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Cumhuriyet bayramı kutlamaları
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2440. bölgede Cumhuriyetimizin 
90. yılı tüm Rotary kulüplerinin 
katılımıyla kutlandı



1961 yılında kurulmuş olan İzmir Rotary Kulübü, di-
ğer hizmet ve etkinliklerinin yanı sıra, bir çok Rotary ku-
lübümüzün yapmış olduğu gibi, bir iş ve meslek sahipleri-
nin hizmet kuruluşu olarak her sene mesleklerinde hizmet 
vermiş ve başkalarının da yetişmesine katkıda bulunmuş 
kişilere meslek hizmet ödülü vermekte.

2013-2014 dönemi Meslek Hizmet Ödülünün, 500 yıl-
lık bir geçmişi olan Tire’nin Beledi Dokuma Sanatını gü-
nümüze taşıyan usta Saim Bayrı ile bu sanatı günümüzde 
devam ettiren usta-çırak Ethem Tıpırdık’a verilmesi uy-
gun görüldü. 
BELEDİ DOKUMASI:

Dünyadaki jakarlı dokuma-
nın atası sayılan Beledi dokuma-
sı, Tire’de 16’ncı yüzyıldan bu 
yana üretiliyor. Rivayet o ki; bu 
işin ilk ustası, bir gün kendi ge-
liştirdiği tezgâhı çalıştıramıyor. 
Oğlunu çağırıyor. “Oğul” diyor, 
“Ben bu tezgâhı sıfırdan yaptım 
ama ilerletemiyorum. Sen yap.”  
Oğul babasının yaptığına iki kü-
çük çubuk ekliyor ve tezgâh çalı-
şır hale geliyor. Velede atfen “Ve-
ledi” olarak anılan dokuma türü, 
zamanla “beledi” ye dönüşüyor.

Bir ustanın yetişmesi zordur. 
Beledi Ustası 1001 günde yetişir. 
Yani 3 yılda çıraklıktan kalfalığa 
geçer. Ayrıca çok zor ve zahmet-
li bir dokumadır. 60 cm eninde 
olan bu dokumadan 1m doku-
mak için üç gün çalışmak gerekir.

Tezgahı da özeldir. 13 ayaklı 
ve 24 çerçevelidir. Bu da çok çe-
şitli desenlerde dokuma yapma 
şansı verir.Dokumalar, geçmişte daha sıklıkla yorgan ör-
tüsü ve minder yüzü  olarak kullanılırken, günümüzde de-
ğişik alanlarda kullanılmaya başlandı. Çanta , kemer, cüz-

dan, masa örtüsü, kravat gibi….
Tire Ticaret Odası 1932 yılı kayıtlarına göre Tire’de 38 

beledi tezgahı bulunurken, 1951 yılında bu sayı 26’ya in-
miş. Ancak sanayileşmeden sonra bu tezgâhlar teker teker 
sanayiye yenik düşmüş. 2004 yılına kadar “Son usta  SAİM 
BAYRI” tarafından tek başına yürütülmüş”.

Günümüze gelince, 2013  de, Türkiye’nin, hatta dünya-
nın tek Beledi dokuma tezgahı-
nın başında, bayrağı Ustası Saim 
Bayrı’dan devralan genç bir isim, 
ETHEM TIPIRDIK var.  

İzmir Rotary Kulübü’nün 8 
ekim 2013 tarihinde yapılan top-
lantısında Geçmiş Dönem Gu-
vernörü Güneş Ertaş, Meslek 
Hizmet Komitesi Başkanı Maz-
har İzmiroğlu ve Meslek Hizmet 
Komite Üyesi Metin Dikmelik 
de katılarak, kulüp üyeleriyle be-
raber oldular.

Meslek Hizmet ödül törenin-
deki konuşmasında mesleğinin 
inceliklerinden bahseden Saim 
Bayrı ve Ethem Tıpırdık’a ödül-
lerini, Meslek Hizmetleri Ana 
Komite Başkanı Mazhar İzmi-
roğlu ve Geçmiş Dönem Guver-
nörü Güneş Ertaş taktim ettiler. 

Böylece aslında UR‘nin slo-
ganını, “KENDİNDEN ÖNCE 
HİZMET”i  kendi yaşamlarında 
uygulamış ustalara ödüller veril-

di ve bir mesleği sevgiyle yaşatmanın, korumanın, büyüt-
menin incelikleri, yaşayanların dilinden kalbimize dökül-
dü.

Beledi Dokuma Ustasına Meslek Hizmet Ödülü
Dünyada jakarlı dokumanın atası sayılan ve 
500 yıllık bir geçmişi olan Beledi dokumasını 
Tire’de üreten Usta Saim Bayrı ve Usta-Çırak  
Ethem Tıpırdık, İzmir Rotary Kulübünün 
Meslek Hizmet Ödülüne layık görüldü 
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Adana Rotary Kulübü Meslek Ödülü’nü Ali Sabancı’ya verdi

Bu yıl 45. yılını kutlayan ve üyeleri arasında, mesleğinde ulusal ve uluslararası 
alanda başarı sağlamış iş adamlarının yer aldığı Adana Rotary Kulübü, 2013-

2014 dönemi Meslek Hizmetleri Ödülü’nü Pegasus Havayolları’nın kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı işadamı Ali Sabancı’ya verdi. Adana Rotary Kulübü dönem başkanı Tolga 
Tutaş, 7   Kasım 2013 Perşembe günü, Adana HiltonSA’da düzenlenen törende yaptığı 
konuşmada, Rotary Meslek Hizmetleri Ödülü’nün, Uluslararası Rotary’in tüzüğü gere-
ğince, işinde yüksek ahlak standartlarını benimsemiş, içinde bulunduğu topluma fay-
da sağlayan, mesleğinde başarılı iş ve meslek sahiplerine verildiğini söyledi. Tolga Tu-
taş, başarılı iş adamı Ali Sabancı’ya verilen Meslek Hizmetleri Ödülü için şöyle konuştu: 
“Adana’nın ilk, Türkiye’nin 7. Rotary kulübü olan Adana Rotary Kulübü bu yıl 45. yılını kut-
luyor. Yarım asırlık bu dev çınar, bugüne kadar ‘Kendinden önce topluma hizmet’ ilkesiyle, 
yüzlerce toplum hizmeti projesi gerçekleştirmiş başarılı bir kulüptür.  Kurulduğu günden bu 
yana, üyeleri arasında ulusal ve uluslararası alanda başarı sağlamış iş ve meslek adamla-
rı yer almaktadır. Adana Rotary Kulübü, toplum için yürüttüğü hizmetlerin yanı sıra, ba-
şarılı iş ve meslek insanlarının da yanında olmakta, onları desteklemekte, bilgi ve birikim-
lerini toplum ile paylaşabilmeleri için projeler üretmektedir. Adana Rotary Kulübü’nün bu 
çalışmaları ve Uluslararası Rotary’in tüzüğü uyarınca, Yönetim Kurulumuzun oybirliği ile 
aldığı karar ile bu yılki Meslek Hizmetleri Ödülümüzü, Pegasus Havayolları’nın kurucusu ve 
yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sabancı’ya verdik.”

