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2420. Bölge Guvernörü’nün Çocuk Felci günü mesajı

Tüm dünyada 24 Ekim “Çocuk Felci” günü olarak kutlanıyor. Bu yıl 5.si-
nin yapıldığı bu önemli günde 2420. bölgemiz mesajı Fatih Sultan 

Mehmet Köprüsünde üç gün süreyle “Çocuk Felcine Son” bayrağını dalga-
landırarak topluma ulaştırdı. Bölge guvernörü Kaan Kobaklıoğlu konu ile ilgili 
şöyle konuştu: “Değerli Rotary Ailemiz, 1985 yılından bugüne değin Uluslara-
rası Rotary, 122 ülkede iki milyondan fazla çocuğun  Çocuk Felci Hastalığından 
korunması için, binlerce gönüllünün emeği ile 1,700,000,000 Amerikan doları, 
katkıda bulunmuştur.  Çocuk Felci hastalığı bugün dünya üzerinde sadece Af-
ganistan, Pakistan ve Nijerya’da ve çok az sayıda vakıada görülmüştür.  Bu ko-
nuya dikkat çekmek için de Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından her yıl 24 
Ekim tarihi Dünya Çocuk Felci (Polio) Günü olarak kutlanmaktadır.  Biz de U.R. 
2420. Bölge olarak bu yıl 22 Ekim’den başlamak üzere 3 gün süre ile Fatih Sul-
tan Mehmet Köprüsüne ‘Çocuk Felcine Son’ bayrağı asmış bulunmaktayız. Ta-
rih yazmaya geri sayımın başladığı bugünde hepinizin Dünya Çocuk Felci (Polio) 
ile Savaş Günümüzü Kutlarım.”

Ataşehir Rotary 50 otobüsle ilköğretim çağındaki gençler 
için Anıtkabir ziyareti  düzenledi

31 Ekim 2017 Salı günü Beşiktaş Rotary Kulübünün de destek verdiği 
Ataşehir Rotary Kulübü’nün mükemmel organizasyonunda 50 oto-

büs ilkokul öğrencileri ve başta 2420. Bölge Dönem Guvernörü Kaan Koba-
koğlu ve eşi olmak üzere UR. 2420. Bölge Rotary ailesiyle birlikte Anıtkabir’de 
Atatürk’ün huzurun çıkıldı. Beşiktaş Rotary Kulübü’nü temsilen  bu anlamlı ve 
mükemmel organizasyona katılanlar, Başkan Metin Tümay ile birlikte muhte-
şem bir gün yaşadıklarını söylediler ve bu organizasyonu düzenleyen Ataşehir 
Rotary Kulübü’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Erenköy Rotary’den UNICEF yararına sergi 

Erenköy Rotary kulübü üyesi İbrahim Gözükara’nın eşi Ressam Tülin 
Kaynak Gözükara’nın Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisindeki UNICEF 

yararına düzenlenen resim sergisinin açılış kokteylinde Başkan Muzaffer Ço-
lak, eşi Feride Çolak ve Hamra Öcal hazır bulundu. Sergi daha sonraki günler-
de de Rotaryenler

 ve eşleri tarafından ziyaret edildi.

Başkent RK, Pembe kurdele ile 3000 kişiye ulaştı 

Ankara Başkent Rotary Kulübü Meme Kanseri Farkındalık projesi kap-
samında Ankara Kızılay AVM’de 3000 kişiye ulaşan projesini 28 Ekim 

günü gerçekleştirdi. Kulüp üye ve eşleri binlerce pembe kurdele hazırladı. 
Günlük 35.000 kişinin ziyaret ettiği ve şehrin en merkezi yerindeki AVM’nin 
ana giriş kapısı karşısına yerleştirilen 2,4 mt yüksekliğindeki pembe kurde-
le üzerine kadınların birer pembe kurdele iğnelemesi sağlandı. Birebir temas 
kurulan kadınların yakasına da pembe kurdele takıldı ve meme kanseri bilgi-
lendirme broşürü verildi. İki saatin sonunda büyük pembe kurdelenin üzeri 
AVM’ye gelen kadınlarca takılmış küçük pembe kurdelelerle doldu. Proje aynı 
gün akşamı Halk TV’nin gece haberlerinde geniş şekilde yer aldı.  

                         
32 yıllık Ordu RK’ne ilk kez bayan üye kaydoldu

Ordu Rotary Kulübü, Guvernör Yardımcısı İsmail Okutgen ve Eşi Servin 
Okutgen’ in katılımıyla Gardenya Restaurantda düzenlenen gecede 6 

yeni üyeye rozete takılması töreni yapıldı.  Düzenlenen geceye Ordu Rotaract 
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Kulübü Başkanı Kübra Bölükbaş ve üyeleri, Ordu Rotary kulüp üyeleri ve da-
vetliler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Karakaş 
yaptı.Karakaş, “Ordu Rotary Kulübünü büyütmenin ve çeşitliliği arttırmanın 
hizmetlerimizin daha etkin olması için yeni üyeler katılması çabalarımız ve ka-
dın üye katılmasına öncelik vermiştik. Bugün ne mutlu ki aramıza yeni katılan 
6 yeni üyeden 5’i kadın üye. Tüm yeni üyelerimize hoş geldiniz demek istiyo-
rum, ancak aramıza katılan kadın üye dostlarımıza daha farklı bir heyecan ve 
motivasyonla hoş geldiniz demek istiyorum. 32 yıllık kulüp tarihinin ilk kadın 
üyeleri olacaklar ve yeni fırsatlar için bir öncü olacaklar. Ben hepsi birbirinden 
değerli yeni dostlarımıza hoş geldiniz derken,  tüm dostlarıma bu süreçte bana 
ve yönetim kuruluna verdikleri destek için teşekkür ederim”  ifadesini kullandı.

