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2420. Bölge Balkan Barış İnisiyatifi Konferansı düzenledi

Bugün Barış’a ihtiyacı olan en önemli bölgelerden birisi, şüp-
hesiz Türkiye’nin de içinde olduğu Balkan Ülkeleridir. Bu 
önem doğrultusunda, 29 Mart 2014 tarihinde, İstanbul’da 
Ülkelerarası Komiteler Türkiye Koordinatörlüğünce, 2420, 

2430 ve 2440 bölgelerin de desteklediği “Balkan Barış İnisiyatifi Konferan-
sı” düzenlendi.

Rotary’nin en önemli amaçlarından birisi, dünya barışına katkıda bu-
lunmaktır. Uluslararası Rotary, çeşitli ülkelerde yaşayan Rotaryenlerin 
ortak projelerle bir araya gelmelerini, tanışıklıklarını artırmalarını, bu 
yolla dost olan insanların, dünya barışını sağlama konusunda ortak ha-
reket etmelerini ve gayret göstermelerini teşvik eder. Bu nosyon ışığında 
düzenlenen ve tam bir gün süren konferansa, Balkanlar bölgesindeki ül-
kelerin Rotaryenleri büyük ilgi gösterdiler. Konferans esnasında, Küresel 
Bağış (Eşli Bağış) olanakları bulmada, kardeş kulüp veya ikiz kulüp oluş-
turmada fırsatlar da gündeme geldi.

İstanbul Elit Otelde yapılan konferansa çok sayıda izleyici ve Rotary 
lideri katıldı. Açılış  seremonisinden sonra toplantının amacı, eski direk-
törlerden Örsçelik Balkan tarafından yapılan bir konuşmada anlatıldı. Or-
todoks Klisesi Patriği de konuşmacılar arasındaydı. Yaptığı konuşma “Kül-
türel Zenginlik: Balkanların ortak değerleri” başlığını taşıyordu. Bulgaristan 
Eski Başbakanı Stefan Sofianski’nin konuşmasından sonra, moderatörlü-
ğünü URGDD Örsçelik Balkan’ın yaptığı “Balkanlar’da barış girişimini nasıl 
başlatabiliriz” paneli başladı. Panele Hırvatistan Büyükelçisi Drazer Hras-
tic, Arnavutluk Konsolosu Ermal Muca, Bulgaristan Konsolosu Alexander 
Velev, Sırbistan Konsolosu Zaro Markovic,  Slovenya Tiaret Ataşesi Andrej 
Fercej, Makedonya Konsolosu Zerrin Abaz,  Montenegro Fahri Konsolosu 
Dr. Akkan Suver ve Dışişleri Bakanlığı Balkan Departmanı Başkanı Can Ay-
gün katıldılar.

Öğleden sonraki oturumda GDG Malik Aviral’in moderatörlüğünü yap-
tığı panelde, “Balkan Ülkeleri arasında Mesleki faaliyetler nasıl geliştirilir” 
konusu ele alındı. 2482. bölgeden GDG Kalcho Hinov, 2470. bölgeden GDG 

Maria Delivoria, 1911. bölgeden GDG Ovidin Cos ve 2440. bölgeden İclal 
Kardıçalı söz aldılar. 

Günün son oturumunda, GDG Gianni Jandolo, Ülkelerarası Komiteleri 
daha etkin olarak nasıl kullanabiliriz başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşma-
dan sonraki paneli, GDG Güneş Ertaş yönetti. “Balkan Ülkeleri arasında an-
layışı güçlendirmek için Rotaryenler nasıl proje geliştirebilirler” konusunun 
ele alındığı panele  2483. bölgeden GDG Vesna Baltazeravish, 2440. bölge-
den GLDG İsmail Rodoplu, 2484. bölgeden Neshad Asllani ve Basille Chris-
taras katıldılar.

UR Başkanını özel temsilcisi olarak konferansa katılan Dr. Anton 
Hilshner’in, “Balkan Ülkelerinde Rotary’yi nasıl güçlendirebiliriz” başlıklı 
konuşmasından sonra URGDD Örsçelik BalkanBalkan girişiminin yapısı ile 
ilgili önerilerde bulundu. URGLDD Şafak Alpay’ın değerlendirme ve girişi-
min rezolüsyonu konuşması sonrası konferans GDG Murat Çelik’in kapanış 
notlarıyla son buldu. Katılımcılar konferans sonrası gala yemeğinde bira-
raya geldiler.

Kadına Yönelik Şiddet Paneli
8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, Ro-

tary 2440. Bölgeye bağlı 8. grup kulüpleri olan 
Güzelyalı, Alsancak, Dokuz Eylül, Kordon ve Buca 
Rotary kulüpleri, Inner wheel 2440. Bölge fede-
rasyonu ile ortaklaşa Kordon Rotary Kulübü Or-
ganizasyonu ile “Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk 
Gelinler” paneli düzenledi. Panele yaklaşık yüz kişi 
katıldı. 

