
KULÜPLERDEN HABERLER

Adana Rotary Kulübü Makale Yarışması

Adana Rotary Kulübü ve İmadettin Levent İlköğretim Okulunda kur-
duğu Adana Rotary Toplum Birliği, İmadettin Levent İlköğretim 

Okulunda yaklaşık bin öğrencinin katıldığı “Suyun Ekonomik Kullanımı” ko-
nulu komposizyon yarışması düzenledi. Yarışma sonucunda dereceye giren 
öğrencilerin ödülleri 22 Ocak 2016, Cuma günü okul müdürü, öğretmenler, 
Adana Rotary Kulübü üyeleri ve Bölge Guvernörü Canan Ersöz’ün katıldığı bir 
tören ile verildi. Öğrencilerin mutluluğu Guvernör Cana Ersöz’ün elinden ödül-
lerini alırken gözlerinden okunuyordu.

Adana RK Adana Huzurevine Hasta Yıkama Yatağı bağışladı

Adana Rotary Kulübü üye ve eşlerinin, Adana’da her yıl düzenlenen 
Rotary Esat Tuğberk Spor Şenliği sırasında gerçekleştirdikleri ev 

yapımı pasta ve reçel satışı ile elde ettikleri gelir ile Adana Huzurevi’nde ih-
tiyaç bulunan ve yatağa bağımlı hastalar tarafından kullanılacak olan “Hasta 
Yıkama Yatağı” alındı. Hasta Yıkama Yatağı huzurevi yetkilileri, Adana RK üye-
leri ve 2430. Bölge guvernörü Canan Ersöz’ün katıldığı bir tören ile Adana 
Huzurevi’ne teslim edildi. 

Bolu Rotary Kulübü kütüphane yeniledi

Bolu Rotary Kulübü, Koç İlk Öğretim Okulu Kütüphanesi’ni Bolu Bağış-
çılar Vakfı’nın desteğiyle tamamen yeniledi.  Kütüphanenin açılışına 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orta Öğretim Şube Müdürü Recai Yörük ile  Bolu 
Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya katıldı. Yenileme kapsamında 
kütüphaneye 250 kitap alındı, masa ve  sandalyeler  tamamen yenilendi, boya 
badana işleri yapıldı.

Açılışta  konuşma yapan Recai Yörük, okuyan anlayan ve sorgulayan öğ-
rencilerin yetişmesi için kitap okumanın  önemine dikkat çekti ve Bolu Rotary 
Kulübü’ne, Bolu Bağışçılar Vakfı’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Rotary Kulübü Başkanı Reşat Demirel de, okul idarecilerinin  öğrencilerin 
kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için bir proje başlattıklarını, kulüp olarak bu 
projeye destek verdiklerini, öncelikle okul kütüphanesini yenilediklerini,proje 
kapsamında  ders yılı sonuna kadar en çok kitap okuduğu öğretmenleri tara-
fından tespit edilen ilk üç öğrenciyi ödüllendireceklerini ifade etti. Reşat De-
mirel, Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu başkanı Şerafettin Erbayram ve vakıf 
üyelerine  katkılarından dolayı  teşekkür etti. 

Bağışçılar Vakfı  Genel Sekreteri  Öznur Akkaya da Vakıf olarak eğitim ala-
nında yapılan  buna benzer  projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade 
etti. 

İlkadım Rotary’den “Böğürtlen Yetiştirilmesi” projesi

İlkadım Rotary Kulübü, ülkemiz için çok önemli gelir kaynağı bir meyve 
olan Böğürtlen’in yetiştirilmesi konusunda önemli bir proje yaptı. Ba-

dem Böğürtlen Komite Başkanı Emin Bahri Uğurlu önderliğinde, Guvernör 
yardımcısı Nurten Bahadır Hun desteği ile Başkan İnci Etikan, Kulüp sekreteri 
Ahmet Altuniç, İlkadım Rotary kulübünün üye ve eşleri Bafra yakınlarında çok 
büyük bir arazi olan armut, ceviz meyve bahçesi çitlerinin önlerine 200 adet 
dikensiz böğürtlen fidesi diktiler. Çevrede bulunan Elifli, Evrenuşağı, Köseli ve 
Sürmeli köyleri zaman içerisinde çitlerde büyüyen bu harika meyveyi örnek 
alacaklar. Çok önemli bir gelir kaynağı olan Böğürtlen Meyvesi  Yetiştiriciliği 
ardından dondurularak saklanması, reçeli, ihracatı Bafra bölgesi için belki de 
hayal olmaktan çıkacak. (Proje Samsun Kulüpleri ortak projesine dönüştü)

Çankaya Rotary Çocuk Göz Sağlığı Projesi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocuklarda göz muayenesi doğumu ta-
kiben hemen, 1.yaşta, 2 yaşta ve 4.yaşta yapılmalı. Başta ABD olmak 

üzere pek çok ülkede çocuklar okul çağına gelmeden  asgari bir göz tarama-
sına tabi tutulmaktadır. Bu dönemde tespit edilen görme kusurları çoğu kez 
düzeltilebilir. Gecikilmiş durumlarda göz kusuru çocuğun yaşamı boyunca ya-
şayacağı bir sorun olarak kalmaktadır.

Ülkemizde okul öncesi erken dönemde tarama kültürü yaygın değil. Or-
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ganizasyon ve insan gücü de yetersiz. Çocuklarımızın göz yönünden daha sağ-
lıklı bireyler olmasını sağlamak amacıyla ana okulu öğrencilerine ulaşmak için 
Çankaya Belediyesi işbirliği ile Rotary 2430. bölge  rehberliğinde pilot bir proje 
başlatıldı.

Bu projenin amacı ana okulu öğretmenlerine çocukların asgari görme 
kapasitesini tespit edebilmeleri için eğitim vermekti. Eğitim Çankaya Beledi-
yesi  Ana Okulu öğretmenlerine , Çankaya Belediyesi Konferans salonunda ya-
pıldı. Teorik ve pratik olarak iki aşamalıydı. Pratikte kullanılacak göz eşelleri de  
öğretmenlerimize Rotary’nin bir  hediyesi olarak sunuldu. İlk elde edilen mu-
ayene sonuçları her yönüyle yön verici  oldu ve çalışmanın toplumsal anlamını 
güçlü biçimde ortaya koydu.

Önümüzdeki zaman diliminde daha yaygın ve örgün uygulamalarla ço-
cuklarımız göz sağlığı yönünden  toplumda daha başarılı bireyler olarak yer 
alacaklardır. Rotary olarak toplumsal bir eksikliğe parmak basmanın mutlu-
luğunu hepinizle bölüşmenin kıvancını yaşadığımızı bilmenizi isteriz.

