
KULÜPLERDEN HABERLER

Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü etkinliği

İçilebilir Temiz Su sorununun günümüzdeki en büyük problemlerden 
biri olduğu bilinciyle hareket eden Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü, 

hazırladığı proje kapsamında Edirne 50.Yıl İlköğretim Okulu’na Su Arıtma Ci-
hazı bağışladı. 50 lt kapasiteli deposu ile çocuklar temiz ve içilebilir su ihtiyaç-
larını kolaylıkla giderebilecekler. Bu proje ile ayrıca çocukların plastik kullanı-
mına son verilecek. Cam şişe getiren her çocuk rahatlıkla temiz ve içilebilir 
suya kavuşacak. 

Okula başlayanlara çanta hediye edildi

Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü, Edirne 50. yıl ilköğretim okulu 1. sı-
nıfına bu sene başlayan 120 öğrencinin tamamına okul çantası hediye 

etti. Bu projede kulübün hedefi, okula yeni başlayan öğrencileri sevindirmek 
ve ailelerine de destek çıkmak idi. Tüm üyelerin projeye destek verdiği bu pro-
jenin yanı sıra,  pandemi dönemindeki sıkıntılı günlerimizde ekonomik anlam-
da sıkıntı yaşayan öğrencilere ayrıca giysi yardımında bulunuldu. Rotaryenler, 
okullardaki giriş çıkış kurallarına uyarak çok hızlı bir şekilde teslimatı gerçek-
leştirdi. Kulüp üyeleri, okul yönetimi ve projeye destek veren yardımseverlere 
teşekkür etti.

Fındıklı Rotary, İlkokulu boyadı ve ihtiyaçlarını giderdi

Fındıklı Rotary Kulübü üyeleri, kurulduğu günden itibaren yakın ilişkile-
rini koruduğu ve sahip çıktığı Fındıklı İlkokulunu, yeni okul döneminde 

ihtiyaçlarını belirlemek üzere ziyaret etti. Okul Yönetimiyle yapılan toplantıya 
Dönem Başkanı Emre Kısacık, eşleri temsilen Başkan Eşi Sevgi Kısacık, Genç-
lik Komitesi Üyesi Devrim Aydın, Erenköy İnteract Kulübünün Danışman Ho-
cası Ebru Kap ve Dönem Başkanı İrem Kap Fındıklı Ailesini temsilen katıldılar.

Toplantı sonrası Okulun açılış öncesi Millî Eğitim Bakanlığından Temiz 
Okul Sertifikası alması için öncelikli ihtiyaçların karşılanması amacıyla hızlıca 
harekete geçildi. İlk önce 10 gün gibi kısa bir sürede okul boyatıldı. Boya ihti-
yaçlarının bir kısmı okul tarafından temin edilmişti. Eksik kalan 90 litre boya 
ihtiyacı (2.000 TL karşılığı) Tunçay Tokay Başkanın Cosmos Boya firmasının 
sponsorluğunda temin edildi. Ayrıca Kulüp bütçesinden 12.000 TL  de okulun 
boya işçiliği için verildi. Bu aktivite, pandemi sebebiyle üyelerin katıldığı bir et-
kinliğe dönüştürülemedi.

Okula ayrıca temizlik malzemeleri ve ekipmanları temin edildi. Yine okulun 
acil ihtiyaçları arasında yer alan 20 litre yüzey temizleyici, 20 litre sıvı sabun 
ve 60 adet sensörlü sıvı sabunluk malzemeleri (toplam 2.050TL karşılığı) ku-
lüp üyesi Sevda Arıkan'ın Uzay Kimya firmasının sponsorluğunda temin edildi.

Dönemin ilk Rotary - Rotaract - İnteract kulüpleri projesi 
ile kıyı temizliği gerçekleştirildi

Her yıl 19 Eylül Dünya Temizlik Günü olması vesilesiyle dönemin ilk or-
tak projesini gerçekleştirmek amacıyla Fındıklı Ailesi Moda Sahilin-

deki çöp ve atıkları topladı.

