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UR 2017-2018 döneminde Akdeniz Rotaract Kulüpleri 
Birliği tarafından "En iyi Çevre Ödülü" ile ödüllen-
dirilen "Temiz Deniz, Beyaz Gelecek" projesi, İstanbul 

Rotary Kulübü koordinasyonunda, İstanbul Rotaract Kulübü’nün 
desteği ile gelenekselleşmiş ve sürdürülebilir bir proje olarak 
yürütülmektedir.

Proje, Kuruçeşme sahilinde kıyı şeridi boyunca kepçelerle 
deniz yüzeyinin imkân ve şartlara bağlı olarak temizliği yapılması 
üzerine kurulmuş, hem katılımcıların, hem de kıyı sakinlerinin 
farkındalığının artmasını merkeze alan bir duyarlılık projesidir.

Katılımcıların birinci elden takım çalışmasını deneyimle-
yebildikleri, farklı görevler ile deniz temizliğine katıldıkları bir 
etkinliktir.

Her yaştan katılımcının görev alabildiği bu etkinlikte, farklı 
kişilerden oluşan takımlar kepçe marifetiyle deniz yüzeyindeki 
evsel atıkları çöp torbalarına koyarak temizliği gerçekleştirirler.

Temizlik sonrası toplanan atıkların nereden nasıl gelmiş 
olabileceği, nasıl azaltılabileceği ve katılımcıların görmeyi bek-
ledikleri çöpler ile buldukları çöpleri mukayese etmesi istenir.

Projenin en önemli hedefi, çöpün toplanması kadar tekrar 
atılmasının önüne geçecek farkındalığı yaratmaktır.

İstanbul Rotary Kulübü Gençlik ve Gelecek Komitesi "Temiz 

Deniz Beyaz Gelecek" Projesi kapsamında şu ana kadar İstan-
bul’da beş kıyı temizleme çalışması yaptı.

Düzenli olarak proje lokasyonu seçilen Kuruçeşme sahi-
linde yapılan çalışma 19 Eylül 2020 Dünya Temizlik Günü’nde 
eşzamanlı Antalya Kaş, İstanbul Kuruçeşme ve Muğla Bodrum 
sahilleri olmak üzere üç ayrı alanda kıyı ve dip temizliği olarak 
gerçekleştirildi.

Temizlik çalışması tüm katılımcılara açık ve gönüllülük esası 
ile yapılan bir çalışma olup tüm kulüp üyeleri, aileleri ile birlikte 
bu etkinliğe davet edilmekte.

Organizatör kulübün dışında farklı Rotary / Rotaract ve Inte-
ract kulüplerinin katılımıyla hedefi doğrultusunda ilerleyen 
etkinlik, dönem boyunca hava şartları elverdiği sürece devam 
edecek.

İstanbul Rotary Kulübü 
Temiz Deniz Beyaz Gelecek Projesi
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Kardelen Grup Kulüpleri Kadıköy, Kalamış, Maçka ve Yeniköy Rotar-
y’nin ev sahipliğinde fiziki ortamda yapılması planlanan 29 Ekim 

Cumhuriyet Balosu pandemi nedeniyle çevrimiçi toplantı olsa da büyük 
bir gururla planlandı ve hayata geçirildi. 

Kutlama, 29 Ekim akşamı 2420 Bölge Guvernörü Gaye Binark ve eşi 
Mete’nin, Guvernör Yardımcısı Bahar Alparslan’ın, Bölge Sekreterleri, 
Geçmiş Dönem Guvernörleri, bölge görevlileri, üyeler, Rotaryen dostları, 
Rotaractörler ve Interactörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.  

Gaye Guvernörün, Guvernör Yardımcısı ve Başkanların kısa konuş-
malarıyla açılan kutlama toplantısı, Maçka Rotary Kulübü Dönem Başkanı 
Özgür Yaran’ın "Türkiye’nin Modernleşme Sürecinde Cumhuriyet Bolaları" 
sunumunu ile devam etti. Marş eşliğinde Türk bayraklarının coşkuyla sallan-
dığı kutlama bölgeden 150 Rotaryen, Rotaractör veya Interactör'ün aileleriy-
le birlikte dinledikleri çevrimiçi IKSV Yarının Kadın Yıldızları Konseri ile son-
landırıldı. 

Kardelen Grup Kulüpleri, Kadın Müzisyenler Destek Fon’una yaptık-
ları bağış ile bu özel günde hem adlarına yakışan hem de Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kadınlara verdiği değer ve önemi vurgulayan bir ortak hizmet 
projesine de imza atmış oldular. Süreyya Operası’ndan yayınlanan "IKSV 
Yarının Kadın Yıldızları" Konserinde konuk Sanatçı Piyanist Ayşegül Sarıca ile 

birlikte performanslarını sunan genç kadın müzisyenler, bağış yapılan fondan 
ihtiyaç kapsamları gözetilerek eğitimleri ve sanatsal faaliyetleri için destek 
alacaklar.  

Dönemin getirdiği tüm zorluklara rağmen, Kardelen grubu Rotary 
kulüpleri, enerjilerini hiç düşürmeden sürdürülen ortak çalışmalara ekle-
nen bu "Ata’mız ve Cumhuriyetimiz" etkinliğine katılarak destek veren 2420. 
Bölge Rotary Ailesinee teşekkürlerini ilettiler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Zoom ortamında kutlandı
KULÜPLER’DEN HABERLER

Afyon-Derbent Projesi 2009-2010 döneminde baş-
layan ve bugüne kadar devam eden Nişantaşı Ro-

tary kulübünün başlattığı bir çocuk projesi.   Proje kapsa-
mında Nişantaşı Rotary kulübü Afyon ili Bayat ilçesine bağlı 
Derbent köyünde (dünyada sadece Danimarka’da örneği 
olan)   bu şirin köyde çocukların el ve ayaklarında görülen 
(Syndactly ve Polydactyly)  denilen genetik bozukluğa bağlı 
çocukların ameliyatlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. 

Dışa açık olmayan kapalı köyde akraba evliliği ile birlikte 
yeni doğan çocuklarda bu genetik bozukluğun (çok parmak 
ve yapışık parmak) devam ettiği görülmekte.  Bu köyde oku-
la giden çocuklar ile bu genetik bozukluğa sahip olan çocuk-
ların birlikte oyun oynamalarını sağlamak amacıyla ameli-
yatların yapılmasına ve onların topluma kazandırılmasına 
destek olmaya çalışıldı.  