Çankaya Rotary Otistik Çocuklar Projesi

Çankaya Rotary Kulübü Sosyal öncelikli ve toplumsal açıdan büyük 
önem taşıyan bu proje ile otistik çocukların  geliştirilmeleri ve  toplu-

ma kazandırılmaları amaçlamakta. Buna  yönelik olarak şeçilecek  çocuklara 
özel eğitim verilmesi, öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek beceri kazanma-
larının sağlanması ve bu yolla sadece özgüvenleri ve yaşama bağlanma duygu-
larının değil,  aileleri ve toplumla ilişkilerinin  olumlu yönde geliştirilmesi hedef 
alındı. Proje ayrıca  ebeveynlerin kendilerine zaman ayırabilmeleri ve üretken 
olabilmelerine olanak verecek.

Bu amaçla Özev Vakfı kanalıyla 6-15 yaş arası otistik raporu olan, kimi 
ayrıca bedensel özürlü, 18 çocuk seçildi ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sah-
ne Sanatları Fakültesinde özel uzmanlar tarafından eğitime başlandı.Kullanı-

lan yöntem Orff-Schulwerk yaklaşımı. Bu yöntemle çocukların dikkat, bilişsel, 
fiziksel, sosyal, duygusal ve yaratıcılık alanları desteklenmekte. Çalışmalarla 
çocukların dikkat, konsantrasyon, mekan algısı, büyük küçük motor gelişimi, 
hareket etme ve durma noktası, dinlemeyi öğrenme, üretme, paylaşma, be-
den kontrolü ve yaratıcılıkları geliştirilmekte. Çocuğun beyin ve fiziksel geli-
şiminde etkili olan oyun davranışları, duyuların kas sistemlerinin gelişimine 
ve kontrolüne de katkıda bulunmakta. Böylece  fiziksel ve nörolojik  yapıların, 
düşünce sürecinin ve davranışların zaman içindeki değişimleri sağlanmakta. 

Proje başlangıçta üç yıl süreli olarak düşünülmüştü. Ancak  üç yılın so-
nunda, ebevenlerin de ifade ettiği, ilgili fiziyoterapist ve psikiyatrist raporla-
rında da kaydedilen çok belirgin iyileşmelerin ışığında ve daha da önemlisi ço-
cukların yoğun ısrarı üzerine  eğitimin devamına karar verildi.

Kızkalesi Rotary’den Duvar Boyama Etkinliği

Kızkalesi R.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil 
Servisinde çocukların, doktor ve hastaneden korkmasını önlemek 

amacıyla duvar boyama etkinliği gerçekleştirdi. Mersin Üniversitesi güzel sa-
natlar fakültesi resim bölümü öğretim görevlisi ve öğrencileri ile ortaklaşa 
düzenlenen projede, Çocuk Acil Servisinin içerisinde bulunan duvarlara resim 
çalışması yapıldı. Yaklaşık  10 hafta süren çalışmada kulüp üyeleri aktif olarak 
resim yaptılar. Resim bölümü öğrencileri bu sayede kendilerini geliştirme im-
kanı buldular ve Rotary ile tanıştılar. Çocuklar öğrenciler ve Rotaryenler ara-
sında gelişen dostluk çok önemliydi. Çocuk, bulut, çiçek ve çeşitli desenlerle 
işlenen duvarlar gelen çocukların da ilgisini çekiyor.

Kızkalesi Rotary Dikiş Nakış Atölyesi

Kızkalesi R.K.’nün sponsorluğunda Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitim 
Merkezinde geçen dönem küresel bağış projesi ile açılan Dikiş Nakış 

Atölyesinde, göç ile gelen kadınlara yönelik meslek edindirme kursu verecek 
olan öğretmenlere İstanbuldan Uğur makina- Brother firmasından gelen Atil-
la Torun eğitim verdi. Ayrıca göç ile gelen kadınlara yönelik meslek edindirme 
kursu 1 Mart ve 8 Mart Tarihlerinde iki ayrı grup ile bu dönem Kızkalesi R.K. ve 
İşkur desteğiyle başladı. 

Aspendos Rotary Kulübü eğitim faliyetlerine devam ediyor
Aspendos Rotary Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle AKM 

Perge Salonunda Antalyalıların geniş ilgisi ile karşılanan “Kadın Kanserleri 
Halk Bilgilendirme Toplantısı”nı gerçekleştirdi. 
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Yaklaşık 200 kişinin katıldığı bu toplantıda Kanser ve Kanser tedavileri 
Konusunda Doç. Dr. Ayşegül Kargı, Doç. Dr. Mehmet Karaca, Prof. Dr. Saim Yıl-
maz ve Prof. Dr. Mustafa Özdoğan bilgiler verirken kanser hastalığını yenmiş 
Hande Yurdakul ise duygularını katılımcılarla paylaştı.

Bir Çocuk Bir Hayat Projesi 

Aspendos Rotary Kulübü, Runatolia koşusuna çocuk gelinler projesiy-
le katıldı ve üyeler hep beraber erken evliliklere dur demek için koş-

tular. 2430 Bölge Güvernörü Canan Ersöz’un de katılarak kulübe destek olup 
güç verdiği koşu, 5 Mart tarihinde Makarna partisiyle başladı. Kulüp üyeleri 
ve yönetimi, partiye katılan GDG Korhan Atila’ya projeye destek verdiği için, 
Rotaryenler için koşan profesyonel ve amatör 97 koşucuya, proje komite üye-
lerine ve maddi manevi destekleyen herkese teşekkür ettiler.

Aspendos Rotary’den RYLA semineri

Aspendos Rotary Kulübünün 28-31 Ocak 2016 tarihleri arasında 
düzenlemiş olduğu 3. RYLAkademi Semineri başarı ile gerçekleşti. 

Aspendos Rotary kulübü, seçilmiş 36 gencimize liderlik yolunda yeni ufuklar 
açan seminere katkı sunan 2430.Bölge Guvernörü Canan Ersöz’e, RYLA ana 
komite başkanı Can Çığırgan’a, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 
Prof.Dr. Nezih Orhon ve ekibine, konuşmacı konuklara, katılan ve çok güzel 
projeler üreten gençlerimize, RYLAkademi Komite Başkanı GDB. Veli Ilıkan, 

komite üyeleri GDB. Eşref Bildir,  Zafer Kayacan, Mehmet Ali Koç’a, sponsor 
olan Rotary Kulüplerine ve üyelere, destek ve katkılarıyla güç veren tüm ku-
rum ve dostlara teşekkür ettiler.

Sınav Kaygısı ve Sınavda Stres Yönetimi Eğitim Semineri

Aspendos Rotary Kulübü, Kurşunlu İnci Kalender İlköğretim okulu 7. 
ve 8. sınıf öğrencilerine, Tülay Demir tarafından sunulan “Sınav Kay-

gısı ve Sınavda Stres Yönetimi” konulu bir eğitim semineri verdi. 65 kişiye ula-
şılan,  öğrenciler  ve öğretmenlerden olumlu geri dönüşler alındığı  seminer 
emeği geçen başta Roteş Tülay Demir ve Rtn. Nihan Kalender sayesinde ba-
şarılı bir şekilde gerçekleşti.

Faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam eden Aspendos Rotary Kulübü, 
Bizim Okulumuz projesi kapsamında üyelerden ve çeşitli çevrelerden 

toplanan giyecek, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini Kurşunlu İnci Kalender 
Orta Okulundaki öğrencilere dağıttı. Habibler Toplum Merkezinde de Meslek 
Edindirme kurlarının üçüncüsünü açan Aspendos Rotary Kulübü, katılımcıla-
ra Bilgisayar kursu düzenledi.

Çukurova Rotary’den TLG projesi

Çukurova Rotary Kulübü, Kasım ayında başlayıp Şubat sonunda bitir-
diği “Toplum Liderleri Geliyor” projesini,  Adana Çukurova Üniversite-

si Öğretim Fakültesi öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdi. Üç ay boyunca da-
vetli olan konuşmacılar, öğrencilere nasıl daha faydalı bir birey, nasıl daha iyi 
lider olunur, konuşma dili, iletişim becerileri, sofra kültürü ve benzeri konuları 
anlattılar. Hem eğitici, hem de eğlenceli geçen bu projeye 40 öğrenci ile baş-
landı ve 18 tanesi sertifika almaya hak kazandı. Basında dda büyük ilgi gören 
bu proje sonucu sertifikalar dönem Başkanı Lütfi Candır tarafından dağıtıldı.

Meslek Hizmet Ödülü

Çukurova Rotary Kulübü 22. Kuruluş yıldönümünde, 2015-2016 Mes-
lek Hizmet Ödülünü Gazeteci Yazar Abbas Güçlü’ye verdi.
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Ankara Koru Rotary Kulübünden Eğitime Destek
“Bizim Bir Okulumuz Var” kampanyası kapsamında Ankara Balgat’taki 

Nene Hatun İlkokulu’nu seçen Ankara Koru Rotary Kulübü, okulun  yıpranmış 
ve hasar görmüş durumdaki Atatürk Büstü ve Kaidesini kaldırıp yerine yeni-
sini yaptırdı.

Okulun çok amaçlı salonu için gerekli olan 100 adet sandalyeyi de temin 
ederek okula bağışladı. Bu salonda öğrencilere ve velilerine deneyimli uzman-

lar tarafından farklı  eğitimler verilmekte. Bu bağlamda iki de seminer düzen-
ledi. Ankara Koru Rotary Kulübü Nene Hatun İlkokuluna destek vermeye de-
vam edecek.

Ankara Koru Interact Kulübü kuruldu

Ankara Koru Rotary Kulübü ve Türk Rotary Ailesine Ankara Koru Inte-
ract Kulübü katıldı. Ankara’daki farklı okulların öğrencilerinden olu-

şan kulübün 17 üyesine 2430. Bölge Dönem Guvernörü Canan Ersöz ve Bölge 

Mersin Kızkalesi Rotary’den “Bir Okulumuz Var” proje öyküsü 

Bir okulumuz var bölge projesini yapmak üzere sevgili Esra Eraslan 
ile yola cıktık. Mersindeki bir çok okulla görüştük,  Kargıpınarı Ana-

dolu Lisesi Okul Müdürü Ümit Önder, bize okulun ihtiyaçlarından, olan olay-
lardan bahsetti.  Sonrasında Esra Eraslan ile birlikte bu okulun doğru ol-
duduğunu anladık. Yönetim kurulumuzda  görüştükten sonra Ümit Önder’i 
kulüp toplantımıza davet ettik ayrıntılarını paylaştıktan sonra projeyi yap-
maya başladık.

Bu okulda  farklı sosyal kültürel ekomik yapıda öğrenci grupları vardı. 
Kendi aralarında hemde öğretmenlerle ciddi anlaşmazlıklar, büyük çapta 
kavgalar yaşanıyordu. Öğrenciler arasında uyuştucu madde bağımlılığı di-
ğer büyük sorundu.

Artık bizim bir okulumuz var
Öğrenciler boş zamanlarında beden eğitimi derslerinde spor yapabile-

cekleri bir alanları yoktu ve kıyafetlerini değiştirebilecekleri giyinme odala-
rına ihtiyaçları vardı.

Komitemiz çalışmalarına başladı. Projemizi gerçekleştireceğimiz yer-
de, atıl durumda eski bir kantinin yıkılması gerekiyordu. Temelin doldurul-
ması beton dökülmesi ve yüzey sertleştiriciler boyalar, helikopter, tel örgü, 
kort boyası konteyner gibi bir çok terimle iç içeydik. Kulüp üyelerimiz, rota-
raktörlerimiz ve kal ile beraber saha boyama etkinliği gerçekleştirdik.

Sonunda başarmıştık. 2430. Bölge dönem guvernörümüz Canan 
Ersöz’ün katılımıyla spor kompleksimizi ve giyinme odaları için üç odalı kon-
teynerin açılışını yaptık. Bu okulumuzda Rotary Toplum Birliğini kurduk. 
Madde bağımlılığı ile ilgili öğrencilere seminer verdik. Hayvan sevgisini aşı-
lamak için eğitimli köpekler gösterisi düzenledik. Okula geldiğimizde öğren-
ciler Rotary nedir bilmiyorlardı. Şimdi interaktör olmayı istiyorlar. Rotaryen 
olmak için bir meslek sahibi olması gerektiğini öğrendiklerinde daha çok 
ders çalışacaklarını söylediler.

Öğrenci grupları arasında ve öğretmenlerle yasanan anlaşmazlıkların 
kavgaların azalması  ve hatta hiç olmaması projenin ne kadar doğru olduğu-

nu gösteriyordu.
Okul müdürü yönetimi öğretmenleri çalışanları ve öğrencileriyle ciddi 

dostluklar kurduk. Herkesin mutlu olduğu yüzlerinden okunuyordu. Dedim 
ki iyi ki Rotary deyim iyi ki Rotaryenim.

Kulübüme, Okul Müdürü Ümit Önder’e ve emeği geçen herkese sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum.
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Interact Ana Komitesi Başkanı Ece Özen Akan’ın da katıldığı tören ile rozetleri 
takıldı. Interactlar, ilk proje olarak  “Güneydoğu Üşümesin” projesi ile Diyarba-
kır, Gümüştaş Köyü, Gümüştaş İlkokuluna kışlık giysi yardımı yaptılar.

Zeugma Rotary’nin 
geleneksel kültür 
etkinliği

Zeugma Rotary Kulübü 
geleneksel kültür etkin-

liği kapsamında düzenlediği, Prof. 
Dr. Mim Kemal Öke’nin konuşmacı 
olarak katıldığı, Mevlana’yı Anma 
etkinliğini 30 ocak Cumartesi 
günü eski bir kilise olan Ömer Er-
soy kültür merkezinde düzenledi. 
Yaklaşık 200 katılımcının katıldığı 

etkinlikte konuklara Prof.Dr. Mim Kemal Öke’nin ‘Dervişin seyir defteri’ kitabı 
hediye edildi.

