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Ankara’ya anlamlı ziyaret

D

üzce Akçakoca ilçesi Melenağzı ortaokulundan en başarılı 40 öğrenci ilk kez geldikleri Ankara’yı gezdi. Ankara Emek Rotary ve Akçakoca
Rotary kulüplerinin desteği ile maddi imkanları yetersiz, daha önce Ankara’yı
görmemiş 5-6-7 inci sınıflarda okuyan başarılı öğrenciler eski meclisi gezdikten sonra yeni meclisi de gezdiler. Burada milletvekillerince karşılanan
çocuklar yemek yiyerek mecliste mola verdiler. Ardından Rotary kulüpleriyle Anıtkabir’e giden çocuklarımız mozoleye çelenk koydular. Öncesinde Ataya
mektup yarışma ile belirledikleri birincileri Naz Topaloğlu Anıtkabir özel defterine duygularını yazdı.
Öğrencilerden Naz Topaloğlu, gezinin kendisi ve arkadaşlarında iz bıraktığını belirterek, ilgilenen herkese teşekkür etti.   Ankara Emek Rotary Kulübü
Başkanı Suat Torun’ da sosyal sorumluluk çalışması ile imkanı olmayan öğrenciler için gezi düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.   Torun, ilk kez yaşadıkları yerden başka bir yere giden çocukların yüzlerindeki sevinci görmenin
kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti. Öğrencilerin Anıtkabir ziyaretinin yansıra Atatürk’ün Müze Köşkünü de ziyaret etmeleri ile anlamlı gezi tamamlandı.

mın yanısıra, geçmiş dönem guvernörleri Malik Aviral, Hasan Akduman, Murat Öz ve Gürkan Olguntürk ile gelecek dönem guvernörü Serdar Ünlü de eşleriyle birlikte katıldılar.
Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü dönem Başkanı Cengiz Kaya’nın konuşması ile başlayan ödül töreninde, Saadet öğretmenin CNN Türk’te yayınlanan duygu dolu röportajı sonrasında, UR 2430. Bölge Dönem Guvernörü
Güner İnci tarafından Rotary Meslek Hizmetleri Ödülü Saadet Özkan’a takdim
edildi.
Özellikle kadın ve çocuklara yönelik çalışmalarıyla eğitimi hayatının bir
parçası olarak gören, köy okullarındaki öğrencilerin yaşamlarına dokunan
sosyal sorumluluk projelerinin yanısıra, İzmir Barosu kadın hakları ve çocuk
hakları komisyonlarında kadınlar ve çocuklar ile ilgili projelerde aktif görevlerde yer alan Saadet öğretmen, aldığı ödül sonrasında yaptığı duygu dolu konuşmasında bu anlamlı ödüle layık görüldüğü için çok teşekkür etti ve hayatını
eğitimine adadığı çocukları korumak için yaşadığı tüm zorluklara karşı verdiği
mücadelenin Rotaryenler tarafından da desteklenerek takdir edilmesinden
çok mutlu olduğunu söyledi.

Samsun Rotary Kulüp iyilik yolunda...

İ

Bahçelievler Rotary Kulübünden Meslek Hizmet ödülü

İ

zmir’in Menderes ilçesindeki bir ilkokulda eğitimini sürdüren 6 – 11 yaş
aralığındaki 6 kız öğrenciye yapılan tacizi ortaya çıkaran, bu olay sonrasında yaşadığı tüm zorluk ve baskılara karşın öğretmenlik mesleğine devam ederek, mesleğindeki başarıların yanısıra, çocuk ihmal ve istismarlarının
toplumun tüm kesimlerince farkedilmesindeki katkısıyla, tüm meslekdaşlarına ve topluma örnek olan Saadet Özkan öğretmene Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü tarafından 2016-2017 dönemi Rotary Meslek Hizmetleri Ödülü
takdim edildi.
Ankara Bahçelievler, Kavaklıdere, Kızılay ve Yıldız Rotary kulüplerinden
yaklaşık 150 kişilik bir katılımla gerçekleşen Rotary Meslek Hizmetleri Ödül
törenine, UR 2430. Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci ve eşi Nagihan hanı26 - 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 7