Nişantaşı Rotary Kulübü Derneği, Çocukların ameliyat-
ları için, maddi fon yaratarak Ankara Başkent Üniversite 
Hastanesi ile, orada yaşayan bir idealist köy öğretmeninin ve köy muh-
tarının desteği ile, ailelere ulaşarak  ameliyat olmalarına ikna ederek bu 
projenin başlamasına karar verdi.

Projenin başlaması ile birlikte, köyde yaşayan ailelerin cehaletle mü-
cadelesi ile birlikte, ameliyat olacak çocuklar için aileleri ikna etmek ve 
sonrasında çocukların hayata bakışlarını değiştirmek önemli idi.

Dolayısıyla çocukların akraba evliliklerinden uzaklaşarak köyden 
kentlere yerleşimi ile yaşamlarını sürdürebilmeleri en büyük hedef. 

Ameliyatlara giren Tıp ekibinin bu yöndeki çalışmaları dünyanın en 
saygın Tıp dergilerinde çıktı.

Bu proje 11 yıldır devam ederken bu süre içinde, Danıştay Hakimle-
ri de bu projenin eğitim boyutuna el atmasını sağlanarak, ameliyat olan 
özellikle kız çocuklarına Ankara’da eğitim olanağı sağlanıyordu.

Kulüp ise her yerde her vesile ile projeyi anlatıyor ve sponsor buluyor 

ve tüm bu bileşenleri organize ediyor, yönetiyordu. Bu proje devam eden 
bir sonraki 2010-2011 döneminde Matching Grant  (USD 17.000.-) pro-
jesi haline getirilerek bugüne kadar devam eden kulüp projesi oldu.

Kulüp için en önemlisi,  bu projenin Kulübü tek vücut haline getirmesi 
oldu ve herkes derinden sahip çıktı.  

Özetle tam bir Rotary felsefesini ortaya koyan, çok boyutlu bir projey-
di.  Bu projenin ilk başladığı döneminde  bölgenin en iyi projesi seçilmesi 
ise kulüp adına alınan en güzel karşılık oldu. 

Projeye daha sonraki yıllarda Kulüp de sahip çıkarak , son 10 yıldır  bu 
projeyi ameliyatlar boyutu ile sürdürmeye devam etmekte. 

Bu dönemde 2 çocuğumuzun (2014 doğumlu erkek ve 2015 doğum-
lu erkek) toplam 8 ameliyatı programa alındı.  

Dönem başından bu güne kadar toplam 3 ameliyat gerçekleştiril-
di.  Önümüzdeki günlerde 5 ameliyat daha yapılması planlandı.

Nişantaşı Rotary Kulübünün Afyon Derbent Projesi
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Gaziantep Rotary Kulübü Çocuk Felcine son etkinliği

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde hepimiz ellerimizi temiz tutma-
nın bir yolunu ararken çeşitli yöntemlere başvuruyoruz. Gaziantep Ro-

tary Kulübü, el temizliğinin en güvenli ve sağlıklı yolu olan 80 derece kolonya-
ları, geliri Polio Fonuna bağışlanmak üzere satışa çıkardı. Bu özel cam şişede 
ve 2 farklı aromada olan kolonyaları evlere, iş yerlerine, araçlara, çocukların 
çantalarına da koyabilir veya hediye edebilirsiniz.

  

Gaziosmanpaşa Rotary'den kütüphane

Gaziantep İpekyolu Rotary Kulübü, aylar önce verdiği sözü sonunda 
yerine getirdi. Değerli yazar Layıkhan Özder ile Soma'da yaşayan 

bedensel engelli Emine'nin, kütüphane hayalini gerçekleştirebilmek için So-
ma'da bir imza günü etkinliği planlanmıştı. Ne yazık ki, pandemi nedeniyle ya-
pılması düşünülen etkinlik yapılamadı.Somaya gidilemedi ama, hedeflenen iş  
Ankara'da gerçekleştirildi. Ankara Gaziosmanpaşa Rotary Kulübünün deste-
ği ile kitap satışından gelir elde edildi ve bu gelirle de Emine kızımızın istediği 
kütüphane temin edildi.

Bafra Kızılırmak Rotary'den e-ticaret eğitimi

Bafra Kızılırmak Rotary Kulübü, Atakum Belediyesi ile birlikte kadın 
üreticilere katma değeri yüksek ürünleri işleyerek raf ömrünü ar-

tırmak, sunum, reklam, markalaşma, patent alımı ve pazarlamada e- ticaret 
eğitimi verdi. Projenin esas amacı kapsamında yapılan eğitimin önemi, kadın-
ların da ülke ekonomisine katkılarını arttırmak ve onları üretken olmaya teş-
vik etmek ve  kadının ülke ekonomisine katkısının, sürdürülebilir gelişmişliği 
sağlayabilmekti.

Ankara Yıldız Rotary'den kıyafet yardımı

Bir süredir topladıkları kıyafetlerin uygun olanlarını, ihtiyaç sahibi 
Türkmen ailelere ilettiler. Çok güzel tepkiler aldılar. Çok duygusal an-

lar yaşadılar. Çok farklı hikayeler dinlediler. Bu yardımların gerçekleşmesi için 
uğraşan herkese Yıldız Rotaryenleri teşekkür ettiler..

Gordion Rotary Kulübünün eğitim desteği

Eskişehir Gordion Rotary Kulübü, pandemi döneminde okullara giriş 
çıkışların kontrol altında tutulması gerektiğini dikkate alarak bu kap-

samda bir proje geliştirdi. Proje kapsamında, Gordion Rotary, Eskişehir'in de-
zavantajlı mahallelerinden Odunpazarı Gündoğdu mahallesindeki Vali Sami 
Sönmez ilkokuluna 5 adet temassız elektronik infrared ateş ölçer bağışında 
bulundu.
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Emek Rotary'den çocuklara hediye

Ankara Emek RK, bir babaannenin yaptığı el emeği, göz nuru bebekle-
ri Gazi Universitesi Çocuk Onkoloji servisinde yatan çocuklara hediye 

etti. Çocuklar sevindirilirken, bir babaanneye de katkı sağlandı.