Başkan Hakan Karakaş’ın konuşmasının ardından kulübe yeni katılan 
üyelere rozetleri takıldı ve kulübün üye sayısı 26’ya çıktı. Düzenlenen 

gecede Gıda Mühendisi Arzu Sönmez, Psikolog Nagihan Akarsu, Ordu Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi Adem Kılıç, Ziraat Mühendisi Meltem Erbaş,  Ordu Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Funda Irmak Yılmaz ve İngilizce - İspanyolca Öğret-
meni Ayda Rasti Ordu Rotary Kulübü yeni üyesi oldular.

Hamsi Izgara, Ordu Rotary 
Kulübü üyelerini biraraya 
getirdi

Ordu Rotary kulübü ailesi 
hamsi izgarada bir ara-

daydı. 19 Kasım 2017 Pazar günü, 
Rtn. Tansu Odabaş ve Rtn. Tuğrul 
Odabaş’ın ev sahipliğinde, Ordu 
Rotary Kulübü Ailesi olarak, Hamsi 
ızgara yapldı. Emeği geçen, Tansu 
ve Tuğrul Odabaş kardeşlere ve 
bütün dostlara teşekkür edildi.

Başkent Rotary’den 111. RYLA (Bursiyer) Semineri

Başkent Rotary Kulübü, Bursiyer gençlerimizin liderlik yolunda kendi-
lerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla RYLA Seminerini An-

kara Tandoğan Rotary Kulübü ile birlikte düzenledi. Başkent Rotaract ve Tan-
doğan Rotaract Kulüpleri de RYLA ‘da en büyük desteği sağladılar.  

Üç ayrı toplantıda tartıştıktan sonra, RYLA Semineri teması “DİJİTAL GE-
LECEK ve LİDERLİK” olarak belirlendi. Konuşmacılarla tek tek diyaloga geçtildi  

ve katılımları rica edildi. Toplantının amacını duyan konuşmacıların hepsi or-
ganizasyona destek olmak adına Rotaryenlerin ricalarını kırmadılar. Katılımcı 
gençlerin mutluluğu Rotaryenler için paha biçilmez bir hazdı.

RYLA Seminerinde;
Dünyanın en iyi 100 Kadın Fütüristi listesinde (tek Türk olarak) yer alan 

Ufuk TARHAN, “Gelecek ve İnsan” ,
Tevfik KIZGINKAYA “Gençlik ve Gelecek” ,
Prof.Dr.Emin CANDANSAYAR, “Teknokentler ve Gelecek” ,
Yaprak YAPSAN, “Dijital Liderlik” ,
Abdullah BİLGİN, “Dijital Finansal Hayat” ,
Emrehan HALICI, “Yaratıcı Zeka ve Problem Çözme” ,
Dünyaca ünlü ressam Hikmet ÇETİNKAYA, “Sanat ve Liderlik” ,
Nazlı Kılan ERMUT ve Feyza KÖSEOĞLU, “Mutlu Olan Parmağını Kaldırsın” ,
Nurettin ÖZDEBİR, “İş Hayatı ve Liderlik” ,
Doç.Dr.Emek KEPENEK, “Dijital Oyunlar” ,
Narınç ATAMAN, “Koçvari Liderlik”,
Dr.Selçuk TOPAL, “Uzayda Lider Olan Dünyanın Lideri olur” ,
Murat ATAK, “Toplum Önünde Konuşma Sanatı” başlıklı konuşmalarını 

gerçekleştirdiler.

Adana Çukurova RK Yalmanlı RTB ilkokulunun güncel 
ihtiyaçlarını karşılandı

Adana Çukurova Rk’nün Yalmanlı Rotary Toplum Birliği’nin daha önce-
ki ziyaretlerinde tespit edilen güncel öncelikli eksiklikleri tamamen 

üyelerin destekleri ile karşılandı. İlkokulun yangın tüpü değiştirildi, üyeler-
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den toplanan 85 adet çocuk kitabı bilahare kütüphaneye konmak üzere 
öğrencilere dağıtıldı, ilk yardım dolabı ve içindeki ilk yardım malzemeleri 
yenilendi, 2 adet fileli minyatür futbol kalesi hediye edildi.

Samsun Rotary projeleriyle dikkat çekiyor

Samsun Rotary kulübü dönem ile ilgili yaptığı muhtelif projelerle hiz-
met görevini ifa etme yolunda önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, 

Samsun Rotary, Turmepa ile fen bilimleri lisesinde - denizlerin ve çevrenin te-
mizliğinin önemini anlattı. Samsun fen bilimlerinde 4. ve 5. sınıflara Turme-
pa ile denizlerin temizliği konusunda seminer verildi.

Samsun Rotary Köy-Ka projesi

Samsun Rotary olarak Köy-Ka projesini Kumköy toplum birliğinde ger-
çekleştirdi. Bu proje kapsamındaKöy-Ka projesini Kumköy toplum 

birliğinde kadınlara, çocuklar ile iletişim konusunda psikolog Özlem Mama se-
miner verdi.
Kent Kaşifi projesi

Samsun Rotary Kulübü KENT KAŞİFİ projesini gerçekleştirdi. Sam-
sun Rotary projeyi ZİÇEV işbirliği ile hayata geçirdi.Proje kapsamında 

Kart oyunu, Puzzle oyunu ve ardından da Tekkeköy Arkeoloji vadisininin gezisi 
yer aldı.

