KULÜPLERDEN HABERLER

ADIYAMAN NEMRUT ROTARY KULÜBÜNÜN 19 YILDIR SÜREGELEN ENGELLİLER PROJESİ

Engelliler davullar zurnalar eşliğinde yürüdü

A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün bu yıl 19.’su gerçekleştirdiği
"Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kortej yürüyüşüyle başladı.
Adıyaman Belediyesi tarafından Mimar Sinan Kültür Parkı’nda yurt içinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 300 engelli ve misafir için düzenlenen öğle
yemeğinde ihtiyaç sahibi engellilere başta Rotary Kulüpleri olmak üzere ATK
Tekstil tarafından 20 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.
Mimar Sinan Kültür Parkı önünden başlayan, yüzlerce engelli ve engelli
derneklerinin yanı sıra vatandaşların da katılımı ile Adıyaman caddelerinde
davullar ve zurnalar eşliğinde gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüne halk alkışlarla destek verdi. Demokrasi Parkı önünde son bulan karnaval havasındaki
yürüyüşün ardından engelliler ve Rotaryenler Adıyaman Müzesini ve şehrin
tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
“Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında Ankara,
İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Karadeniz
Ereğli ve birçok ilin yanı sıra ABD, Brezilya, Tayvan, Meksika, Tayland ve Bulgaristan başta olmak üzere Türkiye’nin değişik illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Adıyaman’a gelen Değişim Programı Öğrencileri, Engelliler ve
Rotaryenler Adıyaman’da adeta bir şenlik havası oluşturdu.

balık gurup 2 bin yıllık Cendere Köprüsüne, oradan da Dünyanın en yüksek
açık hava müzelerinden biri olan, devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında
güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği 2206 metre yükseklikteki
Nemrut Dağı zirvesine askerlerin ve Rotaryenlerin de yardımı ile zorlu bir tırmanışın ardından ulaşmayı başaran engelliler adeta büyülendi.
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi şehirde yapılan kortej gibi dünyanın ve Türkiye'nin bir çok köşesinden gelen yüzlerce ziyaretçinin de desteği ve katılımıyla tamamladı.
Zirvede “Ünlü Neyzen Burcu Karadağ ve Quartet Mezopotamya” grubunun
verdiği konserde Türk ve Batı müziğinin eşiz melodileri adeta gökyüzüne yükseldi.

Adıyaman
Nemrut Rotary
kulübünün
bu yıl 19.sunu
düzenlediği
aktiviteden
görüntüler

Nemrut zirvesinde engelliler için özel konser

U

NESCO’nun dünya kültür mirasları arasında saydığı, 2206 metre
yükseklikteki Nemrut dağı, engellileri misafir ederek “Ünlü Neyzen
Burcu Karadağ ve Quartet Mezopotamya” grubunun konserine ev sahipliği
yaptı.
Adıyaman’dan Kahta’ya gelen Rotary üyeleri ve engelli vatandaşlar, ilk
olarak tarihi Karakuş Tümülüsüne gitti. Buradaki gezileri tamamlayan kalaE Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 8 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 29
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32. Çanakkale Boğazını Geçme Yarışması yapıldı

Ç

anakkale Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen
"Çanakkale Boğazını Yüzerek Geçme" yarışmasının 32.si bu yıl 2018
Troya Yılı paralelinde "Troia için yüzüyoruz" temasıyla gerçekleştirildi. Avrupa
yakasında Eceabat'tan denize atlayan yüzücüler, 3.5 millik parkuru Anadolu
yakasındaki Çimenlik Kalesi iskelesinde tamamladılar.
Yarışmaya 78'i yabancı, toplamda 703 kişi başvurdu. Ancak 614 kişinin
katıldığı yarışta 540 kişi finiş çizgisini geçebildi. Yarışmanın birinciliğini 44 dakika 12 saniyelik derecesiyle Turgut Esen kazandı. Yarışmaya İngiltere Fransa
arasındaki Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle geçen Türk kadını
ünvanına sahip plan İzmirli sporcu Bengüsu Avcı da katıldı. Yarışın bir diğer
ilginç tarafı da çok sayıda engellinin yarışa katılmış olması idi.
Yarış esnasında yüzücülerin güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü
olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve balıkçı tekneleri yüzücülere refakat
etti. 3.5 millik yarışı tamamlama süresi 1 saat 45 dakika
olarak belirlendi. Kuvvetli
akıntı ve rüzgar nedeniyle bazı yarışmacılar zor anlar yaşadılar.
44 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci olan Turgut Esen'in ardından
44 dakika 22 saniye ile Hasan Kiper ikinci, 44 dakika 23 saniyelik derece ile
Hakan Emre Musluoğlu da üçüncü oldu.

