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Veli Akademisi
2440. Bölge 2019-2020 dönemi ana teması olan "Rotary 

Okulda", gerçekleştirmeyi planladığımız birçok projeyi için-
de barındırması nedeniyle Kulübümüz üyelerini son dere-
ce heyecanlandıran, hayallerimizi gerçekleştirmemize ola-
nak sağlayan projeler bütünü olarak Kulübümüzün de dönem 
mottosu oldu.

Kalıcı ve çoklu fayda sağlaması ve bu faydanın yıllarca 
sürdürülebilir olması amacıyla projemize paydaşlar arayarak 
yola çıktık ve Temmuz 2019’da "Rotary Okulda" çalışmala-
rını yapacağımız Buca Mimar Kemalettin İlkokulu’nda Top-
lum Birliğimizi kurduk.  Bizler kadar heyecanlı ve istekli olan 
Toplum Birliği’miz okul müdürü, rehber öğretmeler, okul aile 
birliği ve mahalle muhtarından oluştu.

Kulübümüz, Toplum Birliği’miz ile “çok 
önemsediğimiz çocuklarımız yani öğrencile-
rimiz ile eğitimsel Okulda” çalışmalarını, üç 
ana grupta planladı; 

• Okulun temel fiziksel şartlarının dü-
zeltilmesi,

• Öğrenciler için okul içi ve dışı eğitsel ve kültürel faa-
liyetler düzenlenmesi,

• Veliler için eğitsel ve kültürel faaliyetler düzenlen-
mesi, 

Okulun temel fiziksel şartlarının düzeltilmesi;
2019 -2020 eğitim-öğretim dönemi açılmadan önce üyelerimiz, Toplum 

Birliği üyelerimiz ve iş birliği sağladığımız belediye teknik kadroları ile keşifler 
yaparak temel fiziksel eksikliklerin tespiti ve sonrasında tüm tadilat ve reno-
vasyon işlemlerini yaz aylarında el birliği ile tamamladık.
Öğrenciler için okul içi ve dışı eğitsel ve kültürel faaliyetler 
düzenlenmesi;

Eğitim- öğretim döneminin açılmasıyla birlikte değer-
li öğrencilerimiz için öğretmenlerimiz ile birlikte önceden 
planlanan program dahilinde okul içinde eğitsel ve kültürel 
aktiviteler, kültür, sanat ve çevre gezilerimiz başladı.
Veliler için eğitsel ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi;

Hayalini kurduğumuz  “Veli Akademisi” projesi bu baş-
lık altında hayat buldu. Veli Akademisi, 
her ay bir konu ve bir konuğun katılımı 
ile gerçekleşecek ve tüm bir eğitim-öğ-
retim yılını kapsayacak faaliyetler bü-
tünüydü.

Bu projeyi gerçekleştirirken en 
önemli paydaşlarımız okulumuzun 

ROTARY OKULDA..
Nil SERTER
100. Yıl Güzelbahçe RK Başkanı

Bu projeyi gerçekleştirirken 
en önemli paydaşlarımız 
okulumuzun Okul 
Aile Birliği ve Mahalle 
Muhtarımız oldu. 
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Okul Aile Birliği ve Mahalle Muhtarımız oldu. 
Hazırladığımız afişler okulda asıldı, broşürler ise öğren-

cilerimiz ve muhtarımız tarafından velilerimize ulaştırıldı. 
Akademi programı eğitime gönül vermiş ve bu mesleği uzun 
yıllar fedakarca yerine getirmiş üyelerimiz tarafından hassa-
siyetle oluşturuldu.

23 Ekim 2019 tarihinde Veli Akademisi’nin birinci oturu-
munu kalabalık bir veli grubu ile birlikte başlattık.

Ekim ayında,  Psikolog konuğumuz ile ‘Ebeveynler ve ço-
cuklar arasındaki iletişim problemleri ve çözüm yöntemleri’ 
konusu ele alındı.

Kasım ayında,  “14 Kasım’ın Diyabet Günü” olması vesile-
siyle uzman doktor konuğumuz ile “Tip1 Diyabet, diyabetli ço-
cuk ve erişkinlerin takibi ve beslenmesi” konularını konuştuk.

Aralık ayında, “Rotary’de Hastalıkların Önlenmesi Ayı” 
olması vesilesiyle dermatoloji uzmanı konuğumuz tarafından 
“Cilt yoluyla bulaşan hastalıklar ve çocuklarda kişisel hijyen” 
konuları ele alındı.

Ocak ayında, çocuklar ve veliler için önem teşkil eden “Gü-
venli Okul” konusu iş güvenliği uzmanı konuğumuz tarafın-
dan örnekler üzerinde detaylıca anlatıldı.

Şubat ayında gerçekleşen oturumumuzda ise uzman ecza-
cı konuğumuz velilerimize “Akılcı ilaç kullanımı” nasıl olması 
gerektiğini anlattı. 

Mayıs ayına kadar konu ve konukların belli olduğu “ Veli 
Akademisi” programımıza velilerimizin ilgisi oldukça yüksek. 

Hem çocuklarının eğitiminde hem de günlük aile hayatlarında 
bu toplantıların ne kadar farkındalık yarattığından ve katkı-
sından mutlulukla bahsediyorlar. Onların istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda programımız değişim ve gelişim gösteriyor.

Bizler de hem Kulüp Üyeleri olarak, hem de Toplum Birliği-
mizdeki paydaşlarımız ile birlikte onların yaşamlarına yaptı-
ğımız bu ufak katkıdan dolayı çok mutlu oluyoruz.