Nemrut Rotary’den zirvede engelliler için özel konser

UNESCO’nun dünya kültür mirasları arasında saydığı, 2206 metre 
yükseklikteki Nemrut dağı, engellileri misafir ederek “Arpanatolia” 

grubunun konserine ev sahipliği yaptı.
Fiziksel engeli olanlar ve Rotaryenler devasa kral ve tanrı heykellerinin 

arasında güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği Nemrut dağına 
zorlu bir tırmanışın ardından ulaşmayı başardı. Adıyaman’da her yıl düzenle-

nen ve geleneksel hale getirilen “Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede xvııı 
- “Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında Adıyaman Nemrut Rotary Ku-
lübü UR. 2420. ve 2440. Bölge Federasyonlarına bağlı Rotary Kulüplerinin ve 
Engelli derneklerinin de desteği ve katılımıyla çok daha coşkulu ve renkli bir 
projeyi “Arpanatoli” grubu tarafından Anadolu’nun eşiz melodileri ve harika 
bir konser ile tamamladı.

Nemrut Dağı zirvesinde bu yıl Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, 
Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Karadeniz Ereğli ve birçok ilin yanı sıra 
ABD, Brezilya, Tayvan, Meksika, Kore, Tayland ve Bulgaristan başta olmak üze-
re Exchange Değişim Programı öğrencileri çok sayıda engelli ve rotaryenlerin 
katılımı ile gerçekleştirilen organizasyon büyük ilgi gördü. Engellilerin zirvede 
buluşmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Rotary 2430. Bölge Fede-
rasyonu Başkanı Serdar Ünlü, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün 18 yıldır 
gerçekleştirdiği bu projenin hem engellilerin sorunlarına dikkat çekerek far-
kındalık yarattığını hem de başta Adıyaman olmak üzere bölgenin ve Nemrut 
Dağının tanıtımına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Nemrut Dağının zirvesinde harika bir konser gerçekleştirdiklerini söyle-
yen “Arpanatolia” grubu üyeleri ise, dünyanın en önemli tarihi mekânlarından 
biri olan Nemrut Dağına verdikleri konserin büyüleyici atmosferi ile engellile-
rin mutluluğunun birleştiğine dikkat çekti. Konser sonrasında Rotary 2430. 
Bölge Federasyonu Başkanı Serdar Ünlü Arpanatolia grubuna bir plaket tak-
dim ederek engelliler ve zirvedeki konuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Engellilerin Nemrut tırmanışı kortej yürüyüşü ile start aldı

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün bu yıl 18.’sini gerçekleştirdiği 
“Engelliler ile Nemrut Dağı Tırmanıyoruz” projesi kortej yürüyüşüyle 
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başladı. Türkiye’nin değişik illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Adı-
yaman’a gelen engelliler 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zir-
vesine tırmandılar. 

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün bu yıl 18.’sini gerçekleştirdiği “En-
gelliler ile Nemrut Dağı Tırmanıyoruz” projesi kortej yürüyüşüyle başladı. Adı-
yaman’da gerçekleştirilecek etkinlikler Mimar Sinan Kültür Parkında Adı-
yaman Belediyesinin ev sahipliğinde konuklara öğle yemeği ikram edilmesi 
ile başladı. Rotary 2430 Bölge Federasyonuna bağlı Rotary Kulüplerinin 
bağışladığı 12 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engellilere dağıtıldı.  

Gölbaşı caddesi üzerinde Adıyaman Lisesi önünden başlayan kortej yü-
rüyüşüne Türkiye’nin değişik illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Adıya-
man’a gelen engelliler ve Rotaryenler davullar ve zurnalar eşliğinde halkın da 
katılımı ile coşkulu bir yürüyüşü Adıyaman Arkeoloji Müzesinde sonlandırdı.  

Gerçekleştirilen korteje UR. 2420, 2430 ve 2440 Bölge Federasyonları 
Başkanları, Rotaryenler, Amerika, Meksika, Tayland, Kore, Tayvan, Brezilya ve 
Bulgaristan’dan gençler, engelliler, engelli aileleri ve Derneklerinin yanı sıra 
çok sayıda vatandaş katıldı.

 Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler 
2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut dağı zirvesine yapılacak olan tırmanış 
ve Arpanatolia konseri ile devam etti.

Adana Güney RK’nden “Fark Yaratan Girişimcilik Projesi”

Adana Güney Rotary Kulübü tarafından düzenlenen “Fark Yaratan Gi-
rişimcilik Buluşmaları” devam ediyor. Kiremithane Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Moderatör-
lüğünü Meltem Uzuan Aydın’ın üstlendiği oturuma Adana Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Efe Efeoğlu ve Boak Makine Ge-

nel Müdürü Ümit Özer konuşmacı olarak katıldı.

Konya Rotary’nin 12. Mevlana Barış ve Dostluk etkinlikleri

Konya Rotary Kulübünün geleneksel olarak düzenlediği “Mevlana Ba-
rış ve Dostluk Etkinlikleri”nin 12.si bu yıl 8-10 Aralık tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek. Doğumunun 810. yılında anılan Hazreti Mevlana’nın 744. 
Vuslat yıldönümü’nde yapılacak bu etkinlik Konya’da 5 yıldızlı Ramada Plaza’da 
yapılacak. Aktivitede müze gezileri ve Çatalhöyük gezisi ile Sema törenlerinin 
yanı sıra 8 ve 9 Aralık akşam yemekleri organizasyonu da gerçekleştirlecek. 

