KULÜPLERDEN HABERLER

Adana Rotary’den eğitime destek

A

dana Rotary Kulübü İmadettin Levent İlköğretim Okulu Anasınıfı binasında fiziksel iyileştirmeler yaparak öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sundu. Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Fehmi Çubukçu döneminde
(2010 - 2011) İmadettin Levent İlköğretim Okulu bahçesinde Okul Öncesi Eğitim (Anasınıfı) Binası Adana Rotary Kulübü tarafından yaptırılarak hizmete
sokulmuştu. Dönemimiz başında Yönetim Kurulu üyelerimiz ve GDB Fehmi Çubukçu tarafından okulumuza yapılan ziyaretlerde yıllar içinde binada önemli
fiziksel yıpranma meydana geldiği saptandı. Bu nedenle yönetim kurulumuz
hem “Geçmiş Dönem Projelerimize Sahip Çıkıyoruz” hem de “Bizim Bir Okulumuz Var” projeleri kapsamında anasınıfı binasında fiziksel iyileştirme yapılması kararı aldı. İyileştirme çalışmaları kapsamında öncelikle okul müdürü
ve öğretmenlerimizle toplantılar yapıldı. Bu toplantılar sonucu okul binasının
ihtiyaçları ve yapılacak iyileştirme ve tamirat çalışmaları belirlendi. Bunu takiben üyelerimiz ve çevre esnafın da katılımıyla binanın çatısı onarıldı, kütüphane dolaplar, ıslak mekan ve lavabolar yenilendi. Çalışmaların tamamlanıp binanın tekrar hizmete açılması sırasında yapılan törende öğretmen, öğrenci ve
velilere Rotary’i tanıtan broşürler ve UR 2430. Bölge Gıda Güvenliği Komitesi
tarafından hazırlanan gıda güvenliği broşürleri ve dağıtıldı.

Akdeniz Rotary kulübünün bütün üyeleri, eşleri, Akdeniz Rotaract kulübü üyeleri ve öğrencilerin velileri de kalabalık bir organizasyon olarak katıldılar. Çocuklar robotlarını yaparken veliler ve Rotary kulübü üyeleri ile bahçede sohbet
ettiler. Akdeniz Rotary Kulübü Başkanı Mutlu Koyuncuoğlu katılımcı çocuklara projelerini başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi, içi kırtasiye
malzemeleri ile dolu birer okul çantası ve ayakkabı hediye etti. Başarı oranının
yüzde yüz olduğu projede çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.
Etkinlik başlarken konuşan Akdeniz Rotary Kulübü başkanı Mutlu Koyuncuoğlu; Guvernör, guvernör yardımcısı, Rotaryenler, Rotaryen eşleri ve ilköğretim
öğrencisi çocuklara katılımlarından dolayı teşekkür ettikten sonra etkinlik
hakkında bilgi verdi. Ardından konuşan 2430. Bölge Guvernörü Canan Ersöz
konuşmasına bu kıymetli projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek başladı. Çocuklara Rotary’nin ne demek olduğundan ve neler yaptıklarından bahseden Guvernör, “Dilerim Rotary Kulüplerinin gerçekleştirdiği küçük
büyük bütün projeler toplumumuza, insanımıza ve dünyaya armağan olur. Bu
dönem sloganımızda dediğimiz gibi ‘Hizmetleriniz dünyaya armağan olsun” diyerek konuşmasını bitirdi.
Ardından Bölge guvernörü Canan Ersöz ve Akdeniz Rotary Kulübü Başkanı Mutlu Koyuncuoğlu da çocuklarla beraber Lego robotlar yaptılar. Son derece faydalı ve keyifli geçen projenin bitimindeki gülen yüzlerden projenin ne
kadar başarılı geçtiği anlaşılabiliyordu.
Eğlenceli ve faydalı geçen Lego Robotics çalışmalarının ardından dağıtılan ödüllerden sonra Tegv Mersin sorumlusu Müberra Ateş her yıl kendilerine
destek olan Akdeniz Rotary Kulübüne, Başkan Mutlu Koyuncuoğluna, Guvernör Canan Ersöz’e teşekkürlerini ileterek birer plaket verdi. Organizasyon sonunda Veliler bu keyifli ve faydalı projenin çocukları için çok verimli geçtiğini
belirterek toplantıyı organize eden Akdeniz Rotary Kulübüne ve Başkan Mutlu
Koyuncuoğluna teşekkürlerini dile getirdiler.

Çayyolu Rotary
Kulübünün ‘Hayalin
Rotary ile gerçekleşsin’
projesi gerçek oldu

Ç

Akdeniz Rotary Kulübü – Tegv’de Okula Merhaba

R

otary 2430. Bölgesi Guvernörü Canan Ersöz’ün katılımıyla gerçekleşen “Tegv’de Okula Merhaba” projesinde 32 ilköğretim okulu öğrencisi çocuğa Lego Robotics çalışması yaptırıldı. Bu çalışmada amaç çocuklara
bilim ve teknolojiyi sevdirirken, onların yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve anlamlı yaşam becerileri kazandırmaktı. İki gruba ayrılan çocukların bir kısmı Legolarla yaratıcılıklarını artırırken, kalan kısmı Pınar Uğur ve Ebru Taşçıoğlu
(techno kids) önderliğinde Legolardan robotlar yaptılar. Projeye 2430 bölge
guvernörü Canan Ersöz, 1.grup kulüplerden sorumlu Esra Eraslan’ın yanı sıra