l genelinde eğitim, sağlık, istihdam gibi sosyal projelerle kamu yararına
çalışan Samsun Rotary Kulübü, etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Yaptığı çalışmalara bir yenisini ekleyen kulüp, açtığı kermes ile Ayvacık’ta
kadın istihdamına can veriyor. Bu sene ikincisi düzenlenen ikinci el eşya kermesi yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Üyelerin ihtiyaç fazlası eşyaların
satıldığı kermesin gelirleri doğrudan eğitim, kültür ve sağlık gibi sosyal projelere harcanıyor. Başkan Mehmet Murat Berk ve komite başkanı Lamia Yüksel
önderliğinde kurulan kermes, hafta boyunca devam etti. Gazete Gerçek’e konuşan Samsun Rotary Kulüp geçmiş dönem başkanı ve 2017 yılı komite başkanı Lamia Yüksel, etkinliklerin tamamının kamu yararına sosyal işler yapabilmek için geliştirilip yürütüldüğünü söyledi. Yüksel yaptığı açıklamada, “Biz her
yıl iki kez bu tip eşya kermesi düzenliyoruz. Eşyalarımız üye ve gönüllülerimizin
katkılarıyla toplanarak buraya geliyor. Çok cüzi fiyatlarla satılan bu eşyaların
içerisinde her şey var. En orijinal ev aksesuarlarının yanında, giyim ve ayakkabı da bulmak mümkün. Dediğim gibi bunlar çok uygun fiyata hayır için satılıyor. Buradan elde ettiğimiz gelir doğrudan doğruya hayır işlerine kullanılıyor.
Mesela bu kermesimizin geliri direk Ayvacıklı kadınlarımıza gidecek. Ayvacık
Kumköy’de bir saya atölyesi kurduk. Burada ayakkabı ve terlik tabanı, terlik
sayası imal ediliyor. Böylelikle bu kermes bir şekilde istihdama dönüşüyor. Bu
yüzden çok önemsiyoruz” dedi.
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‘14 SAYA MAKİNASI ALDIK’
Ayvacık Kumköy’de yaptıkları sosyal istihdam projesiyle bölge kadınına istihdam sağlamayı başaran Samsun Rotary Kulübü, yeni makineler almak için
kolları sıvadı. Yüksel açıklamasında, “Biz daha önceki yaptığımız etkinlikler neticesinde oluşan bütçemizle Kumköy’lü kadınlarımıza kurduğumuz atölyemize
14 saya makinesi aldık. Burada 20’den fazla kadınımız istihdam edildi. Kadınlarımız Çarşamba Ayakkabıcılar Derneği sayesinde ayakkabıcılık eğitimi aldılar.
Sonrasında ise hemen işe koyuldular” dedi.

1.070 öğrenciye sahip Şehit Doğan Sevinç Ortaokulu’nun 6 sınıflı bir koridorunu İngilizce Sokağı’na dönüştürdü. Öncelikli olarak bir ressamla anlaşılarak duvarlar boyanarak, üzerlerine görseller çizilerek, İngilizce kelimeler ve
cümleler yazıldı. Ardından hep birlikte kollarını sıvayan Nilüfer Rotaract Kulübü üyeleri tarafından yaptırılan posterler ve afişler kirişlere ve kapılara asıldı.
Koridora açılan merdivenlere sayıların ve sık kullanılan İngilizce cümle kalıplarının yer aldığı yapıştırmalarla merdivenler giydirildi.

‘KERMESİMİZİN ADI DÜŞ PAZARI’
Yaptıkları kamu yararına etkinliklerle dikkat çeken Samsun Rotary, bu yılki kermesin adını ise Düş Pazarı yaptı. Yüksel açıklamasında, “Kermesimizin
adı Düş Pazarı. Adından da anlaşılacağı gibi, özellikle sosyal projelerle halkın
düşlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mesela Asarcık Kaşaca köyüne temiz
su projemiz var. Samsun Anadolu Lisesi’nin hemen yanına yaptığımız bilim okulumuz var. Bu okulu a’dan z’ye inşa ederek Milli Eğitime bağışladık. Gerçekten
çok güzel bir okul oldu. Çocuklarımız bu okula sınavla alınıyorlar. Bu çocuklarımız her yıl uluslararası yarışmalara girerek Samsun’umuza ödüller kazandırıyorlar” dedi.