8. Grup Bölge Başkan Yardımcısı Yeşim 
Akiçiçek’in açılış konuşmasının ardından Rotary 
2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ve Inner-

Wheel 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Sü-
mer Erdinç birer konuşma yaptı. Konuşmaların 
ardından, Rotary Halkla İlişkiler komite başkanı 
Nedim Atilla’nın moderatörlüğünde gerçekleşen 
panele konuşmacı olarak  Türkiye Kadın Dernek-
leri Federasyonu Ege Bölge temsilcisi Engin De-
mir, İzmir Barosu mensubu avukat  Aytül Arıkan,  
Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ayla Çelik, 
Uzman Psikolog Aile Danışmanı Ferhan Bıçakçı-
lar katıldı. 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Ege 

Bölge Temsilcisi Engin Demir,  Kanada’da yapılan 
bir araştırmada  erkeklere sorulan “ kadınların 
size ne yapmasından korkarsınız” sorusuna “gül-
mesinden” şeklinde cevap veren erkeklere kar-
şın, kadınlara sorulan “erkeklerin size ne yapma-
sından korkarsınız” sorusuna kadınların “öldür-
mesinden” şeklinde yanıt verdiğini kaydederek, 
“Kişiyi baskı altında tutan her türlü baskı ve anla-
yışa şiddet diyoruz. İçinde olduğunda aile içi şid-
det diyoruz. Türkiye’de eşini döven erkek sayısının 
bilinen rakamı 1 milyon 100 bin” diye konuştu.

Avukat  Aytül Arıkan ise günümüzde şiddeti 
kanıksamanın şiddeti hayatın bir parçası haline 
getirmek gibi bir konu haline getirdiğini ifade etti.  
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Rotary 2440. Bölgeden 30 bin fidanlık dev orman
Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Ege Orman Vakfı   ile işbirliği ya-

parak Çeşme-Ildırı-Kadıovacık ağaçlandırma sahasında   30 bin 
fidanlık “Rotary 2440. Bölge 2013-2014 Anı Ormanı”  oluş-
turdu. Ormana, Bursa’dan Fethiye’ye kadar 2440. Bölgeye 
bağlı tüm kulüpler katkıda bulundu.

Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı törende 
yaptığı konuşmada projenin çok basit bir fikirle başlayıp 
30 bin fidana ulaştığını söyledi. Kardıçalı; “Bu yıl 2013-
2014 döneminde bir orman oluşturma projemiz vardı. Bu 
projeye başladığımızda Rotary kulüplerine hediye yerine fi-
dan sertifikası verilmesini rica ettim. Tabi orman yaparken 
kendimize ehliyetli bir paydaş bulmak durumundaydık. Ege 
Orman Vakfı’na çok teşekkür ederiz. Bölgenin en Kuzeyin-
den İnegöl’den Bandırma’dan en Güneyine Fethiye’ye ka-
dar tüm bölge kulüplerinin katkıları ile bugünlere  gelerek 
doğaya 30 bin fidan kazandırdık. Doğaya,çevreye yapmış olduğumuz baş-
langıçtan dolayı çok mutluyum. Çok iyi bir örnek olacağımızı düşünüyorum” 
diye konuştu.

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Narin de ko-
nuşmasında Rotary 2440. Bölge Federasyonu ile bu projeye başladıkların-
da  10 bin fidan için yola çıktıklarını ifade ederek, “ Projeyi destekleyen Ro-
tary Kulüpleri konuşmacı konuklarına ve üyelerine Ege Orman Vakfı’nın özel 
gün kartları ile fidan hediye ettiler. Kutlama ve taziye dileklerini fidan bağış-

layarak ilettiler. Bu şekilde çok kısa bir sürede 30 bin fidana ulaşarak dev bir 
orman oluşturdunuz. Ormana bin fidan ve üzerinde bağışta bulunarak kat-

kıda bulunan 22 kulüp var. Başkanımız Cem Bakioğlu da bin fidan ile destek 
verdi. Doğaya armağan ettiğiniz 30 bin fidan için sizleri kutluyorum” dedi. 

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Narin, Ro-
tary 2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı’ya ve ormana bin fidan ve üstünde 
katkıda bulunan Balıkesir, Bandırma, Bostanlı, Buca, Bursa Bademli, Bursa 
Nilüfer, Bursa, Dokuz Eylül, Ege, Fethiye, Göztepe, Gündoğdu, İnegöl, Mavi-
şehir, İzmir, Karşıyaka, Konak, Kordon, Kültürpark, Osmangazi Rotary Ku-
lüplerine, Interact Kulüplerine  plaket takdim etti.

Şiddete maruz kalan kadınların 183’ü aradığında 
aile ve sosyal politikalar bakanlığı biriminin start 
aldığını anlatan Arıkan, “ Yada 400 00 04 numa-
ralı telefon yada adliyede 331 numaralı odadan 
bize ulaşabiliyorlar. Bir telefon bile ciddi hayatlar 
kurtarır. Sen ihtiyaç duyduğunda biz buradayız di-
yebiliriz” dedi. 

Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ayla 
Çelik de Türkiye’de 10 kadından sadece 3’ünün 
eşinden izin almadan sokağa çıkabildiğine dikkat 

çekerek, şöyle konuştu: “ Türkiye’de 14 ilde yani 
14 pilot bölgede şiddeti önleme ve izleme merke-
zi açıldı. Bununla birlikte böylece 21 bin 136 ted-
bir kararı alındı. Şiddeti önlem merkezi “Şömin’e 
açıldığı günden beri 1622 bireysel müracaat var. 
Kadının barınma ihtiyacı varsa eğer kadının ön-
celikleri belirlenir çoğu çok travmatik durumdan 
geldiği için psikolojik müdahale edilir, psikiyatrik 
destek sağlanır, bedensel bir yara var ise müda-
hale yapılır, uzun süre kalacaksa kadın sığınma 

evine alınır. 6284 sayılı kanun kapsamında eşi 
ölmüş yada boşanmış, istemi dışında hamile ka-
lıp ailesinin bilinmemesi istenen kadınlara yada 
hapishaneden çıkmış gidecek hiçbir yeri olama-
yan kadınları kadın sığınma evine alıyoruz. Kadın 
sığınma evinde kadınlara güçlendirme yapıyoruz. 
Kadın konuk evi İzmir’in 2 tane 76 kişilik kadın ko-
nuk evi, bir tane de ilk kabul birimimiz var. Yasaya 
göre 50 bin nüfusu olan yerler kadın konuk evi aç-
mak zorundadır yasası geldi.”