Emek Rotary'den tasarım ve beceri atölyesi 

Emek Rotary Kulübü, Ankara Gölbaşı'nda bulunan ve özel çocukların 
devam ettiği bir okula,"Tasarım ve Beceri atölyesi" kurdu. Oğrenciler 

yaptıkları step, paten, basketbol gösterileri ile kulübe teşekkür ederlerken 
duygu dolu anlar yaşandı.

Gaziantep İpekyolu Rotary Kulübünden eğitime destek

Gaziantep İpekyolu Rotary kulübü, pandemi nedeniyle eğitim almanın 
zorlaştığı bu günlerde iyi bir projeyi gerçekleştirdi. Yusuf, Lisede oku-

yor. Aile Gaziantep'e Ankara'dan gelmiş. Yusuf evinden bir saat uzaktaki oku-

la her gün giderek öğretmeninin bilgisayarından ders dinlemeye çalışıyordu. 
Kardeşi Damla ise ortaokulda ama o da son bir aydır derslere girememişti.
Anneleri iki çocuğa tek başına bakıyor. İpekyolu Rotary kulübü bu iki gencimi-
zin eğitim yaşamlarını kolaylaştırmak ve derslerini bu dönemde evden takip 
edebilmelerini sağlamak için ijtiyaç duydukları bilgisayarı hediye etti.  

Ordu Rotary Kulübünden tekerlekli sandalye 

Ordu Rotary Kulübü Gülyalı Belediyesi ile birlikte bir engelli vatandaşı-
mıza akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Proje, Ordu Rotary Kulü-

bü "Engelsiz Hayat Projesi" adı altında Turan Şimşek’in sponsorluğunda temin 
edilen akülü tekerlekli sandalyenin Gülyalı ilçesinde yaşayan ve yardımsız yü-
rüyemediğinden yatağa bağlı olarak hayatını sürdüren Celal Güler’e, Gülyalı 
Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin de katıldığı bir organizasyonda hediye edilmesi 
ile gerçekleştirildi. 

Ordu Rotary Kulübü üyeleri tarafından akülü tekerlekli sandalyeye bin-
dirilen Celal Güler’in mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi. Ordu Rotary 
Kulübü Başkanı Hakan Çolak yaptığı açıklamada, ülkemizdeki engellilerin ço-
ğunun evlerinden ve yaşadıkları yöreden çıkamadıklarını ve fiili olarak büyük 
bir bölümünün yaşamdan soyutlanmış durumda olduğunu belirti. Bu durum-
daki insanların tek istediklerinin herkes gibi yaşamak olduğunu vurguladıktan 
sonra, Ordu Rotary Kulübü eski üyelerinden Turan Şimşek’in katkılarıyla te-
min edilen akülü tekerlekli sandalyeyi Celal Güler’e hediye ettiklerini, bu tür ça-
lışmaları her dönem yaptıklarını ve bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise, ilçesinde bir engelli vatandaşın 
ihtiyacının karşılanmasındaki katkılarından dolayı Ordu Rotary Kulübüne ve 
Turan Şimşek’e teşekkür etti. Diğer derneklerin de aynı duyarlıkla engelli so-
runlarına ve ihtiyaçlarına sahip çıkmasını umut ettiklerini belirtti ve emeği ve 
katkısı geçen herkese teşekkür etti.

Silifke Rotary'den on-line eğitime destek

Silifke Rotary Kulübü, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu 
ile olanakları kısıtlı köylerde çocuklara uzaktan eğitime destek ama-

cıyla hazırlanan EBA aracının tefrişinde görev aldı. Eğitim sisteminin pande-
mi nedeniyle belirsizlik içinde olması ve çevrimiçi eğitimin ön plana çıkması 
nedeniyle, Silifke Rotary Kulübü dönem boyunca bu alandaki ihtiyaçlara katkı 
vermeye devam edeceğini belirtti.
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Adana Güney Rotary'nin tablet bağışı

Eğitim sisteminde yaşadığımız pandemi nedeniyle ancak bilgisayar, 
tablet gibi olanaklar sayesinde çevrimiçi verilen eğitimi takip edebilme 

imkanının varlığını dikkate alan Adana Güney Rotary Kulübü, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme derneğinin işbirliği ile Anadolu lisesi kız öğrencilerinden oluşan 
20 kız öğrenciye tablet bağışında bulundu.

Diyarbakır ve Silifke Rotary kulüplerinin ortak projesi

Diyarbakır ve Silifike Rotary Kulüpleri harika bir projeyi birlikte hayata 
geçirdiler. Diyarbakır Rotary Kulübü, Diyarbakır'da yaşayan ve daha 

önce denizi yakından görmemiş olan altı aileyi Mersin'e tatile gönderdi. Silifke 
Rotary kulübü de bu ailelere Mersin'in tarihi yerlerini gezdirdiler.  

Kastamonu Rotary barınak ziyareti

Kastamonu Rotary Kulübü ve Kastamonu lnteract Kulübü, Hayvanlar 
haftasının kutlandığı günlerde, Kastamonu Belediyesi Hayvan Barına-

ğını ziyaret ederek küçük dostlarına mama götürdüler. Onları da unutmamış 
olduklarını gösterdiler.

Mersin, Akdeniz, 
Anatolia e-RK, 
Kızkalesi, Olba, Toros 
Rotary Kulüplerinden 
eğitim desteği

Rotaryenler biraraya 
geldiklerinde yapa-

mayacakları şey yoktur. Hele 

arkalarında kulüpleri de varsa, çalışmaları ve projelerinin sonucunda elde 
edecekleri sonuç muhakkak toplumu daha iyi bir noktaya taşımış olacaktır. 
Bunun güzel örneklerinden birini de Mersin'deki Rotary kulüpleri biraraya ge-
lerek gösterdiler. Mersin, Akdeniz, Anatolia e-kulübü, Kızkalesi, Olba ve Toros 
Rotary Kulüpleri, Mersin'in dezavantajlı mahallelerinden Çilek Mahallesi'nde 
bulunan Şehit Recep Aslan İlköğretim Okulu ve Mehmet Dağlı İmam Hatip Or-
taokulu öğrencilerine, uzaktan eğitime destek projesi kapsamında tabletleri-
ni teslim ettiler.

