KULÜPLER’DEN HABERLER

33. Torunlar Atletizm yarışmasının ilk etabı yapıldı
K

arşıyaka Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak organize edilen Torunlar
Atletizm Yarışması 33. kez start aldı. İzmir Milli
Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve sponsor Ali Pehlivanoğlu’nun destekleriyle düzenlenen organizasyona ilk etapta 2 bin
küçük sporcu kayıt yaptırdı. Yarışmada heyacan
fırtınası esti. Küçükler pistlerin tozunu atarken
anne babaları tribünlerden onları alkış yağmuruna tuttu.
Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğindeki korYarışmaların açılış yürüyüşü (sağda) Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Gaye Berköz
tej yürüyüşünün ardından 7-13 yaş arası öğrenyarışmada ilk üçe giren torunların madalya töreninde
ciler, yeni rekorlar için piste çıktı. Ertesi gün 11-13 yaş arasındaki öğrencimalarıyla bizzat ilgileniyor. ” diye konuştu.
ler kayıt yaptırıp yarıştılar. 130 okuldan toplam katılımcı sayısı böylece bu yıl
Seçme yarışmalarında atletler büyük ter döktü. Zaman zaman rekabetin
2.317’ye ulaştı. Yarışmanın finalleri 10 Nisan’da yapılacak.
en üst noktaya ulaştığı yarışmalarda miniklerin azmi dikkat çekti. 7-13 yaş guKarşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Gaye Berköz, daha önce sporla tanışrubundaki sporcular 40, 50, 60, 75 ve100 metre yarışları, uzun atlama, yükmayan çocuklar için yarışmanın büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Gördük
sek atlama, fırlatma topu, cirit atma kategorilerinde kıyasıya mücadele ettiler.
ki İzmir’in çocukları bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. İlk gün 2 bin sporcu kayıt
Yarışmanın ikinci gününe ise bayrak yarışları damga vurdu. Sadece bu branyaptırdı. İkinci gün bu sayı yine binin üzerinde oldu. Böylece yarışma tarihinin
şta 300’den fazla sporcu yarıştı. Ayrıca 800 ve 1000 metre koşuları, fırlatma
de rekorunu kırdık” dedi.
topu, yüksek atlama, gülle atma, uzun atlama kategorilerinde de bine yakın
Rahmetli Gazeteci Şevket Özçelik’in 1980 Moskova Olimpiyatları’ndan
sporcu ter döktü.
esinlenerek projelendirdiği Torunlar Atletizm Yarışması’nın 1985 yılından
33. Torunlar Atletizm Yarışlarının 10 Nisan’daki finallerinde 360 sporcu
beri aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden ve Türkiye ile dünyanın sayılı
madalya alacak. 10 Nisan’daki finallerde kategorilerinde ipi göğüsleyen 4 kız
uzun soluklu spor organizasyonu olduğunu söyleyen Berköz, “Biz çocuklarımıve 4 erkek atlet, ESBAŞ Uzay Kampı’nda bir gün geçirecek. Ayrıca başarılı iki
zın sporla iç içe olmasını, kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını istiyoruz. Bu yüzöğrenci de Karşıyaka Rotary Kulübü tarafından öğrenci bursu ile bir yıl boyunden yarışmayı çok önemsiyoruz. Aynı şekilde bunu İzmir de önemsiyor. Herkes
ca desteklenecek. En başarılı üç takımın öğretmenleri de yine çeşitli ödüllerin
katkı veriyor. Hedefler aynı olunca yarışmanın ömrü de uzun oluyor. Atletizm
sahibi olacak.
Federasyon İl Temsilcimiz Hikmet Öncel gecesini gündüzüne katıyor. Tüm aşa❑❑❑
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RK dönem başkanı Volkan Oğuz yaparken, Gedik Kaynak firması, 6 bölüm müdürünün katılımıyla eğitim programını başlattı. Bölge fabrikalarından yoğun
katılım sağlanan seminere bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak kaynak mühendisliği konusunda mühendislik eğitimi almış çalışanlara da ayrıntılı bilgi
verildi.