Tophane Rotary'nin 10. Geleneksel Tophane Mudanya
Bisiklet Yarışı yoğun bir katılımla gerçekleşti

M

udanya Rotary'nin başlattığı ve Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mudanya Belediyesi ile beraber düzenlediği '10. Geleneksel
Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu geniş bir katılımla gerçekleşti. Burssa'da çevre, sağlık ve enerji gibi konulara dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak adına yapılan yarışın bu yılki sloganı "Bisikletli Yaşama Yol Ver"
olarak belirlendi.
Turun başlangıcında, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer
Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Tophane Rotary Kulübü Başkanı Ceyhun Yalçın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nuri Turan da hazır bulundu. Yarıştan önce konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,
bisikleti yaşam biçimi haline getiren katılımcılara teşekkür etti. Doğa ve çevre dostu tek ulaşım aracının bisiklet olduğunu belirten Bozbey, "Bütün bisiklet
kullanıcılarını geleceğimiz adına gönülden kutluyorum. Son bir yıl içinde bisiklet kullananların ölüm oranlarının maalesef çok olduğunu görüyorum. Buradan 'Ben Şoförüm' diyen herkesi bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen öncelikli olarak yayaya, bisikletliye, motosikletliye yol verin. Bunu bir yaşam biçimi haline
getirmeliyiz. İşte o zaman bisiklet kullanıcıları daha fazla artacaktır. Bisikleti
ulaşım aracı olarak kullananlar örnek insanlardır. Bisikletli yaşama herkesin
yol vermesini istiyorum. Nilüfer Belediyesi olarak bu tür çalışmalara bundan
sonra da her zaman destek olacağımızı belirtmek isterim. Böylece toplumu
bir adım daha ileriye götüreceğimize inanıyorum" dedi.
Tophane'deki Saltanat Kapısından başlayan tur, Mudanya'nın Mütareke
Meydanında son buldu.

Mavişehir RK 'Eğitim
için El Ele Geleceğe'
projesi yararına
konser düzenledi
Kadınlar genel klasmanında ise birinciliği 46 dakika 46 saniyelik derecesi
ile Bengüsu Avcı alırken, ikinciliği 49 dakika 31 saniyelik derece ile İpek Yalki,
üçüncülüğü ise 40 dakika 33 saniyelik derece ile Asya Savaş kazandı. Her iki
kategoride de elde edilen derecelerin yakınlığı yarışmanın ne kadar heyecanlı
geçtiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekti.
Yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya verilirken, dereceye girenlere
da hediyeler verildi. (Yazının bir bölümü Biga'nın Sesi gazetesinden alınmıştır.)
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M

avişehir Rotary
Kulübü, Foça Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Eğitim İçin El Ele Projesi yararına 31 Ağustos 2018 tarihinde Foça MW
Phokaia Hotel anfi tiyatrosunda, Olten Filarmoni Orkestrası sanatçılarının
katılımıyla bir konser düzenledi. Konser geliri Bedia Midilli Okulunda yapılacak
olan, seramik ve ebru atölyeleri için kullanılacak. Atölyeler, engelli öğrencilerin dışında, belli saatlerde halka açık olacak. Etkinliğe Olten Filarmoni, Foça
MW Phokaia Hotel, Bakırçay Havzası Balkan ve Rumeli Göçmenleri Derneği ve
Foça Atatürkçü Düşünce Derneği destek verdiler.

KULÜPLERDEN HABERLER
Elde edilen gelir kulübün devam eden Güneş Enerjisi projesinde kullanılacak.
Seminere ait tüm sunum, fotoğraf ve video çekimlerine https://2440rotary.
shutterfly.com link'inden ulaşabilirsiniz.

9. Grup RK'leri Metropolis'e Gezi Düzenledi

U

luslararası Rotary 2440. Bölge'ye bağlı 9. Grup Kulüpleri olan Alsancak, Buca, Dokuz Eylül, Güzelyalı, Kordon ve Varyant Rotary Kulüpleri bu yılın dönem projelerinden "Köyümüze Rotary Geldi" kapsamında Torbalı
Yeniköy Metropolis Antik Kenti'nin kalkınması ve kamuoyu gündemine getirilmesi, günü birlik turların teşvik edilerek özellikle köy kadınlarının üretime katılmasını sağlamak amacıyla ilk adım olarak yaklaşık 100 kişilik Rotaryen Grubuyla Köye ve Antik Kente bir gezi düzenledi. Projenin devamında ise 7 Ekim
tarihinde Metropolis Antik Tiyatrosu'nda geliri köy okuluna bağışlanmak üzere Olten Filarmoni Orkestrası Konseri düzenlenecek.

Bandırma RK'nden Toplum Hizmeti

B

andırma Rotary Kulübü Erdek Engelliler ve Engelli Aileleri Derneğine
ofis koltukları ile klima teslim etti. Bina girişine de tekerlekli sandalye için rampa yaptıracak. Ayrıca hocalarıyla beraber yaptıkları elişi (ahşap ve
seramik boyama) ürünlerini hem alarak hem de farklı platformlarda satmalarına destek olacaklar. 15 adet ofis koltuğunun teslimi daha önce tamamlanmıştı.

