KULÜPLER’DEN HABERLER
birlik dirlik mesajlarının yanısıra onlardan fikri ve vicdanı hür çocuklar yetiştirmeleri konusundaki beklentiler vurgulandı. Kısaca 15 Eylül Pazartesi günü
90 çocuk okula Rotary ile daha mutlu başladı, Aspendos Rotary Kulübü de ışıldayan bir hizmet daha üretmekten mutlu oldu ve gurur duydu.

Fındıklı Rotary’den Nif’e destek

N

if Dağı (Ege’nin Olympos’u) Araştırma ve Kazı ekibi 9 sezondur
İzmir’de Arkeolojik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara Kazı Başkanı olarak İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elif Tül Tulunay öncülük ediyor.
Kazı evinin önemli eksiklerinden birisi olan depo rafları için arayışlarını sürdüren ekibe sevindirici haber İstanbul’dan geldi. Ekibin arayışları uzunca bir süredir sonuç beklerken İstanbul Fındıklı Rotary Kulübü Başkanı Suat H. Arslan
ve yönetim kurulu konuyu duyunca dayanamadı ve yardım elini uzattı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ziyaretle kazı evini inceleyen ve kazı alanlarında
Prof. Dr. Elif Tül Tulunay tarafından bilgilendirilen ekip kısa süreli gezi sonrasında açılışı gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Fındıklı Rotary Kulübü Başkanı
Suat H. Arslan “Çalışmalarıyla bilimsel dünyaya ve tarihsel zenginliklerimize
önemli katkı sunan değerli hocamız Prof. Dr. Elif Tül Tulunay ve bakanlık temsilcimize ufak hediyelerimiz olacak, umuyoruz ki ülkemiz kültür mirasına ışık
tutan çalışmalar Nif Dağı’nda sürdürülmeye devam eder” dedi. İstanbul’dan
yaklaşık 20 kişilik bir kafileyle İzmir’in Torbalı ilçesi ile Buca sınırları arasında
kalan Dağkızılca köyüne gelen Rotary ekibi açılış ardından yapılan kutlama ile
ziyaretini sonlandırdı.

Aspendos RK Artvin Borçka Camili Köyü
Sosyal Yardım Projesi

A

spendos Rotary Ailesi, 05-09 Eylül tarihleri arasında Kars’dan başlayıp Artvin-Borçka güzergahından Karadeniz’e uzanan bir kültür ve
doğa turu yaptı ve bu dostluk gezisini anlamlı kılan bir de sosyal sorumluluk
projesi gerçekleştirdi. Artvin Borçka’ya bağlı 10 köyün öğrencilerinin zorlu
coğrafi koşullar nedeniyle yatılı eğitim gördüğü Camili Köyü Bölge Yatılı Okulundaki 90 ilköğretim öğrencisine pırıl pırıl çantalı okul setleri ile kütüphanelerine kitaplar götürüldü, öğretmenlere Rotary anlatıldı, sorunlarını dinlendi ,
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Falez Rotary Kulübü, 11 genci ağırladı

2

014-2015 Dönem temasının “Kendinden önce hizmet” fikrini esas
alan ve “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” olarak tanımlanan slogan
çerçevesinde yola çıkan Falez Rotary kulübü, dönemin ilk projesine 11 Temmuz 2014 tarihinde Discover Anatolia XI ile Dünyanın değişik ülkelerinden
gelen 11 genç öğrenciyi ağırlayarak başladı.11 Temmuz günü sabah misafir
gençleri devir alarak çok keyifli bir tekne gezisi yapıldı.
Tekne gezisinin saat 17.00’ de bitmesinin ardından kulüp üyesi Özcan
Kalaycı’nın tertiplediği E-Bike bisiklet turu ile gençlere Antalya Şehir turu yaptırılarak şehrin de tanıtımını gerçekleştirldi ve aynı zamanda eğlenceli vakitler
geçirildi. Akşam gençler kulüp üyelerinin evlerinde ağırlandı ve güzel paylaşımlar yaşandı.

Mersin RK Caretta Caretta temalı Baba-Çocuk kampı
düzenledi.