Bursa Rotary Kulüpleri ağaç dikimi gerçekleştirdi

U

luslararası Rotary Başkanı Ian Riseley’ın dünya üzerindeki 1 milyon
200 bin Rotaryen üye için en az bir ağaç dikiniz hedefi doğrultusunda Bursa Rotary Kulüpleri Bölge Sekreteri Ersin Karaaslan önderliğinde
birleşerek ortak bir proje meydana getirdi. Uluslararası Rotary 2440. Bölge Başkanı Lütfi Demir, eşi Nurten Demir, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey’in de katıldığı 13 bin m2 alanda Görükle Göçmen Konutlari içinde çok
büyük bir park arazisini bu proje için tahsis ettiği her biri 16-18 cm kuturunda 500 tane 4 metrelik park ağacı (beyaz çiçekli akasya,ihlamur ve erguvan)
bütün Bursa Rotary Kulüplerinin ve Demirtaş Interact Kulübü’nün katkısıyla
Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliği ile fidan dikim töreni gerçekleşti. Dikim
törenine Projelerden Sorumlu Bölge Sekreteri Ersin Karaaslan, 1. Grup Guvernör Yardımcısı Umut Önel, 2. Grup Guvernör Yardımcısı Haluk Turşucular,
3. Grup Guvernör Yardımcısı ve Projenin mimarlarından Hande Aktar Tüfekçioğlu, Guvernör Yardımcısı Sadi Diker, Temadan Sorumlu Guvernör Yardımcısı Mehmet Terzioğlu, Bölge Interact Temsilcisi, Alara Tüfekçioğlu Bölge Hobi
Grupları Komite Başkanı Orhan Korgavuş, Bölge Gençlik Değişim Komite Başkanı Melih Aker, Bölgeye bağlı Bursa Kulüp Başkanlarının ve 90 kişilik Rotaryen topluluğu katıldı. BURSA KORUSU ’nun oluşumunda emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyoruz.

Çakabey RK Haftalık Toplantısını Down Sendromu
Farkındalık Gününe Ayırdı

Ç

akabey Rotary Kulübü Down Sendromu farkındalık gününde Ulusal
Down Sendromu Derneği Kurucu Üyesi ve Başkan yardımcısı Hatice
Erkan Ayan ve tüm insanlara örnek olacak özelliklere sahip oğlu; engellilerin
zor yaşamını anlatan sinema filmi Adım Adım oyuncusu, katalog mankeni, madalyalı yüzücü, kişisel sergileri olan fotoğraf sanatçısı dansçı Can Ayan’ı konuk
etti. Fark yaratan Can’ın başarı öyküsünü, toplumun önyargılarıyla mücadelelerini, Ulusal DS dernek faaliyetlerini Kulüp ve Güzelyalı Rotaract kulübü üyeleriyle paylaşan emekle, inançla, azimle, sabırla en önemlisi eğitimle nelerin
başarılabileceği farkındalığını yaşatan, fark yaratan güçlü anneyi gönülden
kutluyoruz.

Bandırma RK 13.
Kaynakçılık Semineri
Tamamlandı

B

andırma Rotary Kulübünün bu yıl 13.sünü
düzenlediği Kaynakçılık Semineri 20-21 Mart günlerinde
yapılarak tamamlandı. İMKB
Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerin ilk günü teorik, 2.günü
ise uygulamalı eğitimler verildi.
Açılış konuşmasını Bandırma

Urla RK Balıklıova’da okula kitap bağışında bulundu

U

rla Rotary Kulübü 21 Mart 2018 Çarşamba günü Balıklıova ilk ve orta
okuluna giderek önemli miktarda kitap bağışında bulundu. Çocuklar
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bu kitapları okuyup öğretmenlerine anlatacaklar. En hızlı kitap okuyup, okuduğu kitabı öğretmenlerine en iyi özetleyen ilk üç öğrenciye ödül verilecek. Ayrıca çevre bilincini artırmak için okula on adet atık pil toplama kutusu teslim
edildi. Kutularda toplanan atık piller, Mayıs ayında geri alınıp İzmir Büyükşehir
Belediyesine teslim edilecek.

Heykel ve Osmangazi RK’leri ÇEK’e Destek Oldular

H

eykel ve Osmangazi Rotary ve Kulüplerinin katkılarıyla Bursa Dostlar
Gezeği ve Nilüfer TSM Korosu, 28 Şubat 2018 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği konser salonunda Çağdaş Eğitim Kurumu (ÇEK) Kır Çiçekleri okusun diye temasıyla konser vermidi. Osmangazi Rotary Kulübü 50
adet bilet desteği ile ayrıca katkıda bulundu. GDB Mustafa Güleç Bursa Dostlar
Gezeği’nde aktif görev aldı.

Güzelbahçe RK, Rotaract Kulübü ile beraber Yaşlılar
Yurdunu Ziyaret Etti

G

üzelbahçe Rotary kulübü ve Güzelbahçe Rotaract kulübü ile birlikte
Güzelbahçe Yelki’de bulunan Anılar Yaşlı Bakım Evi’ne bir ziyaret gerçekleştirerek Alzheimer farkındalığı kapsamında küçük ama keyifli aktiviteler
gerçekleştirdiler.