2440. Bölgede
iki yeni kulüp:
Varyant ve
Kuzey Yıldızı

2

Bursa RK'leri ONDOKAY Projesini
bu dönemde de devam ettirdiler

B

ursa'daki Rotary Kulüpleri Demirtaş Rotary Kulübü öncülüğünde Geleneksel ONKODAY projeleriini (Onkoloji tedavisi gören ihtiyaç sahibi çocukların,kıyafet, ayakkabı ve çanta ihtiyaçlarının karşılanması) çocuklarımızın tamamına dokunarak tamamladılar. Bu güzel projeye Uludağ, Bursa,
Gökdere, İnegöl, Heykel, Çekirge, Karagöz ve Yeşil Rotary Kulüpleri de destek
verdiler.

Çekirge RK
Geleneksel
Brunch'ı Başarıyla
Gerçekleşti

Ç

ekirge Rotary Kulübünün her yıl
geleneksel olarak düzenlediği Brunch 16 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti.

440. Bölge Rotary
ailesine İzmir ve
Bursa'dan iki yeni
Rotary kulübü katıldı. İzmir'de kurulan Varyant Rotary Kulübü 22 Haziran'da
beratını aldı.Kulübün ilk başkanı Tayfun Şenol ve sponsor kulübü bulunmuyor.
20 üye ile kurulan kulübün danışman guvernörü GDG Güneş Ertaş ve Guvernör özel temsilcisi de Gündoğdu Rotary kulübünden Begüm Şamlı. 2440. Bölge Rotary Ailesine yeni katılan Varyant Rotary Kulübünün Guvernör Ziyareti,
yeni üyelerin rozet ve Charter Töreni 4 Eylül 2018 tarihinde, kulübün toplantılarını yaptığı İzmir Bayraklı Hilton Garden Inn Otelinde gerçekleşti.
ursa'da Nazan Yücetaş Boran'ın başkanlığında kurulan ve 20 üyeden
oluşan Kuzey
Yıldızı Rotary kulübü de
beratını UR'nin 6 Eylül
tarihinde kulübü kabul
etmesiyle aldı. Kuzey
Yıldızı Rotary kulübü,
Rotary'nin yeni esneklik kurallarına paralel olarak değişik bir düzen uyguluyor. Kulüp her ayın 1. ve
3. salısı on-line olarak saat 21.00'de toplanıyor. Ayın ikinci ve dördüncü salısı
ise 19.30'da PodyumDavette toplanıyorlar. Kuzey Yıldızı Rotary kulübünün de
berat töreni 25 Eylül tarihinde 2440. bölge Dönem Guvernörü Alaettin Demircioğlu'nun katıldığı bir toplantıda yapıldı.

B
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belirttiler. Katkıda bulunan İstanbul Yeniköy ve İstanbul Beyoğlu Rotaract Kulübüne teşekkür ederek, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bütün öğrencilere başarılar dilediler.

Güzelyalı Rotary'nin ilk kadın üyesi

G

üzelyalı Rotary Kulübü 9 Temmuz 2018 tarihli toplantısında ilk kez kadın üye aldı. Güzelyalı Rotaract Emeklisi Nagihan Özdemir Türkel’in
Üyelik Törenine Dönem Guvernörü Alaeddin Demircioğlu, Bölge Üyelik Komitesi Başkanı Banu Dinçer ve Mentorluktan Sorumlu Komite Başkanı Nafih Butur hazır bulundu. Böylelikle 2440. bölgede kadın üyesi olmayan kulüp sayısı
2’ye indi.

Ordu Rotary'den kırtasiye yardımı

O

rdu Rotaract Kulübü, Ordu Rotary Kulübü, İstanbul Yeniköy ve
İstanbul Beyoğlu Rotaract Kulübü işbirliğinde hazırlanan kırtasiye
paketleri Gürgentepe Muratçık Okulu'nda eğitim - öğretim gören 40
öğrenciye ilköğretim haftasında ziyaret edilerek verildi.
Eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında seçtikleri Gürgentepe Muratçık
İlkokuluna ziyarette bulunan Ordu Rotary Kulübü Başkanı Tansu Odabaş ve
Ordu Rotaract Kulübü Başkanı Eylül Türkmen ve Ordu Rotary Kulübü üyeleri
ve Rotaract Kulübü üyeleri amaçlarının eğitime katkı sağlamak olduğunu, çalışmalarının bu yönde devam edeceğini belirttiler.
Ordu Rotary Kulübü üyeleri ve Ordu Rotaract Kulübü üyeleri önce çocuklarla tanışarak hediyelerini verdikten sonra okul müdürü Hasan Şanlı’yla sohbet ederek okulları ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldılar. Ordu Rotary Kulübü Başkanı Tansu Odabaş ve Ordu Rotaract Kulübü Başkanı Eylül Türkmen
yaptıkları açıklamada, seçtikleri Muratçık İlkokuluna hizmetlerinin devam
edeceğini, ayrıca okul kütüphanesine de okuma kitapları hediye edeceklerini
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Ordu RK dünya temizlik gününde çevre temizliği yaptı.