“Rotary Dünyayı Birleştirir” diyerek yola çıktığımız döne-
mimizde, bizler de birikimlerimizi birleştirip hep birlikte fay-
dalı olabilmek adına var gücümüzle çalışmaktayız.

İyi ki Rotaryeniz…

Covid 19 virüsü ile mücadele kapsamında Manisa Rotary 
Kulübü evde kal temasıyla doktorlar ve sağlık çalışanları için 
üyeleri ile birlikte 3D printer kullanarak siperlik üretimine 
başladı. Bugüne kadar Pandemi hastanesi ilan edilen Manisa 
Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Celal Bayar Üniversite Has-
tanesi, Manisa 112 acil servis müdürlüğü sağlık personelleri 
için 300 adet siperlik imal ederek dağıtıldı.

Manisa RK Covid-19 için Siperlikler Üretti
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Ordu Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülleri

Ordu Rotary Kulübü her yıl geleneksel olarak vermiş olduğu Meslek 
Hizmet Ödülünü bu yıl,  Yakma ve Dağlama Sanatçısı İhsan Gürdal’a, 

Gazeteci Murat Gürsoy’a ve Eğitimci Kaya Aydın’a verdi. Meslek Hizmet Ödülle-
ri töreni 14 Şubat 2020 Cuma günü Ordu Balıktaşı City Otelde düzenlenen eşli 
yemekte takdim edildi. Geceye UR 2430.Bölge 27.Grup Guvernör Yardımcısı 
Hakan Karakaş ve Eşi Ebru Karakaş, Giresun Rotary Kulübü Başkanı Selami 
Oktay, UR 2430.Bölge Rotaata Komite Başkanı ileHasan Karamustafaoğlu ve 
Eşi Nalan Karamustafaoğlu ve Rotaryen, Rotaryen eşleri ve konuklar katıldı-
lar. 

Ordu Rotary Kulübü Başkanı İsmail AYDIN yaptığı konuşmad, "Bugün bu-
rada kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini yerine getirebilmenin 
onurunu yaşıyoruz. Siz değerli dostlarımız meslek hayatınız boyunca yaptığı-
nız örnek çalışmalar ile hem meslektaşlarınıza hem de bizlere örnek oldunuz. 
Çalışmalarınızla meslekte yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik 
ediyor ve özellikle genç meslek sahiplerini yüreklendirerek onların da yararlı 
işler doğrultusunda çalışmaları için önder oluyorsunuz".

 "Ordu Rotary Kulübü olarak, iş ve meslek insanlarına yarattığınız bu onu-
ru, gösterdiğiniz bu ışığı ve hizmet idealimizi yücelten bu katkınızı şükran ile 
anıyor ve bugün takdim edeceğimiz MESLEK HİZMET ÖDÜLÜ ile bu onuru gele-
cek kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi ve İhsan Gürdal’ın Plaketini Ordu Rotary 
Kulübünün Kurucu Başkanı Mürsel Engin, Kaya Aydın’ ın plaketini Ordu Rotary Ku-
lübü Başkanı İsmail Aydın ve Murat Gürsoy’ un plaketini Ordu Kent Konseyi Başka-
nı GDB. Ömer Aydın takdim etti.

Daha sonra söz alan İhsan Gürdal, Murat Gürsoy ve Kaya Aydın bu ödüle 
laik görülmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ordu Rotary Kulü-
büne teşekkürlerini sundular.

Aspendos Rotary Kulübü Rylakademi Semineri

Aspendos Rotary Klübünün Rylakademi Semineri 2430.
Bölge Guvernörü Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza Karaa-

lioğlu, 2430.Bölge Ryla Ana Komite Başkanı Ogan Keskin, Guver-
nör Yardımcıları, Kulüp Başkanları, Aspendos Rotaract Kulübü-
nin üyeleri, eşler ve 38 katılımcıyla birlikte 6 Şubat tarihinde yapıldı. 
Birbirinden değerli 13 konuşmacı konuğun ve 38 gencin katılımıyla "İklim 
Değişikliği ve Dijital Pazarlama" konularının işlendiği bu seminere katkıda bu-
lunan herkese kulüp üyeleri tarafından teşekkür edildi.  

Aspendos Rotary Habibler Toplum Birliği Söyleşileri 

Habibler Aspendos Rotary Toplum Birliği Merkezinde başlayan söyle-
şilerin ilki kulüp üyesi Gülden Tunaç tarafından 19 Şubat tarihinde 

gerçekleştirildi. Söyleşinin konusu; Sorumluluk-Annelerin, çocukların ve aile-
nin sorumlulukları nedir? Bu Duyguyu Nasıl Geliştireceğiz, Neden Gereklidir? 
idi.

Habibler Toplum Birliği için Aspendos Rotary Kulübü ve Anted (Antalya 
Temizlik Eğitimi Yöneticileri Derneği) işbirliği ile düzenlenen eğitim ve söyle-
şiler kapsamında, "Kadın Sağlığı Sorunları ve Genel Vücut Hijyeni" konularında 
eğitim ve sohbet 2 Mart Pazartesi günü yapıldı. Konuşmacı konuklar, Ayşin Duran 
ve Dr Senay Dodanlı idi. Konuşmacı konuklara çok faydalı ve keyifli sunumları için 
teşekkür edildi.  Daha önce de 3 Şubat  tarihinde  Aspendos Rotary ailesi olarak 
Habipler Toplum Birliğinde Diş Sağlığı Eğitimi, Diş Taraması ile annelere Çocuk 
Sağlığı ve Sağlık Yaşam konularında eğitim verilmişti.