M

ersin Rotary Kulübü’nün ev sahipliğinde, Mersin Kazanlı sahilinde, Baba-Çocuk kampı düzenlendi. Çocuklarla beraber kurulan
çadırlarda geçirilen bir gecelik kampa Mersin şehrinin çeşitli Rotary
kulüplerinden Babalar ve Çocukları katıldı.
Hem babalar hem de çocuklar için unutulmazların yaşandığı gecenin en
önemli anı ise; Kamp teması olan Caretta Caretta ve Chelonia Mydas (Yeşil
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Kaplumbağa) yavru kaplumbağaların yumurtadan çıkış anlarının gözlemlenmesi idi. Gecenin karanlığında yakamozlar altında, yuvadan çıkan yavru kaplumbağaların denize ulaşma çabaları ve çocukların onlara yol göstermekteki
heyecanları geceyi unutulmaz kıldı. Bu yıl ilki yaşanan ve toplamda 54 kişinin
katılımıyla gerçekleşen projenin geleneksel hale gelmesi için çalışacaklarını
belirten Mersin Rotary Kulübü Başkanı Utku Ener, bunun aynı zamanda bir
sosyal sorumluluk projesi olduğuna ve desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Altındağ Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı yenileme projesi

A

nkara Metropolitan Rotary Kulübü Altındağ’da bulunan Cumhuriyet
İlkokulu Anasınıfı Yenileme Projesi kapsamında okula masa, sandalye, pano, halı, oyuncak, bank, askılık; mutfak, tamirat ve kukla köşeleri temin
etti. Ayrıca sınıfı boyatarak Eylül ayında okula başlayan miniklere tertemiz ve
yepyeni bir sınıf teslim edildi. Proje açılışı kulüp üyeleri ve 12. Grup Kulüplerinden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Mete Özyörük’le birlikte gerçekleştirildi.
Bu ziyaret esnasında tüm öğrencilere birer hediye takdim edildi.

meye yönelik kurslara devam ederek, toplumsal bir gereksinimi karşılamaya
çalışacaklar.

Tarihimiz Rotary ile hayat buluyor

N

iğde Rotary Kulübü; Tarihi Mirasa sahip çıkmak ve toplumda farkındalık yaratarak, sahip olduğumuz tarihsel zenginliklerimize dikkat
çekmek, ülkemizi tanımak ve tanıtmak amacıyla, 2001 yılından beri devam etmekte olan ve kazı çalışmaları Kültür Bakanlığımızın denetiminde, Padova Üniversitesi tarafından sürdürülen Antik Tyana Kenti kazı çalışmalarına destek
olmuş, tüm çalışmaları yakından izlemiştir.
Bu yıl da devam eden kazı çalışmalarını ve yeni bulguları görmek için kazı
alanı ziyaret edilmiş, ekip sorumlularından bilgi alınmıştır. Kemerhisar Belediyesinin büyük destek verdiği çalışmalar hakkında Belediye Toplantı salonunda sunum gerçekleştirilerek, kazı çalışmalarınında dünden bugüne nasıl
gelindiği, bulunan yeni Bulguların antik çağda Kapadokyayı Akdeniz’e bağlayan güzergahın en önemli merkezinin Tyana olduğu gerçeğini ortaya koydu.
Kazı Ekibi ve Belediye Çalışanları kulüp toplantısında ağırlanarak, katkıda bulunanlara emekleri için teşekkür edildi, konuklara bundan sonra da Rotary
olarak her türlü destekte bulunulacağı sözü verildi.
Daha sonra kazı sahasında veda partisi düzenlendi, Niğde Rotary Külübünün üyeleri, eşleri ve çocuklar ile birlikte tüm kazı ekibi ve Belediye elemanları keyifli bir gece geçirdiler. Katılımcılar gelecek yıl Temmuzda tekrar
buluşmak üzere vedalaştılar.