O

rdu Rotary Kulübü 15 Eylül Dünya Temizlik Gününde, Giresun Rotary
Kulübü, Progıda ve Piraziz Belediyesi çalışanları ile birlikte Dünya Temizlik Gününe dikkat çekmek için Piraziz eğrice plajında çöp topladı. Başkan
Tansu Odabaş “Her geçen zaman diliminde çöp miktarımız ve çevre kirliliğimiz artıyor. Toplumda çevre bilinci oluşturana kadar bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu projenin hazırlanmasında bizlerle olan Progıda’ya, Piraziz
Belediyesine, Giresun Rotary Kulübüne ve katılan tüm dostlara teşekkür ederiz.” dedi.

Ordu ve Giresun Rotary Kulüpleri
Baba Çocuk Yaz Kampı Düzenledi

O

rdu Rotary Kulübü ve Giresun Rotary Kulübü birlikte Kulakkaya Yaylası Ağaçbaşı Tabiat Parkı - Zifin Otel Giresun’da 28–30 Temmuz
2018 tarihlerinde Baba Çocuk Yaz Kampı düzenledi.
Çocuklarla beraber kurulan çadırlarda geçirilen iki gecelik kampa, Ankara İncek Rotary Kulübü, Samsun 19 Mayıs Rotary Kulübü, Samsun Karadeniz Rotary Kulübü, Giresun Rotary Kulübü ve Ordu’ Rotary Kulübünden katılım
oldu.
Hem babalar hem de çocuklar için unutulmazların yaşandığı kampın en
önemli anı ise, Ormanın içinde yapılan hikingin, eğlenceli ve bir o kadarda maceralı bir şekilde tamamlanması oldu. Daha sonra kamp ateşinin yakılması ve
Oryantiring yarışması ve eğitimlerle kamp tamamlandı.
Ordu Rotary Kulübü Başkanı Tansu Odabaş ilkini geçen yıl düzenledikleri kampı bu yıl Ordu ve Giresun Rotary Kulübü olarak düzenlediklerini, Baba
Çocuk Yaz Kampını geleneksel hale gelmesi için çalıştıklarını, bunun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna ve desteklenmesinin önemine
dikkat çekti. Bu tür etkinlikler ile kulüp üyeleri ve aileleri arasında birlik ve be-
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raberliği sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Odabaş, Baba Çocuk yaz kampını
gelecek yıl da yapmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Eşleşmiş Bağış Projesi
ile doktora yapma
imkanı

S

Kampa katılan katılımcılar güzel bir ortamda güzel bir hafta sonunu çocuklarla birlikte geçirdiklerini belirterek bu kampı düzenleyen Ordu Rotary
Kulübü ve Giresun Rotary Kulübü Başkan ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür ettiler.

Güney Rotary ve Güney Rotaract Ortak Toplantısında
Türkçe Dil Bayramında ''Türkçe ve Güzel Kullanımı''

G

üney Rotaract Kulübüyle yapılan ortak toplantıda, Güney Rotary, 26
Eylül Dil Bayramı sebebiyle ÇÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi,
Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fırat Demirağ'ı konuk etti. Türkçe ve Güzel kullanımı ile ilgili sunumunu yapan Fırat Demirağ birey olarak dilimize sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı.

Gençlerimiz Geleceğimiz projesi başladı.

G

üney Rotary kulübünün ''Gençlerimiz Geleceğimiz'' projesi ,
22.09.2018 tarihinde Guvernör Yardımcısı Funda Cirit, kulüp dostu
Merih Terzi, öğrenciler ve misafirlerin katılımı ile başladı.

eyhan Rotary Kulübü
Eşleşmiş Bağış Projesi
ile bir öğrenciye doktora yapma
imkanı sağladı.
Melodi Var Öngel isimli
Adanalı doktora adayı öğrencinin, gereken şartları sağlaması
sonucunda Londra'da, London
School of Economics (LES)'de
Peace and Conflict Resolution
üzerine yapmayı planladığı doktorasına Eşleşmiş Bağış Projesi kapsamında
sponsor olan Seyhan Rotary Kulübü, Rotary'nin önem verdiği Barış ve İhtilafların Çözümü programına katılma imkanını bir Türk öğrenciye sunma fırsatını
yaratmış oldu.