Çanakkale RK Çanakkale Belediyespor Voleybol Takımına
Toplum Hizmet Ödülü Verdi

7

şubat 2018 tarihinde Truva otelde Kulüp Başkanı İsmet Güneşhan,
yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ada, Doğan Türkmen, Voleybol takımı
oyuncuları, Dragan Nesic ve Çanakkale Rotary Kulübü üyelerinin katıldığı or32 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A R T - N İ S A N 2 0 1 8

ganizasyonda; Çanakkale Rotary Kulübü, Toplum Hizmet Ödülünü Çanakkale
Belediyespor Voleybol takımına takdim etti.

Ç

anakkale Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı’nı Toplum Hizmet
Ödülü’ne öneren Rotaryen Erdal Gezen Çanakkale Belediyespor Kulübününün bir çok branşta spora verdiği katkılardan, takımımızın ise Türk voleyboluna ve Çanakkale’ye verdiği katkılardan bahsederek son derece anlamlı
bir konuşmayla “Yaptığınız bir toplum hizmetidir, Çanakkale’ye ve topluma hizmettir” diyerek ödülü verme nedenini anlatan bir konuşma yaptı. Çanakkale
Rotary Kulübü Başkanı Eren Günal “Rotary olarak bizler topluma hizmet eden
kişi ve kurumları verdiğimiz ödüllerle teşvik edip topluma daha da katkı vermeleri için çaba gösteriyoruz. Bugün burada toplanarak kuruluşumuzun en
saygın çalışmalarından birini yerine getirebilmenin onurunu yaşıyoruz. Çanakkalemizin gururu, Ülkemizde ve Çanakkale’de Voleybol sporuna yapmış olduğu üstün katkılardan ve topluma yarar sağlayan üstün hizmetleri nedeniyle 1.ligde mücadele eden Çanakkale Belediyespor Kulübü Voleybol takımına
TOPLUM HİZMET ÖDÜLÜ’nü takdim ediyoruz. Çanakkale Rotary Kulübü olarak
Çanakkale Belediyespor Kulübü’ne ve Voleybol Takımına teşekkür eder üstün
başarılarının devamını dileriz.” dedi. Organizasyonda konuşan Çanakkale Belediyespor Kulübü Başkanı İsmet Güneşhan “Kulübümüz 12 branşta faaliyet
göstermektedir. Her yıl Rotary Kulüp tarafından düzenlenen yüzme yarışmasına sporcu gönderiyoruz ve sporcularımız derecelerle dönüyorlar. Atletizmden
jimnastiğe 12 branşta toplam 2.200 lisanslı sporcumuz var. Takımımızın ana
branşı voleybol ve bu branşta beş yıldır takımımız çok başarılı. Bu sene iyi gitmese de önemli olan sonuçtur. Ligde kalacağımıza yürekten inanıyorum. Daha
uzun yıllar mücadele edeceğimize inanıyorum. Rotary Kulübüne bu nazik davranışları için çok teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Karşıyaka Rotary’den Fon Yaratma amaçlı tiyatro

K

arşıyaka Rotary Egelleri aşmak amacıyla “ özel gereksinimli çoçuklar
için“ TERAPİ BAHÇESİ projesine fon yaratmak amaçlı Tiyatro gösterisi
organize etti. Karşıyaka Rotary Kulübü’nün hayata geçireceği özel gereksinimli
çocuklara yönelik terapi parkına destek için sahnelenen Ateş ve Barut isimli
tiyatro oyunu sanatseverleri buluşturdu.
Karşıyaka Rotary Kulübü’nün, Erke Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği’ ile birlikte Bornova’da hayata geçireceği 240 bin dolara mal olacak Terapi
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Park Projesi için sanatseverler güçbirliği yaptı. Bornova Belediyesi’nin tahsis
ettiği 4 bin 500 metrekarelik alanda, özel gereksinimli çocuklar için yapılacak
Terapi Park’a destek olmak üzere Bilge Atölyesi Oyuncuları tarafından Cihangir Turantaş’ın yönetmenliğini yaptığı “Ateş ve Barut” isimli oyun sahnelendi.

Görevi İl Atletizm Federasyonu Temsilciliği. Onun da hedefi Atletizm sporunu gençlere küçük yaştan sevdirmek. Karşıyaka Rotary Kulübü de bu fedakârane çabalarından ötürü Hikmet Öncel’i “Meslek Hizmet Ödülü”ne lâyık
gördü. Ödülü kendisine kulübün 14 Mart’ta yapılan toplantısında takdim edildi.
Ziya Gökalp Kültür Merkezi’ndeki oyun öncesi konuşan Karşıyaka Rotary
Kulübü Başkanı Gaye Berköz, Terapi Park’da rehabilitasyon, fizik tedavi imkanları sunulacağını belirterek tiyatro oyunundan sağlanan gelirin tamamının projede kullanılmak üzere bağışlandığını söyledi.

