
ÇANAKKALE’de Ro-
tary Kulübü tarafın-
dan geleneksel olarak 

düzenlenen ‘Boğazı Yüzerek Geç-
me Yarışması’ bu yıl 30’uncu kez 
yapıldı. Avrupa yakasındaki Ecea-
bat sahilinden denize girerek start 
alan yüzücüler, 3.5 millik parku-
ru Anadolu yakasındaki Çimen-
lik Kalesi İskelesi’nde tamamladı. 
Yarışa 7’si engelli, 45’i yabancı 470’ü 
Türk toplam 515 yüzücü katıldı. Ya-
rışa katılacaklar, feribotla startının 
verileceği Eceabat’e götürüldü. Bu-
rada sahilde toplanan yüzücüler için 
saat 10.00’da start verildi. Sporcu-

lar, derece elde edebilmek için kulaç 
atarken, kıyasıya bir yarış yaşandı. 
Yüzme yarışında sporcuların güven-
liği için Çanakkale Boğazı çift yönlü 
olarak transit gemi geçişlerine kapa-
tıldı. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve 
balıkçı tekneleri yüzücülere refâkat 
etti. 3.5 millik parkurda yarışı ta-
mamlama süresi 1.5 saat olarak belir-
lendi. Kuvvetli akıntı nedeniyle bazı 
yarışçılar zor anlar yaşadı.

BİRİNCİLİK ŞEHİTLERE HEDİYE
Yarışmada genel klasmanda bi-

rinciliğini 43 dakika 9 saniyelik de-
recesiyle Erge Can Gezmiş elde etti. 

45 dakika 56 saniyelik derecesiyle 
Deniz Emre Gürlegen ikinci, 46 da-
kika 14 saniyelik derecesiyle Umut 
Ekin Erdem ise üçüncü oldu. Kadın-
lar genel klasmanında ise birinciliği 
Hazal Özer, ikinciliği Tuanna Akgül 
ve üçüncülüğü Buse Aygün kazandı. 
Yarışmanın engelliler kategorisin-
de de birinci İsmail Ayık, ikinci Ali 
Uzun ve üçüncü Ömer Kalay oldu. 
Yarışın birincisi Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün yüzücüsü Erge Can 
Gezmiş, Çanakkale Boğazını Yü-
zerek Geçme Yarışına ilk kez ka-
tıldığını söyledi. Gezmiş, “Bu za-
feri, bugüne kadar şehit olan bü-

30. yılında Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması
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Değerli Başkanlarım,
Sizlerin de sosyal medya yanı sıra 

görsel ve yazılı basından da izlemiş 
olduğunuz üzere 30 Ağustos 2016 Salı 
günü Çanakkale Rotary Kulübünün 
30. kez düzenlediği “Çanakkale 
Boğazı Yüzme Yarışı”, 45’i 6 değişik 
ülkeden gelen toplam 515 yüzücü-
nün katılımı ile gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale 
Liman Başkanlığı, Çanakkale Boğaz 
komutanlığı ve Çanakkale Sahil 
Güvenlik Komutanlığı işbirliği ve 
Çanakkale Belediye Başkanlığı’nın 
destekleri ile bugüne kadar gelen 
yarışma, Rotary nin bu bölgedeki en 
önemli markalarından biri haline gel-
mişti. Ancak bu yıl, ülkemizin içinde bulunduğu özel koşullar nedeni ile yabancı 
katılımının çok düşük sayıda kalması ( Ocak ayında 230 kişi olan ön kayıt, Ağustos 
ayı içinde 45 e kadar düştü), üstüne üstlük hiç bir yerel işletmeden daha önce söz 
verilmiş olduğu halde sponsorluk desteği verilmemesi üzerine yarışmanın iptali 
edilmesi söz konusu oldu.     