Uzman Psikolg Aile Danışmanı Ferhan Bıçak-
çılar da  günümüzde kadının yeri ve konumunun 
daha da güçlenir hale geldiğini kaydederek “ Fakat 
bir erkek kendi özgüveni yoksa kadının yükselme-
sini tolere edemiyor. Kadının karşısında kedini ça-
resiz hale gelen erkek şiddete başvuruyor. Erkek 
eğitilir bilinçlendirilirse şiddet ortadan kalkar. Ev-
lenmelerin azalması da bundan yani şiddet ailenin 
bütünlüğünü ve varlığını azaltıyor. Bütün sorunun 
kaynağı kadının değersizlik hissi, erkeğin ise ye-
tersizlik hissi. Özellikle sivil toplumculara bu konu-
da çok görev düşüyor” dedi. 

❏❏❏
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Sağlık Şenliği’nin ikincisi Bodrum’da düzenlendi

Sağlık Şenliği’nin ikincisi Bodrum ve Karia Rotary Kulüplerinin evsa-
hipliğinde 15 Şubat 2014 Pazar günü Bodrum Oasis Nurol Kültür 

Merkezi’nde Sağlıklı kalp için Beslenme, Kansere Karşı Beslenmenin Önemi, 
Diyabet ve Sağlıklı Beslenme konularında düzenlendi. Şenliğe Konuşmacı ola-
rak Prof. Dr. Yavuz Dizdar, İç Hastalıkları Uzman Doktoru Gamze Cengiz , Kar-
dioloji Uzman Doktoru Ö. Aygül Çevik Acar ve Doktor Sabri Atalay katıldılar.

Alsancak RK Ulusal Genç 
Solistler Yarışması 7 yaşında

Ülkemizin yetiştirdiği genç ope-
ra solistlerinin ülkemiz ve dün-

yadaki sanat kurumlarının kapılarını 
aralama fırsatı buldukları “Ulusal Genç 
Solistler Yarışması”nın yedincisi 20-26 
Şubat 2014 tarihlerinde İzmir’de ger-
çekleştirildi. İzmir Devlet Opera ve Ba-
lesi, Alsancak Rotary Kulübü ile Dokuz 
Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konser-

vatuvarı katkılarıyla düzenlenen yarışmada, ülkenin zor koşullarında yetişen 
genç sanatçıların, ülke ve kent sanatseverlerine tanıtılmasının yanı sıra sa-
natçıların emekleri sonucunda fazlasıyla hak ettikleri yeni olanaklara kavuş-
malarına aracılık etmek ve daha da ileri düzeylere ulaşmalarına destek olmak 
amaçlanıyor. Alsancak Rotary Kulübü, seçkin jüri üyeleri sayesinde, üst dü-
zeyde rekabetçi ve zor olan opera dünyasında yaşamlarını sürdürecek sanat-
çılara yarışmanın, ilham vermeye ve onları teşvik etmeye devam edeceğine 
inanıyor. Kurumsallaşma yolunda büyük mesafe alan yarışmada Türkiye’nin 
her noktasından gelen opera sanatçıları, yedinci defa konuk edildi. Birçok 
yarışmadan farklı olarak İzmir’in yanı sıra, İstanbul, Ankara, Adana, Aydın, 
Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ illerinden 
gelen genç sanatçıların konaklama ve çalışmalarına eşlik edecek piyanist ge-
reksinimleri kendilerine karşılıksız olarak sunuldu. Birbirlerinden değerli ya-
rışmacılar Genç Profesyonel ve Üniversite Kategorisi olmak üzere iki grupta 
sahne aldılar. Yarışmanın ön elemeleri 21-23 Şubat 2014 günleri arasında Do-
kuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı’nda yapıldı. Yarı finale ka-
lan yarışmacılar, 24 Şubatta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde halka 
açık yarışmada final için mücadele ettiler. Üniversite Kategorisi Finali 25 Şu-
bat 2014 günü ve Genç Profesyonel Kategorisi Finali ise 26 Şubat 2014 günü 
saat 20.00’ de Elhamra Salonunda gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışma-

cılar para ödüllerinin yanı sıra yurt dışı ödüller de kazandılar. 7. Ulusal Genç 
Solistler Yarışması”, Arkas Holding, Çimstone, Konak Belediyesi, Versan Ver-
yeri, Swiss Otel Grand Efes, Cangrup Sigorta, Egeyapı, Ercanlar Yumurta, Dal-
ya Turizm, İzmirart Tasarım ve Aksyapı tarafından desteklenmekte.