ayyplo Rotary Kulübünün 2014 yılında başlattığı “HAYALİN ROTARY ile GERÇEKLEŞSİN” projesi otizm farkındalığı
konusunda otistik çocuğu olan
bir annenin hayalini gerçekleştirdi ve otistik Ömer’in yıldızı parlamaya başladı. Annesi Nuran Aslanol ile birlikte Kapadokya Rotary
kulübünün Otistik Yaz Kampına
davet edilen Ömer, hayatında ilk
kez bir kamp yaşantısının yanısıra at binmek ve havuzda yüzmek gibi ilklerle
tanıştı ve mutlu oldu. “Rotary’nin Ömer’e ve otizmli çocuklara hizmeti devam
edecek” diyen dönem Guvernörü Canan Ersöz “Ömer artık bizim için otizmli
çocukların sembolüdür. Ancak Ömer için verdiği mücadeleden dolayı annesini
de yürekten kutluyorum” dedi.
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Kulüp projesi kapsamında anne Nuran Aslanol tarafından yazılan “Gözlerinde Buldum Kendimi” adlı kitap bastırıldı. Çayyolu Rotary Kulübü geçmiş
dönem başkanı Nilgün Pekçağlıyan da anne ve Ömer ile ilgili şunları söyledi:
“Nuran Aslanol çok az otizmli çocuk annesinin gösterebildiği iradeli savaşı
‘Hayal-in’ projemizin de desteğiyle kazanmıştır. Anne Otistik çocuğunun yanı
sıra diğer iki çocuğunu da mükemmel yetiştirmiş ve onları da Ömer konusunda
bilinçlendirerek kendisine iki yardımcı melek daha eklemiştir. Ömer’e gelince
onun iyileşmesi mümkün değil ama tıpkı ailesi gibi toplum tarafından kol kanat gerilerek kabul edilmesi mümkün… Bu kitapta Ömer’den ziyade toplumda
onun mücadelesini veren annenin, omuzlarındaki yükü taşıyacak manevi bir
desteği olmaya çalıştık.
2015 Dönem Başkanı Refik Naci Gizer ise “kitap fikri bizleri öylesine heyecanlandırmıştı ki hızlıca bastırılırdı. Bu sırada benim başkanlık dönemim başlamıştı. Sayın Nuran Aslanol adına geçmiş dönemde büyük yol katetmiş, ona
verdiğimiz sözü tutmuş kitabını bastırmıştık. Ama burada bitmemeliydi. İşte bu
andan itibaren benim hayallerim başladı. Bu kitap ne kadar çok tanınırsa Nuran Hanım ve Ömer’in şahsında pek çok engel kaldırılabilecekti. Öyle ya, Nuran
Hanım başına gelenleri ve Ömer’i tanrının bir lütfu olarak kabul ederek engelleri aşmış normal hayata devam etmek isterken biz toplum olarak bilinçlendirilemediğimiz için kendi engellerimizden dolayı engel oluyorduk bu insanlara…..”
dedi.
“Kitabın kapağındaki resim ünlü ressam Tülay Çiftçi’nin küçük Ömer’e ve
annesine bir armağanı oldu. Kitabın adına gelince belki şiiri yazarken Ömer’i
tanımıyordu bile Olgun Şensoy ama Nuran Hanımın konuşmasına davetli olduğu kulüp toplantısında tanık olanlardan biriydi ve o da titreyerek kitabın isim
babası olmayı teklif etti. ‘GÖZLERİNDE BULDUM KENDİMİ’ şiirinin adını ve bir
şiirini Ömer’e armağan ederek kocaman yüreğini ortaya koydu her iki sanatçıya da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyen Refik Naci Gizer “herkesi Ömer’in
gözlerinde kendini bulmaya ve engellerden kurtulmaya davet ediyorum” diye
sözlerini bitirdi.
Ömer farkında mı bilmiyoruz bu çaba ve mücadelenin ama herkesi OTİZM
konusunda tek yürek olmayı, birleştirmeyi başarsın istiyoruz.

Çukurova Rotary’nin küresel bağış ile gerçekleşen projesi

Ç

ukurova Rotary Kulübü, Güney Kore’nin Seul Rotary kulübü ile 36.000
dolar tutarında Küresel Bağış ile gerçekleştirdi. Güney Kore Seul Rotary Kulübü ile ortaklaşa “New Born Babies Survive Better” isimli proje kapsamında Çukurova Ünversitesi yeni doğum ünitesine 2015 Ağustos sonunda iki
adet kuvöz ve bir adet panda Warner cihazı bağışlandı.
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Çukurova Rotary Kulübü üyeleri,bu projede emeği geçen başta Tuğrul
Yeğenağa, Tuncay Çoşkun olmak üzere katkılarını esirgemeyen Adana Rotary
Kulübü, Adana Güney Rotary kulübü, Adana Seyhan Rotary kulübü, Adana Tepebağ Rotary kulübü, Adana 5 Ocak Rotary Kulübü’ne teşekkür ettiler.

Falez RK, yoğun faaliyetleri ile döneme damga vuruyor

F

alez Rotary Kulübü, Kısa Dönem Gençlik Değişim Kampı Discover Anatolia XII Projesi çerçevesinde yurt dışından gelen 11 kişilik konuk öğrencileri 03.07.2015 Cuma günü sabahı keyifli geçen yat turundan sonra, öğleden sonra aktivitesi olarak bisikletle Antalya turu yaptırdı. Konuk öğrenciler
Rotaryen ve Rotarakt üyelerin evlerinde misafir edildiler.
Ertesi gün sabah Tenis İhtisas ve Spor Kulübü’nde tekrar buluşan Rotaryenler ve misafirleri, dönem sayman Özgür
Aydın ile birlikte Konya’ya hareket ettiler. Öğrenciler Konya
Meram Rotary Kulübüne teslim
edildikten sonra, Konya Meram Rotary Kulübünün ev sahipliğinde Mevlana
Müzesi ziyaret edildi.