Silifke Rotary Kulübü Baba Çocuk Kampı
Silifke Rotary Kulübü ailesi birincisini gerçekleştirdiği Baba Çocuk Kampında geniş bir katılımcı kitlesi ile 15-16 Eylül 2018 tarihinde buluştu. Toplam
20 çadır ile Mersin Silifke Mavikent sahilinde kamp alanı kuruldu. Kurulan 15
çadır, Rotaryen olmayan ailelerden ve farklı çevrelerden gelen baba ve çocukların katılımı ile düzenlendi.
Zengin içeriği ile kamp programı oldukça eğlenceli ve eğitici geçti. Baba
çocuk arasında iletişimi artıracak etkinlikler ve eğitim seminerleri ile amacına
uygun yapıldı ve sertifika töreni ile son buldu.
Kampın ilk gününün 15 Eylül'ün Dünya Temizlik gününe denk gelmesinin
avantajı kullanılarak çocuklara çevre bilincinin artırılması adına bilgi aktarıldı
ve kamp alanından başlayarak sahilde çevre temizliği yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke İtfaiye Amirliğinin kampa katılımlarıyla gerçekleşen
ve içeriği olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği olan hem teorik,hem de uygulamalı olan eğitim çocuklar için oldukça faydalı oldu. Serbest
zamanlarda ise katılımcı aileler, kamp alanında bulunan denize girerek veya
baba çocuk balık avlayarak vakitlerini değerlendirdiler.
Kamp alanında ana yemek öğünleri dışında ara ikramlar ile sürekli çay ikramı yapıldı.Ayrıca kamp alanına asılmış olan bayrakları görerek katılımcılara
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bünden Soner Sözer ile tanışmak Rotary Ailesinin gönüllüğünü gösterdi. Çocukların kamp alanında eğlenceli vakit geçirmeleri için halat çekme, ip atlama,
dart, halat bağlama tekniklerini öğrenme, topla ilgili değişik eğitici oyunlar ve
denizde bir kaç oyun ile kaliteli vakit geçirmesi için organizasyonlar gerçekleştirildi.
Akşam bir kamp klasiği olan kamp ateşi yakıldı ve etrafında toplanıp çocuklar ve babalar beraber marşmelov kızarttılar. Saz resitali ile de geceye
müzik ile bambaşka bir renk katıldı, açık hava sinemasındaki gösteri de çocukları memnun etti . Son gün, sertifika töreninden önce sahilde verilen sucuk
ekmek partisi son derece eğlenceli geçti.
Kampın demografik yapısı, çoğunluğu Rotaryen olmayan ve farklı meslek grupları ile değişik kesimlerden oluşan ailelerden olması kulüp üyelerini
memnun etti.

Bahçelievler RK'nün 1. Eymir gölü doğa yürüyüşü ve
dalgıçlarla göl temizliği çevre – doğa koruma programı

A

nkara Bahçelievler Rotary kulübü, dünyamızın ikliminin ve çevremizin korunmasının Rotary’nin öncelikli hizmet alanlarından biri olduğu
bilinciyle, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere çevre bilincinin aşılanması için
her yıl tekrarlanacak ve geleneksel hale gelecek Doğa Yürüyüşü ve Çevre Temizliği Programını Rotary Gençlik Ayı’na ithafen Ankara Bahçelievler Rotary
Kulübü, Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü ve Ankara Bahçelievler Interact
Kulübü ortak projesi olarak gerçekleştirildi.

viteyi haberleştirdiler.
Su altı temizliği oldukça renkli anlara sahip olurken bölgede bulunan turistlerin de ilgisini çekti ve tüm katılımcılar ilgi ile dalgıçları izlediler. Su altından çıkan çevre kirliliği basın eşliğinde sergilendi. Çevre bilincine dikkat çekildi. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Başkanı Murat Doğru, Bölge Rotaract
Temsilcisi Batuhan Yaşar, Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü Başkanı Emin
Kara ve Ankara Interact Kulübü başkanı Yiğit Bora Doğru, Rotaryenler, Rotaryen eşleri, Rotaractlar, Interactlar hep beraber oldular. Yaklaşık 100 kişilik bir
katılım ile gerçekleşen etkinlik amacına ulaştı.
Dalgıç ekibine Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Başkanı Murat Doğru,
GDB Erkan Ulukan, Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü Başkanı Emin Kara
teşekkür belgelerini verdiler. Ankara Interact Kulübü başkanı Yiğit Bora Doğru bu anları ölümsüzleştirdi. "Rotary Harekete Geçenler" temalı Roll Up ve
bayraklar kullanıldı. Temizlik sonrası arzu eden katılımcılar Kayıkhane Restoran’da saat 14.00’e kadar yemek yediler ve sohbet ettiler.

"BEN İSTERSEM YAPARIM" temalı RYLA tamamlandı

A

nkara-Başkent, Anıttepe ve Tandoğan Rotary Kulüplerince ortaklaşa
düzenlenen "BEN İSTERSEM YAPARIM" temalı RYLA (Rotary Yarının
Liderlerini Arıyor) semineri tamamlandı. 18-22 yaş arasındaki gençlere, yetkin konuşmacılar çeşitli başlıklar altında liderlik konusunda bilgi aktardılar.