Çekirge Rotary’nin rehabilitasyon merkezi Nilvak açılıyor

Çekirge Rotary Kulubünün, 17 kişilik yeni kurulmuş bir kulüp olarak 
2009 Nisan ayında temelini attığı 1,000,000$ bütçesi olan Spastik 

Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, 15 Nisan’da faaliyete geçiyor. Başlangıçta 
bir hayal üzerine kurulan proje, tüm kulüp üyelerinin çok çalışarak, zor dö-
nemleri atlatarak ama inançlarını hiç bir zaman için kaybetmemeleri sayesin-
de gerçekleşti. Projeye kimse gizli sponsor olmadı. Rotaryenler oda sattılar, 
bağış topladılar ve her yıl yaptıkları etkinliklerle fon yarattılar. Tiyatro oyunu 
sergilediler, Edirne ve İzmir’e turneye gittiler. Fuar havasında brunchlar yapa-
rak çok ciddi fonlar yarattılar. Bazı Rotary kulüpleri de projeye destek oldular. 
5 dönemdir süregelen projeyi, her gelen yeni başkan sahiplendi. Sonuçta ba-
şarıya ulaşıldı ve ek tesisle beraber 4 kat olarak düzenlenen ve beklenenin 2,5 
katı maliyete çıkan tesis bitirildi ve 15 Nisan’da hizmete girecek. 

Çiğli Rotary ve Rotaractlar’lardan ağız ve diş sağlığı bakımı

Çiğli Rotary Kulübü geleneksel hale getirdiği “Çocuklara Ağız-Diş Sağlı-
ğı ve Oral Hijyen Eğitimi” etkinliğini bu yıl Çiğli Rotaract Kulübünün de 

katılımıyla Çiğli Güzeltepe Orta Okulunda gerçekleştirdi. Çiğli Rotary ve Rota-
ract Kulüplerinin diş hekimi olan üyeleri Çiğli Rotary Kulübü Geçmiş Dönem 
Başkanı Serdar Çötert ile Çiğli Rotaract Kulübü Dönem Başkanı İrem Çötert 
okulun ilk ve orta okul bölümlerinden toplam 650 öğrenciye ağız ve diş sağlığı 
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muayenesi yaparak hazırladıkları raporlarla velilerin bilgilendirilmesini sağ-
ladılar. Çötert’ler ayrıca henüz diş çürüğü oluşmamış olan çocukları velilere 
hitaben hazırlanmış bir bilgi yazısı ile ücretsiz Fissür Sealant (çürük koruyu-
cusu) uygulamasına davet ettiler. Tam gün boyunca çocukları muayene edip 
ağız-diş sağlığı ve oral hijyen eğitimi veren hekimler tüm çocuklara diş fırçası 
ve diş macunu hediye ederek günü kapattılar.

Ege Rotary ve Rotaract kütüphane kurdular

Ege Rotary, Rotaract Kulübü ve “Yüksel ki Sen Kararsın Ay” taraftar gu-
rubu, Altay Spor Kulübü’nün 100. Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında 

Karabağlar İyiburnaz İlkokul’unda Altay’ın ve milli takımın efsane futbolcu-
larından olan Ayfer Elmastaşoğlu’nun adını verdikleri Kütüphanenin açılışını 
yaptılar. Açılış, 24 Ocak 2014 tarihinde Altay Spor Kulübü Başkanı Niyazi Ko-
nuşmaz, yönetim kurulu üyeleri, Güzelbahçe Rotaract Kulübü Başkanı Gonca 
Demiröz’ün katılımı ile gerçekleşti.

Göztepe RK Su Topu turnuvasının 15.si düzenlendi

Uluslararası Milli Egemenlik Su Topu turnuvası bu yıl Göztepe Rotary 
Kulübü sponsorluğunda 15. kez düzenlendi. Bornova  Belediyesi Işık-

kent Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvayı Yunanistan’ın Olympikos ta-
kımı kazandı. Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Ali Rehai Kızıltan turnuvayı bu 
yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla öne aldıklarını, aslında her yıl Ni-
san ayında gerçekleştirildiğini  ifade ederek “Kadınlar arası bir turnuva oldu. 
Yunanistan’dan Oympiakos, Sakız Adasından NOX takımları geldi. Bunun dışın-
da Türkiye’den Galatasaray, Esti ve 1995 Genç Milli Bayan Su topu takımı katıldı. 
Çok renkli ve güzel bir turnuva oldu” dedi. 

Rotary’nin misyonlarından birinin de Dünya’da anlayışı ve hoşgörüyü yay-
mak olduğunu kaydeden Kızıltan “Bu nedenle turnuvamızı Uluslararası olarak 
düzenledik. Bu şekilde sporla uluslararası anlayışı ve hoşgörüyü yaymaya çalı-

şıyoruz. Bunun devamını ve 
daha yaygınlaşmasını baş-
ka sivil toplum örgütlerince 
de amatör sporların des-
teklenmesini diliyoruz” diye 
konuştu. Göztepe Rotaract 
Kulübünün de fiili katkılarını 
sunduğu ve Su Topu Fede-

rasyonunun da desteklediği turnuvada Olympiakos birinci, Esti ikinci, Galata-
saray üçüncü oldu. 

İzmir Rotary Kulübü Altın Testi Seramik Yarışması

İzmir Rotary Kulübü tarafından iki yılda bir düzenlenen Altın Testi Se-
ramik Yarışmasının Onüçüncüsü 2 Nisan 2014 tarihinde yapılan ödül 

töreni ile bu sene de başarıyla tamamlandı. Yurtdışından katılımcılarla bu 
seneki yarışma uluslarası nitelik kazandı. Yarışmaya (alfabetik sırayla) Le-
tonya, Mısır, Slovakya ve Türkiye’den katılımlar kabul edildi. Yurt içinden 233 

yapıtla başvuruldu. Ön eleme 
sonucunda yurtiçinden 130, 
toplamda ise 151 eser sergi-
lenmeye hak kazandı, 32 eser 
ise ödüllendirildi.