				

Ordu RK Dr. Dikran Toraman’a Meslek Hizmet Ödülü verdi

R

Berköz, “Oyunumuzu izlemeye gelen her sanatsever aynı zamanda dünyanın en güzel iyiliğine de imza atmış oldu. Çocuklarımızın geleceğe daha umutla
bakmaları için yapacağımız Terapi Park için Uluslararası Rotary Vakfından da
destek alma çabasındayız. Sanatın gücüyle bu park çocuklarımız için bir ışık
olacak” diye konuştu. Oyunun sonunda Berköz, destekleri nedeniyle Bilge Danışmanlık ve Atölyesi Oyuncuları adına Bilge Danışmanlık Kurucusu Cihangir
Turantaş’a plaketle teşekkür etti.

Mesleki Hizmet Ödülü

K

arşıyaka Rotary Kulübü 34 yıldır düzenlediği Torunlar Atletizm Yarışmasının organizasyonunda Beden Terbiyesinin büyük katkıları olduğu yadsınamaz. Ancak Atletizm denince bir kişinin adı kulüp için hep ön planda
oldu. Hikmet Öncel. Hikmet Bey tüm organizasyonlarda stadların ayarlanması, okullar ile temasa geçilip binlerce küçük öğrenciye atletizme sevdirilmesi
için gecesini gündüzüne katan çok kıymetli bir yurttaşımız.

otary, İş ve Meslek yaşamında en iyiyi, en güzeli ve en doğruyu özendirmek için etik değerlerini bozmaksızın, fedakârlıkla hizmet ederek
mesleki başarıyı yakalamış; ya da mesleğinde özel bir başarı elde etmiş kişilerin topluma ve yaşadıkları çevreye olan katkılarını da değerlendirerek ödüllendirmektedir.
Ordu Rotary Kulübü her yıl geleneksel olarak vermiş olduğu Meslek Hizmet Ödülünü bu yıl, Ordu İlinde uzun zamandır sağlık hizmeti vermesinden dolayı Dr. Dikran Toraman’a verdi.
Dr.Dikran Toraman’ın “Meslek Hizmet Ödülü” 17 Mart 2018 Cumartesi
günü Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Karakaş ve yönetim kurulu üyeleri
iş yerinde ziyaret ederek takdim ettiler.
Başkan Hakan Karakaş yaptığı konuşmada “Bugün burada kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini yerine getirebilmenin onurunu yaşıyoruz.
Siz Dr.Dikran Toraman meslek hayatınız boyunca yaptığınız 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 onuru,
gösterdiğiniz bu ışığı ve hizmet idealimizi yücelten bu katkınızı şükran ile anıyor
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ve bugün takdim edeceğimiz Meslek Hizmet Ödülü ile bu onuru gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz” dedi ve plaketini takdim eti.
Daha sonra söz alan Dr. Dikran Toraman bu ödüle laik görülmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ordu Rotary Kulübüne teşekkürlerini sundu.

Ordu RK Gölköy’lü öğrencilere kitap desteği sağladı

O

rdu Rotary Kulübü 2017-2018 döneminde öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için kendi üyeleri arasında başlattığı “Öğrencilere Bir Kitap da Sen Getir” kampanyasında topladığı Roman ve hikâyelerden
oluşan 500 kitabı ve Çankaya Rotary Kulübünün gönderdiği İngilizce eğitim
destek kitaplarını, 15 Şubat 2018 tarihinde Kulüp Başkanı, Hakan Karakaş,
Kulüp sekreteri Ümit Metin ve Rtn. Meltem Erbaş, Gölköy Kaymakamı Tuncay
Kaldırım’ı makamında ziyaret ederek ihtiyacı olan köy okullarına verilmek üzere kendilerine teslim etti.
Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Karakaş “Çocuklarımızı tam donanımlı olarak hayata hazırlamanın herkesin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini, dünyanın her geçen gün gelişerek değiştiğini, ülkemizin de bu gelişmelere ayak uydurabilmesinin çocuklarımızın modern çağın araç ve gereçlerine sahip sağlıklı ortamlarda eğitim öğretim almasıyla mümkün olacağını belirterek, Ordu Rotary Kulübü olarak dönem başında başlattığımız ‘Öğrencilere
Bir Kitap da Sen Getir’ kampanyasında toplanan kitaplarla bir nebze olsun öğrencilerimizin eğitimlerine katkı vermek istedik.” dedi.
Gölköy kaymakamı Tuncay Kaldırım bu güzel ve anlamlı projenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek Ordu Rotary Kulübü Başkan ve yöneticilerini teşekkür etti.