Falez Rotary bir okulun ana sınıflarını yeniledi

F

alez Rotary kulübünün bir düşünün daha gerçekleşmesi yolunda
önemli bir proje hayata geçirildi. Kulüp, eğitime destek kapsamında
amacını, okul öncesi çocukların yetiştirilmesinde daha önemli katkılarda bulunmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda, cumhuriyetçi, aydın nesiller yetiştirmek, çocukların okuma öğrenme düşlerini sağlıklı bir ortamda
gerçekleştirmek olarak tanımlamıştı. Bu kapsamda, bütün çocukların eğitim-
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lerinin önemli olduğu bilinciyle, onların ülkenin ihtiyaç duyduğu aydın beyinlere sahip olabilmelerine katkı sağlamak üzere, başlattılan projelerin takipçisi
olmayı kulüp ilke olarak kabul etti. Bu projelerin birinde, 2015-2016 EğitimÖğretim yılı başlamadan önce, Kepez Bölgesinde bulunan Habipler Ortaokulu Falez Rotary Ana Sınıflarının iç boya/badana tamirat, asmatavan, dış boya/
badana, oyun parkı boyaması ve bütün eksiklikler tamamlanarak hazır hale
getirildi. Kulüp üyeleri Rotary ailesinin ve 2430. Bölge Guvernörünün desteğini de yanımızda hissederek büyük bir şevkle “Hizmetlerimiz Dünyaya Armağan
Olsun” diyerek yollarına devam ediyor.

2430. bölgenin Konuşmacı Bankası Eğitici Eğitimi

U

R 2430. Bölge 2015-16 Dönemi Konuşmacı Bankası Eğitici Eğitimi,
22 Ağustos 2015 tarihinde Ankara, Limak Ambassodor Otel’de, Ankara Ulus Rotary Kulübü ev sahipliğinde, yapıldı. Dönem boyunca kulüplerde
Rotary bilgileri çerçevesinde sunumlar gerçekleştirecek olan “Konuşmacı
Bankası” üyelerine etkili sunum teknikleri, sunum hazırlama yöntemleri, grup
tartışma liderliği gibi konularda bilgi paylaşımında bulunuldu ve eğitimler atölye çalışmaları ile de desteklendi.
Kırkın üzerinde katılımcı ile gerçekleşen Eğitici Eğitimi programında Bölge Eğitmeni GDG Malik Aviral, Rotary Bilgileri Kom. Bşk. GDB Banu İnanç, Konuşmacı Bankası Kom. Bşk. GDB Ertuğrul Kaya, GY Hakan Karaalioğlu ve GDB
Mehmet Namal sunumlar yaptılar. Gün boyu süren eğitimde katılımcıların
yüksek ilgisi dikkat çekici idi. UR 2430. Bölge’de dönem boyunca devam edecek Rotary Bilgileri eğitimlerinin bir parçası olan bu programın kulüplerimiz
tarafından büyük ilgi ile karşılanacağına inanıyoruz. Konuşmacı Bankası’ndan
konuşmacı talep etmek için Komite Başkanımız GDB Ertuğrul Kaya’ya ulaşabilirsiniz (ertugrul.kaya@gmail.com).

Malatya Rotary Kulübü 95 ihtiyaç sahibi aileye gıda
yardımında bulundu

M

alatya Rotary Kulübü 95 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu. Proje kapsamında kulüp üyeleri, belirlenmiş 95 adrese bizzat

giderek, yardımları kendi elleriyle teslim ettiler. İhtiyaç sahibi ailelerin evlerine misafir oldular ve onların dertlerini dinlediler. Onlar için başka neler yapılabilecekleri konusunda bilgi sahibi oldular.

Mersin Rotary Kulübü “Fen Sokağı” projesi

M

ersin Rotary Kulübü ve Mersin Rotaract Kulübünün ortaklaşa yaptığı ‘’FEN SOKAĞI’’ projesi 11 Ağustos 2015 tarihinde Karacailyas İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin, fen derslerinde işlenen konuları daha iyi anlamalarını sağlamak ve öğrendiklerini pekiştirmek için, okul
duvarlarına görseller yerleştirildi. Projede, kulübümüzün kısa dönem öğrencileri de yer alarak keyifli zaman geçirdiler.

Mersin Rotary Kulübü
‘Çocuk Göz Sağlığı
Projesi’

M

ersin’de
bulunan
Rotary Kulüplerinin
ortaklaşa düzenlediği “Çocuk
Göz Sağlığı Projesi” 29 Ağustos 2015 Cumartesi günü
Mersin’de gerçekleştirildi. Göz
hastalıkları uzmanları Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu ve Doç. Dr. Ayça Sarı’nın
eğitimci oldukları proje kapssamında çeşitli ana olullarında görev yapan 34
öğretmene eğitim verildi.

Baba-çocuk kampı

M

ersin Rotary Kulübü’nün düzenlediği Geleneksel Baba-Çocuk
Kampı, 30 Ağustos 2015 tarihinde Atlılar Köyü’nde gerçekleştiril-
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di. Çocuklarla beraber eğlenceli dakikalar yaşanan etkinlikte halat çekme,
dart, yumurta taşıma, çuval ile zıplama, penaltı çekme gibi yarışmalar düzenlendi. Üyeler arasında düzenlenen Tavla Şampiyonasına katılım yoğundu.
Mersin Rotary Kulübü, 64 kişilik aile olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da bu
kapsamda büyük coşku ile kutladı.

Erken Tanı Hayat
Kurtarır projesi

M

ersin
Rotary
Kulübü, Prostat Kanseri,
hastalıkların önlenmesi
ve korunma, Kalp Hastalıkları projelerini M.Akif
Ersoy Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirdii.
Proje kapsamında, hastalara Prostat kanseri ve kalp hastalıkları ile ilgili bilgiler verildi ve farkındalık yaratıldı. Proje ile 1000 kişiye ulaşılası hedefleniyor.

Samsun Rotary Kulübü Kumköy Toplum Birliğindeki ilkokul
öğrencilerine 15 günlük yaz kampı düzenledi

S

amsun Rotary Kulübü, kurmuş olduğu Kumköy Toplum Birliğinde bulunan, Kumköy ilkokulu öğrencilerine 15 gün süren bir yaz okulu düzenlendi. “Farklı Pencere Koçluk ve Eğitim Merkezi”nin sponsorluğu ve organizasyonu ile düzenlenen Yaz Aktiviteleri /Yaz Okulu 15 gün süre ile devam etti.
Çocuklar hergün öğlene kadar yabancı öğretmenler eşliğinde İngilizce
çalıştılar, öğleden sonra sosyal medya adabı, fotoğrafcılık ve fotoğraf felsefesi, fen deneyleri, matemetik deneyleri, drama eşliğinde edebiyat çalışmaları
ve kişisel gelişim atelyesi, Yelken klübü sponsorluğunda yelken sporu, Hayal
Kahvesi sponsorluğunda buz pateni ile tanıştılar. Çalışmalar 15 gün boyunca
saat 10-16 arasında gerçekleştirildi.