Aspendos Rotary'den RUNATOLİA - 1 Genç 1 Hayat  

1 Genç 1 Hayat projesi kapsamında bu yılda Runatolia Koşusunda 
gençlere bir umut olmak için TEV ve TOG yararına tüm Roteryenler 

olarak 1 Mart'da koşu düzenlendi. 29 şubat akşamı ise şehir dışından gelen 
Rotaryenlere hoşgeldin demek ve tanışmak için makarna partisi düzenlendi. 
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Antalya Rotary Kulüpleri Ortak Meslek Hizmet Ödülü

6 Şubat tarihinde yapılan ortak toplantıda tüm Antalya Rotary Kulüple-
ri ile birlikte "Yat Kaptanı, Doğa Sporcusu ve Eğitmeni, 6 Defa Atlantik 

Okyanusunu geçen Kadın Kaptan" Gülin Bozkurt’a Ulusal Meslek Hizmet Ödü-
lü takdim edildi. Ayrıca bu anlamlı gecede Gülin Bozkurt "Tekne Olmak" konu-
lu bir konuşma yaptı. Yoğun katılımla geçen bu geceye katılan ve destek olan 
herkese teşekkür edildi. 
 

Seyhan Rotary Çevre Bilinci Projesi

Seyhan Rotary Kulübü, toplumda çevre bilinci yaratma hedefi çerçe-
vesinde yaptırdığı ve günlük kullandığımız malzemelerin doğada geri 

dönüşüm hızını gösteren panoyu, sömestre tatili sırasında Adana’nın en ka-
labalık noktalarından olan Tepe M1 AVM’de sergiledi. Binlerce kişinin ilgiyle 
incelediği projeye, Tepe M1 AVM’de etkinlik yapan çocuklar da, çevreyle ilgili 
yaptıkları resimleri panoya yapıştırarak katkıda bulundular.   Adana çapında 
ilgi çeken projeyle ilgili, bir çok okul kulüple temas kurarak, panonun okulla-
rında sergilenmesini talep ettiler. Pano, önümüzdeki haftadan itibaren, Ada-
na’nın çeşitli okullarında belirli sürelerde sergilenmeye başlayacak, yine bu 
okullarda çevreyle ilgili seminerler düzenlenecek ve mesaj geleceğimiz olan 
çocuklarımıza ulaştırılacak. 
İkiz Kulüpler Ortak Projesi

İkiz kulüpler Adana Seyhan Rotary Kulübü ve Lviv Center Rotary Kulü-
bü’nün birlikte gerçekleştirdiği proje ile Lviv yakınlarındaki engelli ço-

cuklara yönelik rehabilitasyon merkezine ağaç işleme makinası hediye edildi. 
Hediye edilen makina sayesinde, çocukların üretim yapabilmeleri, kendi gelir-
lerini elde edebilmeleri ve hayata tutunabilmeleri sağlanacak.
Seyhan Rotary'den Ana Sınıfı

Adana Seyhan Rotary Kulübü, 3 Mart 2020 tarihinde Seyhan Belediye 
Başkanı Akif Kemal Akay’ın da katılımıyla, kulübün yaptırarak SEY-

MER Yenibey Şubesi’ne hediye ettiği ana sınıfının açılışı gerçekleştirildi. 

Bu proje, sosyoekonomik olarak oldukça kısıtlı imkanları olan Yenibey Ma-
hallesinde çocuğunu bırakacak yeri olmadığı için meslek edindirme kursları-
na katılamayan, ya da yarım bırakmak zorunda kalan bir çok kadına yeni bir 
kapı açmış olacak. Ayrıca okul öncesi eğitim alamayan bir çok çocuğa da bu 
imkanı sunacak. 

Ölüdeniz Rotary Meslek Hizmet Ödülleri törenle verildi

Ölüdeniz Rotary Kulübünün 2020 yılı Meslek Hizmet ve Başarı Ödül-
leri açıklandı.   Ölüdeniz Rotary Kulübünün Meslek Hizmet ve Başarı 

ödül töreni  Taş Mekan restoranda  düzenlenen yemekli toplantıda gerçekleş-
ti. Ölüdeniz Rotary kulübünün bu yılki meslek hizmet ve başarı ödülüne Fethi-
ye’nin yetiştirdiği Milli sporcu  Motokros ve Enduro yarışçısı Serkan Özdemir 
ile Özveri Grubun kurucusu emekli öğretmen Türkay Kaysi layık görüldüler.

Ölüdeniz Rotary Kulübü dönem başkanı Yelda Engin 2020 yılı Meslek hiz-
met ve başarı ödülleri gecesinde yapmış olduğu konuşmada "Rotary Kulüp-
leri iş ve meslek insanlarının oluşturduğu bir hizmet kuruluşudur. Biz dünya 
ülkeleri arasında iyi niyet ve anlayışı karşılıklı olarak geliştirerek barışa ve ba-
rış halinin kökleşmesine katkıda bulunan ender sivil toplum örgütlerinden biri 
olan Rotary’nin üyeleriyiz. Çalışmalarımızda, üyelerimiz arasında tanışıklığı bir 
hizmet fırsatı olarak görür ve bu nedenle her hafta düzenli olarak toplanarak 
tanışıklığımızı geliştirmeye çalışırız. Biz her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini 
topluma hizmet fırsatı olarak yüceltmesini benimser ve bu nedenle iş ve mes-
lekte yüksek ahlaki değerlerin yaygınlaşarak kullanılması için kendisini ve çev-
resini teşvik eden projeler geliştiririz. Bizim gibi hizmet idealinde birleşmiş iş 
ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurarak karşılıklı 
anlayışı, iyi niyeti ve barışı geliştirecek uluslararası projeler yaparız. Bugün bu-
rada toplanarak kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini yerine geti-
rebilmenin onurunu yaşıyoruz" dedi. Ölüdeniz Rotary Kulübü dönem başkanı Yel-
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da Engin’in konuşmasından sonra 2020 yılı Meslek hizmet ve başarı ödüllerinin 
sahipleri açıklandı.