Emek Rotary’den tiyatro ile Kadına Şiddet sorunu anlatımı

Ankara Emek Rotary Kulübü, 2430. bölgenin bu yıl özellikle farkındalık 
oluşturmaya çalıştığı Dünyanın ve Türkiye’nin kanayan yarası “Erken 

Yaşta Evlilikler, Kadına Şiddet ve Cinayetler” konusunu, vahşet ve tecavüzleri 
ele alan, Interact tiyatro grubunun yazıp, yönetip ve de oynadıkları “BİR KA-
DIN HAYATI KAÇ KURUŞ?” adlı oyunu, 15 Ocak tarihinde Türkiye Barolar Birliği 
Gösteri sahnesinde 640 kişinin katıldığı gecede sahneledi. 2. Oyun 19 Mart 
saat 19:00 da Ankara Üniversitesi Kadın Platformu işbirliğiyle Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi Farabi Sahnesinde izleyiciyle tekrardan buluştu.

Emek Rotary’den RYLA

Emek Rotary Kulübü, 2430. bölgenin 100. RYLA seminerini 4-7 Şubat 
tarihleri arasında 12-18 yaş arası gençlere liderlik duygusu aşılamak 

üzere yola çıktı. 1.ve 2. TBMM, ayrıca Cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanlı-
ğı olan Atatürk Köşk Müzesi gezisiyle başlayan seminer, UR 2430. Bölge Gu-
vernörü Canan Ersöz’ün katılımıyla Ankara Fenerbahçe Konuk evinde, liderlik 
eğitimi, takım oyunları ve daha bir çok önemli bilgilerin verildiği 38 kişinin ka-
tılım sağladığı toplantılarla devam etti.  Üç dolu gün sonunda RYLA sona erdi.

Malatya Rotary Kulübünün “Isıt Beni Projesi” 

Malatya Rotary Kulübü ve UR. 2420. Bölge Kulüplerinden Silivri Ro-
tary Kulübünün birlikte gerçekleştirdiği “Isıt Beni Projesi” kapsa-

mında, taşımalı eğitim veren Hekimhan Hasançelebi İlköğretim Okulu, Ana-
okulu ve Lisesindeki okul yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğren-
cilere, bot, mont, atkı, bere ve eldivenden oluşan kışlık giyim yardımları temin 
edilerek, ulaştırıldı. Yine proje kapsamında bu okulların tüm spor malzemesi 
ihtiyaçları da giderildi. Malatya Rotary Kulübü Dönem Başkanı Erdoğan Murat 
Tursun ve Gelecek Dönem Başkanı  Mehmet Ali Gökçe tarafından, bu okulla-
rımızın giderilmesi gereken başkaca ihtiyaçları olup olmadığı hususunda ye-
rinde incelemeler gerçekleştirildi. Kulüp üyeleri, bu projenin gerçekleştiril-
mesinde büyük özveri gösteren Silivri Rotary Kulübü üyesi Mine Akkay Atik’e, 
yine Silivri Rotary Kulübü Dönem Başkanımız Yasin Elmaslı’ya ve okul müdürü 
Mehmet Ali öğretmene çok teşekkür ettiler. 

Falez Rotary Gıda Güvenliği ve Etiket projesi        

Falez Rotary Kulübü, 2430. Bölge Rotary dönem projelerinden biri olan 
Gıda Güvenliği ve Etiket Projesini, 23 Mart 2016 Çarşamba günü Fa-

lez Rotary Düden Toplum Birliği ile birlikte Habipler Ortaokulu konferans sa-
lonunda gerçekleştirdi. Okul çocularına yönelik seminerde insan sağlığı bakı-
mından satın aldığımız gıdalarda dikkat etmemiz gereken hususlar,  gıdaların 
saklama durumu ve tüketimiyle ilgili  genel sağlık durumlarını içeren bilgiler 
verildi. 

Her kesimde bilinçli bir yaşam kalitesine katkıda bulunmak amacıyla ya-
pılan seminerde bilgilendirici Gıda Güvenliği ve Etiket el broşürleri dağıtılarak 
açıklamalarda bulunuldu. 
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Gıda Güvenliği ve Etiket Bölge Projesinde 2015-2016 Dönem Başkanı Os-

man Ersoy,  kalabalık bir öğrenci gurubuna başarılı bir sunum gerçekleştir-
di. Habipler Ortaokulu Müdürü ve Falez Rotary Düden Toplum Birliği kurucu 
üyelerinden Başkan Cemil Parin, toplum birliği üyeleri ve okul öğretmenlerine 
desteklerinden dolayı teşekkür edildi. 

Falez Rotary üyeleri “Çocuklar Gelin Olmasın” diye koştular

Falez Rotary kulübü üyeleri çocuk gelinler konusunda farkındalık yarat-
mak amacıyla koştular. Kulüp üyeleri, 2430. Bölge Guvernörü Canan 

Ersöz’ün de katılımıyla “Çocuk Gelinler” projesi kapsamında 6 Mart 2016 Pa-
zar günü her yıl Antalya’da yapılan Runatolia koşusuna katıldılar. “Erken Yaşta 
Evliliklere Dur” demek için dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için koşan 
Rotaryenler, amaçlarının, çocukların bundan sonraki eğitimlerine ve yaşam-
larına destek olmayı taşıdığını vurguladılar. 

Şırnak’ta kütüphaneye kitap desteği ve Suriyelilere yardım

Falez Rotary Kulübü, Şırnak’ta yanan bir kütüphane için 500 kitap top-
ladı ve TÜRSAB yetkilisine teslim etti. Bir diğer projesinde, Falez Ro-

tary kulübü kışlık giysilerden oluşan Suriyelilere yardım kampanyasına destek 
oldu. Türkiye’ye sığınan 2 milyonu aşkın Suriyelinin bulunduğu ve sığınmacıla-
rın ekonomik, sosyolojik ve psikolojik sorunlarının her geçen gün daha da art-
tığı bir gerçeği karşısında harekete geçen kulüp, özellikle çocukların yaşadığı 
travmaların kaygı verici boyutta olduğu, Suriyeli mültecilerin kış koşullarında 
en azından hayatta kalmalarını kolaylaştıracak acil yardımlara ihtiyaçları ol-
duğunu düşünerek bu yardımı yaptı.

M. Arslantepe Rotary’nin 
tiyatro projesi devam 
ediyor

M. Arslantepe   Rotary   Kulü-
bü “Hedef 10,000 Öğrenci” projesi 
kapsamında,   24.03.2016 tarihin-
de, Samsun  Sanat   Tiyatrosunun, 
Malatya Sabancı Kültür ve Kong-
re  Merkezinde sahnelediği,  “Kayıp 
Kar Tanesi” adlı oyunda, Battalgazi 
Belediyesi Kültür ve Sosyal işler 
Md. ile işbirliği yaparak Battalga-
zi İlçesinden   200 öğrenciyi daha 

tiyatro ile buluşturdu. 7. yılına giren projede bugüne dek tiyatro ile buluşan 
çocuk sayısı 5,000’e ulaştı.