E Y L Ü L  2 0 2 0  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 31



KULÜPLER’DEN HABERLER

Rotary, Rotaract ve İnteract Kulüplerinin katıldığı, üç farklı kuşağın bir 
arada proje gerçekleştirmesi hem çok anlamlıydı hem de çok keyifliydi. Ku-
lüpler arasında oluşan sinerji sayesinde topluma daha fazla  katkı sağlamak ve 
yeni fırsatlar yaratmak için bu aktivite esin kaynağı oldu.

Okulun ilk günü talebelerle birliktelik

Pandemi döneminde ilkokullarda sadece ana sınıfları ve birinci sınıflar 
için ziller çaldı. Fındıklı Rotary Kulübü Rotaryenleri 22 Eylül ve 24 Eylül 

günlerinde ikiye bölünerek okulun ilk gününe merhaba diyen öğrenciler için 
okulu süslediler ve palyaçolar ile keyifli anlar geçirmelerini sağladılar. Maske 
kullanımını özendirmek için de  talebelere  özel olarak üretilen desenli mas-
keler dağıtıldı.

Yahya Kaptan RK'nden Zeka Oyunları Hayal Atölyesi Projesi 

Kocaeli Yahya Kaptan Rotary Kulübü, İzmit Hacı Bektaş Ortaokulu’na 
bir zeka oyunları hayal atölyesi kazandırdı. Atölye’ye mobilya ve zeka 

oyunu takımları kazandırılırken okula da pandemi sürecinde oldukça gerekli 

olan hijyen ve dezenfeksiyon ürünleri hediye edildi. Zeka oyunları kulübün geç-
miş dönemde İkinci El Fuarında sattıkları eşyalardan elde edilen fonla karşı-
landı. Hayal Atölyesi’nin açılışı 2420. Bölge Dönem Guvernörü Gaye Binark, 
Guvernör Yardımcısı Uğur Saral, Dönem Başkanı Ali İhya Karaman ve eşi Se-
rap Karaman, GDB Filiz Aktaş, GDB Nalan Özkan, Gelecek Dönem Başkanı Er-
tan Taşdelen ve İzmit Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü Erdoğan Davut’un 
katılımıyla gerçekleşti.

Göksu Rotary'nin çevre projesi

Göksu Rotary Kulübü  2020-2021 Dönemi Çevre Projesi kapsamında  
Gürpınar sahilinde "Hayalet ağları deniz altından temizliyoruz"  başlığı 

altında bir proje gerçekleştirdi. Bu projenin gerçekleşmesi için  en büyük des-
tek Büyükçekmece  RK Başkanı  Hakan Alkan’dan ve Beylikdüzü Sualtı Sporları 
Dünya Rekortmenleri kulübü  eğitmeni Cem karabay’dan geldi. Ayrıca Anado-
lu Ajansından Çiğdem  Alyanak  hem dalgıç olarak hem de medyada duyulma-
sını sağlayarak projeye destek oldu.

Kulübün  Çevre  Komitesi  Projesi kapsamında  dalgıçlar  8 Eylül  günü  "ha-
yalet  ağ" çıkarmak için  dalış   gerçekleştirdiler.  Göksu Rotary Kulübü üyeleri de  
aynı   saatlerde,  aynı sahilde  çöp  toplama  seferberliği gerçekleştirdi. Bu proje-
nin gerçekleşmesinde Başkan Yardımcım Ayse Karademir, Kohar  Çankar,  Hakan 
Aras ve  Çevre Komitesi Başkanı Hasan Erdem katkıda bulundular.

Medicana Izmir Hastanesi ile Protokol İmzalandı

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Medicana Hastanesi ile 
iş birliği protokolü imzaladı. Bostanlı Rotary Kulübü'nü öncülüğünde 

imzalanan protokole göre Bölgeye bağlı tüm kulüp üyeleri ve birinci derece 
yakınları SSK üzerinden yüzde 15 indirimli her türlü sağlık hizmetinden fay-
dalanabilecek.