Ordu RK, Erken Tanı Hayat Kurtarır semineri düzenledi

O

Niğde Rotary’den cezaevlerinde eğitim

N

iğde Rotary Kulübü “OKULLAŞAN CEZAEVLERİ” kapsamında Niğde
açık cezaevinde hükümlülere yönelik gerçekleştirdiği kurslardan
ikisini daha tamamlayarak, DG Korhan Atilla ve Guvernör yardımcısı Osman
Çeteci’nin de katıldığı bir törenle kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere
sertifikalarını verdi.
Alçıpan ve kartonpiyer ustalığı dalında gerçekleştirilen kursta 600 saati
geçen kurs süresi boyunca düzenli devam ederek, kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, cezaevi sonrası yaşamlarında da hayatlarını kazanabilecekleri bir işleri olmasının mutluluğunu yaşadılar. Niğde Rotary Kulübü, bu
projede olduğu gibi, sürekli olarak desteklerini gördüğü proje ortakları Oran
ve Ostim Rotary Kulüpleri ile, bundan sonrada cezaevlerinde meslek edindir-

rdu Rotary Kulübü tarafından “Erken Tanı Hayat Kurtarır” (Meme
Kanseri) Semineri 24 Temmuz 2014 Perşembe günü Patoloji Uzmanı Dr. Hakan Duman’m sunumu ile Progıda Fındık Entegre tesislerinde çalışan
300 kadına verildi.
Uzm. Dr. Hakan Duman günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu ve dünyadaki yaklaşık her on kadından birinin
hayatları boyunca meme kanseri tehdidi altında olduğunu belirterek, günümüzde kadınları tehdit eden en önemli sağlık sorunlarının başında meme kanserinin geldiğini, bu sağlık sorununun artık bireysel değil toplumsal bir sorun
olarak algılanmasının gerekliliğini vurguladı. Bu sağlık sorununun günümüzde erken tanı yoluyla sorun olmaktan çıktığını ve erken tanının hayati önemini vurgulayan Dr. Hakan Duman, erken tanı için kadınların 20 yaşından sonra
her ay memelerini kendilerinin düzenli olarak muayene etmeleri gerektiğini ve
memelerini bu yöntemle tanımaları gerektiğini, 35 yaşında ilk mammografilerini çektirmeleri gerektiğini, 40 yaşından sonra 2 yılda bir (risk grubu kadınE Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 4 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 25
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lar için her yıl), 50 yaşından sonra ise her yıl mammografi kontrolü yaptırmalarının önemini vurguladı. Mammografinin erken tanı için olmazsa olmaz şart
olduğunu, kendi kendine meme muayenesi ve hekim muayenesinin bu erken
tanı yöntemini destekleyen diğer yöntemler olduğunu, düzenli mammografi
kontrolleri ile erken dönemde yakalanan meme kanserlerinde tedavi şansının
%100 e yaklaştığını belirtti.
Son olarak “Erken Tanı Hayat Kurtarır” projesi kapsamında Progıda Fındık Entegre tesislerinde çalışan kadınlara “Ailenin temel direği kadındır ve
annelerimiz en sevilen önemsenen aile bireyleridir. Annenin hayatı tehdit altına girdiğinde tüm aile fertlerinin hayatları olumsuz etkilenir. Bizim amacımız
çağımızda hızla artış gösteren meme kanserinin erken teşhisinin önemini ve
yöntemlerini aktararak kadınlarımızın ve aile kurumunun sağlıklı yaşamasına
katkı sunmaktır” dedi.
Seminere katılan kadınlar verilen eğitimi ilgi ile dinledikten sonra konu
ile ilgili sorular yönettiler. Ordu Rotary Kulübü Başkanı Ali Ayyıldız, Erken Tanı
Hayat Kurtarır seminerlerine belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek bu
seminerin gerçekleşmesine katkı sağlayan Progıda A.Ş’ye teşekkür etti.

Ordu Rotary kulübü geleneksel iftar yemeğini Altınordu
Belediyesi iftar çadırında verdi

O

rdu Rotary Kulübü, Altınordu Belediyesi tarafından Tayfun Gürsoy
Parkında kurulan iftar çadırında iftar yemeği verdi. Altınordu Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle Tayfun Gürsoy Parkında kurulan iftar çadırında 26Temmuz 2014 tarihinde verilen yemeğe Rotary Kulübü
sponsor oldu. Yaklaşık olarak 1500 kişinin iftar ettiği çadıra Rotary Kulübü
Başkanı Ali Ayyıldız ve Ordu Rotary Kulübü üyeleri iftarı vatandaşlarla birlikte açtılar.
Başkan Ali Ayyıldız Ordu Rotary Kulübünün her zaman hizmet için var olduğunu, toplumsal olarak birlik ve beraberliği ön plana çıkaran bu önemli günlerde dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturan Ramazan çadırında Ordu
insanına iftar yemeği vermekten mutlu olduklarını ifade etti. Bu organizasyonun yapılmasına katkıda bulanan herkese teşekkür etti.