Tiyatro faaliyeti ile ilgili olarak ayrıca Anemon otelde geleneksel sabah 
kahvaltısı da düzenlendi. “Hedef 10,000” projesine katkı sağlamak için düzen-
lenen kahvaltıya 300 misafir katıldı ve katılımcılar Rotary ile ilgili pozitif bilgi-
lendirmeye de sahip oldular.

Samsun Rotary’den Kırsalın Melekleri Küresel Bağış Projesi

Samsun Rotary Kulübünün 2014-2015 döneminde  başlayan  pro-
jesi için küresel bağış yöntemi ile kaynak sağlanarak gerekli maki-

ne ve teçhizat alındı  ve  “Kumköy Toplum Birliği”ne dönem guvernörü Canan 
Ersöz’ün de katıldığı bir tören ile teslim edildi. İş Kur’dan aldıkları sayacılık  
kursu sonrasında  20 köy kadınına fason aldıkları sipariş ile istihdam  sağlandı.

Samsun Rotary meslek edindirme kursu

Samsun Rotary Kulübünün cezaevinde tutuklu ve hükümlü kadınlara 
yönelik MEB sertifikalı kuaförlük kursunun 2015-2016 dönemi ilk 

mezunları için sertifika töreni gerçekleştirildi. Sertifikalarını alan kadın kur-
siyerler kendilerine bu imkanı sunan Rotaryenler için  süpriz bir program ve 
defile hazırlamışlardı. Samsun’lu Rotaryenler, kursu bitirenlerin normal haya-
ta döndüklerinde bir meslek sahibi olarak yaşamlarını devam ettirebilecek bir 
imkanı yaratmış olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Samsun Rotary kulüpleri ortak projesi

Samsun Rotary Kulübü, Atakum Rotary Kulübü, Karadeniz Rotary Ku-
lübü, Ondokuzmayıs Rotary Kulübü, Canik Rotary Kulübü, 13 Mart  

Pazar günü  Toplum Hizmetleri  projelerinden “Badem – Böğürtlen” projesi 
kapsamında  1,000  böğürtlen fidanı  dikimi gerçekleştirdiler. Samsun İlka-
dım ilçesine bağlı yaklaşık 800 rakımlı Canik Rotary Toplum birliği bulunan  
Akgöl köyünde  dikimi yapılan fidanlar sayesinde  köylünün katma değeri yük-
sek ürün elde ederek  harcadığı emek karşılığında  daha fazla  gelir elde et-
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mesi  amaçlandı. Özellikle  yüksek rakımda  verimi çok daha iyi olan böğürtlen 
bitkisi,  genel olarak pastacılık, dondurma, meyve suyu ve reçel üretiminde  
üretici firmalar tarafından aranan bir ürün olarak biliniyor. Kulüp başkanları 
adına konuşan Bölge Komite  başkanı  Bahri UĞURLU  Rotary kulüpleri olarak 
hizmetlerini dünyaya armağan etmeye devam edeceklerini  ifade etti.  

Çukurova Rotary’ye Kıbrıs’tan kardeş kulüp

Çukurova Rotary kulübü ile, Kıbrıs’ın Kirenia Liman Rotary Kulüpleri 30 
Mart tarihinde kendilerine ulaşan sertifika ile kardeş kulüp oldular. 

Sertifika’nın imza törenine her iki kulübün başkanları ve üyeleri katıldılar.

Dokuz Eylül RK Kadın Girişimcilerarası “En İyi İş Fikri” 
Yarışması Sonuçlandı

Dokuz Eylül Rotary Kulubü’nün,  Ege İş Kadınları Derneği (EGİ- KAD) 
ve İzmir Üniversitesi ile birlikte KOSGEB eğitim sürecini  tamam-

lamış kadınlara yönelik düzenlenen “Kadın Girişimcilerarası En İyi İş Fik-
ri Yarışması”nda Çiğdem Tura birinci seçildi. “Mia Luce” (Benim Işığım) is-
mini verdiği projesiyle en iyi iş fikrini ortaya koyan Tura’ya 5 bin liralık para 
ödülünün yanı sıra 6 aylık iş danışmanlığı hizmeti de verileceği açıklandı. 
KOSGEB’den eğitim aldıktan sonra en iyi iş fikirlerini ortaya koyan kadın giri-
şimciler için EGİKAD’ın ev sahipliğinde “En İyi İş Fikri Yarışması” ödül töreni dü-
zenlendi. İşsizlik sorununun aşılması konusunda girişimcilere mutlaka destek 
verilmesi gerektiğini söyleyen EGİKAD Başkanı Betül Elmasoğlu, “Bizler kadın-
ların iş hayatına kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Dünyada ve ülkemiz-
de işsizliğin birinci ilacı girişimciliktir” dedi. Yarışmada yer alan 20 girişimci 
kadına da katılımcı sertifikası verildi.

Gaziemir RK “Meme Kanseri Bilinçlendirme” sunumu

Gaziemir Rotary Kulübü dönem başında yaptığı beyin fırtınasında çı-
kan sonuçlar doğrultusunda, gençlere ve annelere yönelik etkinlikle-

rinden birini 15 Şubat’ta Limontepe Remzi Oğuz Arık İ.Ö.O.’da  gerçekleştirdi.  
Öğrencin anneleri yönelik  “Meme Kanseri Bilinçlendirme” sunumunda, anne-
lere meme kanseri ve meme muayenesi konusunda bilgiler ve  özel bir meme  

maketi üzerinde elle muayene eğitimi verildi. Kulüp üyelerinden dönem baş-
kanı Gökşin Akçalı, gelecek dönem başkanı  Demet Özkeleş, saymanı Bilge So-
lak ve asbaşkanı  Yaşar Yılmaz, Bilge Solak’ın eşi Ali Solak ve oğulları Rotaract 
Egemen Solak  etkinliğe katıldılar.

Elliden fazla annenin katıldığı etkinlikte, daha önce Güzelyalı Rotary Ku-
lübü ve İl Sağlık Md.’nün ortaklaşa yaptığı Meme Kanseri Projesi’nde görev 
almış olan Selen Toron sunumu ve eğitimi yönetti.   Annelerin özellikle maket 
üzerinde yapılan  muayeneden çok etkilendikleri gözlemlendi.  Anneler bu et-
kinlikten çok şey öğrendiklerini ve bundan böyle meme muayenelerini  ihmal 
etmeyeceklerini belirttiler. Kendilerine ayrıca,  mahallelerinin bağlı olduğu üc-
retsiz mamografi yaptırabilecekleri kurumun adı ve iletişim bilgileri de veril-
di.  Bu toplantıda şu görüldü:  Bu semtlerdeki annelerin daha farklı toplumsal 
gruplardan kadınlarla iletişime çok ihtiyaçları var.  Özellikle genç annelerin bir 
çoğu, Rotaryen bayanlardan daha başka özel konularda da konuşmak ve fi-
kir almak istediler. Mart ayında, aynı okulda bu kez öğrencilere yönelik trafik 
bilinçlendirme etkinliği yapmayı planlayan Gaziemir Rotary Kulübü, bu okulla 
bağlantılı olarak bir de toplum birliği kurma hazırlıkları içinde.