Pamukkale RK Kültür etkinlikleri

U

Seferihisar Teos ve Urla RK’leri ile Göztepe Rotaract
Havuz Operatörlüğü Eğitimi düzenledi

S

zun soluklu “Cumhuriyet döneminde kentin yüzleri projesi” kapsamında araştırmacı gazeteci yazar Seval Uysal’ın “Şehrin İzleri”
kitabının basımına maddi katkıda bulunuldu. Başlangıçta 2500 adet basılan kitabın içinde önsöz Pamukkale RK tarafından yazıldı ve kitabevlerinde satılanlar dahil tüm kitapların içine Rotary/Polio ayracı kondu. 500 kitap kulüp üyelerince doğrudan satıldı, elde edilen gelir projeye aktarıldı.
UR 2420. Bölge Yeniköy RK’nün “Okuyorum Büyüyorum” projesinin Denizli ayağına sponsor olundu. Çocuk kitabı yazarı Görkem Yeltan, Denizli İl Kütüphanesi geçici binasında dağıtımını yaptığı sıcak kurabiye ve süt eşliğinde konuk çocuklarla sohbet edip kitaplarını imzaladı. Son derece keyifli ve sıcak tanışıklıklara neden olan etkinliğe sponsor olmamıza fırsat veren Yeniköy RK’ne ve iletişimi sağlayan Sevgili Fevzi Tavus'a Pamukkalekulüp üyeleri teşekkür ettiler.

eferihisar Rotary, Urla Rotary ve Göztepe Rotaract kuluplerinin ortaklaşa düzenledigi, Urla kaymakamlığı ve Urla halk eğitim merkezinin destekleriyle gerçekleşen Havuz Opertörlüğü Egitimi Urla Halk Egitim
Merkezinde 30 Ocak - 4 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlendi.

Nilüfer Rotaract Kulübü İngilizce Sokağı projesi
tamamlandı

N

ilüfer Rotaract Kulübü Tarihe Yön Veren Kadınlar” temasıyla yaptırdığı 2017 Takvimlerinden elde ettiği gelirle, Kemerçeşme’de yer alan

Kültürpark Rotary Kulübü daha az karbonsuz bir hayat için
çalışmalarına devam ediyor

K

ültürpark Rotary Kulübü 5 Yıldır devam ettiği "Karbonsuz Mutluyum"
projesine bu dönem de devam ediyor. Farklı okullara gidip kendi hazırladıkları sunumu çocuklarla paylaşan hatta www.karbonsuzmutluyum.
com adlı bir sitede kuran kulüp çocuklarla gerçekleştirdiği interaktiv sunum
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oldukça dikkat çekiyor. Bu sefer bu çalışma, GDB Mehmet Tabak tarafından
Çevre Yönetim Danışmalığı yapan Çevre Mühendislerine kısa bir eğitim verdikten sonra sosyal sorumluluk etkinliği olarak Kemalpaşada bulunan ve pilot
okul olarak seçilen Atatürk İlköğretim okulunda yaklaşık 200 öğrenciye Kemalpaşa Ramada otelinin katkıları ile çocuklara sunum şeklinde gerçekleştirildi.Başkan Pınar Girginkardeşler "Bu projenin bu kadar faydalı olması beni
ve Kulübümü çok mutlu ediyor, çok güzel geri bildirimler alıyoruz" diyerek bu
projeyi daha uzun yıllar devam ettirmek istediklerini söyledi.

lu, “Satranç beyin ile yapılan bir spor dalıdır. Bireyin zekâ ve akıl gelişimine çok
olumlu katkıları var. Zekâsını ve aklını kullanmayı öğrenen bireyin, topluma faydalı olacak işlere imza atacağından kuşkumuz yok. Bu nedenle satranç sporunun yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz. Bu vesile ile Heykel Rotary Kulübümüzü
bu güzel etkinlik için kutluyorum” dedi. Bilgi İçin: İbrahim Çoban Stratejik İletişim Danışmanı 0 532 287 65 29

Gündoğdu RK Engelli RYLA’sı başarıyla tamamlandı

G

ündoğdu Rotary Kulübü 10-12 Şubat 2017 tarihlerinde İzmir Ege
Anemon Oteli’nde Engelli Katılımcılar için Liderlik ve İletişim Konulu
RYLA Seminerini başarıyla tamamladı.