Ordu ve Trabzon Ortahisar RK, RYLA semineri düzenledi 

Ordu Rotary Kulübü ile Trabzon Ortahisar Rotary Kulübü 28-29 Kasım 
2020 tarihleri arasında gençlere yönelik Rotary Yarının Liderlerini 

Arıyor (RYLA) Semineri düzenledi. Ordu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ha-
kan Çolak, Rotary Kulüpleri’nin 1971 yılından bu yana gençlere yönelik olarak 
düzenlediği "Rotary Yarının Liderlerini Arıyor Eğitim Semineri"nin (RYLA), top-
lumun genç liderleri için düzenlenen yoğun bir eğitim programı olduğunu be-
lirtti. Standart Ryla toplantılarının 18 -24 yaş arası gençler için 4 günlük bir 
liderlik semineri olduğunu fakat bu yıl Covid - 19 sebebiyle Zoom üzerinden 
yapıldığıbelirtildi.  

Atatürk ilkelerine bağlı, modern Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan 
gençlerin liderlik bilgilerini pekiştirmek, kendi hayat ve iş yaşamı tecrübelerini 
aktarmak, kariyerlerine başlamak üzere olan ya  da yeni başlamış katılımcıla-
rı iş hayatı hakkında paylaşımlar ve liderlik yeteneklerini pekiştirici sunumlar 
yapmak üzere davet edilen 9 uzman konuşmacı iki gün boyunca genç katılım-
cılarla birlikte interaktif bir RYLA yaşattılar.

Ordu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hakan Çolak seminere Ordu ve Tür-
kiye’nin çeşitli üniversitelerinden 30 gencin katıldığını ve 2 gün süreyle lider-
lik eğitimi aldıklarını belirtti. Rotary’nin dünyanın en büyük sivil toplum kuru-
luşlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Hakan Çolak, Rotary’nin 7 Odak 
noktası olduğunu ve bunların Barış ve anlaşmazlıkların önlenmesi, Hastalık-
ların önlenmesi ve tedavisi, Temiz su ve hijyen, Temel eğitim ve okuryazarlık, 
Anne ve çocuk sağlığı, Ekonomik ve toplumsal kalkınma ve Çevreyi korumak 
olduğunu belirtti. Rotary’nin ilkeleri doğrultusunda ‘Kendinden önce hizmet’ 
ilkesiyle çalıştıklarını, gençlerin toplumların en büyük hazinesi olduğunu vur-
gulayan Çolak, bu hazineye sahip çıkmak gerektiğinin altını çizdi. Gençleri şid-
detten uzak tutmak, iyi bir eğitim alıp ülkelerine ve insanlığa faydalı bireyler 
haline gelmeleri yönünde teşvik ettiklerini, "Rotary’nin amacı tüm dünyada 
liderlik potansiyeli olan gençleri RYLA seminerleriyle geleceğe hazırlamaktır. 
Düzenlediğimiz seminerde hedefimiz, katılımcı gençlerimizin liderlik yönlerini 
açığa çıkarıp günümüzün başarılı liderleriyle buluşturmak" dedi.  Başkan Ha-
kan Çolak bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı geçen Ordu Rotary ku-
lübüne, Trabzon Ortahisar Kulübü Başkanı Esma Bak ve Gizem Tatar başta olmak 
üzere Trabzon Ortahisar kulübüne ve RYLA komitesi üyelerine teşekkür ederek 
sözlerini tamamladı.

Samsun Canik Rotary Kulübü Meme Kanseri Semineri

Samsun Canik Rotary Kulübü "Meme Kanseri Semineri" düzenledi ve 
kanser taraması yaptı. Bilindiği gibi, meme kanseri, en sık görülen 

kanser türü olup dünyada her 8 kadından biri yaşamı boyunca meme kanse-
rine yakalanmakta. Bu kanser türünde tarama ve tetkik olanağına ulaşama-
yan kadınlar için en birincil tanı yöntemi halen kendi kendine meme muayenesi 
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olarak kabul edilmekte ve kadınların 20 yaşından itibaren bunu yapması önem 
arz etmekte.

Bu amaçla Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Taşkın tarafından ken-
di kendine meme muayenesinin doğru bir biçimde nasıl yapılacağı, erken teş-
his ve farkındalık sağlamak adına Samsun Atakum İlçesindeki Alanlı, Çobanlı, 
Aksu, Yukarı Aksu, Merkez ve Köseli köylerinden 61 ev kadınına meme kanseri 
erken tanı semineri gerçekleştirildi. Samsun Canik Rotary Kulübü bu anlamlı 
seminerde desteklerini esirgemeyen proje ortakları Atakum Belediyesi ve Liv 
Hospital-Medikalpark Hastanesine teşekkürlerini sundu.

Adana Güney Rotary Kulübü Bilim Otobüsü

Adana Güney Rotary Kulübü 2018-19 döneminde küresel bağış olarak 
planlanan ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçiri-

len "BİLİM OTOBÜSÜ" projesinin açılışı bu döneme kısmet oldu. Açılışa Adana 
BŞB Başkanı Zeydan Karalar ve 2430. Bölge GDG Altan Arslan da katıldı.

Gaziantep Yesemek Rotary'den eğitime destek

Gaziantep Yesemek Rotary Kulübü, Lösemi haftası sebebiyle Gaziantep 
Üniversitesi Onkoloji Hastanesindeki çocuk hastaların eğitim gördü-

ğü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ama hastane bünyesinde bulunan sınıfta eği-
tim gören çocuklar için okul kırtasiye ve eğitim materyalleri yardımı yaptılar.

Bölgenin ilk Rotakids kulübü 
kuruldu

Gaziantep Yesemek Rotary Kulü-
bü,  üye çocuklarının hevesi ve 

heyacanıyla, Bölge Guvernörü Serhan 
Antalyalı’nın desteği ve önerisiyle UR 
2430. Bölge’de ilk olan "Yesemek Rotaki-
ds" Kulübünü kurdu. 6-12 yaş aralığında 
olan çocuklar, ebeveynleri ile kendilerine 
uygun olan tüm projelerde yer alabile-

cek, kendi projelerini üretebilecekler. Aynı zamanda şu ana kadar 2 çevrimiçi 
toplantı gerçekleştirdiler. Büyük bir heyecanla kurulmuş olan bölgenin ilk Ro-
takids Kulübünün hayırlı olmasını diliyoruz.