Kısa dönem öğrencileri için yaz kampı

S

Çocuktan gelin olmaz

R

esmi raporlara göre, Türkiye’de her 3 evlattan 1’i çocuk gelin. Bu
utançta Avrupa şampiyonuyuz. Kongo, Afganistan, Uganda ve
Nijer’den daha iyiyiz! Ama maalesef dünya beşincisiyiz.
Bir başka istatistik; her 10 çocuk gelinin 4’ü, yani yüzde 25’i 2. eş. Kadın
sığınma evlerine sığınanların yüzde 35’i çocuk gelin!
İşte bu nedenlerden dolayı, Mersin Rotary Kulübü toplumda farkındalık
yaratmak amacı ile 3 aşamalı bir proje gerçekleştirdi. İlk aşamada, Mersin’in
birçok önemli merkezi noktalarında bulunan billboard, mega board, mega
light ve raketlerine 15 gün süreyle dikkat çeken afişler konuldu. İkinci aşamada, Dönem Guvernörü Canan Ersöz’ün de katıldığı bir seminer düzenlendi ve
hazırlatılan 10 dakikalık kısa film, seminere katılan kişilere seyrettirildi.
Son olarak da, aile danışmanı Dr. Obengül Ejder katılımcılara konu ile ilgili
bir sunum yaptı. Bu projede, Akdeniz Belediyesi, Ada Outdoor, Gropolis Ajans
ve Arkan Ajans ile ortaklaşa bir çalışma yapıldı. Çocuk gelinler ile ilgili toplumda farkındalık yaratılırken, Rotary’nin tanıtımı da gerçekleştirildi.
Son olarak diyoruz ki, çocuklar; doktor olmalı, avukat olmalı, mühendis olmalı, öğretmen olmalı, mimar olmalı, sanatçı olmalı AMA ASLA ASLA ÇOCUKLAR GELİN OLMAMALI.
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amsun Rotary Kulübü bu yaz da kısa dönem öğrencilerine yaz kampı
düzenledi. 31 Temmuz günü gelmeye başlayan 9 adet kısa dönem yaz
kampı öğrencisi bu yıl Amerika, İtalya, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Hollanda,
Polonya , Çekoslovakya’dan geldiler.
2 Ağustos günü kulüp üyeleri, kısa dönem öğrenciler ile birlikte 55 kişi birarada Nebyan ‘da hoşgeldiniz pikniği düzenledi. 3 Temmuz günü ana teması
fotoğrafçılık eğitimi olan kamp başladı. Fotoğrafçılık eğitimi verilen öğrenciler,
arta kalan zamanlarında sosyal etkinliklerde bulundular, fotoğraf çekimi yaptılar. Öğrencilerin çektiği fotoğrafların sergisi toplantıları renklendirdi.
Tamamlanan kampın sonunda, cumartesi, günü Yelken Kulübün den yola
çıkan kafile, Kayseri mantısı, Avonos gezisi, çömlek yapımı, saç müzesi derken
akşam Ürgüp’e vardı. Otele yerleştikten sonra akşam da Ürgüp gezisi yapıldı.Akşam otelde konakladıktan sonra sabah 11’de Mersin kulübü öğrencileri
Ssamsun Kulübünden teslim aldı.

Zeugma Rotary’den ‘Çocuk Gelinlere Dur’ kampanyası

E

rken yaşta yapılan evlilikler özellikle kız çocuklarının toplumdaki eşitsiz konumunu pekiştirmekte ve hayata dair tercihlerini azaltmakta.
Ruhsal ve bedensel gelişimini henüz tamamlamamış, kendi yaşamının kontrolünü eline henüz alamamış, haklarını bilmeyen yüzlerce genç çocuk kendi istekleri ile veya ailelerinin zorlamasıyla evlenmekteler. Zorla da olsa, kendi rızasıyla da olsa küçük yaşta evlilikler hem erkek hem kadın için bir travma teşkil
ediyor. Her yıl binlerce kız çocuk, henüz büyümeye fırsat bulamadan evlendiriliyor. Araştırmalar, eğer önlem alınmazsa, dünya genelinde, 2020 yılına ka-
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dar 150 milyon kız çocuğun “gelin” olacağını gösteriyor. Türkiye’de ise her beş
kadından biri çocuk yaşta evlendiriliyor. Küçük yaşta evlenmek kız çocuklar
için geri dönülmesi mümkün olmayan bir süreci başlatıyor. Eğitim yaşamları
sona eriyor, sağlık sorunları baş gösteriyor, şiddete maruz kalma riski artıyor, haklarını talep etme ve kullanma becerileri azalıyor, ömür boyu yoksulluğa
mahkum kılınıyorlar.

Zeugma Rotary Kulübü, Dünyanın ve ülkemizin kanayan bir yarası olan
“Çocuk Gelinlere dur” demek ve farkındalık yaratmak için, Bursa’lı iş adamı
Faik Kaplan’ın çektiği “Ölüm Bizi Ayırana Kadar” isimli fotoğraf ve kısa film sergisini 11-12 Eylül tarihlerinde Primall AVM’de sergiledi.
11 Eylül Cuma günü açılışını 2430. Bölge Guvernörü Canan Ersöz’ün yaptığı sergiye ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Beraberinde Rotary tanıtım günleri de düzenleyen Zeugma Rotary Kulübü ziyaretçilere Rotary tanıtım broşürü,
bloknot ve kalem hediye etti.Basının da yoğun ilgi gösterdiği sergi, bir çok gazete ve haber sitelerinde geniş yer buldu.