İşte bu noktada, siz değerli Kulüp Başkanlarımın yaptığımız çağrıya olumlu 
cevap vermeniz ve adeta bir çağlayan gibi gönderdiğiniz katkılar, Çanakkale 
Kulübümüz üyelerine büyük bir moral ve motivasyon sağladı. Rotary ailesinin 
onlara verdiği destek ile, her türlü olumsuzluklara karşın yine mükemmel bir orga-
nizasyon ile muhteşem güzel bir havada yarışma gerçekleştirildi. Dünyanın dört 
bir yanından ve ülkemizin pek çok kentinden gelen, çeşitli yaş guruplarından ( 70 
li yaşlar dahil ) yüzücüler, bu yılda Leandros’un Hero’ya olan aşkı anısına, Gelibolu 
sırtlarında vatan uğruna can veren şehitler anısına ve 30 Ağustos ta “Büyük Zafer” 
kazanılırken vatan toprağına düşüp bize bugünleri armağan eden şehitler ve gazi-
ler anısına Çanakkale Boğazının serin sularında kulaç attılar.

Değerli Başkanlar, 2440. Bölgenin “ALL STAR” ekibi, “Çanakkale Boğazı 
Yüzme Yarışı” nın 30. Yılı sizlerin eseridir. Bu anlamlı projeye destek veren bütün 
kulüplerime ve Başkanlarıma sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmak iste-
rim.

En derin sevgilerimle.
İsmail RODOPLU (2440. Bölge Dönem Guvernörü)

tün askerlerimize adıyorum. Za-
fer Bayramımız kutlu olsun” dedi.   
Kadınlar Genel Klasmanın-
da birinci olan Çanakkale 
Belediyespor’un 15 yaşındaki yüzü-
cüsü Hazal Özer ise birinci geldi-
ği için çok mutlu olduğunu söyledi.   
Çanakkale Rotary Kulübü Dö-
nem Başkanı Emine Şengören Gü-
zel, Çanakkale Boğazı’nı Yüzerek 
Geçme Yarışı’nın 30’uncusunu dü-
zenlemekten son derece gurur duy-
duklarını belirterek, “Umarım daha 
uzun yıllar devam ederiz. Çünkü top-
lumumuzun hoşgörü, dostluk, barış ve 
sevgiye çok ihtiyacı olduğu zamanlar-
da bu tür organizasyonlar daha bü-
yük anlam kazanıyor. O yüzden bu 
yarışma büyük bir değerdir. Buna 
tüm kurumlarımızın daha fazla des-
tek vermelerini arzı ediyoruz” dedi.   
Yarışmayı bitiren tüm sporculara 
madalya dağıtılırken, dereceye giren-
lere ise ayrıca çeşitli ödüller verildi

Çanakkale Rotary Kulübü bu yıl 
düzenlediği 30. Çanakkale Boğazı 
Yüzme Yarışını başarı ile gerçekleştirdi. 
Sayfadaki resimlerde bu aktivitenin 
muhtelif enstantaneleri yer alıyor.

Çanakkale Rotary Kulübü Dönem 
Başkanı Emine Şengören
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KULÜPLER’DEN HABERLER

Gündoğdu Rotary Kulübü Yelken Yarışları

Gündoğdu Rotary Kulübü tarafından bu yıl 16.sı organize edilen Rotary 
Yelken Festivali 7 Ağustos 2016 tarihinde Çeşme’de gerçekleştiril-

di. Gençlere yelken sporunu sevdirmeyi amaçlayan ve yelken sporunu yapan 
gençler arasında dostluğu geliştirmek, yarışma ruhunu aşılamak için yapılan 
bu aktiviteye her yıl olduğu gibi, bu yıl da ilgi büyük oldu.

Gündoğdu RK TEV Yararına Fotoğraf Sergisi Düzenledi

Gündoğdu Rotary Kulübü, üyesi Reyhan Ergün’ün Fotoğraflarından 
oluşan bir sergi düzenledi. Eğitime destek amacıyla düzenlenen bu 

sergiden elde edilecek gelir Türk Eğitim Vakfı’na bağışlandı.