“Sayın Ali Sabancı, yenilikçi vizyonu ile iş yaşamı için çok kısa denebilecek bir sürede, 
çok genç yaşta çıktığı bu yolda Türkiye’nin sivil havacılık sektöründe yeni bir çığır açmış, 
adeta ezber bozmuş, birçok yeniliğe öncülük etmiştir ve bu yeniliklere de devam etmek-
tedir. Sayın Ali Sabancı’nın başarılı bir iş adamı olmasının yanında, Adana’mızdan çıkan, 
içimizden biri olması ise bizleri ayrıca mutlu etmekte, gururlandırmaktadır.” Adana Rotary 
Kulübü üyeleri ve eşlerinin yanı sıra, Adana protokolünden ve iş yaşamından çok sayıda 
davetlinin katıldığı ödül töreninde, gazeteci Ayşe Arman da, Ali Sabancı ile canlı bir söy-
leşi gerçekleştirdi. Ayşe Arman’ın söyleşisi izleyiciler tarafından ilgi ile izlendi. Ayrıca bu 
özel gecede Adana Rotary’deki 25.yılını doldurmuş üyelere teşekkür sertifikaları verildi.

Düzce Rotary Cumhuriyet Tenis Turnuvası

Cumhuriyetimizin 90. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Düzce Rotary Kulübü, Düzce 
Olimpik Spor Kulübü ile beraber 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde kapalı kort Ro-

tary Cumhuriyet Tenis Turnuvası düzenledi. Turnuva, Gölyaka gençlik spordan 1, Düzce 
Gençlik Spordan 3, Akçakoca Gençlik Spordan 26 ve Olimpik Spor Kulübünden 45  olmak 
üzere 6-16 yaş arası toplamda 75 bay-bayan sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Tur-

nuva, dörderli gruplar şeklinde sporcular elenerek değil her müsabakadan puan alarak 
sonraki müsabakaya geçmesi yöntemiyle ve toplanan puanlarla dereceler belirlenerek 
yapıldı. Bu sayede genç sporculara birden fazla maç yaptırılarak spor dallarında daha 
fazla tecrübe kazanmaları sağlandı Turnuva kapsamında ayrıca, dereceye girenlerin dı-
şında en centilmen bay ve bayan sporcular da, madalya ile ödüllendirildi.

Madalya töreni, Kulüp başkanı ve üyelerin, Düzce’de bütün spor branşlarının, özel-
likle tenis sporunun gelişmesinde büyük katkısı bulunan Düzce Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran’ın, turnuvanın düzenlenmesinde büyük katkıları olan 
Olimpik Spor Kulübü başkan yardımcısı Sayın Ahmet Çengel ile Olimpik Spor Kulübü 2. 
Kademe tenis antrenörü Akif Çavuş’un ve sporcu velilerinin değerli katılımlarıyla şilt tak-
dim töreni, toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile sona erdi. 

Emek Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü

Ankara Emek Rotary Kulübü Rotary Meslek Ödülü’nü, bu sene Limak Ambas-
sador Otel’i Genel Müdürü Savaş Çolakoğlu ve 3 TENOR Grubu Sanatçıları Şe-

nol Talınlı, Aykut Çınar ve Ayhan Uştuk’a verdi. Rotary Kulüpleri her yıl iş ve mesleğinde 
üstün başarı ve özveri ile çalışmalar yaparak, topluma ve genç nesillere örnek olan iş 
ve meslek sahiplerini teşvik amacıyla Meslek Ödülleri vermekte. 7 Kasım Gecesi Limak 
Ambassador otelde yapılan törende, Kulüp Başkanı Elif Özkaleli Vardar konuşmasının ar-
dından, 2430. bölge Guvernör Yardımcısı Uğur Kabaş’ın plaketlerini kendilerine sunma-
sının ardından, 3 Tenor Grubu geceye sundukları eserlerle törene katılanlara unutulmaz 
dakikalar yaşattı.

Metropolitan Rotary Kulübü’nden Prof. Metin Feyzioğlu’na 
Meslek Hizmet Ödülü

Ankara Metropolitan Rotary Kulübü 24 Ekim Dünya Polio Günü olması nedeniy-
le Kızılay, Kale, Koru, Maltepe, Ulus, Yıldız ve Çayyolu Rotary Kulüplerinin katı-
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lımıyla gerçekleşen oldukça kalabalık olan bir ortak toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu ku-
lüplerin dışında bir çok kulüpde Rotaryenler de da bu geniş katılımlı toplantıya katıldılar. 

Bu toplantıda ayrıca ev sahibi kulüp olan Ankara Metropolitan Rotary Kulübü Mes-
lek Hizmet Ödülünü Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na verdi. 

Metropolitan Rotary Kulübü Dönem Başkanı Selcan Hakverdioğlu ödülün takdimi 
sırasında, göstermiş olduğu üstün başarılar ve örnek davranışlardan dolayı Feyzioğlu’na 
şükranlarını sundu. 

Metin Feyzioğlu, Meslek Hizmet Ödülünü Geçmiş Dönem Guvernörü Yılmaz 
Önel’den aldıktan sonra, yaptığı konuşmasıyla katılımcıları etkiledi.

Oran Rotary Kulübünün 2013 Çocuk Panayırı gerçekleşti. 

Ankara Oran Rotary Kulübünün 2013 Çocuk Panayırı 6 Ekim Pazar günü  ger-
çekleşti. 10 Sponsorun desteklediği panayırda açılış güne merhaba ve dostluk 

kahvaltısı ile başladı.  Devamında çocuklar için  atölye çalışmaları, kitap etkinlikleri, pony 
ile tanışma, büyükler için Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası ve Ankara Valiliği Kupası 
Engelli At Yarışları yer aldı. Yiyecek içeçecek masaları ise tüm gün hizmet verdi.

Ankara Oran Rotary Kulübünün tüm üyeleri, Ankara Bahçelievler Rotaract ve Anka-
ra Oran Rotaract kulüpleri ile, kötü hava yoktur kötü kıyafet vardır sloganıyla soğuk ha-
vaya rağmen dostluk temelli performansla gelen konukları ağırladılar. Tüm Rotary dostu 
sponsorlar, kulüp üyeleri ile standların başında satış yaptılar. Ankara Hayvan Kurtarma 
Derneği İnşası Projesi ve Rotary tanıtımını hedefleyen etkinlik için   Rotaryen ve Rota-
ractlar gün boyu çalıştılar.

Ordu Rotary Kulübü tekerlekli sandalye dağıttı

Ordu Rotary Kulübü, İşadamı Tülay & Mithat Alagöz çiftinin destekleri ile 15 
adet tekerlekli sandalyeyi Ordu Belediyesiyle ortaklaşa düzenlenen törenle 

engelli vatandaşlarımıza verdi. Ayışığı düğün salonunda düzenlenen törene, UR 2430.
Bölge Guvernörü Gürkan Olguntürk, UR 2430. Bölge 6. Grup Guvernör Yardımcısı Ala-
attin Kuru, Ordu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hakan Duman, Yönetim Kurulu Üyeleri,  
İzmir Milletvekili Prof.Dr. Hülya Güven, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, Ordu Belediye 
Başkan Yardımcısı Özer Karadağ, Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi Başkanı Selma 
Gülseren, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

UR. 2430. Bölge Guvernörü Gürkan Olguntürk yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz gibi 
Rotary kendinden önce hizmet prensibi ile düşünen bir sivil toplum kuruluşudur. Dünyanın 
birçok bölgesinde yaşamlara el atıyor ve destek oluyoruz. Bir örneğini de bugün Ordu’da 
yaşıyoruz. Bu nedenle katkısı olan Sayın Tülay & Mithat Alagöz çiftine, emeği geçen dost-
larıma teşekkür ediyorum. Ordu Rotary Kulübümüz bundan sonra da yapacak olduğu hiz-
metleri sizlerin ayağına getirmeye devam edecektir. Biz Rotaryenler  sizlerden biriyiz, sade-
ce mesleğimiz ve çalışma sahamız farklı. Bizler topluma hizmet etmek istiyoruz” şeklinde 
konuştu.

Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun da konuşmasında Ordu Belediyesi olarak en-
gellilerin her türlü sorununa çözüm oluşturmaya çalıştıklarını ve birçok projeyi hayata 
geçirdiklerini ifade etti. Engellilerimizle birlikte barışık bir toplum olma adına üzerimize 
düşenleri yapmalıyız. Bu vesile ile Sayın Alagöz çiftine, Ordu Rotary Kulübüne ve emeği 
geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ordu Sakatlar Derneği Başkanı Selma Gülseren, Ordu Rotary kulübüne, emeği ge-
çenlere teşekkür ettikten sonra kürsüye gelen İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven 
ise burada olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, “Rotary engellilerle ilgili so-
runların çözümünde önemli adımlar atmaktadır. Engellilerin ihtiyaçları arasında tekerlekli 
sandalyeler başta geliyor. Hizmetlerinden dolayı da Ordu Rotary Kulübünü kutluyorum.” 
dedi. Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Duman ise “kulüp olarak topluma hizmet etmek 
için çaba harcıyoruz. Her dönem olduğu gibi bu dönemde de faaliyetlerimiz devam ede-
cektir.  Bizlerden desteğini esirgemeyen Tülay & Mithat Alagöz çiftine ve emeği geçenlere 
teşekkür ederim” d edi. Konuşmalardan sonra UR 2430.Bölge Guvernörü Gürkan Olgun-
türk, UR 2430. Bölge Guvernör Yardımcısı Alaattin Kuru, Belediye Başkanı Seyit Torun, 
Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Duman ve üyeler engelli vatandaşlarımıza tekerlekli 
sandalyelerini sundu.

Malatya Arslantepe RK’dan seminer

M. Arslantepe Rotary Kulübü 8 Kasım 2013 günü Malatya Cezaevinde 65 ba-
yan hükümlü ve tutukluya “Erken Tanı Hayat Kurtarır” semineri verdi. Geçmiş 

yıllarda bu konuda eğitim almış Dr. Derya Önal’ın, meme maketi ve slaytlar eşliğinde 
verdiği seminer sonrasında, bayan tutuklu ve hükümlülerin sağlık problemleri ile ilgili 
uzun ve faydalı bir sohbet gerçekleştirildi.

Ağız-Kulak-Burun sağlık 
taraması

M. Arslantepe Rotary Kulübü  31 
Ekim 2013 günü Malatya 

Merkez Beldelerinden Karaköy İlköğretim 
Okulu’nda Toplam 85 öğrenciyi kapsayan 
ağız-kulak ve burun sağlık taraması ger-
çekleştirdi. Tarama esnasında öğrenci-
ler   ağız-diş sağlığı konusunda bilgilen-
dirildi.
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Meslek Hizmet Ödülü

M.Arslantepe Rotary Kulü-
bü 22 Kasım’da yapılan 

500. Toplantısında, Türkiye’nin ilk yerli 
oteller zinciri olan Anemon Otelleri-
nin   Onursal Başkanı İsmail Akçura’ya   
“İş ve meslek onuruna gösterdiği hassa-
siyet, fedakarlık ve aydın toplumun ye-
tiştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı” 

Meslekte Başarı ve Üstün Hizmet Ödülünü takdim etti. Eş ve misafirlerin katılımıyla ger-
çekleşen gece beraber yenilen yemek ve coşkulu 500. Toplantı kutlamasıyla sona erdi.

Tandoğan RK akülü 
araba temin etti

Tandoğan Rotary Ku-
lübü satın aldığı akülü 

arabayı bir ihtiyaç sahibine tes-
lim etti. Akülü arabayı teslim 
ederken tüm kulüp üyeleri duy-
gusal anlar yaşadı. Başkan Zey-
nep Kürklü, geçmiş Dönem Baş-
kanlarından Reşat Kangal ve El-
çin Bayyurt ile birlikte, hem ara-
banın montajını yaptılar, hem de 

teslim ettiler. İhtiyacı nedeniyle arabası teslim edilen Başak’ın gözlerindeki mutluluk ve 
ailesinin sevinci tarif edilemezdi. 

Samsun RK ’Opera Tur‘ Organizasyonu gerçekleştirdi 

Samsun Rotary Kulübü, Samsun Devlet Opera ve Balesi ve Bafra Özel Öğretim 
Uygulama Okulu ile Opera Tur Projesi için bir araya geldi. Samsun Rotary Kulü-

bü 30 Otistik öğrenciye Opera Tur düzenleyerek yaşamlarına dokundu.
 Samsun Devlet Opera ve Balesi, Şubat ayında, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen 

bir projeyle OPERATUR adlı çocuklara yönelik interaktif eğitim etkinliğini hayata geçirdi. 
Çocukların sadece sahne üstünde olanları değil, üretimin tüm aşamalarını görebilme-
lerini sağlamak için klasik eğitim etkinliklerinden farklı olarak, sahne, atölyeler ve ça-
lışma salonlarının performans alanı olarak kullanıldığı OPERATUR’da küçük öğrenciler, 

sanatçılar tarafından opera binasının girişinde karşılanıyorlar ve yaklaşık iki saat boyun-
ca opera-bale binasının tüm alanlarını dolaşarak prova ve performanslarına katılıyorlar.

  Eğlenceli ve eğitici bir oyunun içindeki katılımcı seyirciler olarak operayı gezen 
çocuklar, orkestra salonunda, orkestra sanatçılarının provalarına dinleyip enstrümanları 
tanıyorlar. Atölyeleri gezerken gerçek çalışanlarla tanışan ve neler yaptıklarını öğrenen 
çocuklar, atölyelerde kendilerine eşlik eden sanatçılarla gerçekleştirilen oyunlara dahil 
oluyorlar. Bir bale ya da opera eserinin seyirciyle buluşmadan önceki hazırlık aşaması-
na tanıklık eden çocuklar, opera sahnesinde kendileri için hazırlanmış oyunu izledikten 
sonra yine kendileri için yapılan özel tasarıma sahip küp tahtaya Samsun Devlet Opera 
ve Balesi’nde geçirdikleri günle ilgili duygularını yazıyorlar.

2430. Bölge Rotaractları Sesli Kütüphane oluşturdular

2430 Bölge Rotaractları tarafından hazırlanan Görme Engelliler için Sesli Kütüp-
hane 10 Kasım 2013 tarihinde hizmete girdi. Kütüphane, Atatürk ile ilgili ki-

taplardan oluşmakta. Tüm kitaplar Rotaractlar tarafından sesli olarak kaydedildi Sisteme 
www.seslirotakitap.org adresinden erişebilirsiniz.

Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü Cumhuriyet Balosu ve 
yürüyüşü gerçekleştirdi

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında, Karadeniz Ereğli Rotary Ku-
lübü önderliğinde, Zonguldak Rotary Kulübü ile beraber gerçekleştirilen 

Cumhuriyet’i kutlama davetine 200 kişi katılarak coşkulu bir gece yaşandı. Karadeniz 
Ereğli Rotary Kulübü üyeleri, 29 Ekim 2013 gecesi de Kdz. Ereğli  Belediyesi ile beraber, 
Deniz KK Karadeniz Bölge Komutanlığının ortaklaşa düzenledikleri Cumhuriyet Yürü-
yüşüne katıldı. 
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Afet Barınak projesi için ilk adım

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Afet Barınak Lojistik Paketi Projesine ilk destek 
Urla Belediyesinden geldi. Urla Belediyesi Rotaryenlere yaklaşık 500-600 afet 

paketinin konabileceği bir depo tahsis etti. Türkiye’nin tamamında uygulanacak pro-
je kapsamında herhangi bir afet anında paketler 72 saatten az bir sürede afetzedelere 
ulaştırılabilecek.

Rotary 2440 Afet Barınak Lojistik Paketi Sorumlusu Proje Koordinatörü Erhan Gök-
dağ, ülkemizde afetten sorumlu tek yetkili kuruluş olan AFAD koordinatörlüğünde bu 
çalışmaları yapacaklarını belirterek amaçlarının afet anında aile bütünlüğünü devam et-
tirecek acil ihtiyaçların karşılanması olduğunu söyledi. Gökdağ paketlerde 5-6 kişinin 
barınabileceği yüksek teknolojik, kolay kurulma özelliği ile yanmaz malzemeden üre-
tilmiş bir çadır, yemek takımı, battaniye, ilk yardım seti, okul seti, oyuncak seti, bebek 
seti, solar panel ve aydınlatma ekipmanı, su temizleme ve muhafaza kabı, yağmurluk, 
atkı-bere takımı gibi ihtiyaç malzemelerinin yer alacağını kaydetti. 

Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu da Rotary ile insan yaşamında çok 
önemli bir yeri olan afet konusunda iyi bir işbirliği yaptıklarını kaydederek Urla’da her-
hangi bir afet anında yapılacak hizmetlere dönük önceden hazırlıklı olmak açısından çok 
güzel bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ise dünyada afetlerde en fazla can kaybı 
veren 3. ülke olduğumuzu belirterek “Bu tabi bizim hiç de mutlu olmadığımız bir rekor. 
Ne yapalım ki memleketimiz her an zelzele ile karşı karşıya kalabilir. Bu bakımdan hazırlıklı 
olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hazırlıksız yakalandığımız zaman insanımız çok merha-
metli, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat o karışıklık ve düzensizlik içerisinde çok iyi 
hizmetler götürüldüğünü düşünemiyoruz. Ne kadar hazırlıklı olursak bu hizmetleri o kadar 
afetzedeleri depremzedelerin yaralarını sarabilecek şekilde sarabileceğimizi düşünüyoruz” 
diye konuştu. 

Bornova RK Mesleki Bilinçlendirme Semineri Düzenledi

Ekim ayının Meslek Hizmetleri ayı olması nedeniyle 22 Ekim 2013 tarihinde Bor-
nova RK, Bayraklı Ali Osman Konakçı Kız Teknik Meslek Lisesinde El Sanatları 

Teknolojisi bölüm öğrencilerine Neşe Bengisu (Seramik sanatçısı); Çocuk Gelişimi ve Eği-

timi bölüm öğrencilerine, Gülgün Zeytinoğlu (Bizim Kulüp Anaokulu İşletmecisi); Grafik 
Tasarım bölüm öğrencilerine, Koray Otağ (Grafik - Web Tasarım Uzmanı); Fotoğraf Tasa-
rımı bölüm öğrencilerine, Mert Rüstem’in (Fotoğraf Sanatçısı – Koleksiyoneri) mesleki 
bilgi ve tecrübelerini paylaşma fırsatı yarattı.  Ayrıca Kulüp Başkanı Hakan Örnekoğlu 
öğrencilere, Rotary nedir, Rotary’nin Kuruluşu, Rotary’nin Amacı, Rotary Dörtlü Özdene-
tim, Rotary çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. Seminerde önemli bilgiler aldıklarını 
belirten öğrenciler, kulübr teşekkür ettiler. Ayrıca Bornova Rotary, aynı okulda Cumhu-
riyet Bayramı kapsamında Hamza Rüstem Koleksiyonundan oluşan “İzmir’de Kutlanan 
Milli Bayramlar” temalı fotoğraf sergisini açtı.

Alsancak RK’nden 2. 
Madde Bağımlılığı 
Semineri

Alsancak Rotary Kulübü, EGE-
BAM işbirliğiyle İzmir Esnaf 

Sanatkarlar Odaları Birliği Lisesi ve Gür-
çeşme Leman Alptekin İlköğretim Oku-

lundaki öğretmenlere 2.kez Madde Bağımlılığı eğitimi verdi.

Bostanlı RK ve Han Tiyatrosu Buluşması

Bostanlı Rotary Kulübü üyeleri, eşleri ve çocukları Han Tiyatrosu tarafından 2013 
- 2014 sezonunda sahnelenecek olan “Kız Yemek Yapmadık, Yine Dayak Yiye-

ceğiz” oyununun galasında bir araya geldiler. Han Tiyatrosu’nun, Bostanlı Rotary Kulübü 
ve eşlerine özel olarak Rüçhan Gürel’in yönettiği, başrollerini Emel Bala Gürel ve Yase-
min Şimşek Tüzün’ün oynadığı  “Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz” adlı oyunu 9 
Ekim Çarşamba 2013 günü Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi’nde sergilendi.  “Rotary ile 
Yaşamları Değiştirin” sloganı çerçevesinde toplumun değişik kesimlerini ilgilendiren, ha-
yatlarını değiştirebilecekleri ana  konulardan Kültür ve Sanat alanında gerçekleştirilmesi 
ve sürdürülebilir olması planlanan  “Bostanlı Rotary Tiyatro Ödülleri”nin  de açıklandığı 
geceye katılanlar eşsiz anlar yaşadılar. Oyun öncesinde şarap, peynir, çerez gibi apera-
tiflerle sunulan kokteyl ile başlanan gece hep beraber oyunun izlenmesiyle devam etti. 
Rotary ailesi olarak yüksek bir katılım oranıyla o gece orada bulunarak Rotaryenlerin 
sanata verdiği önem de gösterildi. Bostanlı Rotary Kulübünün Kültür ve Sanat Komitesi 
Başkanı Rüçhan Gürel bu yıl kültür ve sanat alanında kulüp olarak gerçekleştirmeyi plan-
ladıkları projelerini anlatarak geceye katılanlara teşekkür etti. Bostanlı Rotary Kulübü 
Başkanı Berkay Eskinazi, her yıl değişen ve bu yıl “Rotary ile Yaşamları Değiştirin” olarak 
belirlenen slogan çerçevesinde bundan sonraki yıllarda da devam etmesini planladıkları 
Rotary Tiyatro Ödülleri ile İzmir’de uzun yıllardır tiyatro sahnelerine emek ve gönül ver-



K A S I M  -  A R A L I K  2 0 1 3  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 31