kırtasiye ve kitap yardımında bulunuldu.
UR. 2430. Bölge Federasyonuna bağlı Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü
tarafından organize edilen ve UR. 2420. Bölge Federasyonuna bağlı İstanbul
Caddebostan Rotary Kulübünün de destekleriyle 37 öğrencisi bulunan Besni ilçesine bağlı Yazıbeydilli Köyü Şehit Hasan Gülten İlköğretim Okulu öğrencilerine spor ve kırtasiye malzemeleri alınarak Yetkili Okul Müdürüne teslim
edildi.
“Rotary Eğitim Dostları projesi” kapsamında Rotary ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ortak protokol ile toplanan yardım ve bağışları ihtiyaç
sahibi okul ve öğrencilere ulaştırdıklarını belirten Adıyaman Nemrut Rotary
Kulübü Başkanı Mahmut Esmer, amaçlarını şöyle anlattı:
“Ülkemizin ve gençlerimizin gelişiminde eğitimin öneminin farkına varılarak, Türkiye genelinde tüm çocuklarımıza eşit eğitim ve kendini geliştirme
imkânları sunmak, çocuklarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için öğretmenlerimize destek olmayı hedefliyoruz. Ayrıca kulübümüzün ‘Yaşamak İçin
Spor Yap’ Projesi kapsamında okulumuza masa tenisi ve spor malzemeleri de
verdik. Bu bağlamda her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizde farklı okulların ve bu
okullarda eğitim gören öğrencilerimize destek olmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projede bizlere destek olan kardeş kulübümüz İstanbul
Caddebostan Rotary Kulübü ve üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum.”
Eğitim için tüm Rotaryenlerin her zaman güçlerini birleştirdiğini belirten UR 2430. Bölge Guvernör Yardımcısı Ferit Binzet; “İznik Köyü İlköğretim
Okulundan sonra Besni ilçesine bağlı Yazıbeydilli Köyü Şehit Hasan Gülten İlköğretim Okuluna da masa tenisi ve kırtasiye yardımında bulunduk. Bizler öğrencilerimizin köylerde spor yapabilmeleri için ve eksikliklerin giderilmesi için
İstanbul’daki Kardeş Kulübümüzün de desteği ile sürekli yeni projeler üretmeye çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince ve karınca kararınca eğitim projelerimizi
sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mahmut Esmer, UR 2430. Bölge Guvernör Yardımcısı Ferit Binzet ve kulüp üyeleri daha sonra öğrencilerle
masa tenisi oynayıp birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Engellilere Müzikli Reahabilitasyon
Nemrut RK’nden Köy Okullarına ve Öğrencilere Destek

A

dıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Yazıbeydilli Köyü Şehit Hasan Gülten
İlköğretim Okulu öğrencilerine Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü
“Yaşamak İçin Spor Yap” projesi kapsamında masa tenisi, spor malzemesi,
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A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü Musiki cemiyeti ile birlikte ortaklaşa
düzenlediği proje kapsamında engellilerin müzikle rahabilitasyonuna destek veriyor.
Yaşam Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engellilerle keyifli bir
program gerçekleştiren Adıyaman Musiki Cemiyeti Halk Müziği ve Sanat Müziği ekibi, proje kapsamında düzenledikleri mini bir konser ile çocukların bir-

KULÜPLERDEN HABERLER
birleriyle kaynaşmasına ve müzik eşliğinde gönüllerince eğlenebilmelerine
imkan sağladı.
Engelli bireylerin yaşamlarına dokunabilmek için farklı projeler hazırladıklarını berlirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mahmut Esmer,
Adıyaman Musiki Cemiyeti ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri bu proje kapsamında rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören çocukların sosyalleşmelerine ve birbirleriyle kaynaşarak keyifli bir gün geçirmelerini sağladıklarını
söyledi.
Müziğin gerek engelli, gerekse normal insanların hayatlarında her zaman
var olduğuna dikkat çeken Musiki Cemiyeti Başkanı İrfan Turan ise “Adıyaman
Nemrut Rotary Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz bu proje çok önemli. Engelli olmalarına rağmen çocukların müziğe verdikleri tepki ve göstermiş oldukları ilgi
onların bir anlamda rahatlamaları ve birbirleriyle kaynaşmalarına katkı sağlıyor. Böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Engellilerin de bizler gibi
eğlenmeye, arkadaşlıklar kurmaya ve sosyalleşmeye ihtiyaçları olduğunu ve
onların her zaman desteklenmesi gerektiğini unutmamak lazım” dedi.
Engellilerin yaşamımızın bir parçası olduğunu asla unutmamamız gerekiyor diyen Yaşam Rehabilitasyon Merkezi Sahibi Tekin Binzet, “Çocuklarımızın
eğitimlerinde hiç ayrım yapmıyoruz. Engelli olmak asla eğitime engel değildir.
Bu eğitim sırasında onların birbirleriyle daha iyi iletişim kurmaları anlamında
bu tür etkinlikleri her zaman önemsiyoruz. Ben kurumum adına böyle bir proje ile engelli çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya çalışan Adıyaman Nemrut
Rotary Kulübüne ve Musiki Cemiyetine teşekkür ediyorum” dedi.
Dahi Çocuk Anaokulunun Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte
engelli çocukların ve ailelerinin müziğin ritmi ile dans ederek eğlendikleri anlar yüzlerinde tebessüme ve mutluluğa dönüştü.