Delikliçınar RK yaz okulu öğrencilerini doğayla buluşturdu

Delikliçınar Rotary Kulübü 20 Temmuz 2017 tarihinde Supçin Çocuk 
Kulübü Yaz Okulundaki çocukları doğayla taşıdı. Montajlarını çocuk-

ların kendi elleri ile yaptıkları kuş yuvaları, Denizli Şehir Ormanı’nda uygun 
alanlardaki ağaçlara yerleştirildi ve yemleri konuldu. Delikliçınar Rotary Kulü-
bü çocukların bu heyecanlı ve güzel anlarına tanıklık etti. Çocuklarla, üyeleri-
nin hazırladığı yiyecekler ile piknik yapıldı. Bu etkinlikle çocuklara orman sev-
gisi aşılandı, ormanın kuşları ve tüm hayvanların yanında insanlar için önemini 
kavramaları amaçlandı. 

Çakabey RK yaşlıları unutmadı

Çakabey Rotary Kulübü “Hastalıkların Önlenmesi” öncelikli hizmet alanı 
kapsamında; onların sağlıkla yaşamalarına katkı sağlayacak, iskelet 

kas sistemlerindeki ağrılarını şifalandıracak Yaşlı Yogası eğitimini, Bostanlı 
Yoga Akademisi eğitmeni Pelin Sümer ile gerçekleştirdi. Birlikte yoga yaptık-
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tan sonra, yaşlıların ikramlarıyla ağırlandılar. 

Bu arada huzurevinin ihtiyacı olan çamaşır makinası, Su ve Sanitasyon 
öncelikli hizmet alanı kapsamında hijyenik ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hu-
zurevi sakinlerinin kullanımına kazandırıldı. Ayrıca 2 adet  tekerlekli sandalye 
ve yaşlıların eğitim  sonrasında da  öğrendikleri hareketleri tekrarlayabilmesi 
için jimnastik bantları hediye edildi. Etkinliğe, 9. Grup Guvernör Yrd.  Özlem 
Tugrul, Dokuz Eylül Rotary Kulübünden Figen Ertaş, Çiğli Rotary Kulübünden 
Esen Dölen Öncü de katıldılar.

Tophane Rotary Kulübünden Mudanya’ya Bisiklet Turu

Tophane Rotary Kulübü’nün geleneksel etkinliği Tophane’den Mudan-
ya’ya Bisiklet Turu’nun Dokuzuncusu 24 Eylül 2017 Pazar günü bisik-

letli dostlarla birlikte, “ARABA SENİN, YOL HEPİMİZİN!” sloganı ile gerçekleş-
tirildi. 2009 yılından bu yana Dünya Otomobilsiz Şehirler Günü’nde çevreye 
olan duyarlılığı arttırmak, bisikletin günlük hayattaki kullanımını sağlamak ve 
trafikte bisikletlilerin de haklarının olduğuna dikkat çekmek için Tophane’den 
polis ve ambulans eskortluğunda 1000 civarında bisikletli ile başlayan tur, 
Mudanya’da Mütareke Meydanı’nda son buldu. Aynı zamanda bu turu başla-
tan geçmiş dönem başkan ve eşi merhum Hakan ve Nuray Özdündar da saygı 
ve sevgi ile anıldı. Nilüfer Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, 
Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilciliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bur-
sa İl Müdürlüğü’nün organizasyon desteği ile gerçekleşen tura A-Plas, Ünver 
Group ve Küresel Çevre firmaları da sponsor olarak çevreye verdikleri öne-
mi gösterdiler. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kent Kon-
seyi Başkanı Fehmi Enginalp, Rotary 2440. Bölge Geçmiş Dönem Guvernörü 
İsmail Rodoplu, 3. Grup Guvernör Yardımcısı Umut Önel, Edremit Rotary Kulü-
bü Başkanı Şaban Rodoplu’nun katılımı ile gerçekleşen turda, bisikletçiler Mu-
danya’da Mütareke Meydanı’nda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 
Tophane Rotary Kulübü üyeleri ve meydanı dolduran halk tarafından Mudanya 
Belediye Bondosu’nun güzel ezgileri ile karşılandı. Tura katılan bisikletçilere 

10 ad bisiklet ve 35 adet kask çekilişle hediye edildi.

Uludağ Rotary’nin kurduğu orkestra konser verdi

28Ekim Cumartesi günü Bursa Korupark AVM’de, Uludağ Rotary 
Kulübünün  kurup desteklediği “Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk 

Orkestrası ”Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde iki konser verdi.
Çocukların ücretsiz müzik eğitimi aldıkları, kişisel gelişimlerine büyük 

katkı sağlayan 45 çocuktan oluşan orkestra, Bursa’nın  en önemli buluşma 
noktasında halkla bütünleşti ve büyük alkış aldı.

Halktan çok geniş katılımla gerçekleşen bu etkinlik, Rotary’nin hizmetle-
rinin bizzat toplum tarafından izlenmesi sayesinde Rotary imajına da müspet 
katkı yaptı.

Denizli Rotary kulübü kültür sanat etkinliği

Denizli Rotary Kulübü, Denizli’nin ilçelerinde yaşayanların sanatla bu-
luşması için kaynak elde etmek amacıyla, Denizli’nin büyük eksiği 

olan sosyal yaşamda kültür ve sanat etkinliklerinin ilkini Önder Focan ve Su İdil 
Jazz Konserini başarıyla gerçekleştirdi. 

Denizli’nin jazz’a olan ilgisi, şehirde bu yönde bir açığının olduğunun kanıtı 
niteliğindeydi. 

Bu projeyi gerçekleştirirken oluşturulan komitede Denizli’nin kültür ve 
sanat konusunda önde gelen isimleri yer aldı ve fon yaratma için kullanmak 
için iyi bir yöntem olduğuna karar verildi.

Denizli Rotary Kulübü, Önder Focan Jazz konserinden elde ettiği gelir ile 
ilçelerde yaşayan ilk ve orta öğretim okullarında okuyan çocuklar için müzikli 
tiyatro gösterisi ve/veya müzik atölyesi ve dinletisi gerçekleştirmeyi hedefli-
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Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Uluslararası Ro-
tary’nin Uzun Dönem Gençlik Değişim Programı kapsamında 5 

ülkeden Türkiye’ye gelen 14 öğrenciyi Özdere’deki  2. Uyum Kampı’nda 
bir araya getirdi.