Güzelbahçe RK projesi olan BARIŞ Çocuk Senfoni Orkestrası 
yararına konser düzenlendi

Güzelbahçe Rotary Kulübünün projesi olan Barış Çocuk Senfoni Or-
kestrasına destek amacıyla düzenlenen konser büyük ilgi gördü. 

“İzmir’in Hanımları Söylüyor” adlı Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Ümit Bulut 
yönetiminde yapılan konserin geliri Güzelbahçe RK projesi olan BARIŞ Çocuk 
Senfoni Orkestrasına bağışlandı ve 24 Ağustosta Çeşme Altın Yunus’ta  Zeki 
Müren’in yaşamını konu alan, “20. Ölüm yılında Yaşamı ve Besteleriyle Zeki Mü-
ren” adlı bir konser yapıldı.

Altın Yunus Konser Salonu, Bornova RK üyesi sevgili Aykut Güsar’ın girişi-
miyle bu konser için ücretsiz olarak tahsis edildi. Konser son derece başarılı 
oldu. Tüm biletlerin satıldığı, 500 Kişilik salonda 600 kişinin hep bir ağızdan 
Zeki Müren şarkıları söyleyerek coşkunun zirvesine ulaşılan bir akşam yaşan-
dı.İzleyiciler hem çok güzel bir konser dinleyip,hem de böyle güzel bir projeye 
destek vermenin mutluluğuyla salondan ayrıldılar.

Konserin sonunda Güzelbahçe RK 2015-16 Dönem Başkan’ı ve projenin 

fikir anası Selmin Günöz, projeyi anlatan kısa bir konuşma yaptı.Konuşma sı-
rasında barkovizyon gösterisi ile  BARIŞ Çocuk Orkestrasının kuruluşundan 
bu yana yaşanan süreç, çalışma mekanları, gerçekleştirilen etkinlikler anla-
tıldı, ihtiyaçları vurgulandı.

Bu konserin gelirinin  bu projeye bağışlanmasında önayak olan Ege İn-
nerwheel üyesi sevgili Melek Güsar’a, ”İzmir’in Hanımları Söylüyor” korosuna 
ve şefleri Ümit Bulut’a teşekkür edildi.

19 Kasım 2016 da da Devlet Sanatçımız Gülsin Onay, aynı amaçla A.A. 
Saygun Konser Salonunda BARIŞ Çocuk Senfoni Orkestrası için çalacak. 

Kordon RK Projeleri için kahvaltı etkinliği gerçekleştirdi

Kordon Rotary Kulübünün düzenlediği geleneksel kahvaltı etkinliği 
Çeşme’de gerçekleşti. Rotaryenlerin ve eşlerin yaptığı reçeller sa-

tışa sunuldu. Kahvaltı organizasyonundan elde edilen gelir Ege Üniversitesi 
Rehabilitasyon merkezinde ki engellilere bağışlandı. Ayrıca Engelli Dostların 
yaptığı ürünler satılarak kendilerine destek verildi.

SAĞKAL Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon 
Destek Merkezi Açıldı

Rotary kulüplerinin biraraya gelerek sağlık konusunda oluşturdukla-
rı Sağkal projesinde bir önemli adım daha atıldı. SAĞKAL - Sağlıkta 

Kalite Derneği Başkanı Opr. Doktor Cüneyt Tuğrul’un girişimleri ile Güzelyalı, 
Dokuz Eylül, Buca ve Agora Rotary Kulüplerinin destek verdiği Sağlıklı Yaşam 
Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezlerinin 2.sinin açılışı 9 Ağustos 2016 ta-
rihinde gerçekleştirildi.
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KULÜPLERDEN HABERLER

Yeşil RK Tenis Turnuvası Duzenledi

Yeşil Rotary Kulübünün 1-2 Ekim tarihlerinde Podyumpark tenis kulü-
bünde ikincisini gerçekleştirdiği tenis turnuvası sona erdi. Milli spor-

cu, Bursa tenisine büyük katkılar sağlayan ve yüzlerce öğrenci yetiştiren Eğit-
men Mahmut Eroğlu adına düzenlenen bu yılki turnuvada 12 yaş grubunda 48 
genç yarışırken 8 yaş grubundaki 50 sporcu da tenis şenliğine katıldı.