Katılımcıların önerdiği isimler arasından üç RYLA birincisi belirlendi ve
Ulusal RYLA'ya gönderilme kararı alındı. Son gece düzenlenen gala yemeğinde katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Onlar da duygu ve düşüncelerini
dile getirdiler. Bir kez daha, üç gün sonunda katılımcıların ve düzenleyicilerin
birbirinden ayrılması manevi olarak çok zor olan RYLA semineri tamamlandı.
Saat 10.00’da doğa yürüyüşü ve çevre temizliği başladı. Proje, krokilerle
katılımcılara aktarılan yer olan ODTÜ, Eymir Gölü TRT Girişinde saat 10.00’da
başladı. Eldiven, torba ve çivili çöp toplama sopalarıyla, katılımcılar araçlarla göl çevresindeki farklı noktalara servis araçları ile ulaştırıldı, tüm göl çevresinde çevre yürüyüşü yaparken çevre temizliği de yapıldı. Tüm katılımcılar
saat 12.00’de servislerle gelerek Kayıkhane Restoran’da buluştu.
Tonlarca çöp temizlendi ve ODTÜ çöp araçlarına ulaştırıldı. Bu sayede
gençlere ve çocuklara çevre yürüyüşü sırasında doğa koruma bilinci aşılandı.
Saat 12.00’de göl temizliği dalgıçlar tarafından yapıldı. Tüm katılımcılar saat 12.00’de Kayıkhane Restoran’a geldiler, burada saat 12.00’de Samsun’dan gelen Samsun Karadeniz Su Sporları Kulübü Dalgıçları olan Suat Metin, Fevzi Altay Güvenli, ve Hasan Erdem Avcı, 3 kişilik bir grup olarak göl temizliği yaptılar. Gölden çıkan araba lastiği, masa, araç parçaları, pet ve cam
şişeler izleyicileri şaşırttı. TRT Haber, İhlas Haber Ajansı ve Haber Global akti34 - 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 8

Güney Rotary ''Sepsis Nasıl Önlenir'' Semineri

G

üney Rotary Kulübü, sağlık konusunda yaptığı organizasyonlara birini daha ekledi ve "Sepsis Nasıl Önlenir" adlı bir seminer gerçekeş-

KULÜPLERDEN HABERLER
tiren kulüpte, seminerin konuk konuşmacısı Dr.Ayşe Seza İnal, son dönemde
Rotaryenler olarak kulübün farkındalık yaratmaya çalıştığı Sepsis Nasıl Önlenir? Şarbon Nedir ve nasıl korunuruz? konularında üyeleri bilgilendirdi. Kulübün Veteriner Hekim üyesi Hasan Kırbaş da, şarbon hastalığı hakkında tüm
üyeler için çok önemli bilgiler verdi.

TBD Genç ve Ankara Bahçelievler Rotary Bilişim Yaz Kampı

AKUT Arama Kurtarma Semineri - Ankara Emek, Kale,
Gaziosmanpaşa Kulüpleri Ortak Toplantısı

A

nkara Emek, Ankara Kale ve Ankara Gaziosmanpaşa Rotary Kulüplerinin ortak düzenlediği ve Guvernör Yardımcısı Zeynep Kürklü'nün de
eşlik ettiği toplantıda AKUT’un acil haller durumunda alınacak tedbirleri uygulamalı olarak anlatıldı. Yüksek katılımla gerçekleşen ortak toplantıda AKUT,
Deprem Bilinçlendirme Semineri İçeriğinde;
- Deprem öncesi hazırlıklar, kontroller
- Acil Durum Afet Planı hazırlanması
- Acil Durum Malzeme Listesi oluşturulması
- Deprem anında uyulması gereken kurallar, korunma yöntemleri
- Deprem sonrası uygulanması gereken adımlar
Kulüp üyelerine ve eşlerine uygulamalı olarak aktarıldı.

Safranbolu Rotary Kulübü Saha Çalışması

Y

eni kulüplerimizdden Safranbılu Rotary, 16 temmuz toplantısını saha
çalışması olarak gerçekleştirdi. Kulüp üyeleri hep birlikte Karabük
Keltepe Karaağaç köyünde orman işletmesinin küçük göletli kamp yerinde bir
organizasyon düzenledi. Güzel bir kahvaltı sonrası orman içinde yürüyüş, ara
sıra kaybolma ve yorulma ama sonunda hep beraber elde edilen mutluluk. Bölgenin yayınladığı MoR mektubu da beraberce okumak için bir fırsat yaratılmış
oldu. Kulüp üyeleri, kendilerine rehberlik eden Batuta turizm ve sahibi Timur
Sabcıoğluna ve kulüp üyesi Burcu Sabcıoğluna teşekkür ettiler.