lunan “Tyana Antik Kenti” kazı çalışmalarını “Tarih Mirasımıza Sahip Çıkalım“
(TAMİS) projesi kapsamında destekleme kararı aldı. 20 Ağustos tarihinde Kemerhisar Belediyesini, Belediye Başkanı Beytullah Kirazcı’yı ve Padova Üniversitesinden (İtalya) gelen kazı ekibini Adana’daki 6 Rotary Kulübü başkanları, 2.
Grup Guvernör Yardımcısı Ahmet Söğütlü ile birlikte ziyaret edip Tyana Antik
Kenti kazı çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Adana Beş Ocak Rotary kulübünün “Diş hekimliğinde su
sanitasyonu” projesi Ekim ayında başlıyor

A

dana Beş Ocak Rotary’nin liderlik yaptığı Ankara ve Adana Kulüpleri
ile ortak projesi olan “Diş Hekimliği’nde Su Sanitizasyonu” projesi kapsamında Çukurova Üniversite’si Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ziyaret edildi.
Ziyaret, 2430. bölge Dönem Guvernörü Korhan Atilla ve eşi Aylin Atilla’nın kulübü ziyaretleri ile özellikle çakıştırıldı. Alt yapı çalışmalarının yapıldığı ve açılışının Ekim ayında planlandığı bu proje hakkında Prof.Dr. M. Kürkcü tarafından
bilgi verildi. Adana Beş Ocak Rotary Kulübü, farklı sağlık kuruluşları tarafından
örnek alınabilir, uygulanabilirliği kolay, maliyeti uygun bu projeyi gerçekleştirecek olmanın haklı gururunu yaşadı.

Rotary İzmir Fuarında halka tanıtıldı

R

Adana Kulüplerinin TAMİS Projesi - Tyana Antik Kenti

A

dana Rotary Kulübü, Adana Çukurova Rotary Kulübü, Adana Seyhan
Rotary Kulübü, Adana Güney Rotary Kulübü, Adana Tepebağ Rotary
Kulübü ve Adana 5 Ocak Rotary Kulübü Niğde’nin Kemerhisar ilçesinde bu26 - R O T A R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 4

otary 2440. Bölge Federasyonu temsilcileri 83. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda fuar ziyaretçileriyle buluştu. 9. Grup kulüpleri olan
Agora, Ege, Gaziemir, Göztepe, 100. Yıl Güzelbahçe, Karabağlar, e-kulüp ve
Kültürpark Rotary Kulübü Başkanları üyeleriyle Bölge Rotaract temsilcileri
Rotary’nin tamamı gönüllülerden oluşan halkın yararına ve halk için çalışan
bir sivil toplum kuruluşu olduğunu fuar ziyaretçilerine anlattı.
9. grup kulüpleri Guvernör yardımcısı Murat İzgeren yaklaşık 4-5 senedir
İzmir fuarına katıldıklarını, amaçlarının halka “Rotary nedir”i anlatmak oldu-
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ğuna söyledi.
İzgeren “Rotary Dünya çapında yaklaşık 200 ülkede var olan 109 yıllık bir
geçmişe sahip bir sivil toplum örgütü. Bizim bölgemiz de yani 2440. Bölgede
özellikle çok sayıda projemiz var; özellikle o projelerin neler olduğunu burada
anlatmaya çalışıyoruz. Bunlardan bazıları okuma yazma kurslarımız, iş kurslarımız, yine Halk eğitimle birlikte ortak yürüttüğümüz evde oturan kadınlara
sertifikalı meslek edindirme kurslarımız var. Bunun yanı sıra Çocuk Felci nasıl
son bulur? Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bir de bu sene yaptığımız özel projelerimiz var onları anlatmaya çalışıyoruz. Bu dönem bölge guvernörümüzün hedefleri arasında yer alan Soma’da maden faciası sebebiyle Soma Devlet Hastanesine yanık ünitesi kurma planlarımızı halkımıza anlatmak istiyoruz. Özellikle
Denizli Rotary Kulübünün başlattığı ‘Bugün Bir Saat Yarın Bir Hayat’ kanserde
farkındalık projesini, gençlerimize yönelik yaptığımız Rotary Yarının Liderlerini
arıyor (RYLA) Projesini anlatmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla bizim kulüplerimiz
neler yapıyorlar onları anlatmaya çalışıyoruz. Projelerimizin tamamını halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Halkımızın ilgisi çok yoğun oluyor. Çocuklarımıza hediye ettiğimiz kalemlerle balonlarla standımızı neşelendiriyorlar biz de böylece
aileleriyle sohbet etme imkânı yakalıyoruz” şeklinde konuştu.