7 defa Türkiye Enduro şampiyonu ve Avrupa ikincisi olarak büyük bir ba-
şarıya imza atan  Dakar rallisini bitiren üç Türk’ten birisi olan uluslararası ya-
rışmalarda şampiyonluklar ve birincilikler kazanan Motokros ve Enduro yarış-
çısı Fethiyeli Milli sporcu Serkan Özdemir; Ölüdeniz Rotary Kulübünün 2020 
yılı Meslek hizmet ve başarı ödülüne layık görüldü. Serkan Özdemir’in plaketi 
Ölüdeniz Rotary Kulübü dönem başkanı Yelda Engin tarafından verildi.  Diğer 
ödülde; Nişantaşı Kız Lisesi emekli edebiyat öğretmeni Türkay Kaysi’ye verildi. 
Emekliye ayrıldıktan sonra mezun ettiği öğrencileri ile birlikte Özveri grubu-
nu kurarak Türkiye’nin bir çok şehrinde çeşitli okullarda okuyan ihtiyaç sa-
hibi öğrencilere yapmış olduğu yardımlarla tanınmış yardımsever kişi Türkay 
Kaysi, Ölüdeniz Rotary Kulübünün 2020 yılı Meslek hizmet ve başarı ödülüne 
layık görüldü.  Ödül gecesine katılamadığı için Türkay Kaysi’nin ödülü ise  me-
zun ettiği ve Fethiye’de yaşayan öğrencisi Talin Kalemkaryan tarafından teslim 
alındı. Uzun yıllardır Fethiye’de mali müşavirlik ve yerel basında  köşe yazarlı-
ğı yapan Talin Kalemkaryan "Türkay Kaysi’nin öğrencisi olarak bu ödülü onun 
adına almaktan gurur ve onur  duyuyorum" dedi. Konuşmaların yapıldığı gecede 
Serkan Özdemir ve Türkay Kaysi’nin aynı zamanda doğum günü olmasından dolayı 
pasta kesilerek kutlama yapıldı. Duygulu ve renkli anların yaşandığı gecede; Ölü-
deniz Rotary Kulübü dönem başkanı Yelda Engin tarafından eğitime desteklerin-
den dolayı Ege Bil okullarına da teşekkür plaketi takdim edildi.

Karia Rotary Meslek Hizmet Ödülü

Karia RK bu sene meslek hizmet ödüllerini mesleğini topluma hizmeti 
önemseyen ve uluslararası alanda da ülkemizi temsil eden arkeolog 

ve yazar Canan Küçükeren’e, elektrik mühendisi Hüseyin Bağcivan’a ve mü-
zik çalışmalarını ulusal ve yerel koroları çalıştırarak çok sesli müzik korusu 
kuran İlkin ve Defne Tokay çiftine ve kurumsal anlamda iş ve meslek çalışma-
larında RYLA projelerine ve Engelliler ile yapılan toplum hizmetleri çalışmala-
rına maddi ve manevi destek veren EGE GRUP şirketine verildi. Marina Vista 
otelinde düzenlenen yemekli gecede ödüller sahiplerine takdim edildi. Meslek 
hizmet ödül töreni bir halkla ilişkiler projesi olarak da yerel basında yer aldı ve 
Rotary'nin daha yaygın tanınmasına destek oldu.

Çocukları istismardan 
koruma eğitimi

Karia rotary kulübü Bbod-
rum'da bulunan özel ve dev-

let okulları anasınıfı öğrenci ve veli-
lerine vücut bütünlüğü ve bedenimi 
koruyorum   konulu çocukları cinsel 
istismardan koruma amaçlı eğitim 
ve farkındalık çalışmaları yaptı.Ço-
cukları korumak biz yetişkinlerin so-
rumluluğundadır temalı anne baba 
eğitimlerine katılan veliler psikolog 
İlknur Özer den beden bütünlüğünün 

tanınması ve davranış eğitimi aldılar.

Okula Yardım

Karia Rotary Kulübü üyeleri ve Bodrum Montessori anaokulu, işbirliği 
yaparak Urfa Bakımlı köyündeki okulçağı çocuklarına ihtiyaçları olan 

oyuncak, kitap, kırtasiye ve giysiden oluşan hediyeler gönderdiler. Karia Ro-
tary Kulübü her sene batıdan doğuya projesi adı altında her yıl farklı okulla-
ra yardım ediyor, destek veriyor.Bu dönem Rotary okulda projesi kapsamında 
gerçekleştirilen destek çalışmalarında kulübe yardımcı olan Montessori ana-
okuluna teşekkür edildi.
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Göztepe Rotary Meslek Hizmet Ödülü

Göztepe Rotary Kulübü yılın meslek hizmet ödülünü 24 Ocak’ta Ela-
zığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde bölgeye ilk ula-

şan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı Arama Kurtarma 
Ekibine verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı tö-
rende, Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek ve Göztepe Rotary Kulübü Başkanı 
Barış Akyelli, İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte ekipte yer alan 11 kişiye teşek-
kür plaketi takdim etti.