Kültürpark RK Gençlik Eğitim Semineri düzenledi

Kültürpark Rotary Kulübü 5 senedir gençlere yönelik olarak düzen-
lediği Gençlik Eğitim Seminerlerine devam ediyor. 2015-2016 dö-

neminde Kültürpark Rotary semineri 2. kez düzenledi. Seminer’de 51 EÇEV 
üniversite bursiyerine eğitim verildi.

Alsancak Rotary Ulusal Genç Solist Yarışması 9 yaşında 

Ülkemizin yetiştirdiği genç opera solistlerinin ülkemiz ve dünyada-
ki sanat kurumlarının kapılarını aralama fırsatı buldukları “Ulusal 

Genç Solist Yarışması”nın dokuzuncusu 12-18 Şubat 2016 tarihleri arasında 
İzmir’de gerçekleştirildi.  İzmir Devlet Opera ve Balesi, Alsancak Rotary Kulü-
bü ile Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı katkılarıyla düzen-
lenen yarışmanın temel amacı, ülkenin zor koşullarında yetişen genç sanatçı-
ların, ülkemiz ve kentimiz sanatseverlerine tanıtılmasının yanı sıra sanatçıla-
rın emekleri sonucunda fazlasıyla hak ettikleri yeni olanaklara kavuşmalarına 
aracılık etmek ve daha da ileri düzeylere ulaşmalarına destek olmak şeklin-
de belirtiliyor. Seçkin jüri üyeleri sayesinde üst düzeyde rekabetçi ve zor olan 
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opera dünyasında yaşamlarını sürdürecek sanatçıların yarışma ile ilham ala-
cakları ve teşvik edilmiş olacakları düşünülüyor.  

Kurumsallaşma yolunda büyük mesafe alan yarışmada, Türkiye’nin her 
noktasından gelen opera sanatçılarını dokuzuncu defa konuk etmekten gurur 
duyduklarını ifade eden kulüp üyeleri,  birçok yarışmadan farklı olarak İzmir’in 
yanı sıra, Almanya, Viyana, İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya,  Mersin ve Zon-
guldak illerinden gelen genç sanatçıların da konaklama ve çalışmalarına eşlik 
edecek piyanist gereksinimlerini kendilerine karşılıksız olarak sundu. 

Birbirlerinden değerli yarışmacılar Genç Profesyonel ve Üniversi-
te Kategorisi olmak üzere iki grupta sahne aldılar. Yarışmanın ön elemele-
ri 12-14 Şubat 2016 günleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet 
Konservatuvarı’nda yapıldı. Yarı finale kalan yarışmacılar 15 Şubat 2016 tari-
hinde İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesinde  halka açık yarışmada 
final için mücadele ettiler. Üniversite Kategorisi Finali 17 Şubat 2016 günü ve 
Genç Profesyonel Kategorisi Finali ise 18 Şubat 2016 günü saat 20.00’ de El-
hamra Salonunda gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılar para ödülleri-
nin yanı sıra jürinin uygun gördüğü yurt dışı ödülleri de aldılar.

Karia RK Eğitim ve Farkındalık Projesi gerçekleştirdi

Karia Rotary Kulübü tarafından Bodrum Yalıkavak beldesi Gökçebel 
mahallesinde Karia Rotary Okuma evinde Gökçebel Köyündeki an-

nelere ve çocuklara psikolojik destek çalışması yapıldı ve bu toplantılarda Ro-
tary Hizmet alanlarına ilişkin paylaşımlarda bulunularak Uluslararası Rotary 
nin çocuk felci hastalığının dünyada bitirilmesine yönelik çalışmaları anlatıldı. 
Yine bu toplantılar kapsamında köy çocuklarına Rtn.Psikolog İlknur ÖZER ta-
rafından eğitim çalışması yapıldı. Bu çalışmada ilköğretim çağındaki öğrenci-
lere suyun önemi ve suyu boşa harcamamak için alınabilecek önlemler anlatı-
larak öğrenciler arasında bir farkındalık yaratıldı. Karia RK “Suyu seviyorum.
Onu Koruyorum” broşürlerinin dağıtıldığı bu etkinlikte buroşürdeki soruları 
yazarak yanıtlayan tüm öğrenciler ödüllendirildi.

Mavişehir RK üye eşleri Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar 
Eğitim Merkezini ziyaret etti

Mavişehir Rotary Kulübü üye eşleri, yine Mavişehir Rotary Kulübü 
üyesi ve Badem Mutfak sahibi ve işletmecisi Beyhan Ildız işbirliği 

ile Sabahat Akşıray Otisik Çocuklar Eğitim Merkezindeki öğrenciler ile çeşit-
li kalıplara çikolatalar dökerek gönüllerince eğlendiler. 11 Şubat 2016 günü 
merkeze giderek çocuklar ile birlikte çeşitli figürlerden oluşan kalıplara çiko-
lata döküldü. Gönüllerince eğlenen öğrenciler daha sonra dökmüş oldukları 
çikolataları afiyetle yediler. Eşler otizmi yakından tanıdıklarını, bu sosyal so-
rumluluk faaliyeti ile farkındalık yaratıp kuruma katkı sağlamayı amaçladıkla-
dıklarını ifade ettiler. Okul Müdür Yardımcısı Yeşim Ökyem de katkılar için Ma-
vişehir RK’ne teşekkür belgesi takdim etti.

Ölüdeniz RK İncir Köy İlkokulu’nda Deprem ve Yangın 
Semineri düzenledi

Ölüdeniz Rotary Kulübü, Fethiye AKUT - Muğla\ Fethiye İtfaiyesi işbir-
liği ile İncir Köy İlköğretim okulunda ilk ve orta okul olmak üzere 91 

öğrenciye deprem ve yangın semineri verdi. Öğrencilerin büyük ilgisi ile ol-
dukça verimli geçen seminerin ardından, yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. 
AKUT’u medyadan tanıdıklarını belirterek, ilk defa AKUT ekibiyle birlikte olma-
nın heyecanını yaşayan öğrenciler, AKUT ekibiyle bol bol fotoğraf çektirdiler. 
Önemli ve oldukça faydalı bilgiler ile donatılan öğrenciler, tatbikatlarda  keyifli 
dakikalar yaşadılar. Ölüdeniz Rotary kulübü üyeleri, İncir Köy İlköğretim oku-
lu Müdürü Bayram Sungur’a, Fethiye AKUT ekibine ve Muğla - Fethiye İtfaiye 
Amirliğine teşekkür etti.

