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Rotary 109. yaşını “Dünya Barış ve Anlayış 
Haftası” nı temel alan etkinliklerle kutla-
dı. Konak Belediyesi’nin katkılarıyla Al-

sancak Dominik caddesinde gerçekleşen etkinlikler 
renkli görüntülere sahne oldu. 

“İyiki doğdun Rotary” şarkısıyla başlayan etkinlikte 
Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ve Konak 
Belediye Başkanı Hakan Tartan birer açılış konuş-
ması yaptılar. Kardıçalı yaptığı konuşmada “Bugünün 
anlamı aslında, bu bir yaşgünü kutlaması. Biz bu yaşgü-
nünü İzmir sokaklarında kutluyoruz. Rotary bugün 109 
yaşında. Yunus Emre’ni dediği gibi “gel tanış olalım, işi 
kolay kılalım. Karşısındakini ötekileştirmeyen, karşısın-
dakini olduğu gibi kabul eden bir anlayışın temsilcilerini 
yetiştiren topraklarda biz de Rotary olarak sokağa dökül-
dük ve yaptıklarımızı bu sokakta gösterdik. Rotary neler 
yapıyormuş, neymiş hepsini bu sokağı gezerken görebile-
ceksiniz. Rotary 109 yıldır dünyaya hizmete devam edi-
yor. Ve barışa katkı koyabilmek için eğitim ve sağlık ala-
nında fırsat eşitsizliklerini yok etmek için canı gönülden 
çalışıyoruz” diye konuştu. 

Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan da konuş-
masında Rotary kulüpleriyle ortaklaşa çok güzel pro-
jelere imza attıklarını kaydederek, “Sizlerin enerjiniz ve 
sinerjiniz ile toplumun geleceğine birçok yerde ışık tuttuk. 
Şu an aramızda olan olmayan birçok dostumuzla aslın-
da toplumsal yaşam içinde ihtiyaç duyduğumuz o birlik, 
beraberlik ve sevginin tohumlarını hep yeşerttik. İnşallah 
bundan sonra da yeşertmeye devam edeceğiz. Topluma 
bu 100 yılı aşkın süredir ışık, mutluluk ve sevinç kattınız. 
Bunun için sizlere teşekkür ederim” dedi. 

Konuşmaların ardından “Barış” konulu resim ya-
rışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 
Rotary nin çok önem verdiği projelerden biri olan Afet 
Barınak Lojistik paketinin de  halka tanıtılmasının 
yanı sıra,  bu güne kadar yapılan faaliyetler ve afişlerle 
Rotary anlatıldı ve akşam saatlerinde verilen konserle 
etkinlik  sona erdi.

Etkinlikte ayrıca Rotary 2440. Bölge başkanı Esat 
Kardıçalı ve Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan  
barış güvercinleri uçurdu. Ayrıca Rotary Ormanından 
Hakan Tartan’a Rotary 50 fidan bağışı belgesi verildi.

Rotary 109. Yaşını “Dünya Barış ve Anlayış 
Haftası” içinde kutladı

2440. Bölgede Rotary’nin 109. yıl kutlamalarından görüntüler