Deprem anında Tunceli’de bulunan arama kurtarma ekibinin depremi 
hissettikten hemen sonra izin alarak deprem bölgesine geçmesi ve ardından 
AFAD ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılmalarıyla 
başlayan sürecin son derece başarılı ve gurur verici olduğunu dile getiren 
Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Barış Akyelli, "Deprem doğal bir afet aslında 
ve hepimizin başına gelebilir.O gün deprem bölgesinde İzmir’den birilerinin ol-
duğunu bilmek bir nebze de olsa içimize su serpti. İzmir’in dost elini depremze-
de kardeşlerimize uzatarak hayat kurtaran başta İzmir Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanımız Murat Varlıorpak olmak üzere Erman Karademir, Arif 
Avcı, Okan Ergün,Aşkın Candan, Abdulkadir Köse, Özay Kökten, Ömer Arifoğul-
ları, Çağlar Bulut, İsmail Ata, Ergin Çevik ve Enis Bayburt’a ve tüm kahraman 
itfaiyecilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziemir Rotary Kulübü-Rotary Okulda Projesi

Gaziemir Rotary Kulübü, Rotary Okulda Projesi kapsamında Toplum 
Birliği Okulu Remzi Oğuz Arık İlkokulu 3. ve 4.sınıf öğrencilerinden 

oluşan 180 öğrenciye ve öğretmenlerine Olten Sanat Okulu müzisyen eğitim-

cilerinin gönüllü desteğiyle filarmoni orkestrasında kullanılan müzik aletleri 
tanıtımı ve konser etkinliğini 13 Şubat'da gerçekleştirdi. Müzisyen eğitimciler 
viyola, keman, gitar, piyano, blok flüt gibi müzik aletlerinin canlı performans-
larını sergilerken bir taraftan da her müzik aletinin kendine özgü hikayesini 
çocuklarla paylaştılar. İlgi ve heyecanla takip edilen etkinlikte çocuklara çok 
renkli ve sesli bir Dünya’nın kapıları açılırken çocuklar ve öğretmenler klasik 
müzik ile dolu bir gün geçirdiler. Bu etkinlik Rotary’nin öncelikli çalışma alanla-
rı içinde olan Ekonomik ve Toplumsal Gelişim başlığı altında toplumsal gelişimi 
sanat ile arttırmak amacıyla düzenlendi.

Kişisel Hijyen: Suyun 
Hayatımızdaki Önemi

Gaziemir Rotary Kulübünün 
Toplum Birliği Okulunda 

"Kişisel Hijyen ve Suyun Hayatımız-
daki Önemi" başlıklı eğitim  verildi. 
Rotary’nin 6 öncelikli alanında ve-
rilen seri eğitimler, kulübün top-
lum birliği okulu Remzi Oğuz Arık 
İlkokulu’nda devam etmekte. Ro-
tary Okulda Projesi ve Rotary Mart 
ayı teması Su, Hijyen ve Sanitasyon 
konu başlığı kapsamında "Kişisel 

Hijyen: Suyun Hayatımızdaki Önemi" konulu eğitime 4.sınıf 100 öğrenci öğret-
menleri ile birlikte katıldı. Mikroplardan korunma yöntemleri, el ve diş sağlı-
ğı gibi kişisel hijyenin ve suyun sağlıklı yaşamdaki önemi ve doğru kullanımına 
dikkat çeken eğlenceli ve öğretici sunumun ardından Ege Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Perihan Koçan Kav-
ruk öğrencilerin ve öğretmenlerin sorularını yanıtladı. Kulüp üyelerinin ve eş-
lerinin hazırladığı sabun ve kolonya paketlerinin dağıtımı ile etkinlik sona erdi.
Gaziemir RK Döneminin İlk Meslek Hizmet Ödülü’nü verdi

Gaziemir Rotary Kulübü döneminin ilk meslek hizmet ödülünü 2009 
yılından bu yana Rotary ana ve çocuk sağlık projelerinde Rotaryen-

ler ile omuz omuza çalışmış, en son olarak Gaziemir Toplum Birliği Okulu’nda 
"Kendi Kendine Meme Muayanesi ile Kadınlarda Göğüs Kanseri’nde Erken Tanı" 
seminer dizilerine konuşmacı olarak katılmış Dr. Mübeccel İlhan’a mesleğin-
deki üstün başarılar ve Rotary’e değerli katkıları nedeniyle Rotary Meslek Hiz-
met Ödülü’nü verdi.