32 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / E Y L Ü L  2 0 2 0



KULÜPLERDEN HABERLER

Gündoğdu RK'nden Eğitime Destek

Gündoğdu Rotary Kulübü, 15 Ekim 2020 tarihinde Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tara-

fından tıp fakültesi öğrencilerinin çevrimiçi eğitimlerinde kullanılmak üzere 
toplam 13 adet Webcam bağışını eğitime destek projesi olarak gerçekleştirdi.

Gökdere RK Tekerlekli Sandalye Temin Etti

Engelliler konusunda duyarlılığını gösteren Gökdere Rotary Kulübü, 
Bursa Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Rehabilite Okuluna 3 adet Akülü 

Sandalyelerin teslimini gerçekleştirdi.

Heykel RK Sağlık Projesi

Heykel Rotary Kulübü Rotaryenleri, Saglik Konulu Bölge Projesinin 1. 
fazı olarak çocuklar için hazırladıkları motifli maske setlerini Şehit 

Jandarma Uzman Çavuş Ilyas Gezer Ilkokulu Müdürüne teslim ettiler.

Nilüfer RK Gezici Kütüphane Projesi genişliyor

Nilüfer kütüphaneleri olarak 5 farklı noktada verilen kütüphane hiz-
metine Temmuz 2020 itibariyle Gezici Kütüphane Hizmeti de katıl-

dı. Böylece Nilüferin bütün mahallelerinden kütüphane hizmetine ve kitaplara 
erişim imkanı sağlanmış oldu. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik 
kitap koleksiyonunda ayrıca, kişisel gelişim, hobi kitapları, çizgi roman gibi ki-
tap türlerine de erişmek mümkün. Gezici kütüphane ilk aşamada 19 mahalleyi 
ziyaret ediyor. Bu mahallelerde öncelikle okullar, kadın dernekleri ve meydan-
lara belirli bir program çerçevesinde hizmet götürmeye başlandı. En yakın 
aralıkla 15 günde bir olmak üzere üç hafta veya ayda bir uğrayacağı duraklar 
da programında yer alıyor. Ziyaret programları durak noktalarında ve kütüp-
hanenin sosyal medya hesaplarıyla duyurulmaya başlandı. Açıldığı günden bu 
yana 15 günde bir 19 farklı noktaya gerçekleştirilen ziyaretler ile bugüne ka-
dar toplam 95 mahalle ziyareti gerçekleştirildi. Gezici kütüphanede açılışın-
dan buyana 110 yeni üyelik, 425 ödünç işlemi yapıldı. 3.851 kitap ile hizmet 
vermeye başlayan kütüphane koleksiyonuna her gün yeni kitaplar eklenmeye 
devam ediyor. Pandemi sürecinden kaynaklı ziyaret edilemeyen noktalar ve 
planlanamayan etkinlikler olduğu için, pandemi süreci sonrası okulların açıl-
ması ile ziyaretçi ve ödünç sayılarında artış olacağı öngörülmekte. Gezici kü-
tüphanenin hizmet vermesi beklenen nüfus sayısı aşağıdaki gibi. 

Nilüfer'in Genel Nüfusu: 465.172
Gezici Hizmeti Alacak Nüfus:  140.441
Gezici Hizmeti Alacak Toplam Çocuk Nüfusu (0-18 yaş):   35.672
Çocuk (0-6 yaş): 12.457; Çocuk (7-14 yaş) 6.818; Çocuk (15-18 yaş) 

16.397

Türkiye-
Bulgaristan ÜAK 
Toplandı

Türkiye ve Bul-
garistan Ül-

keler Arası Komiteleri 
olağan yıllık toplantı-

larını bu kez ülkemizde gerçekleştirdi. 25 ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 
toplantıda pandemi nedeniyle karşılıklı ziyaretlerin zorlaştığı, bu nedenle ku-
lüpler arası ilişkilerde zoom toplantılarının organize edilmesi hususu değer-
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lendirildi.  Diğer taraftan ülkemiz kulüplerinin kardeş (ikiz) kulüp arayışları 
hakkında komite başkanı Cevdet Adem'e bilgi verildi. Vakıf projelerinin yurtdı-
şı partner ihtiyaçlarında işbirliğine gidilmesi mutabakatı yapıldı.