Tunalı Hilmi 
Rotary 
Kulübünden 
eğitime destek

Tunalı Hilmi Ro-
tary Kulübü, 

Sincan Ahi Evran İlko-
kulunda EBA sınıfı oluş-

turdu. Büyük bir şefkat ve heyecanla çocuklar için hep birlikte sınıflarının ku-
rulumunu yaptılar. Masası, sandalyesi, bilgisayarları ve alt yapısıyla çok güzel 
bir sınıf oluşturdular.

Adıyaman Nemrut Rotary'den eğitime destek

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü pandemi nedeniyle uzaktan eğitim 
gören derslerinde çok başarılı ancak maddi imkânsızlıklar içerisinde 

olan öğrencilere tablet hediye etti.
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Eskişehir Gordion Rotary'den Atatürk Köşesi

Gordion RK, Gordion Rotaract Kulübü ve Yazılıkaya Rotaract Kulübü, 
Eskişehir’de yeni yapılmış olan 112 Acil Çağrı Merkezi binasına Ata-

türk büstü ve 2 adet ecza dolabı malzemesi bağışında bulundu.

Diyarbakır Rotary takı projesi

Diyarbakır Rotary Kulübü "ROTATAKI" adı ile geliştirdiği projesi kapsa-
mında, elde edeceği geliri ÇAMATEM Çocuk ve Ergen madde bağımlı-

lığı tedavi merkezine yapacağı projede kullanmayı planlıyor. Bu amaçla Rotar-
yenlere üretimini yapacakları ürünleri tanıtarak onların da tedavi merkezine 
desteklerini sağlamayı hedefliyorlar. Rotary logolu ürünler  925 Ayar gümüş 
olup, orjinal Radyum ile zenginleştirildi. Tamamen el işi sanatı olan ürünlerde 
İtalyan Mine kullanıldı, ultraviyole ışınları ile sertleştirildi ve antiallerjen özel-
liğe sahip.

Antalya kulüplerinden eğitime ortak destek

Antalya’da bulunan Rotary Kulüpleri Muratpaşa Belediyesi’nin Uzaktan 
Eğitimi desteklemek amacıyla başlattığı İmece Tablet Kampanyasına 

yaptıkları destek için Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret ettiler. Bağışlanan 
3 adet tablet, 2 adet laptopa ek olarak yine tablet alımı için 6.000TL maddi 
katkıda bulundular. Antalya'daki Rotary Kulüp temsilcileri, eğitime devam 
eden her öğrenciyle ülkemizin geleceğine daha umutla bakacağımızı unutma-
dan desteklerini her platformda sürdüreceklerini ifade ettiler.

Almaty International RK'dan tekerlekli sandalye

Almaty International Rotary Kulübü, Cerebral Palsy hastası 11 yaşın-
daki çocuğa Almanya’da özel olarak yaptırılan tekerlekli sandalyeyi 

hediye etti. Kim Daniel artık çok daha özgür, okuluna çok daha kolay ulaşıyor.

Yesemek, Silifke, Anatolia e-RK'dan Gazi Çiftliğine kütüphane

Silifke RK, Yesemek RK, Anatolia e-RK ve Interact kulüpleri ile ortaklaşa 
yürüttükleri, Atamızın kurduğu ilk kooparatiflerden olan Gazi Çiftliği 

kütüphanesi için kitap bağışı projesi 1600 kitap ile teslim töreni ve çocuk bö-
lümü kitaplık teslimlerini gerçekleştirdiler.
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Yeniköy Rotary RYLA eğitimi

Yeniköy Rotary Kulübü 18 Ekim’de RYLA Komitesi Başkanı Oya Girit’in 
düzenlediği ve eğitmenliğini Rtn. Semra Baysan’ın yaptığı RYLA semi-

nerini düzenledi.. 2420 Bölge Interact Kulüp Başkanlarından 14’ünün katıldı-
ğı seminerde katılımcılar hem birbirlerini tanıdılar, hem de gençlerin içten ve 
açık yorumları ile harmanlanan sohbette liderlik için önemli unsurlardan biri 
olan iletişim becerilerini irdelediler. 

RYLA (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) seminerine katılarak destek 
olan ve sohbetleri zenginleştiren 2420. Bölge Hizmetler Komitesi Başkanı 
GDG Mehmet Sabri Görkey’e, IBT Kıvanç Yıldız’a, Başkan Didem Karabatur’a, 
Gençlik Komitesi Başkanı Elif Ergür’e, ve üyeler GDB İdil İncekara, GLDB Banu 
Eraslan ve Aylin Şerbetçioğlu’na teşekkür edildi. Seminer bitiminde gençlere 
sanal ortamda da olsa sertifikaları takdim edildi. 

Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi yeni sınfların yapımı

GDG Atilla Gönenli ve Yeniköy Rotary Kulübü kurucu üyesi Ülkü Gönen-
li’nin liderliğinde hayata geçen Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi, kulübün 

haklı gururu olarak senelerdir başarıyla eğitim vermeye devam ediyor. Ülkü 
Hanım ve Yeniköy Rotary Kulübü okulun en iyi seviyede olabilmesi için müdü-
rün, öğretmenlerin ve öğrencilerin hep yanında olmaya devam ediyor. 

Bu yıl okulun ikili eğitimden tekrar tekli eğitime geçmesi için Eylül ayında 
çalışmalar başlatıldı. Yeniköy Rotary Kulübü de bu projeye maddi destek verdi 
ve okula pek çok yeni eğitim alanı katılmasını sağladı. Yapılan çalışmalar so-
nunda okulun giriş katında yeni derslik ve okul aile birliği odası yapıldı. Rehber 
öğretmenlerin odası ayrıldı. İkinci kattaki fizik laboratuvarı dersliğe dönüştü-
rüldü. Üçüncü kattaki resim laboratuvarı bodruma indirilerek orada bir resim 
atölyesi yapıldı. Bu yapılan değişiklikler sayesinde Rotary 100. Yıl Anadolu Li-
sesi’nde Ekim ayından itibaren yüz yüze tekli eğitime geçiş daha sağlıklı ve ra-
hat bir ortama kavuşturuldu. Rotary’nin gururu bu özel okulun hayata geçirdi-
ği ve hiç elini üzerinden çekmediği için Ülkü Gönenli’ye teşekkür edildi. Ayrıca 
okulun kız voleybol takımı da kulüp üyelerine resimlerini yollayarak, teşekkür 
ve sevgilerini ilettiler. 