Heykel Rotary’nin satranç turnuvası yoğun ilgi gördü

B

ursa Heykel Rotary Kulübü’nün Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlediği satranç turnuvası, yoğun katılımla
başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası turnuva, 19 Mart’ta sona erdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan turnuvaya ilgi büyük
oldu. Puanlara göre oluşturulan A ve B kategorilerinde 7 tur üzerinden gerçekleştirilen turnuvanın açılışında, Bursalı dünyaca ünlü satranç ustası Batuhan Daştan’ın aynı anda 25 kişiye karşı oynadığı silmultane satranç maçı nefes kesti. Satranççıların yarışmalarda alacakları sonuçlar, ELO ve UKD puanlarına eklenecek.

Turnuvaya ilgi sürekli artıyor

H

eykel Rotary Kulübü Dönem Başkanı Taner Çavuş, 2016 yılında 134
sporcuyla yaptıkları turnuvaya katılımın arttığını ve bu yıl katılımcıların yaklaşık iki kat artarak, 256’ya çıktığını söyledi. Taner Çavuş, turnuvaya
gösterilen ilginin gençleri satranç sporuna yönlendirmeyi amaçlayan organizasyonun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Taner Çavuş, turnuvaya ilginin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inandığını belirterek, organizasyonun gençler arasında, barış ve dayanışma kültürünün gelişmesine
katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Satranç beyin sporudur

R

otary, 2440. Bölge Federasyon Başkanı İsmail
Rodoplu da, sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif etkinlikleri ile
toplumun gelişmesine katkı sunmayı amaçlayan Rotaryenlerin,
örnek çalışmalara imza attığını söyledi. Rotary Kulüpleri’nin geleneksel hale
getirdikleri organizasyonlarla da insanlığa hizmet ettiğini dile getiren Rodop28 - 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 7

3. Rotary Sağlıklı Yaşam Şenliği Başarıyla Tamamlandı

İ

zmir’de gerçekleşen “Sağlık Şenliği”nde Bölge Sağlık Komitesinin Başkanlığında oluşan Organizasyon Komitesi Haziran ayından başlayarak
büyük bir disiplin içinde hemen hemen her hafta toplanarak bu şenliği hazırladılar. 10. Grup Kulüplerinin aktif görev aldığı Şenlik, 10-11 Mart günlerinde yoğun bir katılım ile başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bu etkinliğin sayısal verileri
önümüzdeki günlerde Sağlık Komitemiz tarafından paylaşılacak.

İzmir Rotaract Kulübü’nden İlkokul öğrencilerine
Digital Kütüphane armağanı!

İ

lk defa bir Rotaract kulübünün Rotary Vakfından bölgesel teşvik desteği almaya hak kazandığı ve partner kulüp olan İzmir Rotary Kulübüyle
birlikte gerçekleştirilen DİGİTAL KÜTÜPHANE projesinin son ayağı tamamlandı. İzmir Rakım Erkutlu İlköğretim Okulu için ilk olarak e-book okuyucu
aramakla başlayan yolculuğu e-kitaplar takip etti. Daha sonra Partner Kulüp
İzmir Rotary Kulübü’nün desteği ile ölçüler alındı ve mobilya siparişleri verildi.
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Rakım Erkutlu İlköğretim okulundaki öğrencilerin çalışabilmesine uygun olarak tasarlanan masaların ve kitaplıkların montajı gerçekleştirildi. Ardından
içleri çocuk kitaplarıyla dolu e-bookların kurulumu yapıldı.