Ankara Kavaklıdere RK - Mülteci Bebeklere Yardım Projesi

A

nkara Kavaklıdere RK, Kızılay Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği ve Foster RK (Avustralya) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği projeyle 4 Ocak 2018 tarihinde mülteci bebeklere ve çocuklara kıyafet yardımı yaptı. Hırka, yelek, patik, bere, atkı, süveter gibi olan bu kıyafetlerin
bir kısmı, Foster RK’den gönüllüler tarafından örülüp kulübe ulaştırıldı. Bir kısmı da gerek üyeler tarafından örülerek, gerekse ihtiyacı olan ev hanımlarına
ekonomik kalkınma projesi kapsamında ücret karşılığı ördürtülerek hazırlandı.
Bebekler ve çocuklar için hazırlanan hediye paketleri annelere sunulmadan önce, kulüp üyesi ve aile hekimi Dr. Yeşim Tok bebeklerin annelerine

“Ana-Çocuk Sağlığı ve Hijyen” konularında ve Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliğinden Proje Sorumlusu Ebru Eşsiz, kadına yönelik aile içi
şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı ve cinsel şiddet, şiddet çeşitleri ve Türk kanunlarına göre suç sayılan konular, 6458 sayılı Kanun ve Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde mültecilere tanınan haklar ve adli yardıma nasıl başvurulacağı, şiddetle karşılaşılması durumunda başvurulması gereken yerler
konularında bilgilendirici sunumlar yaptılar.
Kızılay Derneği, Ankara Şubesi bir salonu kulübün kullanımına sundu ve
ayrıca çeviri için simultane Arapça tercüman desteği sağladı. Sunumlardan
sonra bebekler ve çocuklar için hazırlanan hediye paketlerie annelere dağıtıldı. Gerek mülteci bebeklere gerekse annelerine belli bir ölçüde fayda sağlandığı düşünülerek proje tamamlandı.
Kulübün projesine toplam 10 Rotaryen katıldı.

Kavaklıdere RK'nden LÖSEV-Lösemili Çocuklar Köyü’ne Ziyaret

K

avaklıdere RK üyeleri, LÖSEV-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ’nü ziyaret
ederek kıyafet ve oyuncak bağışı yaptılar. LÖSEV-Lösemili Çocuklar
Köyü’ne kıyafet ve oyuncak bağışı için 16 Şubat 2018 tarihinde ziyaret gerçekleşti. Lösemili çocukların tedavi sürecinde aileleriyle birlikte kaldıkları konaklama alanı dolaşıldı. Bu sırada, LÖSEV-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ yetkilileri
lösemili çocukların konaklama esnasında LÖSEV-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ’nün çocuklar için sağladığı konaklama imkanları ve bu esnada gösterilen
özen hakkında bilgi alındı ve konaklama alanında durum bizzat gözlemlendi.
LÖSEV-Lösemili Çocuklar Köyü Halkla İlişkiler Sorumlusu Selin Çakıcı Rotaryenler için yaptığı konuşmayla LÖSEV’in işleyişi ve LÖSEV’in kurucusu ve
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün EZER’in gönüllülerle LÖSEV’İ kurma ve yaşatma ideali için verdiği emek ve çabalar hakkında bilgi verdi. Sadece halkın
bağışları ile kurulmuş ve aynı şekilde sadece bağışlarla ayakta duran bu kurumdaki özeni ve hassasiyeti görüldü. Bu özen ve hassasiyet sayesinde kanserli çocuklarda tedavide başarı oranının % 20’lerden % 90’lara yükseltildiğini
öğrenen Rotaryenler, böyle bir kuruma sahip olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ettiler. LÖSEV’in lösemi konusunda bilincin yükseltilmesi ve gerekli
önlemler alınması için okullar başta olmak üzere birtakım kurum ve kuruluşlarda konuşmalar yaptıkları konusunda bilgi alındı.
LÖSEV-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ çalışanları lösemili çocukların tedavileri süresince sadece LÖSEV’in ürettiği organik gıdalarla beslendiğini söylediler. LÖSEV-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ çalışanları tarafından ikram edilen süt
ve kekin de aynı şekilde organik olduğunu ve içinde hiçbir katkı bulunmadığını
günlük hayatta tükettiklerimizden çok farklı olduğu saptandı.
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şarılı ve gurur verici derneği takdir ederek ve önümüzdeki dönemlerde de ziyaret etme hedefiyle Rotaryenler Lösemili Çocuklar Köyü’nden ayrıldılar.