Turgutlu RK göz taraması için protokol imzaladı

Turgutlu RK,  Turgutlu Kaymakamlığı ve Odak Tıp Merkezi ile bir proto-
kol imzalayarak sağlık hizmeti sağlamak üzere bir proje geliştirdi.  
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Turgutlu Kaymakamlığı, Odak Tıp Merkezi ve Turgutlu Rotary kulübünün 
“1,717 okul öncesi öğrencinin göz taaramasından geçirilmesi” ve “Okul öncesi 
öğretmenlerine Göz kusurları hakkında bilgilendirme” protokolü Şubat ayı so-
nunda imzalandı. Protokolün uygulanmasına 10.03.2016 tarihinde başlandı 
ve protokol kapsamında toplam 1,717 Okul öncesi öğrencinin göz taramasın-
dan geçirilmesi hedeflendi. 

Göz taraması Op. Dr. M. Kemal Neas ve Op. Dr. İbrahim Türker tarafından 
yapılıyor. Göz kusuru bulunan öğrencilerin en kısa sürede bir göz hastalıkları 
uzmanına muayene olmaları önerilecek. Odak Tıp Merkezindeki tedavilerden 
ek ücret alınmayacak. Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin gözlük ihtiyacı 
Kaymakamlıkça karşılanacak. Ayıca okul öncesi öğretmenlerine göz kusurları 
hakkında bilgilendirme yapılacak ve göz kusuru tespit ettikleri çocukların aile-
lerini bilgilendirmeleri ve Göz Hastalıkları Uzmanınca muayeneleri istenecek.

Urla RK, 700 Çocuğu Trafik Tiyatrosuna götürdü

Urla Rotary Kulübü 9 Mart 2016 tarihinde Urla Hakan Çeken Kültür 
Merkezi’nde, Yol Güvenliği Gezici Çocuk Tiyatro topluluğu tarafından, 

4-8 yaş aralığındaki çocukları trafik bilgisi ve yol güvenliği kavramlarıyla ta-
nıştırmayı amaçlayan “Konuşan Trafik” adlı Tiyatro oyununa 700 öğrenciyi gö-
tür dü. Proje Urla Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber hazırlandı, Güzelbahçe RK 
ve Bornova RK kulüpleri de proje ortağı oldular. 

Urla Rotaract Kulübü’nden Diş Taraması

UR 2440. Bölge Rotaract Kulüplerinden Urla Rotaract Kulübü, Urla 
Rotary Kulübü ile birlikte Urla’nın Kadıovacık Köyü’nde “Diş Sağlığı ve 

Bakımı” projesi gerçekleştirdi. Proje, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencile-
rinden gönüllü Selman Arslan ve Mehmet Güzel’in desteği ile 3 aşamalı olarak 
hayata geçirildi. 

Etkinliğin birinci aşamasında 0 -12 yaş aralığındaki gençlere ve ailele-
rine diş sağlığı ve bakımı hakkında bilgilendirme yapıldı. İkinci aşama-

da Kadıovacık Köyü çocuklarının diş taraması gerçekleştirildi. Urla Rotaract 
Kulübü Başkanı Yasemin Oksel, Ağız sağlığı ve bakımının çok önemli olduğunu 
belirtip, “Diş problemi olan çocukların tedavileri üçüncü aşama olarak Urla Ro-
tary Kulübü üyelerinden gönüllü bir diş hekimi tarafından gerçekleştirilecek” 
dedi.

Agora RK Hasta ve Yaşlı Bakımı Kursu düzenledi

Agora Rotary Kulübü, Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Buca Halkevi 
işbirliği ile Hasta ve Yaşlı Bakımı Meslek edindirme kursu düzenledi. 

Hasta ve Yaşlı Bakımı meslek edindirme kursunu bitirenlerin diploma töreni 
kulübün 4 Şubat 2016 tarihli toplantısında gerçekleştirildi.

Konak RK Geleneksel Satranç Turnuvası 

Konak Rotary Kulübünün geleneksel hale gelen satranç turnuvasını 
her yıl farklı bir tema ile, farklı bir hizmet projesi yararına gerçekleş-
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tiriyor. Konak Rotary Kulübünce 2. si düzenlenen geleneksel satranç turnu-
vasının tüm geliri Buca Sürekli Eğitim Merkezi yeni yerinin inşaatı için kulla-
nılacak.

Türkiye Satranç Federasyonu’nun onayı, Konak Rotary Kulübü‘nün 
sponsorluğunda 20 – 21 Şubat tarihlerinde Adalet Mahallesi, Manas 

Bulvarı, No: 47 Bayraklı/İZMİR  adresinde Bayraklı Folkart Towers B Kule Kat: 
18’de yapılan satranç turnuvasında, başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin seç-
kin satranç sporcuları bir araya geldiler. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da 
sporcular, ulusal ve uluslararası reytinglerine göre üç farklı kategoride yarı-
şacaklar. Kulüp Turnuva boyunca 500 den fazla misafiri ağırladı. 

1970 yılında kurulan Konak Rotary Kulübü’nün projelerinden biri olan 
Buca Sürekli Eğitim Merkezi, yukarıdaki Satranç turnuvası gibi muhtelif ak-
tivitelerden elde edilen gelirlerle yeni yerine kavuşmak üzere. Konak Rotary 
Kulübü tarafından yıllardır desteklenen ve ayakta tutulan Buca Sürekli Eğitim 
Merkezi eski yerine oranla daha hijyen şartlara sahip, daha düzenli sınıfları 
olan, daha aydınlık, daha ferah olan yeni yerine Rotary sayesinde kavuşacak. 
Buca Sürekli Eğitim Merkezi şu andaki eski yerinde yılda 300 kişiden daha faz-
la yöre kadınına eğitim vermekteyken yeni yerine kavuştuğunda 500 kişiden 
fazla yöre kadınına eğitim verecek. Buca Sürekli Eğitim Merkezinde biçki dikiş, 
nakış, makinalı dikiş, yemek pasta, okuma yazma ve diksiyon, kuaför ve kişisel 
bakım, aerobik ve pilates konularında kurslar düzenlemekte. Kurslarda eğit-
menler 15 kişi olup Buca Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilmekte-
ler. Sürekli Eğitim Merkezinde hem katılımcı kursiyerler hem de çevre halkın 
çocukları için bir de kreş yer almakta.

Gökdere RK  5. Türk Sanat Müziği Konseri 

Gökdere Rotary kulübü projelerine fon yaratmak için çeşitli etkinlik-
lerde bulunuyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde 

gerçekleşti. Hizmet planları içinde yer alan Aziz Torun Engelliler iş okulu yara-
rına düzenlenen konser Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiril-
di. Konsere 800 sanatsever katıldı.