Atma Bağışla – Elektronik Atık Toplama Kampanyası

Yeniköy Rotary kulübü, elektronik atık toplama ve bunun eğitime kat-
kıya dönüştürülmesi amacıyla 9 Ekim 2020’de hayata geçirdiği ve UR 

2420 Bölge Çevresel Sürdürülebilirlik Komitesi’nin de bölge projesi olarak 
desteklediği "Atma Bağışla" projesini başarıyla yürütüyor. 

TÜBİSAD ve TEGV ile üçlü bir protokol imzalayan kulüp, ortak yürütece-
ği "Atma Bağışla" projei sayesinde artık kullanılmayan elektronik atıklarının geri 
kazandırılması, bu geri kazanımdan elde edilen gelirin de ihtiyaç sahibi öğrenciler 
için eğitim fonuna dönüştürülmesini sağlayacak.

Kulübün hedefi, Rotary’nin 
iki önemli odak noktası olan çevre 
ve eğitime hizmet eden "Atma Ba-
ğışla" projesine tüm UR 2420 Böl-
ge kulüplerinin ve dostların ortak 
olması ve herkesin desteği ile top-
lumda hem fark hem de fırsatlar 
yaratmak.  Projeye destek olmak 
için şu adımlar gerekiyor:
üTÜBİSAD’ın geliştirdiği 

TYK ATS (https://tegv.org/atma-
bagisla/R2420/ ) programına 
kaydolmak,
üSistemde vermek istediği-

niz ev veya iş yerlerinizdeki çalış-
mayan/çalışsa da teknolojik ola-

rak geri kalmış elektronik eşyaların girişini yapmak,
üPeşi sıra aldığınız barkod sayesinde verdiğiniz adrese gelen ücretsiz 

kargoyla elektronik atıklarınızı TÜBİSAD’ın anlaşmış olduğu lisanslı atık dö-
nüştürme ve geri kazanım merkezlerine göndermek 
üVe karşılığında TEGV’de eğitim için destek bekleyen çocuklarımıza kat-

kıda bulunmanın mutluluğunu yaşamak!
Rotary Kulüpleri kendi üyelerinin ve dostlarının bağışladığı e-atıkların ta-

kibini sistem üzerinden alınan raporlar ile kolaylıkla yapabilecekler. Böylece 
proje sona erdiğinde bölge olarak ve kulüplerin ne kadar fon yarattığını gö-
rebilmek mümkün olacak. Yeniköy Rotary Kulübü, projenin bitiş tarihi olan 30 
Mart 2021’e kadar tüm üyelerin ve bölge kulüplerinin desteğiyle çevremize 
iyi bakacaklarına ve eğitim için fırsatlar yaratacaklarına inanıyorlar ve  "Gelin 
hep beraber geleceğimize sahip çıkalım, eğitime ve doğaya tam destek olalım" 
diyorlar.

Yeniköy Rotary Meslekte Üstün Hizmet Ödülü

Yeniköy Rotary Kulübü her yıl mesleğinde başarılı ve fark yaratan iş 
insanlarına verdiği Rotary Meslekte Üstün Hizmet Ödülü’nü bu yıl Yö-

netim Kurulunun 9 Eylül 2020 tarihli 2020/07 nolu kararı ile kadın girişimci, 
eğitim gönüllüsü, Teknoloji ve İnsan Kolejleri (TINK)  ve Dijital Kolej Kurucusu 
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ve CEO’su Zeynep Dereli’ye verilmesini kararlaştırdı. Kardelen Grup Kulüpleri 
Guvernör Yardımcısı Bahar Alparslan, Başkan Didem Karabatur ve Kulüp Sek-
reteri Banu Eraslan, 14 Ekim 2020 tarihli toplantıda genç ama bir o kadar da 
donanımlı ve dinamik, gerçekten çok özel bir girişimci ve eğitim gönüllüsü olan 
Zeynep Dereli’yi okuldaki ofisinde ziyaret ettiler. 

2420. Bölge Hizmetler Komitesi Başkanı GDG Mehmet Sabri Görkey’in, 
kulüp üyelerinin, Yeniköy Rotaraktörlerinin ve misafirlerin zoom ortamında 
katıldığı toplantıda, Zeynep Dereli’ye eğitim alanındaki "fark ve fırsatlar yara-
tan başarılı çalışmalarından" dolayı 'Rotary Meslekte Üstün Hizmet Ödülü’ tak-
dim edildi. Pandemi öncesi ve sonrasında eğitim alanında yapılması gerekenler 
konusunda kendisinden değerli bilgiler edinildi. Zeynep hanımın ve Dünyanın En İyi 
100 Okulu arasına giren TINK’in başarılarının devam dilendi.

Türkiye Rotary E-kulübü TEV ile E-RYLA düzenledi

2420. Bölgenin Türkiye E kulübü, ülkemizin eğitim konusunda önde 
gelen vakıflarından alan TEV ile beraber e-RYLA düzenledi. Konuyu 

E-Kulüp Rotaryeni Murat İrgeten'in kaleminden sayfalarımız aldık:
Sizlere bu mektubu Turkiye Rotary E-Kulübü Dönem Başkanı sıfatıyla ya-

zıyorum. E- Rotary Kulübü adı üstünde fiziki olarak toplanmayan, ancak ismin-
den de anılacağı üzere "Kendinden önce hizmet"amacıyla kurulmuş Rotary ku-
lüplerinden sadece biridir.

E-Rotary Kulüpleri projeleri ise genelde eğitim, farkındalık yaratma, top-
lumları harekete geçirme gibi konularda yine Elektronik ortamda yapılmaya 
çalışılıyor.

Bugün sizlere bu dönemin kulübümüz açısından en önemli projeler ara-
sında yer alan ve bu dönem binlerce öğrenci gencimize ulaşabileceğimiz E- 
RYLA projemizden bahsetmek istiyorum.