Yüksek tansiyon tespit edilen kişilerin takip ve tedavileri kendileri ile doğrudan irtibat kurularak devam edecektir.

Rotary’nin Yeni Üyeleri Uyum Kampında Buluştu
Adana RK’nden ZİÇEV’e yoga dersleri

A

dana'daki Ziçev çocuklarına Adana Güney Rotary Kulübü olarak yoga
dersleri verilmeye başlandı. Özellikle ilgili çocukların kas ve kemik gelişimine katkıda bulunan dersler 3 ay boyunca başkan eşi Meltem Aydın tarafından verilecek olup, ilk ders oldukça eğlenceli geçti. çocuklar şimdiden bir
sonraki dersi heyecanla beklediklerini belirttiler.

Adana Çukurova RK Sağlık Taraması

A

dana Çukurova Rotary Kulübünün Abdioğlu RTB’nde Türk Nefroloji
Derneği ve Ç.Ü. Tıp Fakültesi ile beraber hipertansiyon sağlık taraması yapıldı.8 Mart Dünya Böbrek Günü vesilesiyle 10 Mart Cumartesi günü
Abdioğlu RTB’nde üye eşi Prof. Dr. Neslihan Seyrek önderliğinde hipertansiyon taraması yapıldı.
Adana Yüreğir Kaymakamlığından Abdioğlu Kazime Özler Ortaokulunun
kullanılması için alınan izni takiben 7’den 70’e tüm köy halkının davet edildiği
taramanın duyurusu yapılarak Türk Nefroloji Derneği ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin yönetiminde ve sağlık personeli ile hipertansiyon sağlık
taraması gerçekleşti.
Büyük çoğunluğu erişkin kadın ve refakatlerindeki çeşitli yaşlarda çocuktan oluşan toplam 238 kişinin tansiyon kontrolü yanında yaş, boy, kg ve göbek
çevre ölçümleri Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş ve Ç.Ü.
Nefroloji Bölümü Prof. Dr. İbrahim Karayaylalı gözetiminde gönüllü Ç.Ü. iç hastalıklar, nefroloji ve çocuk hastalıkları 5 uzman doktoru ile 5 uzman hemşire ve
sağlık personeli tarafından yapıldı. Taramaya katılan kişilere doğru beslenme
ve tansiyon-böbrek sağlığı için tavsiyelerde bulunuldu.
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Uluslararası Rotary’nin Türkiye’deki İstanbul, Ankara ve İzmir Temsilcilikleri olan 2420, 2430 ve 2440. Bölge Federasyonları’nın yeni üyeleri, 23-25
Mart tarihleri arasında 2420. Bölgeye bağlı Moda Rotary Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen YÜAK “Yeni Üye Adaptasyon Kampı”nda bir araya geldi.
Dünya’nın en büyük ve en eski sivil toplum kuruluşu olan Rotary, “İnsanlığa Hizmet” için gerçekleştirdiği çalışmalarını anlatmak üzere yeni üyeleri ile
3 gün süren seminerde bir araya geldi. Bu yıl 3 bölgeden 60 yeni üyenin katıldığı seminerde, Uluslararasından Sorumlu Bölge Görevlileri “Rotary Nedir?”,
“Türkiye’de ve Dünya’da Rotary”, “Rotary’de Yeni Üye Alımı” ve “Rotary’de Yeni
Üyelerin Adaptasyonu” konularını anlattı.
En Fazla Kadın Üye İzmir’den…
Dünya üzerindeki 1 milyon 200 bin Rotaryen’in hizmet için bir araya geldiğini söyleyen Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Lütfi Demir, “1905
yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana ihtiyaç duyulan her alanda insanlık için çalışan Rotary, aynı inancı taşıyan üyelerin katılımı ile Dünya üzerindeki büyümesini sürdürüyor. Rotary’nin daha fazla üye ile daha çok hizmet etme
idealini benimsiyoruz. Özellikle bölge olarak bizler pozitif ayrımcılık yaparak kadın üye sayısının artması yönünde yoğun çaba gösteriyoruz. Geçen yıl bölgemiz
Rotary’nin dünya üzerinde en fazla kadın üye alan bölge ünvanını aldı. Bu bizim
için büyük bir mutluluk ve yıl da bu ünvanı koruyacağız” şeklinde konuştu.
Rotary 2440. Bölge Üyelik Komite Başkanı Prof. Dr. Banu Dinçer ise, “Bölgemiz 24 yeni üye ile toplantıya en fazla katılım sağlayan bölge oldu. Bu yıl özellikle Bursa Bölgemizde yer alan kulüplerimiz genç nesil olan Rotaract’larımızdan çok fazla yeni üye aldı. İstanbul’dan 72 kulüp 1590 üye, Ankara’dan 92 kulüp 1900 üye ve İzmir’den 64 kulüp 1610 üye ile Türkiye’deki Rotaryen sayısı ise
her geçen gün artmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