Rotaractlar’dan Şef ibrahim Yazıca’ya özel ödül

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Rotaract Temsilciliğinde yer alan
Agora, Dokuz Eylül, Ege ve Magnesia Rotaract Kulüpleri, örnek
çalışmaların yanı sıra iş ve meslek onuru ile yüksek ahlaki standartların
yaygınlaşmasında önderlik yapan kişilere verilen Meslek Hizmet Ödülünü, orkestra şefi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Yazıcıya takdim etti
Konak Best Western Otel’de gerçekleşen ortak toplantıya Bölge Rotaract
Temsilcisi Can Sezici, Bölge Görevlileri, Kulüp Başkanları ve Kulüp üyeleri katıldı. Gecede konuşan kulüp başkanları kulüplerinin Meslek Hizmet Ödülünü
Türkiye’de ve Dünya’da başarılı çalışmalar ile ses getiren bir sanatçı olan İbrahim Yazıcı’ya vermekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Orkestra şefi
İbrahim Yazıcı ise “genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Rotaract Kulüplerinden Meslek Hizmet Ödülü’nü almaktan dolayı mutluluk duyduğunu” ifade etti.

Rotary hizmetleri toplumla buluşuyor aktivitesi 18 Ekim’de

U

R Başkanı Gary C. K. Huang’ın ve Zone 20 Direktörümüz Şafak
Alpay’ın da katılacağı “Rotary Hizmetleri Toplumla Buluşuyor” Etkinli-

ği 18 Ekim Cumartesi günü, 11:00-17:30 saatleri arasında Alsancak Dominik
Caddesinde yapılacak.
Rotary, Rotaract, Interact ve Çocuk Felci stantları, Afet Çadırı, Bugün 1
Saat Yarın Bir Hayat kolon kanseri bilinçlendirme maketi ve Rotary Hizmet
görsellerinin yanı sıra tiyatro ve dans gösterileri, kukla tiyatrosu, yazarlarla
söyleşiler ve konserlerin yer alacağı bu güzel etkinlikte sponsor firmaların yiyecek ve içecek ikramları gün boyu devam edecek.
Özellikle İzmir ve yakın çevresindeki kulüplerin Rotary Toplum Birliklerini
saat 11:00 den itibaren Dominik caddesine getirmeleri organizasyon komitesi tarafından talep ediliyor. Aynı akşam saat 20:30’da İzmir Swiss Otel Efes
Salonu’nda UR Başkanı Gary C. K. Huang’ın konuşmacı konuk olacağı ortak
toplantı düzenlenecek. 2440. bölge Guvernörü Mecit İsce, “Başta İzmir ve yakın çevresindeki kulüpler olmak üzere tüm kulüplerin her iki etkinliğe de yüksek katılım sağlayacağına ve bölgemizin UR Başkanına mükemmel ev sahipliğimizi göstereceğine yürekten inanıyorum” diyor.
Ortak toplantının organizasyonu Gündoğdu Rotary Kulübü tarafından
yapılacak. Bu konu ile ilgili Gündoğdu Başkanı Nejat Tezol kulüplerle temasa
geçecek. Bölgedeki kulüplerin o haftaki toplantılarını iptal ederek bu toplantıya eşleriyle birlikte katılmaları DG İsce tarafından arzu ediliyor.
Rotary Gününün programı ise aşağıdaki şekilde gerçekleşecek
11:00 Rotary 2440. Bölge Guvernörü Mecit İsce’nin açılış konuşması
11:15 Uluslararası Rotary Başkanı Gary C.K. Huang’ın konuşması
11:35 İzmir Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın konuşması
11:50 Görme Engelliler Müzik Topluluğu
12:15 İşitme Engelliler Folklor Gösterisi
12:45 Kukla Tiyatrosu
13: 20 Yazarlar ile Söyleşi
14:20 İZDOB Dans Gösterisi
14:45 Rotary Müzik Hobi Gurubu Konseri
15:45 Salsa Gösterisi
16:15 İzmir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri
20:30 Ortak Toplantı, Swiss Otel Efes Salonu