Demirtaş RK’nden 15.000 Fidanlı Orman Projesi

Demirtaş Rotary Kulübü Temiz ve Yaşanabilir Çevre projesi kapsamin-
da birkaç aydır üzerinde çalıştığı Demirtaş Rotary Kulübü Ormanı 

projesini nihayete erdirdi. 500bin m2 den büyük bir alana 15.000 fidan diki-
lerek ağaçlandırıldı. Orman açılışı 25 Ekim’de Dönem Guvernörü Ertan Soy-
dan’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Muradiye RK 
Cumhuriyet 
ve Atatürk 
konulu toplantı 
düzenledi

Muradiye Ro-
tary Kulü-

bü evsahipliğinde 31 
Ekim 2020 tarihinde 

Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıda Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Türki-
ye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk Konulu bir konuşma yaptı. Toplantı 
kaydını aşağıdaki linkten çevrimiçi izleyebilirsiniz.

https://www.dropbox.com/s/g4xfu0tpjaygqr0/Turkiye%20Cumhuriye-
ti%20ve%20%20Mustafa%20Kemal%20Ataturk%20-%20Sumerolog%20Mu-
azzez%20Ilmiye%20Cig.mp4?dl=0

Bu plaket, Kendinden Önce Hizmet ilkesiyle toplumsal 
ihtiyaçlara çözüm bulan tüm Rotaryen, Rotaraktör 
ve Interaktörlerimizin gurur duyacağı bir tablodur.

Daha önce teslim ettiğimiz üst düzey solunum cihazına 
ilave olarak , Uluslararası Rotary’nin büyük desteği ile , 3 Üni-
versitemize daha üst düzey solunum cihazları verilmek üzere, 
135.000$ değerindeki projemizi tamamlıyoruz.

- Bu değerli hizmet fırsatına inanan ve  gerçekleşmesi için 
büyük emek harcayan geçen dönem ve bu dönem bütün kulüp 
başkanlarımıza,

- Hizmetlerde dönem farkı önemsizdir anlayışı içerisinde, 
solunum cihazları temini için de birlikte mesai harcadığımız 
dönem guvernörümüz Ertan Soydan’a,

- Eksiksiz tüm kulüplerimizin büyük coşkuyla katılımla-
rını teşvik eden ve destekleyen guvernör yardımcılarımıza,

- Projemizin Rotary Vakfı tarafında başarılı sonuç alın-
masını sağlayan, PRID Şafak Alpay ve GDG Süleyman Girit ile 
Bölge Rotary Vakfı komite başkanımız Alaeddin Demircioğlu 
nezdinde tüm komite üyelerimize ve proje koordinatörlüğünü 
başarıyla yürüten Aylin Olut Ötken’e,

- Hastanelerimizin ihtiyaçlarının saptanmasından en 
doğru çözüme kadar süreci büyük bir başarıyla yürüten Rama-
zan Kahveci, Banu Lebe, Ülgen Ok hocalarımıza ve Pandemi 
komitemizin üyeleri Ayda Özeren, Murat Çağlar, Hamdi Özde-
mir, Didem Dereli Akdeniz, Erol Aksaz ile satınalma sürecine 

başarıyla liderlik yapan Mert Korur ve Haydar Atılgan’a,
- Ve elbette ilk andan itibaren tüm maddi ve manevi destek-

leriyle projemize sahip çıkan tüm Rotary Ailemizin üyelerine, 
birlikte harekete geçtiğimizde neler yapabileceğimizi gösterme 
fırsatı verdikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Pandemi sürecinde hayatlarını hiçe sayarak özveriyle 
hizmet veren kadim TIP mesleğinin değerli temsilcileri hekim-
lerimizin ve sağlık görevlilerimizin her zaman yanında olduk, 
olmaya devam edeceğiz. 