10. ROFİFE Kısa Film Festivali yapıldı

10

yıldır farklı şehirlerde düzenlenen ve gençleri çağdaş sinemaya
teşvik etmek amacıyla yola çıkan Rotary Uluslararası Kısa Film
Festivali, 10. kez yola çıktı. Bu yıl Ankara’lı sinemaseverlerle Başkent Üniversitesi’nde düzenlenen festivalde; film gösterimleri, sinema dünyasının tanınmış
isimleriyle söyleşiler ve gala geceleri olarak devam etti.
Bu yıl İtalya’nın onur konuğu ülke olarak güç verdiği festivalde, Başkent
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen söyleşilerin takvimi şöyle;
22 Mart Perşembe günü Açılış Konuşmasını takiben Tiyatro-Dizi ve Sinema sanatçısı Koray Ergun / “Yeşilçam Sinemasından Türk Sinemasına” (Doç.
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Dr. Şükran Akpınar moderatörlüğünde); Dünyaca ünlü yönetmenler Addis Gadzhıev ve Boris Bank / “Yönetmenlik Konferansı” (Güneş Abbas moderatörlüğünde) yapıldı.

Rotary Yarının Liderlerini Aradı. 6 grup kulüpleri Bostanlı Çakabey, Çiğli, Karşıyaka, Mavişehir Rotary Kulüplerinin düzenlediği RYLA seminerinde gençlere
2 gün boyunca bireysel liderlik, kişiler arası liderlik, iletişim konularında ufuk
geliştirici eğitimler verildi. Gençlerin unutamayacağı deneyimlerle ayrıldıkları seminerde başarılı iki öğrenci Uluslararası RYLA'ya katılım hakkı kazandı.

Dokuz Eylül
Rotary'den
Görme
Engellilere
hizmet

D

23 Mart Cuma günü açılış oturumunda sinema eleştirmeni ve yazar Atilla
Dorsay / “Türk sineması ve dünya sinemasında Film Eleştirmeni Olmak” (Prof.
Dr. Hale Künüçen moderatörlüğünde); Dünyaca ünlü yönetmenler Addis Gadzhıev ve Boris Bank / “Yönetmenlik Konferansı” (Güneş Abbas moderatörlüğünde); Tiyatro-Dizi ve Sinema sanatçısı Cezmi Baskın / “Türk Sinemasında
Oyunculuk Sanatı” (Film eleştirmeni ve Televizyon Programcısı Deniz Ali TATAR moderatörlüğünde); Prof Dr. Zaur Mükerrem ve Prof. Dr. Nezih ORHON /
“Sinemayı Eğitmek” konularını ele aldılar.
24 Mart Cumartesi akşamı Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Salonunda gerçekleşenk Gala ve ödül gecesiyle son bulan festivalde; değerli sanatçılar Atilla Kaban ve Figen Genç’in konseri yer aldı.
Festival finalisti filmlerin yönetmenlerinin de katıldığı geceye, değerli sanatçılar Zaur Mükerrem, Filiz Akın, Cezmi Baskın, Tamer Levent ve Serhat Kılıç
da ödüllerini almak üzere gecede bulundular. Resimde 2430. Bölge Guvernörü Serdar Ünlü, Sinema Eleştirmeni ve Yazar Atilla Dorsay'a plaketini takdim
ederken görülüyor.
Festivalle ilgili detaylı bilgilere http://www.rofife.org/ den ulaşabilirsiniz.

okuz Eylül Rotary Kulübü
Türgök (Türkiye Görme Engelliler Kütüphanesi ) ile birlikte gerçekleştirdiği “Oyuncaklarıyla Masal Kitapları projesi” 80 kitap
ve oyuncağı ile gerçekleşti. Türgök’te hazırlanan brialle alfabesi ile yazılmış kitaplar Kulüp üye eşleri
tarafından örülen oyuncakları ve normal kitapları ile birlikte set olarak Görme
Engelli Ailelere yollanmak üzere teslim edildi.

İzmir RK Çocuk
Hakları Günü

İ

zmir Rotary Kulübü 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde farkındalık yaratmak
için Park Bornova AVM
de çocuklara resim ve
hamur faaliyeti yaptırdı. Ailelerine de Rotary’i
anlattılar. İzmir Rotaract Kulübü ve Herkes için
Ruh Sağlığı Derneği de
destek verdi.

		

TEV ile ortak düzenlenen RYLA

10

- 11 Mart tarihlerinde Çeşme Boyalık Otelde Türk Eğitim Vakfi işbirliği ile düzenlenen etkinlikte 41 TEV bursiyeri pırıl pırıl gençle,
M A R T - N İ S A N 2 0 1 8 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 37