bilmelerini sağlamayı ve öğrencilerin potansiyellerini kullanmalarını sağlayarak, farkındalıklarını arttırmayı ve motivasyonlarını yükselterek başarıyı
yakalamalarını sağlamaları hedeflendi. Oldukça keyifli ve 5 üzerinden 4.95
olarak değerlendirme alan eğitim sayesinde öğretmenler artık bir ‘‘koçvari’’ lider öğretmen olarak öğrencilerin başarılı olmasının sürüdürebilirliğini
ve kendileri için de işinin lideri olmalarını sağlayacak. En önemlisi de Rehber
Öğretmenler, öğrencilerin olumsuz düşüncelerini pozitife çevirerek sınıfın
başarısını yükseltecekler. Koçluk kültürü tüm kurumun yapısını etkileyerek
rehber öğretmenlerin ve etkilediği diğer öğretmen ve öğrencilerin sorumluluk ve aidiyet duygularını geliştiriyor. Bu eğitim sonrası artık Okul içi etkin
iletişim ve işbirliği içerisinde öğretmen ve öğrenciler potansiyellerini sergileyecekler. Bu eğitimin diğer rehber öğretmenlere de yayılımı için Denizli Rotary
Kulübü çalışmalarına devam etmekte.

“Okur yazarlığın arttırılması bu projemizde de öncelikli
hedeflerimiz arasındaydı”

İ

zmir Rotaract Kulübü 2016-17 Dönem Başkanı Aydın Yapan: “Geleceğe yönelik kağıt tüketimini azaltma konusunda bilinçlendirme yaparak
çevrenin korunması ve okur yazarlığın arttırılması bu projemizde de öncelikli
hedeflerimiz arasındaydı. Her zaman olduğu gibi topluma hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sakız odasında ortak ağaç dikimi

R

otary sınırları kaldırır, tüm insanlığa hizmet eder. Çakabey Rotary
Kulübü olarak 5 Mart Pazar günü Sakız Rotary Kulübü ile uluslararası ortak proje olan Rotary Dostluk Ormanı’nın ağaç dikme törenini gerçekleştirildi. 5 sene önceki yangın ile yok olan çam ve sakız ağaçlarının yerlerine
yenilerini dikerek oluşturulan Rotary Dostluk Ormanı ile Ege Denizi’nin kıyıları
daha yeşil olacak. Tören öncesinde 4 Mart Cumartesi günü ise Sakız Rotary
Kulübü ile yapılan ortak toplantıda da Türkiye Yunanistan arasındaki ticari ilişkilerin arttırılması için neler yapabileceği konusu Sakızlı ve Atinalı Rotaryen
dostlarla konuşuldu. Başkan Arda Çetintaş, yaptığı konuşmada her iki ülke
arasındaki ticaret rakamlarının şu anki seviyesinden çok daha yukarıda olması gerektiğini, bunun için de her iki ülke halkının birlikte üretip birlikte paylaşıp
birlikte yaşaması gerektiğini belirtti.

Denizli Rotary Kulübünden
Rehber Öğretmenlere Koçluk Eğitimi

D

enizli’de görev yapan Rehber Öğretmenlerden 22 Kişiye 5-6 Şubat
2017 tarihlerinde “Koçluk Becerilerini Geliştirme” eğitimi Denizli Rotary Kulübü Başkanı Dr.Barbaros KON tarafından verildi. Bu eğitimle; Koçvari
Rehberlik yaparak öğretmenlerin koçluk yöntemleri ve yetkinliklerini öğrenerek veliler ve öğrenciler ile bütünlük oluşturmalarını sağlamaları, öğretmenlerin duygusal ve düşünsel potansiyellerini ortaya çıkararak eğitimde fark
yaratmalarını sağlamaları, öğretmenlerin koçluk becerilerini geliştirerek,
öğrenci-aile arasındaki iletişimi güçlendirmelerine yardımcı olmayı, öğretmenlerin koçluk ilkeleri ve felsefesini içselleştirerek, pratik olarak uygulaya-

Bursa RK’lerinden Çocuk Onkoloji Hastanesi yararına yemek

B

ursa’daki 1-2-3-4. Grup Kulüpleri 13 Şubat 2017 tarihinde Almira
Otel’de biraraya gelerek Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Hasta-
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nesi yararına bir yemek düzenlediler. 350 kişinin katıldığı yemeğin Konuk Konuşmacısı 2440. Bölge E-Kulübü Üyesi İclal Kardıçalı’nın “Shakespeare ve Müzik” Konulu Sunumu ilgiyle izlendi.