KULÜPLER’DEN HABERLER
miş, zaman harcamış kişileri ve tiyatro gruplarını desteklemeyi ve aynı zamanda halkı 
tekrar tiyatro ile buluşturmayı ve onlara tekrar tiyatro keyfini hatırlatmayı hedefledikle-
rini söyledi. Bostanlı Rotary Kulübü Sanatın ve Sanatçının yanında yer almaya özen gös-
teriyor. Bostanlı Rotary Kulübü Tiyatro Ödülleri bu yıl En Başarılı Prodüksiyon, En Başarılı   
Yönetmen, En Başarılı Yazar, En Başarılı Sahne Müziği, En Başarılı  Koregrafi, En Başarılı 
Işık Tasarımı, En Başarılı Kostüm Tasrımı, En Başarılı Dekor Tasarımı, En Başarılı Erkek 
Oyuncu,  En Başarılı  Kadın Oyuncu, En Başarılı Yrd. Erkek Oyuncu, En Başarılı Yrd. Kadın 
Oyuncu, Umut Vaad Eden Genç Oyuncu ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde İzmir’de veri-
lecek. Mart ayına kadar İzmir’deki tiyatroların oyunları arasında yapılacak seçim sonuç-
ları 27 Mart  Tiyatro Günü haftası içerisinde özel bir gece ile açıklanacak.

Bostanlı Rotary’den Meslek Hizmet Ödülü

Rotary tarafından her yıl mesleğinde üstün başarı göstermiş, yüksek etik değer-
leri benimsemiş ve mesleğini ileriye götürmüş kişilere verilen Meslek Hizmet 

Ödülü bu yıl Bostanlı Rotary Kulübü tarafından Ege Bölgesi Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Mustafa Kalyoncu’ya verildi. 

Rotary 2440. Bölge Bostanlı Rotary Kulübü Hilton Oteli’nde düzenlediği tören ile 
İzmir’de sanayiye önemli katkıları olan aralıksız 39 yıldır EBSO’da değişik kadrolarda gö-
rev yapan EBSO Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu’ya Meslek Hizmet Ödülü verdi. 

Bostanlı Rotary üyeleri ve EBSO yetkililerinin katıldığı tören Mustafa Kalyoncu’nun 
biyografisinin okunmasıyla başladı. Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Berkay Eskina-
zi “Aynı meslekte, aynı yerde uzun yıllar başarı ile çalışmak ve yükselmek kısacası istikrar 
günümüz şartlarında kariyer hayatında en zor rastladığımız şey. Sayın Mustafa Kalyoncu 
1974 yılından itibaren yürüttüğü başarılı görevler ile Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın yarım 
yüzyılı aşan tarihinde Genel Sekreterliğe Oda personelinin içinden yükselmiş ilk isimdir. 
1974 yılında EBSO da göreve başlayıp 2000 yılına kadar çeşitli kadrolarda çalışmalarını 
sürdürmüştür. 2000 yılından itibaren ise Genel Sekreter olarak görevine devam etmekte-
dir. 39 yıldır EBSO çatısı altında, Ege Bölgesi ve İzmir sanayisinin problemlerinin gündeme 
gelmesi, çözümlerinin tespit edilerek sonuçlandırılmasıyla ilgili ülkemiz sanayisine hizmet 
eden KALYONCU, Türkiye Kalite Derneği Muhasip Üyeliği ve Türkiye Odalar, Borsalar ve Bir-
lik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Genel Kurul Delegeliği görevlerini yürütmek-
tedir. Bizlerde Bostanlı Rotary Kulübü olarak hayatı böyle başarılarla dolu, sadece lendi 
mesleğine değil EBSO çatısı altında pek çok mesleğe en önemlisi şehrimiz sanayisine verdiği 
yürekten çabalar adına her yıl geleneksel olarak verdiğimiz ‘meslek hizmet ödülü’nü bu 
yıl Sayın Mustafa Kalyoncu’ya vermekten gurur duyuyor ve teşekkür ediyoruz.Kulüp ola-
rak kendisine çalışmalarında ve bundan hayatında başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Bostanlı Rotary Kulübüne teşekkür eden Mustafa Kalyoncu Kalyoncu 39 yıldır EBSO 
çatısı altında hizmet vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. İzmir sanayisi için EBSO 
olarak her zaman daha ileriye gitmeyi amaçladıklarını belirtti. Meslek hizmet ödülünün 
kendisi için çok anlamlı olduğunu ve ödülü arkadaşları adına aldığını ifade etti. 

Karabağlar Çalıkuşu Rotary’den TÜRGÖK’e anlamlı bağış

Karabağlar Çalışkuşu Rotary Kulübü Almanya’daki ikiz kulüpleri ile yürüttükleri 
proje sonucu aldıkları DVD kopyalama cihazlarını törenle Türkiye Görme Özür-

lüler Kitaplığına (TÜRGÖK)  bağışladı. Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü geçmiş dönem 
başkanı Nevin Can, dakikada 94 DVD kopyalayabilen cihazlar sayesinde Türkiye Görme 
Özürlüler kitaplığının çok daha hızlı ve verimli çalışabileceğini kaydetti. Geçen yıl Mart 
ayında başladıkları projeyi sonlandırmaktan mutluluk duyduklarını belirten Nevin Can, 
faaliyetlerinin Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü yeni dönem başkanı Ramazan Alkan 
ile daha da artarak devam edeceğini söyledi. 

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Başkanı Tülay Yazgan da kitaplıklarına bu kadar 
değerli bir hediye kazandırdıkları için Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübüne teşekkür 
ederek, “Dergilerin ve görme engelli öğrencilerimizin testlerinin CD’lerini bundan sonra çok 
daha hızlı bir şekilde çoğaltıp ellerine ulaştırma imkanına sahip olduk. Bu bizim için çok 
büyük bir mutluluk” dedi. 

Denizli RK’den engellilere destek

Bilindiği gibi birlikte yaşadığımız toplumda engelli insanlar bulunmakta. Onla-
rın sorunlarını dinlemek, onlara yardımcı olmak, onların sesi olmak ve gerekli 

desteği vermek amacıyla Denizli Rotary çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çamlık 
Özel Eğitim Ortaokulu ve Çamlık Özel Mesleki Eğitim Merkezi ile işbirliği yapıldı. 

Bu okulda eğitim gören Down Sendromlu öğrenciler ve eğitmenleri ile 3 Kasım 
2013 Pazar günü Çamlık Mesire alanında buluşuldu. Down Sendromlu öğrenciler ile ku-
lübün üyeleri tanıştılar ve birlikte bir hafta sonu geçirdiler. Konuştular, birlikte salıncağa 
bindiler ve sohbet ettiler. Daha sonra Down Sendromlu öğrencilerin gözüyle doğa fo-
toğrafları çekilmesine karar verdiler. 

Bu amaçla fotoğraf makinelerini alan Down Sendromlu öğrenciler pek çok doğa 
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fotoğrafı çektiler. Çekilen bu fotoğraflar daha sonra değerlendirilecek ve “Bizim Dünya-
mızdan Doğa” konulu bir fotoğraf sergisi açılmasına imkan verecek. Denizli Rotary Kulü-
bü bu serginin sponsorluğunu yapacak ve down sendromlu öğrencilerin çektikleri doğa 
fotoğraflarını toplumla paylaşacak. 