Tadelle, Zumosol, Ton TV sponsor oldu.  Uluslararası boyuta ulaşan ve her geçen gün daha da fazla talep görmekte olan yarışma, Çanakkale’nin tanıtımına
katkıda bulunması ve insanları spora yönlendirmesi açısından Çanakkale Rotary Kulübü için büyük önem arzetmekte.

29 Ağustos 2015 Cumartesi günü Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası’nda
saat 12.30 dan itibaren açılan kayıtlar sonrası çip, bone ve çanta dağıtımları yapıldı. Saat 17.00 de yarış ve güzergahla ilgili brifing gerçekleştirildi, saat
19.00 da makarna partisi ile gün son buldu.  30 Ağustos 2015 Pazar günü
7.45’de Çimenlik kalesinde buluşan yarışmacılarla 8.45 de yarışmacı teknesi
ile Eceabat’a hareket edildi. 10.00 da yarışma start aldı. Ardından saat 14.00
de ödül töreni yine Çimenlik kalesinde gerçekleşti.
Y			
Yarışmada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2 bot, deniz polisi 2 bot ve
1 adet jet-ski, LİDAM 1 bot ve doktorlar, Afad bot ve kurtarma timi,
Wilusa Turizm 6 bot, sahil güvenlik
2 bot 1 dalgıç timi 2 sürat teknesi
bir adet 40mt’lik gemi ve helikopteri ile hazır bulundu. Yaklaşık 65
sandalcı, Dernek Başkanı Nejat Demiray önderliğinde aktiviteye katıldılar. Ayrıca yarışmada 15 adet cankurtaran ve 17 adet hakem görev aldı. Bu yarışma için özel olarak Türkiye Yüzme
Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ömer Akgül gelip, yarışmanın
başhakemliğini yaptı.  Bunun dışında Boğaz komutanlığı, Çimenlik Kalesi Komutanlığı, Gestaş, Eceabat Belediyesi, Eceabat kaymakamlığı, Sağlık İl Müdürlüğü, Gençlik İl Spor Müdürlüğü projeye destek verdiler.

Geleneksel Çanakkale Yüzme Yarışmasının 29.su yapıldı

Ç

anakkale Rotary kulübü öncülüğünde 29.su düzenlenen Çanakkale
Boğazı Yüzme Yarışması 30 Ağustos 2015 Pazar günü saat 10.00da
Ecebat’tan start aldı. 105 dakika süren yarış süresince boğaz gemi trafiğine
kapatıldı. Yarışa 382’si yerli 226’sı yabancı 608 (315yerli+215 yabancı toplam
530 denize atlayan) yarışmacı katıldı. 21 farklı ülkeden gelen yabancılar ın
yanında yerli katılımcıla ülkenin dört bir yanından farklı şehirlerden katıldılar.
441’i erkek, 167’si bayan (374erkek +156 bayan) yarışmacı katıldı.  
Yüzme yarışına Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Valiliği, Uysal Market, Figensoft, Rotary Bölge Federasyonu, Sera Gıda, Dardanel A.Ş., Wilusa Turizm,

Karia, Bodrum ve Dragos Rotary Kulüpleri ‘Engelsiz
Yaşam’ için biraraya geldi

D

ragos Rotary Kulübü ev sahipliğinde Karia Rotary ve Bodrum Rotary
kulübü katılımıyla, Forever Club Sponsorluğunda gerçekleşen ortak

E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 27

KULÜPLER’DEN HABERLER
rotary toplantıda 2420 ve 2440. Bölge Kulüpleri ortak amaç doğrultusunda
bir başka sivil toplum kuruluşu olan Bodrum Sağlık Vakfı Yöneticileri ile Dragos Rotary Kulübünün “Engelsiz Yaşam için Bir Akşam” projesinde biraraya
geldiler. Bodrum Sağlık Vakfı öğrenci ve ailelerinin ağırlandığı gecede engelli kardeşlerimize ve ailelerine engelsiz bir eğlence yaşatmanın mutluluğunu
paylaşıldı. Bodrum Kaymakamı Dr.Mehmet Gödekmerdan ve Eşi, Rotary 2440
Bölge Guvernörü Reha Akın ve Sedef Hanım, 2440 Bölge Bileşim Komitesi
Başkanı Serkan Ceylan ve 2440 Bölge Meslek hizmetleri ve mesleki eğitim komitesi Güney Ege koordinatörü İlknur Özer de geceye katıldılar.

Çekirge RK Rotary-Rotaract-Interact Şenliği’nin
8.sini Düzenledi

Ç

ekirge Rotary Kulübü her sene geleneksel olarak düzenlediği Çekirge Rotary-Rotaract-Interact Şenliğinin 8.sini 20 Eylül 2015 tarihinde
gerçekleştirdi. Şenlikte Rotary Ailesi elele tutuşarak “Barış Zinciri”ni oluşturdular.

Dokuz Eylül RK Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirdi

D

okuz Eylül Rotary Kulübü projelerde kurumlarla ortaklık yaparak
daha geniş kapsamlı hedeflere ulaşabilineceğini dikkate olarak,
Uluslararası taşımacılıkta önemli bir yeri olan DHL Firması ile çalışmasını sürdürüyor. Her sene olduğu gibi, bu yıl da gerçekleştirilen sosyal sorumluluk
projesi kapsamında, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Rotaryenleri ve DHL’in üst düzey yöneticileriyle beraber Çeşme’de sakız ağacı fidanları dikildi.

2440. Bölge ve Nilüfer Belediyesi, NİLSEM’le ilgili İşbirliği
Protokolü imzaladılar

N

ilüfer Belediyesi ile Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu
arasında mesleki becerilerin artırılması ve istihdam olanaklarının
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çoğaltılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Nilüfer Belediyesi ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun 2012 yılında ortaklaşa açtığı NİLSEM, 3 yıl
içinde bin kursiyere hizmet verdi.