Farklı kültürleri bir araya getirerek Dünya üzerinde barış ve anla-
yışı sağlamak ve bunu gençler aracılığıyla yapmak amacıyla Rotary’nin 
oluşturduğu “Uluslararası Gençlik Değişim” programlarına bu yıl Rotary 
2440. Bölge’de Meksika, Arjantin, Tayvan, Brezilya ve Amerika’dan gelen 
14 değişim öğrencisi katıldı. Geçen ay Rotary 2440. Bölgede tanışma 
etkinliği adı altında düzenlenen programın ikincisi bu ay iki gün süreyle 
Özdere’de gerçekleşti. İlk gün Bölge Eğitim Lideri Güneş Ertaş’ın sunu-

muyla değişim prog-
ramının amacının ve 
içeriğinin anlatıldığı 
kültür kampı, farklı 
kültürleri tanıma, ku-
ralları öğrenme, bilgi 
alış verişinde bulunma 
ve oryantasyon eğitimi 
ile devam etti. İkinci 
gün ise İzmir ve çev-
resi olan Efes, Merye-
mana Gezisi yapılarak 
yaşadıkları şehri tanı-
maları sağlandı.

Uluslararası Rotary’nin 1920’li yıllarda Avrupa’da başlayan, 
1972’den sonra da  “Yararlı Uluslararası Etkinlik” Programı çerçevesin-
de devam eden Gençlik değişim programına 1990 yılında Rotary 2440. 
Bölge de dahil oldu. Programa 10 yıl süreyle Komite Başkanlığı yapmış 
olan Geçmiş Dönem Komite Başkanı Gökşin Akçalı Rotary Gençlik deği-
şim programını üç aşamalı olarak anlattı. Akçalı “Rotary, 15-18 yaş arası 

uzun dönem öğrenci değişim programı dediğimiz yaklaşık 1 yıl süreyle ül-
kelerarası öğrenci değişimi; 15-25 yaş arasında bulunan 1 hafta, 10 gün 
yada 15 günlük kamplardan oluşan kısa dönem öğrenci değişim progra-
mı ve 25-30 yaş arası okuyan yada çalışan genç iş insanlarından oluşan 
değişim programları ile uluslararası anlayışı geliştirmek için bu prog-
ramları uyguluyoruz” dedi.
Gençlik Değişim Programı ile Farklılıklarının farkına 
varıyorlar

Uzun Dönem Gençlik Değişim Programında öğrencilerin 1 yıl sürey-
le geldikleri ülkedeki eğitime eş değer bir okulda eğitimlerine devam et-
tiklerini söyleyen Uluslararası Rotary 2440. Bölge Gençlik Değişim Prog-
ramı Komite Başkanı Talat Bekiroğlu ise “Bu yıl 14 öğrencimiz Türkiye’de  
bizim yerleştirdiğimiz ailelerin yanında kalarak yine bizim yerleştirdiğimiz 
okullarda eğitimlerine devam ediyor. Yine, Türkiye’den aynı ülkelere gi-
den 14 öğrencimiz de oradaki uyum programlarıyla kültür alış verişlerin-
de bulunarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler ” dedi. Programın 
öğrenciler üzerindeki etkisine de değinen Bekiroğlu “Rotary’nin 100 yıla 
yakın bir süredir uyguladığı bu değişim programının öğrenciye katkısını 
sorduğumuzda gelen yanıt ‘değişim programıyla bizler farklılıklarımızın 
farkına varıyoruz’ şeklinde oluyor” bu da programın bizler için amacına 
ulaştığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Yurt dışından gelen öğrenciler Rotary’nin Gençlik Değişim Programıyla 2. Uyum Kampında buluştu

yor.

Tophane RK Atatürk Müzesi Fotoğraflarını yeniledi

1923 Yılı’nda Bursa’yı ziyareti sırasında Atatürk’e hediye edilen 
evi, Ulu Önder vasiyetinde, arazisi ve içindeki tüm eşyaları 

ile Türk Milletine bağışlamıştı. Sonraki yıllarda müze haline getirilen evin cep-
hesindeki duvarlara, 2005-2006 döneminde Tophane Rotary Kulübü tarafın-
dan Atatürk ve Cumhuriyet temalı fotoğraflar yaptırıldı. Fotoğrafların zaman 
içinde yıpranması nedeniyle yenilenmesi ihtiyacı doğdu. Fotoğrafların yenileri 
yaptırıldı ve yerlerine konuldu. Yenilenmenin açılışı 14 Kasım’da dönem Dönem 
Guvernörü Lütfi Demir’in katılımı ile yapıldı. Aynı zamanda müzenin üst katın-
da oluşturulan eğitim salonuna 25 adet sandalye, sehpa ve televizyon ile tefrişi 
Tophane Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirildi.

  
Çakabey Rotary Kulübü etkin faaliyetlerini sürdürüyor

Çakabey Rotary Kulübü 27 Ekim Cuma günü Toplum Birliği Okulu olan-
Bornova Ömer Seyfettin İlkokulunda düzenlediği  Resim ve Şiir yarış-

ması Ödül törenine katıldı.
Geleceğe dair umutlarının arttığınıı söyleyen Çakabey’li Rotaryenler, 

ATA’mızın önderliğinde yetişen   çocuklarımızın ışığını, inancını, yeteneklerini 
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ve gücünü, Cumhuriyetimizin  sağlam ve güçlü minik bekçilerini gördüklerini 
ve onlarla gurur duyduklarını ifade ettiler.