Fatih Akçiçek 
2440. Bölge 
2019-20 Dönem Guvernörü

Bölge Küresel Bağış Projesinde Mutlu Son
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Karabağlar Çalıkuşu Rotary'den ilginç projeler

Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü ilginç bir projeye imza attı. Fiziksel 
koşulların güzelleşmesinin çocukları okula bağlayan çok önemli bir 

faktör olduğunu dikkate alan kulüp üyeleri, değerlerimizi, hijyen kurallarını, 
çarpım tablosunu ve basit ingilizce sözcükleri merdivenlere yazarak; bunla-
rın çocuklar tarafından içselleştirilmesini hedefledi ve bunda da başarılı oldu.

Toplum Birliğimizde okula yeni başlayan öğrencilere sosyal mesafe, mas-
ke ve hijyen koşullarına uygun olarak "Okula Hoşgeldin Partisi" düzenlendi. Ce-
zaevlerindeki bebek koğuşuna yardım projesi kapsamında İZİD ( İzmir İş Dünyası 
Derneği) de destek verdi.

Efes Selçuk Belediyesi’nin ‘öğrencilere tablet’ kampanyasına katkıda bu-
lunuldu.

Karşıyaka Rotary'den beslenme desteği

Mavişehir RK ile ortaklaşa olarak İzmir Hasta Çocuk Evleri’nde kalan 
çocukların iyi beslenmesi için kemik suyu konserve çorbalar hazır-

landı. İlçe Tarım Denetiminden geçmiş sağlıklı ürünleri Sedaca firması üretti 
ve ilk üretimin tamamı Hasta Çocuk evlerinde teslim edildi.

Çevre Farkındalık 
projesi

Çevre Farkındalık Proje-
sinin devamı olan bez çanta-
lar bu defa renkli olarak Kar-
şıyaka RK üyeleri tarafından 

hazırlandı. Vakıf projesine destek sağlamak hedeflendi. (Ege Üniversitesi Ço-
cuk Gastroenteroloji Bölümü dahilindeki Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitas-
yon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne pediatrik enteroskopi cihazı ve bağ-
lantı parçalarının temini için destek çalışmaları.)

Ordu Rotary Kulübü'nden Kan ve Kök Hücre Bağışı

Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Çolak ve Kulüp üyeleri, başlattık-
ları sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında Ordu Köprübaşında bu-

lunan Kızılay aracına, ihtiyaç sahibi tüm hastaların şifa bulması temennisiyle 

kan ve kök hücre bağışında bulundular.
Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Çolak, bağış sonrası yaptığı açıklama-

da "Rotary, dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hiz-
met veren bir sivil toplum kuruluşudur. Öncelikli Faaliyet Alanlarımız; Barış ve 
Anlaşmazlıkların Çözümü, Hastalıkların Önlenmesi, Temiz Su ve Hijyen, Temel 
Eğitim ve Okuryazarlık, Anne ve Çocuk Sağlığı, Ekonomik ve Toplumsal Kalkın-
ma ve Çevrenin Korunmasıdır. Biz Ordu Rotary Kulübü olarak bu konularla ilgili 
problemleri tespit etmek ve gücümüz yettiğince çözüm üretmek adına proje-
ler yapıyoruz." dedi.

Başkan Hakan Çolak, Ordu Köprübaşı mevkiinde konuşlanan Ordu Kı-
zılay Kan Alma aracına kan ve kök hücre bağışına uygun şartlara sahip tüm 
vatandaşları destek olmaya davet etti. 2020-2021 Dönem Başkanı  Hakan 
Çolak açıklamasında kök hücre bağışının önemine değindi. Hakan Çolak "Kök 
hücre bağışı, vatandaşların yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı konular arasında 
yer alıyor. Bu nedenle burada kök hücre ve kan bağışında bulunarak sağlık açı-
sından bizim kadar şanslı olmayan birine umut olmak ve hayatına dokunmak 
amacıyla kampanyayı başlattık. Umarız sağlık şartları elveren tüm halkımız bu 
kampanyaya destek verir. Tüm UR 2430. Bölge Rotary kulüpleri olarak kam-
panyamızı geleneksel hale getirmek ve ülkemizin kök hücre ve kan stoklarını 
desteklemek için çalışıyoruz" dedi. 