Çamlık Özel Eğitim Ortaokulu Müdürü Yavuz Yıldırım, ilk defa böyle bir etkinliğin 
yapıldığını belirtip öğrencilerin hayatın içinde varolabileceğini göstermelerini sağlayan 
Denizli Rotary Kulübüne katkılarından dolayı teşekkür ederiz, dedi.

Denizli Rotary Kulübü Başkanı Gökşin Gökgöz, down sendromlu öğrencilerin eği-
tim gördüğü Çamlık Özel Eğitim Ortaokulu’na desteklerinin süreceğini belirterek katı-
lımcılara teşekkür etti.

Ege ve Agora Rotary Kulüplerinden 
Çocuk Hastanesine anlamlı bağış

Ege ve Agora Rotary Kulüpleri ortaklaşa yürüttükleri çalışma sonucu bağışlarla 
alınan 5 adet Noninvasive- Hasta Takip ve Görüntüleme Cihazını törenle Dr. 

Behçet Uz Çocuk Hastanesi Yeni Doğan Ünitesine hediye ettiler. 
Ege Rotary Kulübü geçmiş dönem Başkanı Elif Aydın Özkaya bağış töreninde yap-

tığı konuşmada projenin geçen yıl Ege, Agora ve Kanada’dan Midland Kulübünün ortak 
eşli bağış projesi olduğunu belirterek “Süreç biraz uzadığı için makine teslim törenini bu 
döneme aksettirmek durumunda kaldık” dedi. 

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Yeni Doğan Servisi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Şeb-
nem Çalkara da konuşmasında “Yeni doğanlar yeni yaşama geçmiş bebekler olduğu için 
yaşamsal parametreleri çok sağlam değil. Buraya yatan bebeklerde gerek solunum olsun 
gerek kalp, nabız, tansiyon, ısı olsun yakın takip gerektiriyor. Biz çocuğun başında olmasak 
da bu cihazlar doktorun, hemşirenin gözü kulağı oluyor. Yani siz bize göz kulak hediye et-
miş oluyorsunuz” dedi. 

Bağış törenine Rotary 2440 Bölge geçmiş dönem başkanı Güneş Ertaş, yeni dö-
nem başkanı Esat Kardıçalı, Ege Rotary Kulübü geçmiş dönem başkanı Elif Aydın Öz-
kaya, Agora Rotary Kulübü geçmiş dönem başkanı Aslı Sakıpağa, Dr. Behçet Uz Çocuk 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Anarat,  Rotary kulübü üyeleri ve doktorlar katıldılar. 

Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine özel bir gün

Gündoğdu Rotary Kulübü Buca İsmet Yorgancılar İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğ-
rencilerini Sasalı’da bulunan Doğal Yaşam Parkında gezdirerek özel bir gün 

geçirmelerini sağladılar. Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Banu Şahinoğlu, “Biz, Top-
lum Birliğimiz olan bu okulumuzdaki Özel Eğitim Sınıfına yoğun destek oluyoruz. Özel Eği-
tim sınıfının ihtiyacı olan malzeme ve oyuncakları temin ettik. Bu sene de İsmet Yorgancılar 
ilkokulu ile yaptığımız görüşmede bu öğrencilerin daha çok halkla kaynaşmaları, insanlarla 

bir arada olmaları, sosyalleşmeleri için bir takım projeler yapmayı kararlaştırdık. Böylece bu 
fikir ortaya çıktı ve hem doğa ile baş başa hem de karşılıksız sevginin en güzel örneği olan 
hayvanlarla böylesi güzel bir havada çok güzel bir gün geçirdiler, çok eğlendiler. Projeleri-
miz daha da yoğun olarak devam edecek” diye konuştu.

Gündoğdu Rotary Kulübü aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen ve 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasındaki Engelsiz İzmir Kongresini de 
destek veren kuruluşlar arasında yer alıyor. 

  

Rodos RYLA Semineri Başarıyla Tamamlandı

26-27 Ekim 2013 tarihinde UR 2470. Bölge Rodos Rotary Kulübü tarafından 
Uluslararası RYLA Semineri düzenlendi.  2440. bölgeyi kulüplerin seçip gön-

derdiği 12 genç temsil etti. Yunanlı dostların sıcak konukseverliği ve gençlerimizin et-
kin katılımı ile başarılı bir seminer gerçekleştirildi. Bu RYLA seminerine katılımcı genç 
gönderen kulüplere, RYLA’ya katılarak bölgeyi temsil eden Didim RK.’den GDB Mevlüt 
Gökdemir’e, bu RYLA seminerine Rodos dostluk gezisi nedeniyle vesile olan Fethiye Ro-
tary Kulübü Başkanı Hüseyin Nazlıel’e ve katılımcı gençlerin vize ve ulaşım işlemlerinde 
fedakarca destek olan Marmaris GDB Menderes Sarıgül’e teşekkür edildi.

2440. bölgenin Rotary Ormanı 
projesi hedefe yaklaşıyor

2440. bölgenin Rotary Ormanı pro-
jesi, 1 Kasım itibarı ile 10.001 fida-

na ulaştı. Dönem başında en az 10.000 fidan 
ile Rotary 2440. Bölge Ormanı oluşturulması 
hedeflenmişti. Bölge Rotaryenleri ve kulüp-

lerinin gayretleri ve projeyi sahiplenmeleri sayesinde projenin ilk etabı tamamlanıyor. 
Bursa Nilüfer RK, Bursa İnegöl RK, İzmir Gündoğdu RK , İzmir Konak RK  ve İzmir Kordon 
RK’ leri , 1000’er fidanlık korularını şimdiden oluşturdular. Diğer kulüpler de gayretleri 
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ve korularını oluşturmak için örnek projeler hazırlamaya devam ediyorlar. Her kulübün 
en kısa sürede  hedeflerini aşması bekleniyor. Fidan bağışları 31 Mart’da sona erecek 
ve bağışların mutlaka kulüp ismi ile birlikte, Rotary Ormanı için olduğunun belirtilmesi 
gerekiyor. Projeden sorumlu Toplum Hizmetleri Komite Başkanı Işıl Nişli, yeni yıl yakla-
şırken özellikle yılbaşı hediyeleri ve kermesler için Ege Orman Vakfının hazırladığı ve her 
birinin içinde ayrıca 5 fidan bağışı bulunan hediye paketlerinin değerlendirilebileceğine 
dikkat çekiyor.

Konak RK Toplum Liderleri Geliyor programı başladı 

Konak Rotary Kulübü, Rotaract Kulübü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi işbirliği ile gerçekleşen “Toplum Liderleri Geliyor” programı başladı. 2 

ay sürecek programdan Buca Eğitim Fakültesinde okuyan 100 öğretmen adayı fayda-
lanabilecek.

“Toplum Liderleri Geliyor Programı üniversite eğitimlerinin yanı sıra bu bilgilere ek 
değerler katmak üzere düzenlenmiş, mesleki, kişisel genel kültür seminerleridir” diyen Top-
lum Liderleri Geliyor Komite Başkanı Huriye Serter “Gençlerimiz program boyunca kişilik-
leri, bilgi birikimleri, deneyimleri ile ön plana çıkmış, bilimde, sanatta sporda, yönetim ve 
liderlikte kendini kabul ettirmiş pek çok başarılı kanaat önderi ile tanışıp konuşma fırsatı 
bulacaklar. Türk Tarih Prof. İlber Ortaylı ve teknoloji ve inovasyon içeren pek çok patente 
imza atmış Fütürist Düşünce Grubu Başkanı Alphan Manas İstanbul’dan gençlerimiz için 
gelecekler. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Kalkınma Ajansı Baş-
kanı Ali Nail Kubalı, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ile sohbet etme şansı bulup, 
örnek sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, İzmir’in ilk kurulduğu yer olan Smyrna’dan 
başlayıp, Agora, Kadifekale, Havra Sokağı gibi yerleri gezecekler” diye konuştu.