Çakabey Rotary Kulübü, 24 Ekim  Salı günü de Toplum birliği okulu Ömer 
Seyfettin   I.Ö. Okulu öğrencileriyle, Cumhuriyet haftası kutlama etkinlikleri 
kapsamında Atatürk müzesi ziyaretini gerçekleştirdi. Hayatlarında ilk defa 
Atatürk’ün yaşadığı  evini gören miniklerin heyecanı Atatürk’e olan sevgi ve 
bağlılıkları görülmeye değerdi.

Çakabey Rotary’nin küresel ısınma hedefli projesi

Çakabey Rotary kulübü, bu kapsamda “Havayı Koklayan Adam” adıyla 
anılan küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında en büyük far-

kındalığı yaratan değerli meteoroloji mühendisi, hava durumu sunucusu Bün-
yamin Sürmeli’nin küresel ısınma ve iklim değişikliğine dair kitabı “MAVİ MİS-
KET”i BRAIL alfabesine çevrilmek ve sesli kitap oluşturulmak üzere TÜRGÖK 
(Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı)na  bağışladı. 1000 TL karşılığında hazır-
lanacak kabartmalı baskı ile oluşan kitap ve oluşturulacak sesli kitap CD’lerle 
çoğaltılarak  TÜRGÖK’ün 1600 görme engelli kütüphane üyesine ulaştırılma 
imkânı bulacak.

Bünyamin Sürmeli, instagram etiketinde kulübün bu projesinden  haber-
dar olduğunda, bu proje için kendi kitabının seçilmesinden onur duyduğunu 
belirterek  kulübü ziyaret etmek istediğini belirtti.

Çakabey RK Diş Taraması gerçekleştirdi

Ağız ve Diş sağlığı haftasında  Çakabey Rotary Kulübünün GDB Diş he-
kimi  Arda  Çetintaş ve gönüllü destekçisi Diş Hekimi  Pınar Titiz Ateş 

ile Toplum birliğinde geleneksel  diş sağlığı eğitimi ve diş taraması gerçekleş-
tirdi.100 çocuğa diş taraması yapılıp, diş fırça ve macunları dağıtıldı.

Yogayla ağrılara son

Yaşlılara yönelik düzenlediği etkinliklerle dikkat çeken Çakabey Rotary 
Kulübü, huzurevinde yaşayan yaşlıların iskelet kas sistemlerindeki 

ağrıları hafifletmek ve daha sağlıklı bir yaşama kavuşmalarını sağlamak ama-
cıyla ‘Yaşlı Yogası’ etkinliği düzenledi. 

Çakabey Rotary Kulübü Bostanlı Yoga Akademi işbirliği ile Karşıyaka Zü-
beyde Hanım Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinleri için ‘Yaşlı Yogası’ etkinliği 
gerçekleştirdi. Yoga Eğitmeni Pelin Sümer eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik-
te yaşlıların kas ağrılarını biraz olsun dinerken, yalnız olmadıklarını bilmenin 
mutluluğunu yaşadılar. Çakabey Rotary Kulübü Başkanı Meral Gündüz, hu-
zurevi sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için bu tür etkinliklere devam 
edeceklerini söyledi. Huzurevi yönetiminin ve sakinlerinin kendilerini çok iyi 
ağırladığını dile getiren Gündüz, “Huzurevini önceki ziyaretimiz sırasında bazı 
ihtiyaçları olduğunu tespit etmiştik. Kulubümüzün ana hedefleri arasında yer 
alan ‘su ve hijyen’ kapsamında çamaşır makinesi, 2 adet tekerlekli sandalye ve 
‘yaşlı yogası’ etkinliğinde öğrendikleri hareketleri tekrarlayabilmeleri için jim-
nastik bantları hediye ettik” dedi.

Karşıyaka Rotary Ukrayna’da kardeş kulüp buldu

Karşıyaka Rotary Kulübü, Ülkelerarası Komiteler kapsamında ilişiki 
kurduğu Ukrayna’nın Lviv International Rotary kulübünü ziyaret etti 

ve kulübün vakıf projesine 1000$ lik katk koydu. Karşıyaka Rotary kulübünün 
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kendi projesi olan ve Vakıf’tan destek aradığı “Terapi Bahcesi” projesi için de 
Lviv kulübü 1000 $ lik katkıda bulunma kararı aldı.

Karşıyaka Rotary Kulübü, ayrıca Ukrayna Kinyazi Rotary Kulübü ile de 
Twinn Clup sözleşmesi imzaladı. Terapi Bahçesi projesini bu kulübe de tanıtan 
Karşıyaka Rotary, büyük olasılıkla buradan da bir destek temin edecek.

“Terapi Bahçesi” projesi Bornova Belediyesinin de desteği ile temin edi-
len bir arsa üzerine engellilerin kullanımına açık ve bir anlamda terapi için de 
kullanılacak bir mekan yaratmayı amaçlıyor. Belediye 4500 metrekarelik olan 
alanı 20 yıllığına Karşıyaka Rotary’ye hibe etti. Özel olarak tasarlanan proje-
nin İzmir için bir ilk olacağı ve önemli fayda sağlaması düşünülüyor. Burada 
engellilere, daha çok özel gereksinimli çocuklar ve kişiler için açık havada re-
ahabilitasyon - fizik tedavi imkanları sağlanacak. Neden açık hava? Günümüz 
insanı dahi kapalı alan sendromu yaşarken, engelli kişiler bu durumlarından 
dolayı dışarı çıkmakta zorlanmakta, hatta kapalı alanlarda tutulmakta. Fiziyo-
terapist, ergoterapist, psikolog ve özel eğitimciler, gönüllü ekiplerle bu alan-
da çalışmalar yapacaklar. Böyle bir bahçenin örneği dünyada sadece 4 yerde 
mevcut. 