Birincilik ödülü olan Filiz & 
Gündüz Hekimgil ödülünü Bel-
gin Akbaba (yandaki resim), 
ikincilik ödülü olan Ayşe ve Er-

doğan  Atay ödülünü Menekşe Uslu ve üçüncülük ödülü olan Gülen ve Turan 
Muşkara ödülünü Ferit Cihat Sertkaya kazandı.

Karia RK Satranç Turnuvası tamamlandı

Karia Rotary Kulübü’nün her ay düzenli olarak organize ettiği “En İyi 32” 
Satranç Turnuvalarının Şubat ayı müsabakaları tamamlandı.
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Kordon Rotaract’tan engellilerin yollarını bilinçlendirme

Kordon Rotaract Kulübü, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı “TÜRGÖK” 
ile Engelli Yolları Bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Görme en-

gelliler için kaldırımlara yerleştirilen sarı çizgilerin görme engellilerin ihtiyaç-
ları ışığında nasıl yapılması gerektiği üzerine broşürler dağıttı. 

Kordon Rotaract Kulübü Başkanı Nagihan Türker sarı çizgilere rağmen 
araçların hala kaldırımlara park ettiğini, restoranların masalar koyduğunu 
kaydederek “Görme engelli vatandaşlarımız bu çizgileri sağlıklı bir şekilde kul-
lanamıyorlar. Halkı bilinçlendirmek amacıyla broşürler bastırarak dağıtıyoruz 
ki sarı çizgilerin üzerine araçlarını park etmesinler ya da masa koymasınlar. 
Ayrıca bu broşürlerde aslında sarı çizgilerin nasıl olması gerektiğini de anlat-
tık. Çünkü görme engelli vatandaşlar bu çizgilerde kaydıklarını söylüyorlar. Ay-
rıca gidiş geliş olmalı ki çarpışma olmasın” diye konuştu. 

Türker, Konak, Alsancak, Bostanlı, Karşıyaka, Balçova ve Göztepe gibi 

merkezlere pankartlar asarak bilinçlendirme çalışmalarına devam edecekle-
rini de kaydederek ayrıca dağıttıkları broşürlerde TÜRGÖK hakkında da bilgi 
verdiklerini söyledi. Derneğin görme engellilerin bilgilenmesi amacıyla ücret-
siz kitap dağıttığına da dikkat çeken Türker, “Onların da desteği ile kulüp ar-
kadaşlarım ile birlikte halkımızı bu konuyla ilgili bilinçlendirmek ve farkındalık 
yaratmak amacındayız” dedi. 

Türkiye’de ilk yürüme robotu Dr. Behçet Uz hastanesinde

Konak ve Ege Rotary kulüpleri Türkiye’de bulunmayan Inniwalk (yürü-
me robotu) cihazından alarak Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisine Srebral Palsi hastası çocuklar 
yararına bağışladı. 

Dergimizin Ocak-Şubat sayısında örnek küresel bağış olarak prosedür-
ler ile ilgili önemli bilgiler veren Konak Rotary Kulübü Başkanı Süreyya Perçin, 
120 bin lira değerindeki cihazın Almanya’dan 2 kulübün desteği ile alındığını 

Kadın Başkanlardan kadın liderlere meslek hizmet ödülü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rotary 2440. Böl-

geye bağlı 8 kadın başkandan oluşan 8 kulüp, mesleğin-
de ön plana çıkmış önemli meslek insanı olan 8 kadın lidere “Mes-
lek Hizmet  Ödülü” verdi.

Karşıyaka Rotary Kulübü’nün ev sahipliğinde yaklaşık 100 
kişilik katılımla Karaca Otelde gerçekleşen toplantıda ev sahibi 
kulüp başkanı Yasemin Reşitoğlu’nun sunumuyla Rotary 2440. 
bölgeye bağlı 8 kulübün başkanı 8 önemli meslek insanına plaket 
verdi. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı’nın 8 mart Dünya Kadınlar Gü-
nünün ilk olarak ne zaman ve nasıl başladığının hikayesini anlattı-
ğı konuşmasının ardından  Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Ber-
kay Eskinazi Türkiye’nin İlk kadın Borsa Başkanı, “Annem Meme kanserini 
yendi projesi ile bir dijital memogram tırını Sağlık Bakanlığına hediye eden 
Işınsu Kestelli’ye bu ödülü layık görürken, Çakabey Rotary Kulübü Başka-
nı Banu Abacı Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) ın ilk kadın başkanı 
olan Seda Kaya’ya bu ödülü verdi. Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Banu 
Şahinoğlu da Türkiye’de ilk kez Görme Özürlü bir çocuğa flüt dersi vermeyi 
sağlayan Maria Rita Epik’e, Güzelbahçe Rotary Kulübü Başkanı Melek Şahin 
Türkiye’de ilk defa görme özürlüler için bir kütüphane olan TÜRGÖK Başkanı 

Tülay Yazgan’a, İzmir Rotary Kulübü Başkanı Sevgi Postoğlu Novatris Türki-
ye Ülke Başkanı Güldem Berkman’a, İzmir Kordon Rotary Kulübü Başkanı 
Bahar Sezer Ege Üniversitesi Rektörü bilimi toplum yararına dönüştüren 
Candeğer Yılmaz’a, Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Lütfiye Kula Behçet 
Uz Çocuk Hastanesi’nde görevli sınır tanımayan Doç. Dr. Canan Vergin ve 
Hemşire Nimet Gemalmaz’a, Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Yasemin Re-
şitoğlu da özgürlük sanatla başlar diyen Filiz Eczacıbaşı Sarper’e lider mes-
lek kadınları olarak meslek hizmet ödüllerini verdi.
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kaydederek “özellikle 5 ila 13 yaşları arasında yürüme özürlü çocukların fizyo-
terapi ve aynı zamanda rehabilitasyonla ilgili yürüyüş motor ve buna bağlı olan 
hastalıklarının düzeltilmesiyle ilgili çok özel bir ekipman” diye konuştu. 