Ege Rotaract Kulübü’nün öncülüğünde 62 ülkeden
Rotaract Kulüpleri Dünya Barışı için birleşti

E

ge Rotaract kulübü dünya barış gününde etkileyici bir faaliyette bulunarak 62 ülkeden Rotaract kulüplerini bir videoda topladı ve her kulüp temsilcisi veya biraraya gelmiş olan üyelerine Cumhuriyetimizin kurucusu
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Roteryenler çocuk felcine karşı pedal çevirdiler

İ

zmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü, Karşıyaka Belediyesi ve Ege Pedal
Derneği iş birliği ile çocuk felci hastalığına dikkat çekmek ve bisiklet
sporuna ilgiyi arttırmak üzere Bostanlı Feribot İskelesi’nden başlayıp Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda son bulan bir bisiklet şenliği düzenledi.
İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü Roteryen, Rotaract ve İnteractlardan oluşan yaklaşık 150 bisikletsever, Çocuk Felcine dikkat çekmek üzere
üzerinde “Çocuk Felcine Son” yazılı tişörtleriyle Bostanlı’dan Sasalı’ya kadar pedal çevirdi. Namet, Irkdaş Gıda, Satel Örme’nin destekleriyle ger-

Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz ve etkileyici sloganı “Yurtta Barış, Dünyada Barış”ı katılımcı gençlere söyletti.
Ege Rotaract kulübü, gerçekleştirdikleri projeyi şu sözlerle anlatıyor: “Biz
bir dünya hayal ettik. Sınırların kanla çizilmediği, çocukların bombaların altında kalmadığı, ırkçılığın insanları zehirlemediği... Biz bir dünya hayal ettik. İnsanların dostça yaşadığı, barışın dünyaya egemen olduğu, çocukların sadece
oyuncaklarıyla oynadığı... Dünya barışını hedefleyen Uluslararası Rotary’nin bir
parçası olarak, sesimizi duyurmanın yöntemlerini aradık ve hiç tanımadığımız
ama dostluklarından şüphe duymadığımız Rotaractörler’den yardım istedik.
Dünya’nın dört bir tarafından 74 Rotaract Kulübü ve 9 Rotaract dostunun desteği ile 83 bölümlük bir barış videosu hazırladık.”
“Ege Rotaract Kulübü olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere öğütlediği ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ sözünü 62 ülkeden insanlara söyleterek,
dünya barışı için küçük de olsa katkı koymanın gururu içerisindeyiz.”
Ege Rotaract kulübü, bu güzel projelerini açıklayan cümleleri M. Kemal
Atatürk’ün şu cümleleri ile bitiriyor: “İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbilerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve
manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir. Dünyanın barışı
içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır.
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çekleşen etkinliğin amacının çocuk felci hastalığına dikkat çekmek olduğunu söyleyen Uluslararası Rotary Halkla İlişkiler Koordinatörü Güneş Ertaş
“ Dünya’da 200’ü aşkın ülkede bir milyon 200 bin üyesi bulunan Rotary’nin
çocuk felcini Dünya üzerinden silme kampanyasını her yıl çeşitli etkinlikler
düzenleyerek duyurmaya çalışıyoruz. Bugün de sporun evrensel dilini katarak bisiklet sporuyla bunu duyurmak istedik. Benzeri bir etkinliğimiz 21
Eylül 2014 Pazar günü Bursa Tophane Rotary Kulübü tarafından Bursa
Mudanya güzergahı arasında düzenlenecektir” diye konuştu. Etkinlik varış
noktasında katılımcılara çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

Ege Rotaract’ın hazırlamış olduğu videoyu internet üzerinden aşağıdaki
linki kullanarak izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.comwatch?v=7oDyHy7Y1z4