İki kurum bu sefer ise NİLSEM’i daha da ileriye götürmek için yeni bir protokol imzaladı. İmzalanan yeni protokolle kursiyerlerin yaptığı çalışmalar yurtiçi ve yurt dışında satılarak gelir elde edilecek. Aynı zamanda her mesleğin
orta sınıflarının da eğitim seviyeleri artacak. ‘Önce insan’ ilkesiyle çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Biz
2005 yılından bu yana hizmete sunduğumuz İş ve Meslek Edindirme Ofisi’yle ‘iş
arayan’la ‘iş veren’ arasında bir köprü olduk. Çeşitli meslek edindirme kurslarıyla birlikte istihdama katkı sağladık. 2012 yılında Uluslararası 2440. Bölge
Federasyonu ile Nilüfer Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yaşama geçirdiğimiz ve
NİLSEM adını verdiğimiz Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi’yle bu çalışmalarımız
farklı bir boyut kazandı. 3 yıl içerisinde yaklaşık bin kursiyerimiz becerilerini
artırmasının yanında, birbirleriyle dostluklar kurarak sosyal ilişkilerini de geliştirdiler. Bunun yanında ürettiklerini satarak ailelerine de katkı sağlamış oldular” dedi. NİLSEM’in piyasa koşullarına uygun ile rekabet gücü olan sosyal
dayanışma niteliğini kalıcı ve sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini belirten
Başkan Bozbey, “Protokol kapsamında tüm ilgili tarafların katılımı sağlanan bir
dernek kurulacak. Böylelikle derneğe ait bir iktisadi işletme yapılanma modeline geçmesi sağlanacak. NİLSEM kursiyerlerinin hazırlamış olduğu sanatsal
değere sahip ürünlerin, ekonomik bir girdi haline getirilmesiyle, yurt içi ve yurt
dışındaki kardeş kentlerimizde bu oluşumun tanıtılması ve çeşitli işbirlikleri de
gerçekleştirilecek. En önemlisi meslek sahibi kişilerin, kişisel donanımlarını
artıracak programlar düzenlenerek, meslek edindirme çalışmaları da devam
edecek. Özellikle genç işsiz rakamlarının tırmanışa geçtiği şu günlerde, istihdama bir nebze olsa da katkıda bulunacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.
Uluslararası 2440. Bölge Federasyonu olarak Rotary’nin dünyada 6 öncelikli alan doğrultusunda hizmet verdiğini vurgulayan Uluslararası Rotary 2440.
Bölge Guvernörü Reha Akın, “NİLSEM bu 6 öncelikli alanın hepsine hitap eden
bir proje. NİLSEM bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla ne kadar başarılı
bir proje olduğunu kanıtladı. NİLSEM’de ortaya konulan eserlerin sanatsal değerlerinin yanına ticari değeri de katarak onları dünyadaki 34 bin rotary kulübü ve 1 milyon 300 bin rotaryenin cazibesini oluşturacak şekilde ticari ortama
taşımak Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle gelişti. Bu ticari konunun yanında eğitim konusuna da imza attığımız için mutluyuz. Toplumumuzda hizmet verecek
ara elamanın yetişmesi gerekiyor. Ara elemanın yetişmesi, yapılan işlerdeki
kaliteyi de artırıyor. Bu kalitenin artması için NİLSEM de ev kadınlarının el be-
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cerilerini geliştirerek, onları meslek sahibi yapmanın yanı sıra, rotaryenlerin,
belediye görevlilerinin ve komitelerin vereceği eğitimler, projenin anlamını artırıyor” diye konuştu.

sabahın erken saatlerinde pedal çevirmeye başlayan yaklaşık 800 bisiklet tutkunu, Mudanya yolu güzergâhını takip ederek zorlu yolculuk sonrası Mudanya
Mütareke binası önüne vardı.

Edremit RK Yasyer
İÖO’nun tuvaletlerini
yeniledi

G

erek eğitime destek, gerekse de sağlıklı bir ortamda eğitimin gerçekleştirilmesi amacıyla Rotary kulüpleri okullarımızda
çeşitli projeler gerçekleştiriyorlar.
Bunun bir örneğini de Edremit Rotary Kulübü yaptı. Kulüp gerçekleştirdiği projesiyle Yasyer İlköğretim Okulunun tuvaletlerini yeniledi.

Gündoğdu RK Engelliler Derneğine masa tenisi masası aldı

G

ündoğdu Rotary kulübü, Eylül başında GDB Banu Şahinoğlu ile beraber Buca Engelliler Derneğine 1 adet Masa Tenisi Masası ve aksesuarlarının bağışını gerçekleştirdi. Engelliler derneği üyeleri şu anda aktivitelerini bağışı yapılan masanın yerleştirildiği Buca Belediyesi Engelliler Hizmet
Merkezinde sürdürüyor. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Yastık derneğin
hem zihinsel hem de bedensel engelli, yaşları 23 ila 45 arası engelli vatandaşlarımıza hizmet verdiğini belirtti. Mevzuata göre 22 yaşından sonra engelliler
Devlet Okullarına devam edemiyor ve ancak Halk Eğitim Merkezleri tarafından
Engelliler Derneklerine haftada 2 gün sağlanan öğretmenlerle eğitim alabiliyorlar. Folklör, ritim, jimnastik, masa tenisi, koro faaliyetlerinde bulunuyorlar.
Zihinsel Engelli vatandaşlar, velileri tarafından hafta içi hergün 16:00-18:30
saatleri arasında derneğe getiriliyorlar ve eğitime katılıyorlar. Dernek Yönetim Kurulu üyesi Nihal Yastık, bu katkılarından dolayı Gündoğdu Rotary kulübüne derneğin teşekkürlerini iletti.