Ege Rotary Kulübü Başkanı Murat İzgeren de çocuk hastanesinin kapasi-
tesini yüzde 100 artıracak bir proje olduğunu söyledi. İzgeren “Toplamda yak-
laşık 600 tane daha ilave hastaya bakım sağlanabilecek. Bu katkımızdan dolayı 
biz de çok mutluyuz” dedi. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Fizyoterapisti Asiye 
Nur Küçüköner de çocuklar ve kendileri için daha ergonomik çalışma adına 
güzel bir ekipman olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Çocukların yürüme 
patenlerini düzeltmek vücut yapılarını düzeltmek ve hiç adım atamayan bir ço-
cuğu adım atar hale getirmek önemli. Bunun için de güzel bir adım bu cihaz. 
Ayrıca baş kontrolü olmayan çocuk ilk defa kendi çabasıyla ayakta duracak. 
Bunun devamında belki bir uyaranla işte yemesinin düzelmesi görsel fit beyi-
nin düzelmesi çok önemli. Sadece fizyoterapistin yürütmesinde zorlanmasın-
dan öte çocuklara da faydalı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah da iyi şeyler yapa-
cağız.  Bu cihazdan Türkiye’de yoktu. Şimdi bu bağışla Türkiye’de sadece bizde 
oldu. Çocuklar için 2 önemi var. Birincisi artık eskisi gibi kas gücü ile yürümek-
ten çok çocukları otomatik bir şekilde daha farklı yürümelerini sağlayacak.”

Kuşadası RK’nün Yapay Resif projesi hızla devam ediyor

Kuşadası Rotary Kulübü, 2002 yılında başlattığı Yapay Resif Projesinde 
3. adımı bu dönem attı. 27 Mart Perşembe günü Rotary 2440.Bölge 

Başkanı Esat Kardıçalı, Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı İbrahim Durak, Kulüp 
üyeleri ve eşleri, Kuşadası Kaymakamı, Kuşadası Belediye Başkanı, İlçe Tarım 
Müdürü, Egeport Liman Müdürü, balıkçılar ve dalgıçların bulunduğu bir mera-
sim sonrası yapay resifler denize atılmaya başlandı. 

Kuşadası Rotary Kulübüne ait 120 resif blokların Egeport Turizm limanı-
na getirip gemiye yüklen-
mesiyle başlaya projenin 3.
etabı, geminin resif blokla-
rını Kadınlar denizinde daha 
önce belirlenen yere atılma-
sıyla devam etti. Resiflerin 
yerleştirilmesi operasyonu, 
ilk gün 35 adet ve 31 mart 

günü geriye kalan 85 adet resif bloklarının denize balıklara yuva yapacak şe-
kilde yerleştirilmesiyle sona erdi. Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı İbrahim 
Durak 3.sünü gerçekleştirdikleri bu projeyle Kuşadası körfezindeki özellikle 

yavru balıklara bir korunak, bir yuva yaptıklarını ve bunun da balık neslinin ve 
çeşitliğinin artmasına neden olacağını vurguladı. İbrahim Durak, bu girişimin 
ayrıca Dalış Turizmine katkı yapmasını da beklediklerini aktardı. Kuşadası Ro-
tary Kulübü üyeleri, Rotary ile topluma hizmet için büyük projelere devam 
edeceklerini üyeleriyle ve eşleriyle geleceğe daha güçlü baktıklarını belirttiler.

Kuşadası Rotary Kulübü 
Satranç eğitim merkezi 
kurdu.

Kuşadasında ilköğretim öğ-
rencilerine pratik zeka ve 

karar verme yeteneğini geliştirme 
adına ve sosyal bir faaliyette amacına destek hedefiyle Kuşadası Rotary kulü-
bü Satranç eğitim merkezi kurdu. Haftada 2 gün 2 şer saat gerçekleşen eği-
tim için Kuşadası Rotary Kulübü’nün toplantılarını yaptığı Özçelik Otel toplantı 
salonu Eğitim merkezi olarak belirlendi.

Marmaris RK, Yaşlılar Haftasında huzurevi sakinleriyle 
biraraya geldi

Ülkemizde her yıl 18–24 Mart tarihleri arası kutlanan “Yaşlılar Haftası” 
münasebetiyle, Marmaris Rotary kulübü üyeleri yaşlılar evini ziyaret 

ettiler ve huzurevi sakinleriyle beraber kahvaltı ettiler. GDG Ayhan Özdemir’in 
de katıldığı toplantıda, kulüp başkanı “Her insan için değişik mana ve önem ifa-
de eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün ara-
sında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağla-
yan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir bu aynı 
zamanda bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha 
aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir. Yaşlılarımıza ve onların sorun-
larına sahip çıkmak insanlık ve yurttaşlık görevimizdir” dedi. 