Türkiye Bilişim Derneği-TBD Genç Çalışma Grubu öncülüğünde, Bahçelievler Rotary Kulübü partnerliğinde Ankara’da gençlerle bilişim rüzgarı estirmeye başladı. 1.200 genç arasından seçilen 400 öğrenci, 2’inci TBD Genç
Bilişim Kampı’nda bir araya geldi. Türkiye’nin farklı kentlerindeki 20 üniversiteden seçilen öğrenciler 11-15 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz eğitim aldılar. Bilişim Kampı’na katılımcı gençler Türkiye’nin bilişim ordusunu kurmaya
hazırlanıyor.
Bilişim Kampı’nın hedeflerinin arasında, daha fazla eğitimci ile çalışmak,
daha fazla derslik açıp daha büyük hedef kitlelere ulaşmak yer alıyor. Tüm
bunların yanı sıra bu sene ek olarak hem eğitici, hem de sosyal bir proje gerçekleştirilebilmesine ilişkin eğitimler arasında düzenlenecek eğlenceli faaliyetlerle katılımcıların motivasyonlarını artırılması sağlanıyor.
TOBB ETÜ ve Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü desteği ile hayata geçirilen Bilişim Kampı’nda, bilişim alanında eğitim gören gençlerin fikir ve projeleri
ile milli kalkınmaya destek sunmaları ve bilime faydalı olmalarını sağlamak için
düzenleniyor. Beş gün süren kampta gençler arasında mesleki dayanışmanın
güçlenmesi, sektörün sorunlarına gençlerin gözünden çözüm aranması ve
geleceğin bilişimcilerinin ortaya koyacağı çözüm önerilerini tartışmak hedefleniyor. Kampta, engelli katılımcılar da yerini aldı.
Bilişim teknolojileri ve yazılım gençlerimizin geleceği. Bu konuda bu dönem gerçekleştirilen ilk toplantıda başlatılan proje, dönem içindeki 3 farklı bilişim projesinin ilki. Bilişim Projeleri Komite başkanı Melih Aşıcı ve tüm komite
üyeleri proje için canla başla çalıştılar. Rotaract Başkanı Emin Kara ve Rotaractörler de canla başla yeni kayıtlar aldılar. TRT canlı yayını 13.00'de gerçekleşti. "Rotary Harekete Geçenler" temalı Roll Up'lar ilk defa burada kullanıldı.
Bilişim Kampı’nda, gençlere ayrıca TBD Ankara Şubesi tarafından GNU/
Linux Sistem Eğitimi, Web Programlamaya Giriş, PHP Programlamaya Giriş ve
C Tabanlı Programlama eğitimleri de verildi. Gerçekleştirilen dersler şu şekilde sıralanıyor: GNU/ Linux Sistem Yönetimi birinci düzey eğitimi, C++ ve C
Programlama dili, Java/ Kotlin, HTML/ CSS/ , PHP, Programlama Çocuk Oyuncağı, Engelsiz Kodlama Atölyesi.
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KULÜPLER’DEN HABERLER
manya’ya, konserler verdik. Ece’den sonra 6 yıl büyükelçilik konserlerini Elif ile
yaptık. Almanya, İngiltere, Avusturya, İtalya, Polonya, Kanada ve Fransa büyükelçiliklerinde konserlerimiz devam ederek gelenekselleşti.

Geleneksel bir projenin hikayesi
Ankara Koru Rotary Kulübü'nün Almanya Büyükelçiliğinde
düzenlediği 18.GELENEKSEL ÇİMLER ÜSTÜNDE DANS etkinliği
Yazan: Erhan Yalçın,
Koru Rotary Kulübü Çimler Üstünde Dans Komitesi Başkanı
arih Nisan 2000. Eşim Elif ile Samsun’da Başkanlık Eğitim Semineri
gala gecesindeyiz. Elif diş hekimi, ben IBM işindeyim. Amatörce müzikle uğraşıyoruz. Sahnede Ece Berker. Ece’yi ODTÜ’den biliyorum ama yüz
yüze tanışmamıştık. Bizim masaya geldi mikrofonu Elif’e bıraktı gitti. Sonra
birlikte söylediler. Çok keyifli bir geceydi.
Ankara ‘ya döndük ama aklımız galada, sahnede kaldı. Dönemimize hazırlanmaya başladık. Aklımızda hep müzikal bir proje var. Bir sabah gazetede İsveç Büyükelçisi’nin Türk eşi Nil Liljegren’i gördüm. Bahçesinde bir dernek kermes yapmış, fotoğrafları vardı. Kendisini tanımıyoruz. Elif’e gösterdim. Gidelim biz de bahçesini isteyelim, Ece’ye de rica ederiz belki konser verir bize dedi.
O zaman üye eşimizdi, şimdi üyemiz ve Dönem Guvernör Yardımcısı sevgili Oya
Aktan ile Elif, randevu alıp Nil hanıma gittiler, bahçeyi alıp geldiler. Çimler Üstünde Dans, kulübümüz içinde kısaltılmış hali, ÇİMDANS işte böyle başladı.