Bu tesislerden otizm spektrum bozukluğu olanlar, fiziksel engelli kişiler, 
zihinsel engelliler, uyum bozukluğu olan çocuklar, görme engelliler, hiperak-
tivite- hipoaktivite, travmatik bozuklular, öğrenme bozuklulukları, kaygı- duyu 
bütümleme bozuklukları  olanlar faydalanabilecekler. Resimde Karşıyaka Ro-
tary Kulübü Dönem Başkanı Gaye Berköz ve Ukrayna Kinyazi Rotary Kulübü 
başkanı Andrıj Ilkıv ile GDG Esat Kardiçalı ve GDB Mithat Sucuoğlu görülüyor.

Buca RK - 5. Liselerarası Plaj Voleybol Turnuvası…

Buca Rotary kulübünün faaliyetleri arasında geleneksel görünüm ka-
zanan plaj voleybolu turnuvası da yer alıyor. Bu kapsamda 5.Liselera-

rası Plaj Voleybol Turnuvası 9-10 Eylül 2017 tarihinde Alsancak Plaj Voleybol 

Kortları’nda oynandı. Turnuva hem erkek hem de kadın takımların iştiraki ile 
gerçekleşti. 

Teos Sakin RK Tenis Şenliği...

Teos Sakin Rotary Kulübü spor fa-
aliyetlerine desteğini sürdürüyor. 

Bu kapsamda kulübün sponsorluğunda, 
Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü Tenis 
Şubesi tarafından düzenlenen 2. Sonbahar 
Tenis Şenliği Güzelbahçe Spor Salonu Tenis 
Kortlarında 19 Eylül 2017 Salı günü ger-
çekleştirildi. Turnuva esnasında Rotary’nin 
de tanıtımı yapılmış oldu.

Teos Sakin RK Kıyı Temizliği...

Rotary kulüpleri çevre duyarlılığını gösterdikleri bir çok projeye imza 
atıyor. Bu girişimlerden birini de Teos Sakin Rotary Kulübü gerçek-

leştirdi. Genellikle TURMEPA organizasyonunda gerçekleştirilen bu aktivite-
lerden birinde bu sene de farklı noktalarda kıyılara uzanan TURMEPA, Ulus-
lararası Kıyı Temizliği Kampanyası etkinliğinin İzmir etabını Güzelbahçe Bele-
diyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Teos Sakin Rotary Kulübü’nün 
destekleriyle Güzelbahçe’de 16 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Didim RK ve Ukrayna Lviv International RK kardeş kulüp oldu

Türk Rotary kulüplerinin kardeş kulüp anlaşmaları gittikçe artan bir 
eğilim gösteriyor. Didim Rotary Kulübü de bu yolda adım atan kulüp-

lerden biri oldu. Didim Rotary,  Ukrayna Lviv International Rotary Kulübü ile 
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kardeş kulüp anlaşması imzaladı ve ICC Ukrayna Türkiye dostluğunu da bu ve-
sile ile başlatmış oldu. 

Kordon RK - 
kırtasiye yardımı...

Kordon Rotary Ku-
lübü sosyal yar-

dım projesi kapsamında 
ihtiyacı olanlara destek 
amacıyla eğitime başla-
yan Şahinbey - Gaziantep 
Hatice Karslıgil İlkokulu 
öğrencilerine 6.480 adet / 
38 koli ürün gönderdi.

Bursa TED Interact Kulübü İlk Toplantısını Gerçekleştirdi...

Tüm dünyada Rotary kulüplerinin yanı sıra gençlere yönelik Rotaract 
ve Interact kulüplerinin sayılarında artış gözleniyor. Bu artış sadece 

kulüp sayısında değil, gençlere yönelik bu prganizasyonaların üye sayılarında 
da gözleniyor. Bu kapsamda ülkemizde de Rotary kulüpleri sponsorluğunda 
yeni Interact ve Rotaract kulüpleri kurulmaya devam ediyor. Bunlardan biri de 
geçtiğimiz günlerde Yeşil Rotary Kulübü sponsorluğunda TED Bursa Interact 
Kulübü olarak resmî kuruluşunu tamamladı ve ilk toplantıları ile birlikte üye 
rozet töreni gerçekleştirildi.

Bodrum RK ve Karia RK Resim Sergisi...

Kültür sanat komitesi üyesi Reyhan Özlen’in “Komşu Sular” adı altında 
topladığı eserlerinin sergilendiği ve gelirinin çocuk felcine aktarıla-

cağı sergiyi Karia Rotary Kulübü ile Bodrum Rotary Kulübü ortaklaşa düzenle-

di.  29 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Zeynep Çavuş Sanat Galerisinde düzen-
lenen sergi büyük ilgi gördü.

Dokuz Eylül RK - Minik Kalpler İçin Elele GÖKSEL KONSERİ...

Eğitim, Rotary’nin önem verdiği altı odak noktasından biri. EÇEV de bu 
alanda önemli çalışmalar yapan bir vakfımız. Bu durumu dikkate alan 

Dokuz Eylül Rotary Kulübü, 30 Eylül 2017 tarihinde İzmir Ahmed Adnan Say-
gun Sanat Merkezi’nde EÇEV yararına başarılı bir Göksel Konseri gerçekleş-
tirdi.

Teos Sakin RK - Türk Sanatları Festivali...

Teos Sakin Rotary Kulübü sanata destek konusunda da faaliyet göste-
riyor. Kulübün destek verdiği 4. Geleneksel Türk El Sanatları Festivali, 

5 gün süreyle İzmir’in Güzelbahçe İlçesinde Yalı Mahallesi İlhan Selçuk Par-
kı’nda gerçekleşen sergi ile toplumla buluştu.