Mavişehir RK karne alan öğrencileri sevindirdi

Mavişehir Rotary Kulübü Çeşme Reisdere Köyü Hayriye Nuri Ertan 
İlköğretim öğrencilerine üyeleri tarafından ördükleri bereleri he-

diye etti.
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Turgutlu RK Eşli Bağış Proje Teslim Töreni Yapıldı

Turgutlu Rotary Kulübü geçen dönem İtalya 2100. Bölge Locri Kulübü 
ile birlikte gerçekleştirdiği eşli bağış projesiyle temin ettiği 11 adet 

akıllı tahtayı Turgutlu Rotary İlkokuluna 14 Mart 2014 tarihinde Bölge Başka-
nı Esat Kardıçalı ve GD Bölge Başkanı Güneş Ertaş’ın katılıdıkları bir törenle 
teslim etti.

Rotary Yarının Liderlerini Arıyor

Urla Rotary Kulübü  Uluslararası Rotary’nin Genç Liderler Yetiştirme 
programı olan (RYLA) kapsamında 130 genci 2 gün süren bir eğitim-

le yarınlara hazırladı. Aynı eğitimi İzmir Rotary Kulübü de 1 Mart 2014 Cumar-
tesi günü Kuşadası Hilton Double Tree otelde verdi. 

Anlam olarak olmasa da Türkiye’deki karşılığı “Rotary Yarının Liderlerini 
Arıyor” şeklinde uyarlanan Uluslararası RYLA seminerinde birçok eğitmenin 
yanı sıra; Mehmet Özel Liderlik üzerine hayattan gerçek örnekler vererek çok 
özel bir sunum yaparken, Mustafa Bayındır gençlere beyni kullanma metodla-
rını öğretti. Etkinliğin bitiminde F. Nur İbaoğlu Zahnd zihin ve beden terapisi ile 
gençleri geleceğe yolculuk yaptırarak hayallerindeki lider olmalarını sağladı.

Rotary 2440. Bölge RYLA Komite Başkanı Hülya Üstün Köseleci, RYLA’nın 
14-30 yaş arası gençlere yönelik liderlik ve kişisel gelişim semineri olduğunu 
vurgulayarak amacın gençlerin içindeki liderlik potansiyelini çıkarmak ve ge-
leceğin etkin bir liderine dönüşmesine aracılık etmek olduğunu söyledi. 

Organizasyon Komitesi Başkanı Urla Rotary Kulübü üyesi Ertan Soydan 
da başlangıçta 20 Uluslararası ve 60 Türk öğrenci ile toplamda  80 öğrencinin 
katılacağı bir eğitim planladıklarını fakat yoğun ilgi nedeniyle bu sayının 130’u 
bularak görkemli bir organizasyona dönüştüğünü ifade etti. 

Balçova Rotary, İZKA’dan 480,000 lira destek aldı

Balçova Rotary Kulübümüzün “İŞ’LE YAŞAMINI DEĞİŞTİR” projesi 
480.000.-TL.lik İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) desteğini kazandı.İz-

mir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) 2013 Yılının Eylül ayında teklif çağrısına çıkmış 
olduğu Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programının değerlendir-

me sonuçları açıklandı. İzmir’de okul öncesi eğitimin ve işgücü odaklı mesleki 
eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara odaklanan program 
kapsamında projelere toplam 20 milyon TL kaynak aktarılacak.

Balçova Rotary kulübünün projesinin amacı, İzmir 2 Numaralı T Tipi Ka-
palı Ceza İnfaz Kurumunda Lapidari atölyesi kurulması ve mevcut kuyumcu-
luk atölyesinin yetersiz olan makine-teçhizat açısından geliştirilmesi, burada 
kalan ve meslek öğrenmek isteyen mahkumlara doğal süs taşı işleme ve takı 
tasarımı eğitimleri verilerek meslek sahibi olmalarının sağlanması.  Proje, hü-
kümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya bunlara 
bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazar-
lamak amacıyla Adalet Bakanlığının cezaevleri bünyesinde oluşturduğu işyur-
du atölyelerinin geliştirilmesi ihtiyacı ile Balçova Rotary Kulübü’nün sosyal so-
rumluluk anlayışının örtüşmesi sonucu ortaya çıkmış bir proje.

Güzelyalı Rotary Kulübünden Ağrı’ya eğitim desteği 

Güzelyalı Rotary Kulübü, Ağrı’nın Diyadin İlçesindeki okullara kitap, 
giysi ve oyuncak desteğinde bulundu. Kulüp, Şubat ayında Ağrı Diya-

din İlçesindeki okullardaki çocuklara  ayakkabı, bot, iç çamaşırı, çorap, giysi, 
kitap ve anaokulu çocukları için oyuncaklardan oluşan yaklaşık 40 koli  malze-
meyi Emiyet Amirliği aracılığı ile teslim etti.

Aslantepe Rotary’den sağlık taraması 

Malatya Aslantepe Rotary Kulübü  27 Şubat 2014 günü Malatya Ye-
şilyurt İlçesi Gazi İlköğretim Okulu’nda toplam 135  öğrenciyi kap-

sayan ağız-diş ve Kulak- Burun-Boğaz hastalıklarına yönelik,  kulüp üyesi Diş 
Hekimi ve KBB Uzmanlarının eşliğinde sağlık taraması gerçekleştirdi. Tarama 
esnasında öğrenciler  ağız-diş sağlığı konusunda bilgilendirildi, tüm öğrenci-
lere diş fırçası-macunu dağıtıldı.
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Adana Seyhan Rotary’den kan bağışı

Adana Seyhan Rotaract Kulübü ile 2 Şubat pazar günü saat 10.00-
18.00 saatleri arasında Adana REAL MI Alışveriş merkezinde “Kan 

Bağışı” projesini tüm kulüp üyeleriyle beraber gerçekleştirdi. Yoğun bir hiz-
met dönemi geçiren kulüp Rotaract Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 
Mesleki Eğitim Seminerini Adana Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Eğitim salo-
nunda düzenledi.