Fatih RK Uzun Dönem Değişim Öğrencileri Etkinliği:

İstanbul Fatih Rotary kulübü; Rotary 2420. Bölgede bulunan Uzun Dö-
nem Değişim Öğrencileri ile Harbiye Askeri Müzesi ziyareti ve Mehter 
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Gösterisine katılma etkinliği gerçekleştirdi.  Bölge Gençlik Değişim Komite-
si ile koordineli icra edilen etkinlik, özellikle yabancı değişim öğrencileri için, 
Türkiye ve tarihinin tanıtımı bakımından çok faydalı oldu.  Değişim Öğrencileri 
gösteri sonunda, dünyanın ilk askeri bandosu olma özelliğinde olan mehteran 
grubu üyeleriyle fotoğraf çektirme fırsatı da buldu.
Fatih Rotary Kulübü Zeka Oyun Setleri Bağışladı:

İstanbul Fatih Rotary kulübü dezavantajlı bir konumda olan, Kırklareli 
Faik Üstün ilkokulu, Özel Eğitim sınıfı öğrencileri için, daha önce okul ta-

rafından talep edilen Akıl Ve Zeka Oyun Setleri ile  öğrenci ailelerine giysi yar-
dımında bulundu. Söz konusu okulun özel eğitim öğretmenleri, aynı zamanda 
çevredeki diğer okullara da, akıl ve zeka oyunları konusunda  danışmanlık ve 
eğitmenlik yapacak olup, yapılan bağış bir çok okul ve öğrenciyi kapsama özel-
liği taşımakta.

Şişli Rotary eğitime destek projelerine devam ediyor

Şişli Rotary Kulübünün 12 yıldır devam eden ve "Sevgi Kütüphanesi 
Projesi" adıyla gelenekselleşen organizasyonda, 2420. bölge  önder-

liğinde muhtelif ilk öğretim okullarına kütüphane ve kitap gönderilmeye de-
vam edilmekte. 

Kulübün sürdürmekte olduğu bir diğer proje olan "Çocuklarımız üşüme-
den okusun" projesi kapsamında, geçtiğimiz Kasım ayında  Isparta – Yalvaç ve 
çevresindeki okullardaki  400 adet çocuğa muhtelif giysi, kitap ve kırtasiye mal-
zemeleri ulaştırıldı.

Yaşlı Bakımevi 
Ziyareti

Şişli Rotary Kulübü 
KASEV Yaşlı Ba-

kım Evi Ziyareti Projesinde  
18 Ocak'ta Rotaractlarla  
beraber Şişli Rotary Kulü-

bü üyeleri,  yaşlı dostlara küçük hediyeler vererek ve onlar ile birlikte piyano 
eşliğinde  şarkılar söyleyerek hoşça vakit geçirdiler. Külüp olarak ALZHEIMER 
hastalığına ait kitapçıklardan  600 adet bastırılarak KASEV’e hediye edildi.

Uluslararası etkinlikler

Şişli Rotary kulübünün ulusla-
rarası etkinlikleri de süregel-

mekte. Bu projelerden biri olan "Mada-
gaskar Su Kuyusu ve Hijyenik Tesisler"  
projesi 2018-2019  döneminde  Mada-
gaskar‘da başlatılmıştı. Su kuyusu ve  
hijyenik tuvaletler yapımını içeren pro-
je, 28 Kasım 2019 tarihinde törenle ilgili 
yöre halkının kullanımına açıldı.

Dünya Anlayış ve Kültürel  Değişim 
Projesi olarak düzenlenen bir diğer projede, Şişli Rotary'nin Almanyadaki dost 
kulubü olan Radolfzell –Hegau kulubü geçmiş dönem başkanı Wolfang Übel ve 
6 kişilik Alman teknik okul öğretmen gurubu 17-23 Şubat 2020 tarihleri ara-
sında İstanbul’daki 6 adet teknik okulu ziyaret ederek, Türk teknik öğretmen-
ler ile  birlikte, teknik okullar ve eğitim sistemi hakkında  bilgi alışverişinde bu-
lundular. Bu etkinlik teknik bilgi alışverişinin yanında Alman teknik okul öğret-
menlerinin İstanbul’u ve Türk kültürünü tanımasına da vesile oldu.

 Şişli Rotary'den 
depremzedelere yardım

Ocak ayının 24'ü akşamı Elazığ 
ilinde meydana gelen ve mer-

kez üssü Sivrice olan 6.8 üyüklüğünde-
ki deprem önemli ölçüde zarara neden 
olmuştu. Bu nedenle, Şişli Rotary Ku-
lübü Elazığ Depremzedelerine yardım 
ve destek projesi başlattı. 10-14 Şubat 
2020 tarihleri arasında, Elazığ deprem-

zedelerine ihtiyaç duyulan malzeme, giysi, yiyecek ve nakdi yardım temin edi-
lerek destek etkinliği gerçekleştirildi. 

Bahçeşehir ve Beykoz Rotary Kulüplerinin resim sergisi

Bahçeşehir ve Beykoz Rotary kulüpleri müşterek gerçekleştirdikleri 
projede Atatürk anısına bir resim sergisi düzenlediler. 29 Ekim - 10 

Kasım tarihleri arasında Akbatı Sergi Salonunda düzenlenen sergide Ressam 
Cemal Akyıldız tarafından gravür tekniğiyle hayata geçirilen ve Atatürk resim-
lerinden oluşan eserler yer aldı. Açılışa 2420. Bölge Dönem Guvernörü Nezih 
Bayındır katılırken, her iki kulübün üyeleri de bu ilginç serginin açılışına katıl-
dılar ve  organizasyonunda yardımcı oldular. 
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Dolmabahçe RK'den Çocuk Felcine Son için konser

Dolmabahçe Rotary Kulubü, Devlet Sanatçısı ve UNICEF "Iyi Niyet Elçi-
miz" Gülsin Onay’la harika bir resital ile Dünya’da Çocuk Felci ile Sa-

vaş‘a karşı birlikte bir mücadele daha ortaya koydu. Gülsin Onay ‘ın konserden 
sadece 15 dakika önce aldığı acı habere rağmen, sahne performansı büyü-
leyici idi. Salonu dolduran tüm sanatseverlere nefis bir resital sunan Gülsin 
Onay‘a gecenin sonunda Rotary Üstün Hizmet Meslek Ödülü takdim edildi ve 
Türk Kadınını dünyada gururla temsil eden Gülsin Onay‘a sanat hayatındaki 
başarılarının sonsuza kadar devamı temenni edildi.