Tophane RK Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet
Turunun 7.sini Düzenledi

T

ophane Rotary Kulübü’nün düzenlediği, bu yıl 7.’si gerçekleştirilen
“Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet Turu” Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya Mütareke Meydanı’nda sona erdi. Tophane’den başlayan bisiklet turuna yaklaşık 800’e yakın profesyonel ve amatör bisikletçi katıldı.
Mudanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde sona eren Bisiklet Turu bu yıl “Barışa
Pedal Çevirin” temasıyla gerçekleşti. Tophane’deki Saltanat Kapı’nın önünden

Burada sporcuları karşılayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, organizasyonu gönülden desteklediğini ve barış temasıyla gerçekleşen anlamlı turun her geçen yıl büyüyerek devam edeceğine inancının tam
olduğunu söyledi. Etkinliğe katılan tüm sporcuları kutlayan Türkyılmaz, “Barış adına gerçekleşen etkinliklerin Dünya’da hakim olmalıdır. Barış nidalarını
yükseltmemiz gerekiyor. Hepimizin barış için bir şeyler yapmamız gerekiyor”
ifadelerini kullandı. Çevre dostu araç olan bisikletlerin önemine vurgu yapmak
istediklerini dile getiren Tophane Rotary Kulübü Dönem Başkanı Yalçın Aras,
etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. Hem çevre bilincine
hem de bisikletin bir yaşam aracı olduğuna dikkat çekmek istediklerini ifade
eden 2440. Rotary Bölge Guvarnörü Reha Akın, etkinliğe olan katılımın her geçen gün artarak devam etmesini diledi. Mudanya Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Bisiklet Federasyonu Bursa İl temsilciliğinin katkıları ile düzenlenen ve Hakan Nuray Özdündar çiftinin de anıldığı etkinliğe katılan 800 bisiklet tutkununa birer çekiliş kuponu da verildi. Turun finalini oluşturan Mudanya’da yapılan
çekilişle, katılan sporculara bisiklet, eldiven ve bisiklet ile ilgili kitaplar hediye
edildi. Toplu olarak çekilen fotoğraf ile etkinlik son buldu.

Kültürpark RK dönemin
ilk Toplum Birliğini
kurdu

K

ültürpark Rotary Kulübü, dönem başında
önemli bir adım atarak 2440.
bölgede dönemin ilk Toplum Birliğini kurdu. 1 Temmuz’da Kültürpark RK üyeleri ve 11. Grup
Guvernör Yardımcısı Tayfun
EYİEL in katılımı ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
“Toplum Birliğinin” kuruluşu gerçekleşti. Gündoğdu Rotary kulübü, bu arada
hastanede iki kez kermes düzenleyerek gelir elde etmye başladı. Elde edilen
gelir ile Kültürpark Rotary Kulübü hastanenin “gebe okulu”nun tefrişini yapmaya başladı ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Gebe Okulu’nun
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ihtiyaçlarını tek tek almaya başladı. İlk alımı hamilelerin rahat etmeleri için
koltukları alarak başlayan Kulüp ihtiyaçların tamamlanmasıyla Eylül ayında
okulun faaliyete geçmesini de sağladı.

lim Sır, Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Başhekim Murat Acet, Baş Hekim
Yardımcısı Bilge Karaarslan, Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Selma Özcan, Kulüp Başkanı Erdal Erdiliballı Geçmiş dönem Guvernörü Mecit
Isce, Hakan Semerci, Mahfi İsce ve eşi Mine İsce, Göktan Çallı, Nilgün Özbaşlı
Bütün, Halil Karaarslan tüm Hastane, doktor ve çalışanları ile hem Söke Rotary Kulübü Üyesi hem de büyük bağışçı Beliğ Azbazdar eşi Hülya Azbazdar ve
oğulları Onur Azbazdar ailesi ile beraber katıldılar.

Söke RK çevreye zararlı
zirai ilaç kutularını imha
etti

S

Urla RK Kadıovacık Toplum Birliğinde tiyatro
etkinliği düzenledi

U

rla Rotary Kulübünün sürdürülebilir projesi olan Kadıovacık Köyü kalkınma projesine destek amacıyla organize ettiği Tiyatro etkinliği 11
Eylül 2015 Cuma akşamı Kadıovacık köy meydanında gerçekleşti. Tiyatro›yu
kulüp üyeleri ve eşleri başta olmak üzere misafirler ile beraber yaklaşık 150
kişi izledi. Tiyatro, izleyenler ile birlikte interaktif bir şekilde oynandı.

öke Rotary Kulübü üyesi Sami
Nalıncı‘nın öncülüğünde, Kulüp Başkanı, üyeler ve Aydın İli Balat,
Batı mahallesi ile Söke’ye bağlı Tuzburgazı üreticileri ile ortaklaşa olarak
bölgedeki araziler üzerinde bulunan
zirai ilaç kutularını topladılar ve imha
ettiler. Ağırlıklı olarak pamuk, ayçiçeği, buğday ve soya ürünleri ile ilgili zirai mücadelelerde bilindiği üzere zirai ilaçlar kullanılmakta. Aşırı kullanım ve ilaç kutularının toplanmaması neticesinde
özellikle toprağın ve yeraltı sularının zehirlenmelerine sebebiyet verilmekte ve
ayrıca çevreye zarar veren bir görüntü ortaya çıkmakta. Bu nedenle bu ilaç
kutularının toplanıp imha edilmesi veya geri dönüşümde değerlendirilmesi bu
riskleri azaltacağı için projede hedef olarak tespit edildi.

Karagöz RK ‘Trafikte Ben de Varım’ dedi

K

aragöz Rotary Kulübü 6 Eylül 2015 Pazar günü, trafikte bisikletlilerin güvenle seyahat edebilmeleri için farkındalık yaratmak amacıyla
gerçekleştirdiği etkinlikte 150 bisikletli ile birlikte “ Trafikte BEN de varım “
yazılı formalarla 60 km yol kat ederek bisiklet sürücülerinin sesini duyurdu.
“Trafikte BEN de varım” etkinliğinin bu ikinci etabında, bisikletliler Bursa’dan
Bandırma’ya pedal çevirdiler.