bir kuruma bağışlandı. Bu güzel organizasyon için kulüp üyelerimizi yürekten
kutluyorum. Rotaryenler olarak toplum yararına birbirinden güzel projeler
yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Öte yandan Dr. Aysel Gürel’in sunuculuğunu yaptığı konserin ilk bölümünde Saadettin Kaynak şarkıları seslendiren koro, ikinci bölümde Hicaz’dan
Nihavend’e geniş bir yelpazede eserlere yer verdi.
Konserde solist olarak Ömer Kızılkaya, Güzin Özdemir, Harun Özdemir,
Murat İzgeren, Ümit Gençoğlu, Ayhan Korgavuş, Özlem Güner, Orhan Korgavuş, Kenan Bayrak, Hatice Korgavuş, Abdullah Bayrak, Fatma Ünsal, Yahya Erçetin, Cenap Ali Gençoğlu görev yaptı.

Gökdere Rotary Kulübü anlamlı bir projeye imza attı

R

otary 2440. Bölge Federasyonu’na bağlı Bursa Gökdere Rotary Kulübü, Aziz Torun Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi yararına Türk Sanat
Müziği Konseri düzenledi. Şef Kenan Gürel yönetimindeki konser, hafta sonunda Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Gökdere Rotary Kulübü Başkanı Taner Şeker, Türk Sanat Müziği Konseri’ni
her yıl düzenlediklerini belirterek, amaçlarının toplumda sanata olan ilgiyi arttırmak olduğunu söyledi. Şeker, konsere Bursa’daki Rotary Kulüplerinin üyelerinin ve eşlerini gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını belirterek konsere ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Sanatın bireyler arasında kaynaşmayı
sağladığını ve Türk Sanat Müziğinin her dönemde büyük ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Taner Şeker, “Her yıl düzenlediğimiz bu konser ile kültürümüzün en
güzel yansımalarından biri olan Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel eserlerini Bursalılara dinlettik” dedi. Konserden elde edilen geliri Aziz Torun Özel
Eğitim İş Uygulama Merkezi’ne bağışladıklarını söyleyen Başkan Taner Şeker,
“Bu kurumumuz, zihinsel engelli bireyleri kişisel gelişimlerine sosyal, kültürel
ve mesleki alanlarda katkı sağlıyor. Engelli bireyleri, nitelikli ara eleman vasfına
ve iş ahlakına sahip bireyler olarak yetiştirerek iş ve meslek alanlarında istihdam edilmesini kolaylaştırıp topluma kazandırıyor. Bu kurumun çalışmalarına
katkı yaptığımız için mutluyuz” dedi.

Fethiye Rotary Kulübü "Bir Kez Dokun"
projesinin güney ayağı oldu

F

ethiye’de, Fethiye Rotary Kulübü ve Ölüdeniz Rotary Kulübü birlikte
gerçekleştirdikleri “Bir Kez Dokun” projesinin güney ayağı oldular. Organizasyonun arkasındaki bilgi yumağı Cüneyt Tuğrul Fethiyeli vatandaşlarımıza meme kanseri konusunda bilgiler verdi. Uludağ Rotary Kulübü üyesi Dr.
Erol Aksaz tarafından geliştirilen panel yardımı ile de kendilerini nasıl kontrol
edecekleri konusunda eğitim verdi.

İNSANLIĞA HİZMET EDER

R

otary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu da konser öncesinde yaptığı
konuşmada Rotary’nin kendinden
önce hizmet ilkesi ile hareket eden
dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Rotary’nin
bu hizmet yılında, “Rotary İnsanlığa
Hizmet eder” sloganını benimsediğine vurgu yapan Rodoplu, “2440. Bölge Federasyonu olarak, Uluslarası Rotary
Dönem Başkanı John Germ’in liderliğinde tüm dünyada önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz” dedi.
2440. Bölge Federasyonu’na bağlı kulüplerden bu yıl, kültür sanat ve
Cumhuriyet kazanımları projelerine ağırlık vermelerini istediğini söyleyen
Federasyon Başkanı İsmail Rodoplu, Gökdere Rotary Kulübü’nün düzenlediği
konserin bu yıl daha büyük ilgi gördüğünü söyledi. Rodoplu, “Gerek konser, gerekse gösterilen ilgi çok güzel oldu. Konserden elde edilen gelir ise çok değerli
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Dünya Su Günü Konseri