Konak Rotary Kulübü Başkanı Süreyya Perçin de “Yaklaşık 6 ay süren bir çalışmanın 
ürünü olarak kulübüm ve komite üyelerimin gayreti ve inancı ile birlikte böyle bir programı 
hayata geçirmekten dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Program Aralık ayında 
düzenlenecek sertifika töreni ile son bulacak.

10 Kasım için özel RYLA semineri düzenlendi

Yılın en anlamlı gününde, 10 Kasım 2013’de Bostanlı Rotary Kulübü, Çakabey 
Rotary Kulübü  ve Karşıyaka Rotary Kulüpleri Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) 

işbirliği ile  Özel RYLA semineri düzenlediler. EÇEV bursiyeri 46 öğrencinin katıldığı “Li-
derlik Ve Yaşamın Hızına Ayak Uydurmak” temalı seminerin eğitim koordinatörlüğünü   
Rtn. Gül Kırçıl gerçekleştirdi. Bölgenin RYLA’dan sorumlu görevlisi, bu anlamlı RYLA se-
mineri aracılığıyla  Rotary ile gençlerimizi buluşturan EÇEV yetkililerine, Berkay Eskina-
zi başkanlığında Bostanlı RK’ne, Banu Abacı başkanlığında Çakabey RK’ne ve Yasemin  
Reşitoğlu başkanlığında Karşıyaka RK’ne, 2440. bölge RYLA seminerlerine her zaman 
destek gösteren Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ve Eşi İclal Kardıçalı’ya, Geçmiş Dönem 

Guvernörü Güneş Ertaş’a, RYLA koordinatörü Gül Kırçıl’a, seminere katılan başkan ve 
Rotaryenlere ve komite üyesi Atlıhan Hünler ve K.Ulaş Birant’a teşekkür etti.

Mavişehir RK Evsahipliğinde Cumhuriyet Konseri 
Başarıyla Tamamlandı

Mavişehir Rotary Kulübünün evsahipliğinde Cumhuriyetin 90. Yıldönümü se-
bebiyle İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenen konser 

başarıyla tamamlandı. Salonun tamamen dolduğu konsere Rotary Toplum Birlikleri de 
katıldılar. Konserde TRT sanatçısı Melihat Gülses Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Osmangazi RK Klasik Otomobil Turu başarıyla 
tamamlandı

Osmangazi Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 
Bursa Klasik Otomobil Turunun dördüncüsü yapıldı ve her yıl arttığı görülen 

katılımla başarılı bir şekilde tamamlandı. Osmangazi Rotary Kulübü toplumun da ilgisini 
çeken bu aktiviteden elde ettiği gelirle hizmet projelerine kaynak sağlıyor. 

Karşıyaka Rotary Kulübü ‘‘Özenli Türkçe Kullanımı’’ projesi

Bir ulusun özgür ve bağımsız yaşayabilmesi için bir takım bağımsızlık sembol-
lerine sahip olması gerekir ve hiç kuşkusuz bağımsızlığın en önemli göstergesi 

dil ve bayraktır düşüncesinden hareket eden Karşıyaka Rotary Kulübü, Bölge Başkanı 
Esat Kırdaçalı’nın dönem hedeflerinden birisi olan “Özenli Türkçe Kullanımı” ile ilgili bir 
bölge projesi hazırladı. Projenin hazırlanma amacı, dilimizin korunması ve geliştirilme-
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sinin önemine dikkat çekmek için kamuoyunu ve gençlerimizi bilgilendirilmek ve bilinç-
lendirilmelerini sağlamak olarak belirlendi. Proje Ortakları arasında Konak Kent Konseyi, 
Ekin Koleji, EÇEV (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı) yer almakta.

Projenin hedef kitlesi olarak İzmir İli sınırlarında bulunan Orta okulların 7. ve 8. sı-
nıfları ile liselerin  9. ve 10. sınıfları tespit edil-
di. Katılım 8 okul ile sınırlı tutuldu. Katılımcı 
okul katkısı verecek kulüplerin Karşıyaka Ro-
tary Kulüp Başkanı Yasemin Reşitoğlu’na isim 
yazdırmaları gerekiyor. Proje ile ilgili görüşle-
rini açıklayan Başkan Yasemin Reşitoğlu “Bir 
ulusu yok etmek istiyorsanız önce dilini yok edin 
diyor Konfiçyus. Dil ulusun ve kültürün deva-
mında bu kadar önemli bir alandır. Günümüzde 
üzülerek görmekteyiz ki bilerek ya da bilmeye 
çalışmayarak bağımsızlaşmamızın en önemli 
göstergesini, başka dillerin etkilerine ya da geli-
şen teknolojik dile teslim etmekteyiz. Bir ülkenin 
Anadili, herkesin birbirini doğru anlaması için 
kullanılan ortak dildir. Köylüsü, kentlisi, işçisi, 

memuru, sanatçısı, bilim insanı yani bütün paydaşların kullandığı ortak dilidir anadili. Bu 
paydaşlar birbirini anlamakta güçlük çeken bir dil kullanırlarsa orada ulusal birlik ve bera-
berlik ruhu yok olur” dedi. İletişim için yaseminresitoglu@gmail.com’a başvurabilirsiniz.

 

Çekirge Rotary Geleneksel SERMER Şenliği gerçekleşti

Çekirge Rotary Kulübünün her sene SERMER - Spastik Engelliler Rehabilitasyon 
Merkezi yararına düzenlediği şenlik bu sene 29 Eylül 2013 tarihinde Bursa Cha 

Cha Restoran’da gerçekleşti.

Aydın RK Anne-
Baba Okulu 
Düzenledi

Aydın Rotary Kulü-
bü Ekim ayı için-

de Anne-Baba Okulu dü-
zenleyerek öğrenci velileri-
ne eğitim verdi. Veliler top-
lantıya büyük ilgi gösterdi.

Çakabey RK ilk kez ‘‘Disleksi Farkındalık Haftası’’ düzenledi

İzmir Çakabey Rotary Kulübü ülkemizde de oldukça az bilinen Disleksi (Öğrenme 
bozukluğu) ile ilgili farkındalık yaratmak hedefini bu dönem çalışmaları arası-

na ekledi. Türkiye’de Disleksi Farkındalık Haftası bulunmamaktaydı. Çakabey Rotary bu 
amaçla 1- 7 Kasım 2013 tarihini “Disleksi Farkındalık Haftası” olarak belirledi ve bu kap-
samda “Disleksi Farkındalığı yürüyüşünü düzenledi. 2 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 
14.00’da Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Leman Kültür Merkezi önünden başla-
yan yürüyüş, Konak Belediyesi bandosu eşliğinde Gündoğdu Meydanı’nda son buldu. Yü-
rüyüş esnasında dağıtılan el broşüleri toplumun büyük ilgisini çekti ve bu sayede Disleksi 
ile ilgili toplumsal bilinç oluşturulmaya başlandı. Mutlu olalım Projesi gönüllüleri, Disleksi 
Derneği, Psikologlar Dernegi, Izmir Müzisyenler Derneği yürüyüşe destek verdiler.