Ülkemizin en saygın vakıflarından , eğitim denince akla ilk gelen isimlerin-
den Türk Eğitim Vakfı ile , TEV’in ülkemizdeki yaklaşık 5 bin bursiyeri ile  E-RY-
LA projesinin ilk startı 31 Ekim tarihinde verildi.

Eğitim Programımız ;
Tanışma ve iletişim teknikleri
Empati ve Kişilik Analizi Oluşturma
Kişilip Tipleri
Başarı Odaklılık
Hedef Koymanın Önemi , Hedef Yazma ‘dan oluşmakta.
Eğitim Süremiz 10.00-16.00 saatlari arasında Online Zoom platformu 

üzerinden olacaktır.
İlk eğitimi takiben uzun soluklu bir sistem ile 5 bin öğrencimize ulaşmış 

olacağız.
Rotary adına böyle bir projeye imza atabilmenin haklı gururunu yaşarken 

öncelikle liderimiz Dönem Guvernörümüz Gaye Binark’a, TEV Yetkililerine, Ro-
taryen Seda Ekincioğlu Başkanıma, Bölgemiz RYLA Komitesi Başkanımız Fuat 
Yalçın'a ve Bölgemiz RYLA komitesinde görevli hocalarımıza şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Gelecek nesiller için "Hadi RYLA" yapalım....
Saygılarımla.

Siber Zorbalık Projesi Lansman Toplantısı tamamlandı

2440. Bölgenin Bostanlı, Efes, Manisa ve Konak Rotary kulüplerinin bu 
dönem için organize ettikleri "Siber Zorbalık Projesi" lansman toplan-

tısı yapıldı. Kulüplerin Çocuk ve Teknoloji Komitesi tarafından düzenlenen "Si-
ber Güvenlik ve İnternet Kullanımı" lansman toplantısına katılanlara teşekkür 
edildikten sonra, projenin amacı ve nasıl uygulanmasının planlandığı konusu 
ile ilgili bilgi aktarıldı. Bu proje, Bostanlı, Efes, Manisa ve Konak Rotary Kulüp-
lerinin, 2440.Bölge Rotaract ve Interact Temsilcileri’nin de katkılarıyla, top-
lumda güvenli internet, teknoloji bağımlılığı ve siber farkındalık konusunda ço-
cukları, gençleri ve ebeveynleri bilinçlendirmek ve tehlikelerden korunmasına 
yönelik  bir "eğitimcinin eğitimi" programı. Bu projenin sürdürülebilirliği ancak 
tüm kulüplerin katılımı ve sahiplenilmesi ile mümkün olabilecek. 

Eğitimler 28 Aralık tarihinde başlayacak ve yaklaşık 14 saatte tamam-
lanacak. Her bir kulüp başkanından, bu projeye katılmak için öncelikli olarak 
"sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, çocuk psikoloğu, çocuk psikiyatrisi, aka-
demisyen ve okul aile birliği üyesi"  aday kişileri tespit etmeleri, bu projenin kap-
samlı olarak tüm 2440.Bölge olarak yapılmasını sağlamaları talep ediliyor. Orga-
nizatörler, 15 Aralık tarihine kadar ilgilenen kişilerle bağlantı kurarak, önerilen 
kişilerin isimlerini almayı planlıyorlar ve tüm kulüplerin bu onuda desteğini bek-
liyorlar.

Afet Barınak Komitesi eksilen paketleri tamamlıyor

İzmir'de Ekim sonunda meydana gelen deprem sonrasında ne kadar 
önemli rol oynadıkları ispat edilen afet barınak paketlerinin depoda 

hazır bulundurulması için 2440. Bölgenin Rotary Afet Barınak Komitesi hafta 
sonu kısıtlama arası boş durmayarak Urla depoda 30 yeni Afet Barınak Paketi 
hazırladı.
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100. Yıl Güzelbahçe RK Küresel Bağış Projesi sonuçlandı

Eylül sayımızda 2440. Bölge Geçmiş Dönem Guvernörü Fatih Akçiçek'in 
yazısıyla anlatmış olduğu projede sona gelindi. 100 Yıl Güzelbahçe Ro-

tary Kulübü, Küresel Bağış projesi kapsamında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Neonatoloji Anabilim Dalı için yeni doğan bebeklerin yoğun bakımında kullanıl-
mak üzere EEG beyin fonksiyonları Monitörü ve ekipmanlarının montajı yapı-
larak teslim edildi.

Karşıyaka RK yoğun bir faaliyet dönemi geçiriyor

Karşıyaka Rotary Kulübü, bu yıl da döneme projeleriyle hızlı başladı. 
Bu projelerin birinde Karşıyaka Rotary Kulübü Urfa Harran köyüne, 

üyelerinin el emeği, ile yapılan 60’ar adet atkı ve bere takımı ile birlikte, kız ve 
erkek çocuklar için 50 çift bot ve hikaye kitapları ile eğitime destek sağladı. 
Botların maliyeti, kulüp tarafından temin edilen bağışlar ile karşılandı, hikaye 
kitapları da ayni bağış olarak alındı.

Karşıyaka Rotary Robotik Eğitimi başarıyla tamamlandı

Karşıyaka Rotary Kulübü evsahipliğinde düzenlenen "Robotik Eğitimi" 
28-29 Kasım Tarihlerinde başarıyla tamamlandı.Eğitim videolarını 

aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. https://www.dropbox.com/sh/kdji8i6sae-
a8r19/AACDuljSaDZ0BwYUUGAfyLIEa?dl=0

2440 Bölge Covid-19 Projeleri devam ediyor

Rotary 2440. Bölge olarak Covid-19 Pandemisi ile ilgili katkılar devam 
ediyor. Geçtiğimiz dönem Uluslararası Rotary Vakfı Acil Afet Yardım 

Fonundan gelen para ile acil tıbbi malzemeler ihtiyaç duyan sağlık birimlerine 
ulaştırılmış idi. Fondan kalan para ile, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Çocuk Cerrahisine 1 adet, Anestezi bölümüne 1 adet ve Dahiliye Yoğun Bakım 
Servisine 1adet olmak üzere 3 adet Galoş Makinası temin edildi ve hastane-
ye bağışlandı. Bölge yetkilileri projede emeği geçen GDG Fatih Akçiçek, GDG 
Alaeddin Demircioğlu ve Rotaryen Yüksel Gürüz başta olmak üzere herkese 
teşekkür etti.