T

İlk dans gecemiz
07 Eylül 2000 tarihindeydi. Slogan arıyoruz.
Gazetelere, telelevizyonlara çıkmak istiyoruz. Medya danışmanı arkadaşım bahçenin yemyeşil fotoğraflarını gördü.
“Belediye başkanı gelse, çimenler üstünde yalınayak dans etse kesin haber
olur “ dedi. İşte gecemizin ismi o an çıktı. Kulübümüz iki yıl önce kurulmuştu. Evlerde eşlerimiz yiyecekler hazırladı. İçkileri konsinye almaya çalıştık zira
kaç kişi gelir bilmiyorduk. Konserimize tam 238 kişi geldi. Ece Berker müthiş
bir sahne yaptı. 8 televizyon kanalı, 6 gazete vardı. Sürekli röportajlar yaptılar.
Koru Rotary ailesi olarak çok mutluyduk. Eşleşmiş bağış ile bir devlet çocuk
hastanesine Portatif Ultrason cihazı aldık.
İlk iki yıl sevgili Ece Berker konser verdi. Çok büyük katkı yaptı. Rotary sayesinde Ece ile tanışmamız ve Koru Rotary kulübümüz ile yaptığımız bu konserler, bizim de hayatımızı değiştirdi. Elif diş hekimliğini, ben de bilgisayar
işimi bıraktım. Müzik grubu kurduk, Hatay’dan Varşova’ya, Trabzon’dan Ro36 - 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 8

Bu arada harika anılarımız oldu.
Üçüncü yıl, Almanya büyükelçiliğinde
heyecanla sahneye çıktık. 23 saniye
sonra sigortalar attı. Her yer zifiri
karanlığa büründü. O geceden sonra
büyükelçilik jeneratör almıştı.
İtalya Büyükelçiliğindeki konserimizde üyemiz Kamil Laleli bir davetliyle
sohbet etmiş, çok ilgili, kesin üye olur kulübümüze dedi. O kişi sevgili Özgür
Özkan, üye oldu, iki yıl önce de başkanımız oldu.
Güvenlik nedeniyle her yıl büyükelçilik kapısına üyelerimizin ve davetlilerimizin isim listesini veririz. İngiltere Büyükelçiliği konserindeyiz ve Elif ile sahne alacağız. Maalesef Elif’in ismini üyelerimizin listesine yazmayı unutmuşum.
Konser başlayacak Elif yok. Meğerse güvenlik içeri almamış. Dışarıdaki konser brandasını göstermiş bakın orada ismim yazıyor, ben olmazsam bu konser olmaz demiş. Yine zorluk çıkarmışlar. O anda kapıdan geçen üyemiz sayesinde içeriye girmişti.
Bu dönem projemiz sevgili Altan Arslan guvernörümüz tarafından bölgelerarası ortak proje seçildi ve konserimize ülke çapında katılım sağladık. 18.
Çimler Üstünde Dansı, 15 Eylül gecesi Almanya Büyükelçiliği’nde yaptık. Yine
açık büfe yemeğimiz ve limitsiz içkilerimiz, sahnemizde de çok eğlenceli grubumuz SÜTLÜ KAKAO vardı. İki yıldır konser gelirleriyle devlet okullarına 3 Boyutlu Eğitim Laboratuvarları kuruyorduk, bu yıl da hedefimiz aynıydı. Konser
öncesinde “GELİN KATILIM REKORU KIRALIM, HEM EĞLENELİM HEM DE ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE KATKIDA BULUNALIM ” dedik. Kulübümüz inanılmaz çalıştı. Bölgelerarası Ortak Projeler Koordinatörümüz Serhan Antalyalı
guvernörümüz, Çimler Üstünde Dans Güney komite başkanımız Melike Yılmaz
ve üyeleri Özge Yalçın ve Ebru Bezek ve bölgemiz Rotaractörleri müthiş destek verdiler. 1000 kişiyi aşan katılımla ve 11 adet sponsorumuzla rekor kırdık.
Tabii ki kolay olmadı. Kulüp üye ve eşlerimizle 4 aydır çok ciddi çalışıyoruz.
Konser gecesi yaklaşık 100 kişi emek verdi. İlk konserlerimizde Rotaryenler
çoğunluktaydı, son konserimize katılanların %30 u Rotary ailemizdendi. Tüm
konserlerimize 11,000 kişi katıldı, 160,000 kişiye ulaştık.
Geleneksel projeler bireysel olmuyor. Koru Rotary Kulübü üye ve eşlerimizin fedakar çabaları olmasaydı bu aşamaya gelemezdik. Gelecek dönem için
kara kara düşünüyoruz. Böyle yoğun katılıma uygun büyükelçilik bahçesi bulabilecek miyiz diye.
İlk konserimizde kulübümüz yeni kurulduğu için sadece projelerimize küçük bir fon yaratmayı hedefliyorduk. Ama şimdi; ciddi fon yaratıyoruz, küresel
bağış alıyoruz, devlet okullarında okuyan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunuyoruz, Rotary’i tanıtıyoruz, sosyal medyayı çok yoğun kullanıyoruz, konserlerimizden yeni üyeler elde ediyoruz, yeni dostluklar oluşuyor, farklı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatlarıyla tanışıyoruz, basında yer alıyoruz.
Bu yılki rekorumuz için katılan, katılamayan, gönlü bizimle olan tüm Rotary ailemize ve yoğun katılım sağlayan dostlarımıza ne kadar teşekkür etsek
azdır.