Mersin Rotary 
Kulübünden Orman 
Yangını desteği

Ekim ayı başında Hatay'ın 
üç ilçesinde (İskendu-

run-Belen-Arsuz) meydana gelen 
orman yangını yaklaşık 6 gün sür-
müş olup birçok fabrika ile işyer-
lerinin yanı sıra evler yangından 
zarar görmüştü. Bu afet ile ilgili 
olarak en yakın İskenderun Ro-
tary kulübümüz İskenderun kay-

makamlığı ve sosyal hizmetler ilçe Müdürlüğü ile temasa geçildi; bölgenin ih-
tiyacı olan ürünler temin edilmeye başlandı. Mersin Rotary kulübü olarak GDB 
Tarık Ciğer in katkıları ile yaklaşık 12 tonluk ısınma amaçlı yakacak odunu ih-
tiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İskenderun RK.nün temin ettiği kamyon ile 
Arsuz ilçesine sevk edildi. Bu konuda ayrıca maddi yardım desteğinde bulunan 
Silifke RK ve Eskişehir Anadolu RK'üne teşekkür edildi.
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Almaty International RK oyun bahçesi yaptı

Almaty International Rotary Kulübü, çok kısa bir süre önce ku-
rulmasına rağmen, ilk projesini gerçekleştirerek çocuk-

lar için bir oyun bahçesi yaptı. Kuaüp üyeleri, çocukların eğitimleri-
ne de katkıda bulunmak amacı ile onlara bilgisayarlar hediye ettiler. 

Mersin Kızkalesi RK'nın çevreye yönelik projesi

Mersin Kızkalesi Rotary Kulübü ve Mezitli Belediyesi çevre ile ilgili ha-
rika bir projeyi hayata geçirdiler. Proje bir koruluk oluşturma öngö-

rüsüyle başladı ve Belediye'nin de konuya olumlu bakması sonucu artık Mezit-
li'nin de lhlamur Koruluğu var. Ağaç dikimleri tüm Rotaryenlerin bilfiil katıla-
rak ağaç dikmeleri ile başladı.

Eskişehir Yunus Emre Rotary Kulübü Orman temizliği

Eskişehir Yunus Emre Rotary Kulübü, kurulmakta olan Yunus Emre 
Rotaract Kulübü ile beraber ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Rotary'nin 

çevreye olan duyarlılığının da artması ve çevre korumanın yedinci odak alanı 
olmasından da esinlenen Eskişehir Yunus Emre Rotary ve Rotaract Kulüpleri, 
Kulüp üyelerinin de katılımı ile Kent Orman temizliğini gerçekleştirdiler.

Antalya Olimpos RK'dan Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Olimpos Rotary Kulübü Rotaryenleri, Hayvanları Koruma günü dola-
yısıyla gerçekleştirdikleri etkinlikte kulüp üyeleri ile birlikte keyifli 

bir gün geçirdiler. Kerim başkan, 30 büyük boy mama ile sokak hayvanlarını 
gönüllü olarak koruması altına alan emekli Süleyman beyin barınağına des-
tek verdi. Aktiviteye katılan kulüp dostları ve  emeği geçenlere teşekkür edildi.

İskenderun Rotary'nin çocuklara yönelik projesi

İskenderun Rotary Kulübü, "Bir Çocuk Değişir Dünya Değişir" projesi 
kapsamında, okula gönderilmeyen genç kızlara ulaşıyor ve eğitimleri-

ni tamamlamalarına destek oluyor. Geçtiğimiz hafta ilkokuldan terk olan bir 
kıza ulaştılar ve ailesinin iznini de alarak hem açık öğretime kaydını yaptırdılar 
hem de eğitim sorumluluğunu üstlendiler. Kulüp üyesi olan İngilizce öğretme-
ni ona İingilizce eğitimi de vermeye başladı. Kulüp üyeleri, amaçlarının "Rotary 
fırsatlar yaratır" diyerek dönem sonunda yabancı dili olan ve ortaokuldan me-
zun olup geleceğine ve kendine güvenen bir birey kazandırmak olduğunu be-
lirtiyorlar.