Mobil Yaşam Üniteleri 
Küresel Bağış Projesi çalışmaları başladı

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu depremzedeler için 
oluşturduğu "Rotary Yaşam Alanı"nın ardından afet sonrası hayatın 

devamı için ikinci acil eylem planını hayata geçirdi. Afetzedelerin yaşamlarını 
sürdürebilmelerine ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yedi ayrı bö-
lümden oluşan "Mobil Yaşam Üniteleri"ni oluşturmak üzere İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile protokol imzalandı. Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federas-
yonu bir yandan 30 Ekim tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremin 
yaralarını sarmaya çalışırken diğer taraftan bu ve bundan sonraki süreçte 
afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik projeler oluşturma-
ya devam ediyor. 100 çadırdan oluşan "Rotary Yaşam Alanı"ndan sonra böl-
geye bağlı bazı kulüpler ve Uluslararası Rotary’nin katkılarıyla hazırladıkları 
küresel teşvik projesi ile yedi adet "Mobil Yaşam Ünitesi" hazırladıklarını dile 
getiren Rotary 2440 Bölge Federasyon Başkanı Ertan Soydan projenin içe-
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KULÜPLERDEN HABERLER
riği ile ilgili şunları Söyledi: "Mobil Yaşam Üniteleri, afet durumlarında ihtiyaç 
anında afetzedelerin hızlıca kullanımına sunulabilecek ünitelerden oluşuyor. 
Birinci mobil istasyonda sıcak yemek ünitesi, ikinci mobil istasyonda içinde on 
tane çamaşır makinası ve dört tane kurutma makinası olan bir çamaşırhane, 
üçüncü mobil yaşam ünitesinde kadın tuvalet ve duşu, dördüncüde ise erkek 
tuvalet ve duş ünitesi yer alacak. Beşinci ünitemizde çocuk oyun ve revir üni-
tesi, altıncı mobil istasyonumuzda çocuk ağırlıklı tablet destekli eğitim ünitesi, 
yedinci mobil istasyonumuzda da orada yaşayan kadınlara yönelik meslek atöl-
yeleri kuracağız. Bütün bu üniteleri iç tesisatı bitmiş halde afetzedelerin kul-
lanımına hazır olarak belediyeye hibe edeceğiz ve belediye sadece elektrik ve 
su girişini yaparak hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getirecek" dedi. Afetin 
başından sonuna kadar kullanıma açık olarak bulunacak olan ünitelerin olası 
başka bir durumda kullanılmak üzere belediyenin stok sahasında yer alacağı-
nı ifade eden Soydan, "Yakın zamanda meydana gelen depremde kurduğumuz 
100 çadırlık yaşam alanından sonra oluşturduğumuz Afet Koordinasyon Komi-
temiz, kulüplerimizin de desteği ile afetzedelerin acil ihtiyaçlarını tespit ederek 
bu konu üzerinde çalışmalarda bulundu. Şu anda projemizi Afet Koordinasyon 
Komitemiz önümüzdeki günlerde Uluslararası Rotary’e göndermek üzere İz-
mir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hazırlıyor. Küresel Teşvik Projesi kap-
samındaki yurt dışından proje ortağı kulüplerimizin ve Uluslararası Rotary’nin 
de desteği ile en geç 3-4 ay içerisinde tamamlamayı planladığımız projemizde, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bizim proje yapma arzumuzu desteklemesin-
den dolayı çok memnun olduğumu ifade ederek hep beraber yaşadığımız bu 
depremin ardından yaraları birlikte sarmak için tüm kulüplerimizin göstermiş 
olduğu üstün gayretten dolayı herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" 
şeklinde konuştu.

Marmaris RK'den Eğitime Destek

Marmaris Rotary Kulübü, Marmaris ilçesinde EBA destekli ipad temini 
projesi çerçevesinde 1adet Masa üstü bilgisayar ve 3 Adet ipad'in 

teslimatını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Afet Barınak Komitesinde depreme hazırlık eğitimi

İzmir depremi sonrası 2440. Bölge Afet Barınak Komitesi üyeleri Y.İnş.
Müh. Fevzi Tavus, Veteriner Erhan Gökdağ, Psikolog Osman Erşat Atak, 

İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi öğretmenlerine ve idari personeline "Afetlere 
Hazırlık Eğitimi" verdi.

Ülkelerarası Komiteler Konferansı tamamlandı

Ülkelerarası Komiteler Konferansı 28 Kasım 2020 tarihinde gerçek-
leşti. Konferansta Türkiye’yi Ülkelerarası Komiteler Ülke Koordinatö-

rü GDG Murat Çelik Temsil etti. Konferans kaydını aşağıdaki linkten seyrede-
bilirsiniz.

https://www.dropbox.com/s/lw2qerk8gsyrufs/Mediterranean%20
Peace%20Initiative%20Conference.mp4?dl=0

Fark Yaratan Kadınlar Konulu Etkinlik Tamamlandı

Dünyada kadınların rolü gittikçe artan bir eğilim gösteriyor. Aslında 
ilerlemeleri pek de kolay olmuyor. Rotary örneğine bakarsak, bundan 

30 seneyi aşkın bir zaman önce ilk kez Rotary'ye bir kadının kabul edilmesin-
den sonra ancak 2021-22 döneminde bir kadın başkan dümene geçecek. Bazı 
toplumlarda bu yükselmenin kolay olduğunu düşünebilirsiniz ama yukarıdaki 
örnek bile ciddi sürelerin geçmesi gerektiğine işaret ediyor. 

Bu konu üzerine odaklanan Dokuz Eylül, Güzelyalı ve Varyant Rotary Ku-
lüpleri, "Fark Yaratan, Hikayelerini yazan Kadınlar" konulu bir panel organize et-
tiler. Moderatörlüğünü Ufuk Koçak'ın yaptığı panele İtalya, ABD, İspanya'dan iki 
ve Türkiye'den hepsi Türk olan başarılı kadınlar katıldı.  Düzenlenen bu etkinliğin 
kaydını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ht t p s: // w w w.dr opb ox .c om /s /8bhf 2e ej vc x4z hu / F a r k%20Ya r a -
tan%2C%20Hikayelerini%20Yazan%20Kadinlar.mp4?dl=0
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