Söke RK Küresel
Bağış Projesi teslim
edildi

S

öke Rotary Kulübü
2014-2015 döneminde gerçekleştirdii Söke
Devlet Hastanesine 37.500
dolarlk doğum odası küresel bağış projesinin teslimini 19 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirdi. Teslim törenine Dönem Guvernörü Reha Akın, eşi Sedef, Asistan Guvernör Se30 - 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 5

Karşıyaka Rotaract çocuk hastanesinde etkinlik düzenledi

K

arşıyaka Rotaract Kulübü ve İzmir Gönüllü Palyaçoları 20 Eylül pazar
günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’ni ziyaret etti.
Proje ekibi, tedavi gören çocuk hastaların moral ve motivasyonunu güçlendirmek ve tedavi sürecine bir nebze de olsa katkı sağlamak için Kurban Bayramı
öncesinde çocuklar için bir etkinlik düzenledi.
Palyaço ve çizgi kahraman kıyafetleri giyen gönüllüler hastane içinde kurulan aktivite alanında çocuk hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi. Aktivite
alanında çocuklarla birlikte şarkılar söylenip oyunlar oynanarak çocukların
Kurban Bayramı öncesinde kendilerini yalnız hissetmemesi sağlandı. Karşıyaka Rotaract Kulübü ve İzmir Gönüllü Palyaçoları çocuk hastalarla yakından
ilgilenip onlara oyuncak ve kıyafet gibi bayram hediyeleri verirken, ailelerine
de yine çocuklar için bebek bezi yardımında bulundu.
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Karşıyaka Rotaract Kulübü Başkanı Gülce Pınar Soykut ziyaretin amacına
ulaştığını belirterek “Yaşıtlarının aksine günlerini hastanede geçirmek zorunda olan küçük bir çocuğun yüzünde yarattığınız o gülümseme, sizinle eğlenirkenki heyecanı ve neşesinin verdiği mutluluk tarif edilemez bir duygu. Onlarla
birlikte yeniden çocuk olmak bizleri gururlandırdı” şeklinde konuştu. İzmir Gönüllü Palyoçalarıyla ilk kez bir projede çalıştıklarını söyleyerek “Onlarla gerçekten iyi bir ekip olduk. Bundan sonra da kendileriyle her projede yer almaya
ve onları desteklemeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

logo arasından titizlikle yapılan inceleme sonucu, Bölge Rotaract Temsilciliği
adına yarışmaya gönderilen logo kullanılmak üzere seçildi. Dönem Guvernörü
Reha Akın, Yağmur Lena liderliğinde Bölge Rotaract Temsilciliğini yürekten
kutlarken, destek veren, katkı koyan diğer kulüplere de teşekkür etti.

Aslantepe RK, kulüp içi eğitim çalışmalarına başladı

M

Gündoğdu Rotary Kulübü Yelken Festivali

15.

Geleneksel Gündoğdu Rotary Kulübü Yelken Festivali 2 Ağustos 2015 tarihinde Çeşme Altınyunus Otelinde Lemon Sailing
School Yelken Okulu ve Arkas Spor Kulübü işbirliği ile yüksek bir katılımla düzenledi. Yaşları 7 ila 16 arasındaki gençlerimiz yelkenleriyle masmavi sularda
dans ederek adeta bir şenlik havası yarattılar. Yelken Sporu gençlerimizin hızlı
ve doğru karar alabilmelerini, denizde tek başlarına aldıkları bu kararları uygulamalarını, ailelerinden bağımsız tek başlarına birey olarak düşünebilmelerini sağlayan, sorumluluk ve özgüvenlerini arttıran bir spor dalı. Gündoğdu
Rotary Kulübü, kuruluşundan bu yana Gençlik Hizmetleri Komitesinin her yıl
aralıksız düzenlemiş olduğu Yelken Festivalini gençleri yelken sporuna özendirmek ve yelken sporunu sevdirmek amacıyla organize etmeye önümüzdeki
yıllarda da devam etmeyi planlıyor. Yelken Festivalin bitiminde, katılan gençlere sertifika ve madalyaları coşkulu bir törenle verildi.

2440. bölgenin
trafik logosu
belli oldu
Bu dönem 2440.
bölge Guvernörü Reha
Akın, trafik konusunu
bölgenin önemli projeleri arasına dahil etti.
Rotary ve Rotaract kulüplerinin katılabileceği ve trafik konusunun
gündemde kalmasına
yardımcı olacak bir logo yarışması da bu amaçla düzenlendi. Söz konusu Trafik
logo yarışmasına 6 Rotary Kulübü, 11 Rotaract Kulübü ve Bölge Rotaract Temsilciliği olmak üzere 18 kulüpten 76 logo tasarımı ile katılım gerçekleşti. 76

alatya Arslantepe Rotary kulübü 15 Eylül’deki toplantısındada kulüp içi eğitim çalışmalarına “Rotary’nin ABC’si” ile başladı. Kulüp
sekreteri mehmet Çamurlu Rotary ile ilgili yeni üye ve konuklara özet bilgiler
sundu.
Toplantıya Türkiye Çevre Ve Doğa Dostları Federasyonu Başkanı Feridun Tabur ve Uğurlu Termal Otel Satış Müdürü Muammer Polat konuk olarak katıldılar. Konuklar doğa sporları ve 2011 yılında Antalya’da düzenledikleri olimpiyat ile ilgili detaylı sunum ve bilgilendirme yaptılar. Bu konuda Rotary
projesi üzerinde birlikte çalışma kararına varıldı.

Konak Rotaract Kulübü’yle gülen yüzler

K

onak Rotaract Kulübü İzmir Ödemiş Küre İlkokulun’da okuyan öğrenciler için ‘Temel Kırtasiye İhtiyaçları’ yardımında bulundu. Kulüp
üyeleri, okula giderek erkek ve kız çocukları için sırt çantaları, çeşitli yazı kalemleri, defterler, boyama kitapları, okuma kitapları gibi daha birçok kırtasiye
malzemesi içeren ‘Okula Hazırlık Paketleri’ni’ öğrencilere teslim etti.
Konak Rotaract Kulübü Başkanı İsmail İlker Kalalı; ‘Hediyeler karşısında
öğrencilerin yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. İçlerindeki umutları yeşerten bu destekler sayesinde topluma eğitimli ve güçlü bireyler yetişecektir.
Biz de kulüp olarak her sene okuma ve yazmaya destek olabilmek için bu gibi
projeler yapmaya devam edeceğiz.’dedi.
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