Meslek Hizmet Ödülü

Dolmabahçe Rotary, Dolmabahçe Innerwheel ve Ortaköy Rotary Ku-
lüplerinin 7 Ocak'ta yapılan ortak toplantısında Bigchefs lokantaları 

sahibi Gamze Cizreli’ye Meslek Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi. Gamze Ciz-
reli "Kadın ve Kadın Girişimciler"e verdiği büyük destek ve bu konudaki  değerli 
paylaşımları için ödüle lâyık görüldü.

Dolmabahçe Rotary sponsorluğunda Kadına yönelik 
şiddette farkındalık yaratma organizasyonu 

Yaşları 13-18 arasında değişen genç sanatçıların oluşturduğu "Kadın 
Dans Tiyatrosu" topluluğu Dolmabahçe Rotary Kulübü sponsorlu-

ğunda kadına yönelik şiddette farkındalık yaratmak için "KADIN" isimli per-
formansları ile 13 Aralık 2020 de Süleyman Seba Kültür Merkezinde sahneye 
çıktı. Kadının Gücü, Dansın Gücüyle Buluştu. Bu muhteşem performans için 
Kadın Dans Tiyatrosu Gençlerimize sonsuz teşekkürler. Bu geceden elde edi-
len gelir Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na (KEDV) bağışlandı.

Milet ve Kuşadası Güvercinada RK'lerinin Kuruluşu 
Tamamlandı

2440. Bölgenin yeni kulüp çalışmaları devam ederken, Milet ve Kuşa-
dası Güvercinada Rotary Kulüplerinin Kuruluş Çalışmaları Charter 

Belgelerinin gelmesiyle resmen tamamlandı. Yeni Kulüplerimize gerçekleşti-
recekleri projelerde başarılar diliyoruz.

Afet Kapıda Komitesi Akçakoca'da incelemelerde bulundu

2440. Bölge Rotary Afet Kapıda Komitesi Akçakoca’da anlamlı bir kaç 
ziyaret gerçekleştirdi. 18 Temmuz’da Akçakoca’yı etkisi altına alan 

sel afeti sonrasında, afet bölgesinde çok sayıda yaşamsal malzeme dağıtan 
Rotaryenler, gelinen noktada durumun ne aşamada olduğunu görmek ve kat-
kı sunacakları yardımları belirlemek maksadıyla çeşitli görüşmeler yaptılar. 
İlk olarak Akçakoca Belesiyesi’ni ziyaret eden Rotary heyetinde Afet Komitesi 
başkanı Hamdi Özdemir’in yanı sıra, Akçakoca Rotary Kulübünün kurucu baş-
kanı Cemil Gülez, mevcut Akçakoca Rotary Kulübü başkanı Kerem Demir ve 
gelecek dönem Akçakoca Rotary kulübü muhtemel başkanı Mesut İnceoğlu 
yer aldı. Rotary heyeti ilk olarak Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz ile 
görüştü. Başkan Yardımcısı Yılmaz’dan afet sonrası duruma ilişkin bilgileri 
alan Rotaryenler, bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili bilgi alış verişin-
de bulundular. Rotary heyetinin belediye binasındaki ikinci ziyaret adresleri 
Umut Işığı birimi oldu. Burada Birim Koordinatörü Nursen Yanmaz’la görüşen 
Rotaryenler, afetzedeler ve ihtiyaçlı vatandaşların yardım talepleri ve öncelikli 
gereksinimleri üzerine görüşüldü. Afet günlerinde Akçakoca köylerine yaşam 
destek kitleri dağıtan Rotaryenler, görüşmelerden çıkan sonuçları da not aldı-
lar.  2440. Bölge Rotary Afet Komite Başkanı Hamdi Özdemir ve Akçakocalı Ro-
taryenlerin son durağı ise Akçakoca Devlet Hastanesi oldu.Geçtiğimiz aylarda 
hastanenin diyaliz ünitesine toplam değeri bir milyon lira dolayında olan 5 adet 
diyaliz makinesi bağışlayan Rotaryenler, diyaliz ünitesinin sorumlusu doktor 
Kamil Eyüpoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Akçakoca’da diyaliz ünite-
sinin ihtiyaçları üzerine Eyüpoğlu ile bir sohbet gerçekleştiren Rotary heyeti, 
diyaliz ünitesindeki hastalara da geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
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Kültürpark Rotary - Rotary Okulda Projesi

Kültürpark Rotary Kulübü, Rotary Okulda projesi dahilinde faaliyet 
gösterdikleri Recep Ersayın İlkokulu’nun koridor ve bazı sınıflarının 

zarar görmüş duvarlarını elden geçirerek tadilatlarının yapılmasını planladı. 
Bu kapsamda 270 metrekare fayans ve diğer malzeme alımı gerçekleştirildi 
ve malzemeler okula teslim edildi.

Yeşil RK Gençlik Değişim Öğrencilerini Bursa’da Konuk Etti

Yeşil Rotary Kulübü Rotary Gençlik Değişim Programıyla 2440. Bölge-
de  ağırlanan Amerika ve Brezilya’dan 3’er, Meksika’dan 2, Arjantin ve 

Taiwan’dan 1’er olmak üzere toplam 10 öğrenciyi Bursa’da misafir etti.