Alsancak Rotaract kulübünden ilginç bir proje

Alsancak Rotaract kulüp üyeleri bir araya gelerek çok önemli bir pro-
jeye imza attılar. Alsancak Rotaract Kulübü üyeleri Tepecik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi ile iletişime geçerek 40 hafta sürecek  “Bu Hafta Değil 
Her Hafta Projesi”ne imza attı. Alsancak Rotaract Kulübü önderliğinde 17. 
haftasına girilen, Urla, Konak, Kordon ve  Gündoğdu Rotaract Kulüpleri işbirli-
ğinde yürütülen “Bu Hafta Değil Her Hafta Projesi” kapsamında her hafta Çar-

şamba günleri hastanede hasta çocukları ziyaret eden kulüp üyeleri “Gönüllü 
Palyaçolar Topluluğu”yla birlikte hasta çocukları çeşitli oyunlarla eğlendirip 
hastane ortamından birkaç saatliğine de olsa uzaklaştırıp ellerinden tutmayı, 
yalnız olmadıklarını hissettirmeyi hedefliyor.

Alsancak Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Kemal Aksoy ve Komite Başka-
nı Beril Tuaç, hastane yönetiminden aldıkları geri dönüşler neticesinde çocuk-
ların kendilerini yeni gelen hasta çocuklara anlattıklarını, çarşamba günlerini 
büyük bir sabırsızlık içinde beklediklerini ayrıca çarşamba günleri iyileşen ço-
cukların taburcu olmak dahi istemediklerini duyduklarında projede hedefle-
dikleri amaca ulaşma açısından doğru yolda olduklarını ve her hafta çocuklar-
la birlikte mutluluklarının katlanarak arttığını belirtti.

Karşıyaka Rotaract’tan “kedi evleri”

Karşıyaka Rotaract Kulübü ve UR.2440. Bölge Rotaract Temsilciliği 
“Kendin Yap Hobi Grubu” üyeleri bir araya gelerek, sokaklarda yaşa-

yan can dostları için, ısı ve su yalıtımlı malzemeler ile  karton kutulardan  kedi 
evleri yaparak mahallelere yerleştirdi. 

Sokaklardaki hayvanlara daha yaşanabilir alanlar yaratmak için bu tarz 
projelerinin devam edeceğini belirten hobi grubu ve kulüp üyeleri “Bu tarz 
projelerimizin devamı gelecek. Sokaklarda ve barınaklarda zor şartlar altında 
yaşayan canlar için elimizden geleni yapacağız” dediler.

Bostanlı Rotaract’tan “Kemer Tak Hayat Kurtar” projesi

UR. 2440. Bölge Rotaract Kulüplerinden  Bostanlı Rotaract Kulübü, 
Emin Direksiyon işbirliğiyle trafikte emniyet kemeri takmanın öne-

mini vurgulamak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla trafik  projesi geliştirdi.
Emniyet Kemeri Simülasyonu ile gerçekleştirdiği bu proje kapsamında, tra-
fikte emniyet kemeri takmanın ne kadar önemli olduğunu ve hayat kurtardığı-

36 - 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 6



KULÜPLERDEN HABERLER
nı vurgulayarak, dağıttığı broşürlerle trafik kurallarına ve emniyet kemerinin 
önemine değindi.

Geliştirilen bu projede Bostanlı Rotaract Kulübünün 2015-16 Dönem 
Başkanı Ecem Moğultay “Günümüzde hızla artan trafik kazalarında emniyet 
kemeri takılmamasından ötürü birçok kişi hayatını kaybetmektedir. Bu neden-
le hayatımızı basite almayalım, kendimiz ve geleceğimiz için emniyet kemerini 
takmayı unutmayalım” dedi.

Bana bir hikaye oku

Bir diğer girişiminde, Bostanlı Rotaract Kulübü, Karşıyaka Onur 
Mahallesi’nde yer alan Kurtuluş İpek İşeri İlköğretim Okulu’nda oku-

yan 2. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını arttırmak ve onlarla birlikte 
vakit geçirmek için proje geliştirdi. Projenin amacı, bir ay boyunca öğrenciler-
le birlikte kitap okuyarak, kitap okumanın önemini vurgulamak ve okudukları 
kitapların özetlerini çıkarmalarıydı.

Bir ayın sonunda öğrencilerin okudukları kitapların özetleri değerlendi-
rildi ve Bostanlı Rotaract Kulübü tarafından öğrenciler ödüllendirildi. Okur ya-
zarlığın arttırılması için geliştirilen bu projede Bostanlı Rotaract Kulübünün 
2015-2016 Dönem Başkanı Ecem Moğultay “ Okuma alışkanlığının azaldığı gü-
nümüzde, gelecek nesillere kitap okumanın önemini vurgulamak verilebilecek 
en güzel hediyedir.” dedi. 

Fethiye Regatta’sı 30 Nisan’da başlıyor
Fethiye Rotary Kulübü, geleneksel bir aktivite şekline dönüştürmeye ça-

lıştığı, Fethiye, Türkiye ve Rotary’nin tanıtımına çok yarar sağlayacağını um-
dukları “Fethiye Regattası”nın üçüncüsünü 30 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasın-
da gerçekleştirecek.

Yarış parkuru olarak Fethiye’den çıkılıp Gözek koylarından birine gidiş, 

konaklama ve ertesi gün dönüş olarak tasarlanan Regatta’da her iki gün de 
yarış yapılacak.

Fethiye Rotary kulübü, bu etkinliği sadece Türkiye filoları arasında değil, 
uluslararası düzeye taşımayı planlıyor. Hali hazırda İzmir filosundan gelecek 3 
adet yelkenli ile toplam 6 yelkenli yarışa katılacağını bildirmiş durumda. 

Yarış ile ilgili daha fazla bilgi için Fethiye Rotary Kulübü başkanı Caner Yıl-
dırım ile temasa geçebilirsiniz.

2420. Bölgede Fransızca konuşulan 
ilk Rotary kulübü kuruldu

Fransızca konuşan ilk Rotary Kulübü Rotary Club Pera, 2420. Bölge Gu-
vernörleri, Müfit Ülke, Mehmet Sabri Gorkey, Maslak Rotary Kulübü ve 

Dönem Başkanı Tijen Sadi, 2420. Bölge Türkiye-Fransa ÜAK Başkanı Levent 
Arer, Fındıklı Rotary Kulübü, Bosphorus Rotary Kulübü (Almanca Konuşan RK) 
Fransa, Belçika, İsviçre, Fas Baş Konsolosları ve Misyon Temsilcileri’nin katı-
lımlarından oluşan 100’e yakın davetlinin bulunduğu görkemli bir tören ile ku-
ruldu. Törene 2440. Bölge’den katılan Türkiye-Fransa ÜAK Başkanı Emre Gez-
gin, ICC’nin kültürler ve halkların buluşmasında farklılıkların zenginleştirme-
de ve benzerliklerin birleştirmedeki önemini taşıyan konuşmasında İzmir’in 
levanten dokusunun oluşturduğu Multikültürel özelliği değinerek “ÖZGÜRLÜK, 
EŞİTLİK VE KARDEŞLİK” için “YURTTA SULH, DÜNYADA SULH” dilekleriyle ÜAK 
Fransa - Türkiye Komitesi adına bu uluslararası buluşmayı kutladı.

❏❏❏
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