ÜAK (ICC) - Türkiye - Almanya yıllık toplantısı

Türk Rotary’sinin uluslararası alanda daha etkin olmasında önemli rol 
oynayan “Ülkelerarası Komiteler”in toplantıları bu yıl da hızla devam 
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ediyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz Eylül ayının 21-24’ünde Hamburg’da 
gerçekleşen  ÜAK Türkiye - Almanya yllık toplantısı oldu. 

ÜAK - Türkiye & Bulgaristan

Bir diğer Ulkelerarası Komite toplantısı da Bulgaristan ile gerçekleşti. 
2440. Bölgeden Ülkelerarası Komiteler Türkiye - Bulgaristan Komite 

Başkanı Şaban Rodoplu Kırcaali Rotary Kulübü Dönem Başkanı Bahar Palova 
ile 19 Eylül 2017 tarihinde Bayrak Değişimi gerçekleştirdi.

Ege RK - Anne Baba okulu eğitimi verdi

Rotary’nin önem verdiği Anne-Baba Okulu projesi kapsamında bir 
adım da Ege Rotary kulübünden geldi. Ege Rotary Kulübü Narlıdere 

Kılıçaslan İlkokulu’nda Anne Baba Okulu projesi kapsamında ilk eğitimlerini 
verdi.

Caddebostan 
Rotary’den 
Çocuklar için 
Sanat etkinliği

Ca d d e b o s t a n 
Rotary Ku-

lübünün, lösemili ço-
cuklara destek olmak 
amacıyla Suadiye Sa-
nat Atölyeleri’nde dü-
zenlemiş olduğu re-
sim, heykel, seramik, 

taş boyama ve cam boyama workshopları çok güzel görüntülere sahne oldu. 
Tüm üyeler hep beraber  renkli ve eğlenceli bir gün geçirdiler. Kulüp üyeleri, 
emeği geçen, cumartesi gününü fiziken ve manen etkinliğe ayıran başta proje 
annesi Sevgili Fulya Okbay olmak üzere katılan, ve içlerindeki sanatçı ruhu hep 
beraber keşfettikleri çocuklara teşekkürler ettiler.

Edirne Rotary Kulübü Megalit Sempozyumu düzenledi

Edirne Rotary Kulübü ve Trakya Üniversitesinin (TÜ) iş birliğiyle 1. 
Uluslararası Trakya Megalit (anıttaş) Sempozyumu düzenlendi. TÜ 

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne Ticaret ve 
Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumda yaptığı konuş-
mada, arkeoloji mirasını çok iyi tanımadıklarını ve tanıtamadıklarını belirtti.

Trakya’nın kültür mirası açısından çok zengin bir bölge olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Beksaç, şunları söyledi: “Arkeoloji mirasını çok iyi tanımıyoruz 
ve tanıtamıyoruz, bunu pek çok kişi söylüyor. Ama biz bu sahada çalışan insan-
lar bu kültür mirasının ne kadar büyük ve ne kadar zengin olduğunu biliyoruz. 
Trakya bir bütün, bugün için Trakya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye ara-
sında hatta Romanya ve Moldova’nın dahil olduğu topraklar üzerinde yayılı-
yor. Trakya bir bütün, kültürüyle bir bütün, geçmişiyle bir bütün. Muhtemelen 
bundan sonraki çalışmalarda da bir bağ olacaktır ve bu noktada da megalitler 
(ataların ve toplum içinde önemli yeri olan kimselerin adlarına ve anılarına di-
kilen büyük taş) bir dostluk zinciri sağlayacaktır. Bu nedenle bizim ilk çabamız 
megalitlerin tanıtılması, çalışmaların daha hızlı oluşabilmesi ve gelişmiş düzeye 
taşınabilmesi için başlangıcı oluşturmak olmuştur. Böyle bir çalışma yapılma-
sına imkan sağlayan Rotary Kulübüne teşekkür ederim.”

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Timur Kırgız ise Trakya’nın insanlığın en 
önemli merkezlerinden olduğunu belirtti. Trakya’daki anıtlara sahip çıkılması 
gerektiğini ifade eden Kırgız, “Binlerce yıl bir insan geçmişiyle, anıtlarıyla dün-
ya üzerinde farklı bir yeri işgal eder. Bu anıtlarıyla, farklı oluşumlarıyla büyük 
öneme sahiptir. Trakya’nın geçmişinde önemli bir süreçte Traklar vardır. Trak-
ların yaptığı eserler de farklı oluşlarıyla dikkati çeker. Onların özündeki kültü-
rel değerlerden, yaşam biçimlerinden ve tutkularından bahsedilir. Taş ve kaya 
Traklar için önemlidir. Doğanın ve doğaüstünün birleştiği kayalar onlar için da-
ima ilham kaynağı olmuştur. Trakya’nın anıtları hepimizindir, onlar insan mira-
sının ayrılmaz parçalarıdır” dedi.

Edirne Rotary Kulübü Dönem Başkanı Dr. Muzaffer Memiş ise Rotary Ku-
lübünün çalışmalarıyla ilgili olarak katılımcılara bilgi verdi.

Edirne Rotary 
Kulübü Meslek 
Başarı Ödülü

Edirne Rotary 
Kulübü Mes-

lekte Başarı Ödülü, Üye 
Kabul Töreni ve Paul 
Harris Rozeti Törenleri-
ni gerçekleştirdi. Mes-

lekte Başarı Ödüllerini Edirne’nin gururu 1.lig futbol hakemi Özgür YANKAYA 
ile yine Bulgaristan Plovdiv’de restaurant işletmeciliği yaparak Edirne’nin ve 
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