Kansader’e A. Selim Yegen Parkı

Bostanlı Rotaract Kulübü, 2015-16 Döneminin son projesi olarak 
Kansader’e (Kanserle Savaşan Ailelerin Öğrenim Gören Çocuklarına 

Destek Derneği) İzmirli iş adamı, Rotary 2440. Bölge Geçmiş Dönem Guver-
nörü merhum  A. Selim Yegen anısına “A. Selim Yegen Parkı” yaptırarak Hiz-
metlerini Dünyaya Armağan etti. Dönem Başkanı Ecem Moğultay “Bir dönem 
boyunca hayalim kanser hastaları için bir proje gerçekleştirmekti. Bostanlı 
Rotaract Kulübü olarak da dönemimizin sonuna yaklaşırken, Değerli Rotar-
yen büyüğümüz merhum Selim Yegen anısına Kansader’e oyun parkı projemizi 
gerçekleştirdik. Bu proje ile çocukları mutlu ederken, Selim Yegen anısını da 
yaşatmak istedik” dedi.

Kuşaktan kuşağa bayram tebriği

Karşıyaka Rotaract Kulübü üyeleri, bu yıl ikinci kez düzenledikleri Ku-
şaktan Kuşağa Projesi kapsamında Kurban Bayramı öncesinde Beh-

çet Uz Çocuk Hastanesi’nde tedavi görmekte olan çocuklarla erken bir bay-
ram kutlaması yapıp orada yatan hasta kardeşleriyle birlikte onların duygu 
ve dileklerini dile getiren bayram tebrik kartları hazırladılar. Daha sonrasında 
Çiğli’de bulunan Özel Nurel 2 Yaşlı Bakım ve Huzurevi’ndeki büyükleri ile bay-
ramlaşıp, onlarla çocukların hazırlamış olduğu anlam dolu bayram kartlarını 
paylaştılar. Kulüp üyeleri büyüklerinin çok anlamlı ve duygusal anlar yaşadıkla-

rını, kartları hazırlayanlarla tanışmak istediklerini, aynı zamanda büyüklerinin 
geçmiş bayram anılarını anlattıkları bol sohbetli bir ziyaret olduğunu, gerçek 
anlamda bir bayram havası yaşandığını dile getirdiler.

Karşıyaka Rotaract kulübü üyeler, anlamlı ve faydalı olduğuna inandıkları 
bu projeyi ileriki senelerde de tekrarlayarak bayram kültürünü kuşaktan ku-
şağa yaşatmaya gayret edeceklerini ifade ettiler. 

Falez RK, kısa dönem gençlik kampına öğrenci gönderdi

Antalya Falez Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary’nin uyguladığı prog-
ramlarından birisi olan  Kısa Dönem Gençlik Kampına, Finlandi-

ya/Turku’ya    25 Temmuz - 8 Ağustos 2016 tarihleri arasında F.Naz Cemre 
Kalaycı’yı gönderdi.  Kalaycı, Finlandiya’daki izlenimlerini kulübün 17.08.2016 
tarihinde yaptığı toplantıda Rotaryenlerle paylaştı

Falez RK, dönemin 7. toplantısını Expo alanında yaptı          

Falez Rotary Kulübü, dönemin 7. toplantısını,  Antalya Expo alannında 
gerçekleştirdi. Bir çok Rotaryen için ilk defa Expo’ya gitme şansının 

yakalandığı bu organizasyonda dünya ülkelerinin stantlarını görmek, bahçe-
lerinde o ülkedeymiş gibi dolaşmak tüm üyelere keyifli zaman yaşattı. 
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