Göztepe RK Fotoğraf Yarışması süresi uzatıldı

İzmir Göztepe Rotary Kulübü 6 yıldır, İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Der-
neği) ile birlikte, geleneksel olarak her sene düzenlediği Uluslararası 

Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyo-
nu (TFSF) onaylı Uluslararası fotoğraf yarışması "Geleneksel Çocuk Oyun ve 
Sporları ile Köprüleri Geliştirelim" temasıyla yapılacak. Son müracaat tarihi 
salgın dırımı nedeniyle 3 Mayıs'a uzatıldı .

Daha fazla detay için aşağıdaki web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://www.tfsfonayliyarismalar.org

Izmir RK Barış Çocuk Orkestrası Kurucusu ve 
Sponsorunu Konuk Etti

İzmir Rotary Kulübü Barış Çocuk Orkestrasının kurucusu Opera sanat-
çısı Selmin Günöz ile Yorglasın ortağı ve Barış Çocuk orkestrası spon-

soru Gülfem Perçin Yorgancılar’ı ağırladı. Venezüela’daki El Sistema modeli 
örneğinden yola çıkarak Eşrefpaşa Kadifekale bölgesindeki çocukları klasik 

müzikle tanıştıran ve bu çocuklarımızın İdil Biret, Gürer Aykal,Can Çakmur 
gibi dünya çapındaki sanatçılarla çalmasını sağlayan Selmin Günöz ve Gülfem 
Perçin’i yürekten kutluyoruz.

Urla RK Eğitime Destek Oldu

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, Urla Rotary 
Kulübü tarafından Zeytinalanı Gülter Osman Ponner Ortaokulu’nda 

yapılan yeni dersliğin açılışını gerçekleştirdi. Eğitime yapılan yatırımın hiçbir 
zaman boşa gitmeyeceğini belirten Kaymakam Önder Can, "Okulumuzun böy-
le bir dersliğe ihtiyacı vardı. Urla Rotary Kulübü’ne bu yardımları için çok teşek-
kür ediyorum" dedi.

Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor Projesi’nin Son Başarısı

2440. Bölge Rotaryen Eşlerinin Görme Engelliler için, TÜRGÖK - Türki-
ye Görme Özürlüler Kitaplığı ile beraber 2012-2013 Döneminde ha-

zırladıkları Yemek Kitabı, Fon yaratma kategorisinde son 25 yılın en iyi Yemek 
Kitapları arasında yer aldı. Aynı kitap 2014 yılında Pekin’deki yarışmada ka-
tegorisinde Avrupa Birincisi seçilmişti. Kitap Haziran başında Paris’te Dünya 
Yemek Kitapları Fuarında sergilenecek.

❏❏❏
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Alsancak RK - 13. Genç Solist Yarışması başarıyla tamamlandı
Alsancak Rotary Kulübü'nün geleneksel olarak her yıl düzenlediği Ulusal Genç Solist Yarışması 6 Şubat 2020 tarihinde İzmir Ahmed Adnan Saygun 

Sanat Merkezi'nde düzenlenen Final ve Ödül töreni ile başarıyla tamamlandı.
2007 yılında Alsancak Rotary Kulübü'nün öncülüğünde başlayan, 13 yıldır T.C. Kültür Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, İzmir Devlet 

Opera ve Balesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Devlet Konservatuarı ile yürütülen Genç Solist yarışmasının İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılan 
Genç Profesyonel Kategorisi Finalinde, birinciliği Soprano Beren Kader Fidan, İkinciliği Tenor Burak Dabakoğlu, üçüncülüğü de Soprano Derya Belevi aldı. 
Jüri Özel Ödülü ise Bas Cumhur Görgün'e verildi.

KULÜPLERDEN HABERLER

Bandırma RK “Aydınlanmanın Işığında Salah Birsel 
Bandırmalı Yazar 100 Yaşında”paneli düzenledi

Bandırma Rotary Kulübü’nün düzenlediği "Aydınlanmanın Işığında Sa-
lah Birsel Bandırmalı Yazar 100 yaşında" konulu panel gerçekleştiril-

di. Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan panelde Yazar Feridun 
Andaç, Boğaziçi Üniversite Öğretim Üyesi Dr. Elif Uluğ, Balıkesirli Köşe Yazarı 
İlknur Kamalı ve Bilkent Üniversite Öğretim Üyesi Dr. Tufan Kıymaz Bandırma 
doğumlu ünlü yazar Salah Birsel’i anlattılar. 1919 doğumlu yazar ilk kitabını 
1947 yılında çıkarmış, şiir ve özellikle denemeleriyle Türk edebiyatında özgün 
bir yer edinen eserleriyle ün kazanmıştı. 1999’da İstanbul’da vefat eden yaza-
rın bu yıl 100.ncü doğum yılı kutlandı.

Gündoğdu RK'nın Dünya Kadınlar Günü Temalı Resim Sergisi

Dünya Kadınlar Günü anısına Gündoğdu Rotary Kulübü üyelerinin 
"Dünya Kadınları" temalı resim, seramik ve fotoğraf karma sergisi 

4-6 Mart 2020 de İzmir Ticaret Odası Sergi Salonunda açıldı. İlgi gören ser-
giyi Rotaryenlerin yanısıra İzmirli'ler ve Ticaret Odasına işleri icabı gelenler 
de ziyaret etti.
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