Antalya Falez Rotary Kulübünün 
kitap bağışı

Antalya Falez Rotary Kulübü proje-
lerine hızla devam ediyor. Bu kap-

samda, eğitime destek amacıyla kulüp,  ih-
tiyacını tespit ettikleri Şanlıurfa Yedi İklim 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kitap 
bağışında bulundu.
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Diyarbakır Rotary'den okula yardım

Diyarbakır Rotary Kulübü, Silvan Milli Egemenlik ve Atatürk ilkokulla-
rına toplam 50 adet ayakkabı ve okul çantası dağıtımının 1. etabını 

tamamladı. İhtiyaç sahibi çocukların kalplerine dokunarak yapılan projede 
gülen yüzlerini ve gözlerindeki mutluluğu görmek tüm Rotaryenleri de çok 
mutlu etti. Kulübün eğitime destek programı kapsamında sırada Dicle ve Er-
gani ilçeleri bulunuyor.

Ankara Bahçelievler, Antalya Falez ve Delikliçınar Rotary 
Kulüplerinden eğitime destek

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü, Antalya Falez Rotary Kulübü  ve 
Delikliçınar Rotary Kulübü ortaklaşa olarak düzenledikleri eğitime 

destek projesinde  Denizli Merkezefendi Hacıeyüplü ilkokuluna 1O adet tablet 
hediye ettiler. Pandemi nedeniyle olumsuz eğitim koşullarının bir nebze üste-
sinden gelmeye yardımcı olan on-line eğitime destek amacıyla gerçekleşen bu 
proje ortak kulüp projelerine örnek olacak nitelikte.

Ankara International "Bin 
Bağış Sonsuz Mutluluk" 
projesi 

Ankara International Rotary' 
nin Projesi "1000 Bağış Son-

suz Mutluluk" tu ama daha birinci Ayın-
da bir bebek havlusu ile 1000 rakamına 
ulaşılınca  daha çok şey yapılabileceği 
görüldü.  Sizin de artık giymek isteme-

diğiniz 2. el kıyafetleriniz varsa lütfen kulübe ulaşın. Kulübün soğuk günlerin 
arifesinde ihtiyaç sahibi ailelere bağışlarınızı ulaştırmasını sağlayın.

Osmaniye Rotary'den eğitime destek

Osmaniye Rotary Kulübü, kız çocuklarının eğitimine destek vermek 
amacı ile 6 ay önce annelerini kaybeden ve bilgisayarı olmadığı için 

derslere katılamayan Ayşe ve Halil'e tabletlerini teslim etti. Ayrıca tüm eğitim 
giderleri ve yaşam giderleri de kulüp tarafından üstlenildi.

Ankara Kavaklıdere Rotary'nin Lavanta Bahçesi

Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Ka-
vaklıdere Rotary Kulübü Lavanta Bahçesi yapıyor. Bahçenin içinde iş 

edindirme, fon yaratma gibi unsurların hepsi yer alıyor. Şu an ekim aşama-
sındalar, 2 yıl sonra düzenli gelir elde edecekler ve projelerinde kullanacaklar.

Mersin Ölba Rotary kulübü sınıf düzenlemesi

Mersin Ölba Rotary Kulübü otizmli çocuklar sınıf düzenlemesi projesi-
ni gerçekleştirdi. Şevket Pozcu Otizimli çocuklar okulunun ana sınıfı 

düzenlemesi ile ilgili öncesi ve sonrasına ait bilgiler basın ve Rotary ile  pay-
laşıldı. Genelde otizimli çocukların kriz anında başlarını beton duvara vurma 
ihtimallerine karşı tüm duvarlara sünger döşenerek böyle bir durumda zarar 
görmeleri engellendi. Mersin Ölba Rotary Kulübü ayrıca sınıfın tüm duvarla-
rını da boyadı.
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