Dönemin ana projelerinden biri olan “Adana ya Güç Verenler” projesi ça-
lışmaları da tamamlandı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar “HERO” ların tespit 
edilmesi, fotoğraflanmaları , medya lansmanın yapılması ve kitapların basıl-
ması şeklinde özetlenebilir. Her bir HERO için 1000 adet olmak üzere toplam 

25.000 adet kitap basıldı ve gerek sponsorlar, gerek Adana Büyükşehir Bele-
diyesi ve gerekse Adana Seyhan ve Adana Güney Rotary Kulüpleri tarafından 
dağıtıma/satışa hazır hale getirili. Proje 250.000 TL olarak bütçelendi.

Bu yıl 21.si düzenlenen Adana Bölge Satranç Şampiyonasına yine Adana 
Seyhan Rotary Kulübü sponsor oldu. 
Turnuva süresince heyecanlı ve çekiş-
meli maçlar oynandı ve keyifli ve coşkulu 
bir ödül töreni ile kategorilerinde dere-
ceye girenlere tablet bilgisayar, Hediye 
çekleri, kol saati ve kupalar verildi. Bir 
diğer ilginç proje “Eşlerimiz Konuşuyor” 

oldu. Dönemin en etkili ve ses getireceği düşünülen projede bugüne kadar 3 
eş, toplantılara onur konuğu olarak davet edildi ve konuşmacı olarak katıldılar. 
Dönem sonuna kadar 4 eşin daha davet edilmesi planlanıyor.

Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali Samsun’da yapıldı

Kısa adıyla ROFİFE olarak bilinen Uluslara-
rası Rotary Kısa Film Festivalinin galası 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Ata-
kum’daki Sanat Merkezi’nde göz kamaştıran bir 
ortam ve seçkin konukların eşliğinde gerçekleşti-
rildi. 22 Mart 2014 tarihinde Uluslararası Rotary 
2430. Bölge önderliğinde Uluslararası Rotary’nin 
2420 ve 2440. Bölgelerinin çok önemli katkılarıy-
la bu yıl altıncısı düzenlenen ROFİFE6 için Samsun 
19 Mayıs Rotary Kulübü ev sahipliğinde görkemli 
bir Gala ve Ödül Töreni düzenlendi. 

Geceye, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve 
Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Rotary Ailesi-
nin, 2420, 2430 ve 2440. Bölgelerinde yaşayan 
300’e yakın Rotaryen ve aile bireyleri katılırken, 
530 kişilik salonda boş hiçbir koltuğun olmama-
sı dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca, Türk Sineması-
nın ünlü sanatçıları Ediz Hun ve Mehmet Aslantuğ 

Galaya katılarak geceye çok hoş bir renk kattılar. 
13 Rotary kentinde, 80 Akademisyen, Yönet-

men, sinemaseverden oluşan Jüri yapısıyla ben-
zer festivallerden ayrışan ROFİFE, bu demokratik 
yapısıyla hem yarışmaya katılan gençlerin hem de 
oylamayı gerçekleştiren Jüri Üyelerinin övgüsü-
nü kazandı.

Gala gecesinin en önemli anı, ROFİFE6’da De-
neysel, Animasyon, Belgesel ve Kurmaca  kate-
gorilerinde yarışan yönetmenlerden kazananla-
rın ödüllerine kavuştuğu an olurken, çeşitli grup 
performansları ve sahne şovlarıyla renkli bir ge-
ceye imza atıldı. ROFİFE6’nın “Ustaya Saygı” ödülü 
sahibi Türk Sinemasının unutulmaz jönü Ediz Hun 
konuşması sırasında “Bugüne kadar sayısız gala 
ve ödül törenlerine katıldım, fakat bu derece duy-
gulandığım bir gece olmamıştı, çok duygulandım, 
bu harika gece için tüm Rotary camiasına çok te-
şekkür ederim.” sözleriyle etkinliğin heyecanını 

ve başarısını içtenlikle dile getirdi. Gala ve Ödül 
Töreni,  her yıl bir başka Rotary Kentinin ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen Rotary Kısa Film Fes-
tivalinin 2014 – 2015 dönemi için gece sonunda 
Antalya’nın ilan edilmesi geceye Antalya’dan ka-
tılan tüm Rotaryen ve ailelerini sevince boğarken 
Antalyalı Rotaryenlerin ROFİFE07 için son derece 
iddialı oldukları gözlerden kaçmadı. ROFİFE07, 21 
Mart 2015 tarihinde Antalya’da yapılacak.

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Ak-
soy, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Ya-
vuz, konuk sanatçılar ünlü oyuncu, çevreci ve eski 
milletvekili Ediz Hun, Samsunlu sevilen sinema ve 
dizi oyuncusu Mehmet Aslantuğ, festivalin ter-
tip komitesi üyeleri, çeşitli Rotary derneklerinin 
temsilcileri ile çok sayıda sinemasever vatandaş 
katıldı.

❏❏❏


