek Li-
sesine bağışlanarak Rotaract Kulüpleri buradaki 
öğrencilere kendi kendilerine üretim yapabilme-
leri için eğitimler verecekler.
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