Einstein - Mozart - Leonardo Da Vinci gibi dahilerin de yaşadığı disleksi problemi 
erken yaşta farkedilebilir ve gerekli eğitimlerle desteklenirse ülkemiz ve belki de dünya 
için fark yaratacak bireyler yetiştirilmesi mümkün olabilecek. Dislektik bireyler normal 
veya normal üstü zekaya sahip oldukları için doğru yönlendirildiklerinde çok farklı yeti-
lere sahip bireyler olarak karşımıza çıkabilirler. 

Göztepe RK’nden İzmir’in Renkli Yüzü-Engelsiz Eller 
Projesi açılışı

Göztepe Rotary Kulübünün İzmir’in Renkli Yüzü Engelsiz Eller Projesi açılışı 8 
Ekim 2013 tarihinde gerçekleşti. Bu Proje kapsamında Konak Belediye Başkanı 

Hakan Tartan’ın kulübe tahsis edilen Güzelyalı Fuat Göztepe Parkında mevcut Amfitiyat-
ro binasının yüzey ve merdivenleri  Göztepe Rotary Kulübü ve Ege Üniversitesi GSYMO 
Seramik Bölümü işbirliğinde Rotaract ve  Rotaryenlerin fiili çalışması ile sanatsal an-
lamda renkli mozaik seramiklerle kaplandı ve bırakılan boşluklara ODER otistik çocuklar 
okulu ve Aşık Veysel Görme engelliler okulu öğrencileri ile Mavi Balon anaokulu öğren-
cilerinden oluşan 140 çocuğun seramik üzerine alınan el izleri geniş katılımlı bir tören 
ile yerleştirildi. Aynı törende Göztepe Spor Kulübünün efsane futbolcu, yönetici ve çalı-
şanlarından oluşan toplam 38 kişiye onur ve şükran belgeleri sunuldu. Tören ana okulu 
öğrencilerinin şarkı ve gösterileri ile son buldu.
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Beyoğlu RK’nden Okulumuz Depreme Hazırlanıyor projesi

Beyoğlu Rotary Kulübü, “Okulumuz Depreme Hazırlanıyor” Projesi kapsamında 
Türkiye Deprem Vakfı’nın (TDV) “Depreme Hazırlıkta En İyi Uygulamalar” çalış-

maları çerçevesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeTürkiye Deprem Vakfı 
ve Beyoğlu Rotary Kulübü destekleriyle bir proje uygulamaya başladı. Proje kapsamında, 
özel olarak hazırlanmış MODSEA- (Mobil Deprem Similasyon Eğitim Aracı) içinde, Ko-
caeli depreminin şiddeti yüzde 40 azaltmış olarak bizzat yaşatılmakta ve deprem konu-
sunda eğitim verilmekte. 2012-2013 öğretim yılında İstanbul’da ilköğretim okullarında 
Beyoğlu Rotary Kulübü olarak 20.000 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi.

Projenin amacı, Deprem konusunda, kişilerin bilgi eksikliğini gidermek, yanlış yak-
laşımlar, çaresizlik ve korkular yerine, farkındalık ve güven duyguları kazandırmak olarak 
belirlendi. Okul yönetiminin, öğrencilerin ve velilerin çalışmalara katılmalarını sağlamak, 
bunları kamuoyunda paylaşarak doğru yönde bilinçlenmeye katkıda bulunmak, proje-
nin ikinci hedefi olarak tespit edildi. Böylece deprem nerede ve ne zaman yaşanırsa ya-
şansın, en az can kaybı ve hasarla atlatılabilecek. Bu bilinçle toplumun her kesiminde 
“Depremden Korunma Kültürünün” oluşturulmasına çalışılmakta.

  

Projenin bu yılki faaliyetinde, 2013-2014 öğretim yılı içinde, İstanbul’da 100 okulda 
50.000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmekte. Beyoğlu Rotary Kulübü olarak belirlenen 
hedef, 2013-2014 eğitim yılında 30 okulda bu projeyi uygulamak. Bir okul için bu projeyi 
uygulamanın maliyeti 2.000 T.L civarında. Bu parayı TDV‘na ödeyerek bir okula eğitim 
vermek mümkün. Beyoğlu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mualla Oktay, bölgedeki di-
ğer kulüplere de seslenerek projede birlikte çalışmak istediklerini belirtiyor ve projenin 
bölge projesi olmaması için bir sebep olmadığını belirtiyor. Projeyle ilgilenenler, Türkiye 
Deprem Vakfından Süheyla Sezan ile temasa geçebilirler.

Galatasaray Rotary Kulübü Kitap Kardeşliği Projesi

Galatasaray Rotary Kulübü, Kitap Kardeşliği Projesine 93 kitap ile katıldı. Bölge-
den temin edilen stickerler kulüp toplantısında Rotaryenler tarafından kitap-

lara yapıştırıldı ve şehrin çeşitli noktalarına bırakılarak, pek çok kişinin ufkunun genişle-
mesine imkan sağlandı.

Şişli Rotary Kulübü sponsorluğunda 114 KOYE Eğitmeni 
yetiştirildi

Bölge Okuma Yazma ve Eğitim Komitesi, Kağıthane ilçesinde, Şişli Rotary Ku-
lübü sponsorluğunda 114 KOYE ( Kolaylaştırılmış Okuma Yazma Eğitimi ) öğ-

retmeni yetiştirdi. Kağıthane Kaymakamı, Milli Eğitim Müdürü ve Halk Eğitim Müdürü 
ile Rotary 2420. Bölge Federasyonu Okuma – Yazma Komitesinin ortaklaşa imzalamış 
oldukları protokola istinaden, 9 – 10 Kasım 2013 tarihinde ilçedeki 114 öğretmen, 2 tam 
gün süren Eğitici Eğitim Seminerine katılarak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını 
almaya hak kazandılar.

Uluslararası Rotary’nin önerdiği okuma – yazma yöntemi olan KOYE tekniği ile kurs 
açacak olan bu öğretmenlerimiz sayesinde, dönem hedeflerine ilave olarak en az 3000 
kişi daha okur – yazar hale getirilecek. 2420. Bölge Okuma – Yazma Komitesi üyesi Ba-
har Yaykın ve Meral Akgün tarafından ilçe öğretmenlerine verilen eğitim seminerinde 
komite başkanı Nezih Bayındır önderliğinde, komite üyeleri Arif Demirel, Işık Köker, Bel-
kıs Bayındır, Melek Yıldız ve Handan Peşkircioğlu aktif görev alarak başarılı bir seminer 
gerçekleştirdiler.

İki günlük yiyecek, içecek ve kırtasiye ihtiyacının Şişli Rotary Kulübü tarafından 
karşılandığı KOYE Eğitmeni Yetiştirme Seminerinin bir başka güzel noktası da, tüm öğ-
retmenlere Rotary’nin ve projelerinin tanıtılması, bazı öğretmenlerden gelen Rotaryen 
olma talepleri ve Kağıthane ilçesi öğretmenlerinden oluşan, bir Rotary Toplum Birliği 
kurulmasının ilk adımlarının atılması oldu.