B

ursa Rotary ve Bursa Rotaract kulüpleri Nilüfer Belediyesi ve Kimya
Müh. Odası destekleri ve katılımıyla Dünya Su Günü münasebetiyle 16
Mart 2017 günü Su Şarkıları konseri düzenledi. 105 gönüllü hanımdan oluşan
Nilüfer Belediye Kadın Korosu ve solistleri çok güzel ve keyifli bir konser verdi. Konser öncesi "İklim Değişikliği ve Dünya Su Günü" bilgileri görselli olarak
paylaşıldı.

KULÜPLERDEN HABERLER
Misafirler arasında özellikle davet edilen Huzurevi sakinleri, ÇEK Burslu
Lise kız talebeleri, ÇEK Üniversite yurdu öğrencileri de vardı. Elde edilen gelirler Ağaç Dikme projesi için kullanılacak.

Göztepe RK Dr. Behçet
Uz Çocuk Hastanesine
Konferans Salonu
Kazandırdı

G

öztepe
Rotary
Kulübü’nün İzmir
Dr. Uz Çocuk Hastanesine
kazandırdığı Konferans Salonu 15 Şubat 2017 tarihinde Dönem Guvernörü İsmail
Rodoplu’nun ve Gelecek Dönem Guvernörleri Lütfi Demir ve Fatih Akçiçek'in de katıldığı törenle açıldı. 35.000 ¨ tutan proje için
kulüp kaynaklarından herhangi bir harcama yapılmadı.

Kuşadası RK ABD Monterey RK ile
İkiz Kulüp Anlaşması İmzaladı

R

otary'nin Uluslararası boyutunun bir alanı da başka ülkelerdeki Rotary kulüpleri ile ilişki oluşturma imkanı sağlamasıdır. Bu sayede ortak projelerin daha etkin ve kolay gerçekleşmesi sağlanabilmektedir. Birbirini
tanıyan iki dost nasıl ki daha kolay anlaşabilir, aynı şey kulüpler için de geçerlidir. 2440. bölgenin Kuşadası Rotary Kulübü bu doğrultuda geçekleştirdiği
girişim sonucu A.B.D. Monterey Rotary Kulübü ile Ikiz Kulüp Anlaşması imzaladı. Kuşadası Rotary'ye attığı bu adımdan ötürü Rotary Dergisi olarak başarılar diliyor ve gelecekte kardeş kulübüyle güzel projeler oluşturmasını temenni
ediyoruz.

Konak Rotary'den Uluslararası Satranç Turnuvası

K

onak Rotary Kulübü bir ilki gerçekleştirerek Satranç Turnuvasını bu
sene ilk defa Uluslararası bir boyuta taşıdı. Farklı ülkelerden gelen kişiler ile Turnuva 10-11-12 Şubat tarihlerinde Vahap Şanal onuruna, Buca Sürekli Eğitim Merkezi yararına gerçekleştirildi.

Endüstri 4.0 Türk ürünlerinde markalaşma

B

u proje kapsamında Konak Rotary kulübü Endüstri 4.0 ile Türk ürünlerinde çağı yakalama konusunda destek olmayı hedefledi. 17 Şubat
tarihinde Konak Rotary Kulübü’nün İzmir Sevenler Platformu ile birlikte yaptığı bu projede, “İnovasyon, Yerli Malı ve Markalaşma” öncelikli konular oldu.

Barış Kahramanları

D

önem faaliyetlerini tğun bir şekilde devam ettiren Konak Rotary Kulübü, Rotary'nin odak noktalarından olan Barış konusunda da bir girişimde bulundu. Bu projede Barış, Sevgi, ve Hoşgörü girişimin ana temasını
teşkil etti. Projenin Levanten, Musevi ve Suriyeli çocuklar ile gerçekleşmesi
planlandı ve aynı ortamda bulunarak faaliyet yapmanın birlik ve beraberlik koM A R T - N İ S A N 2 0 1 7 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 31

KULÜPLER’DEN HABERLER
nusunda önemli adımlar atılmasını sağlayacağı öngörüldü. Bu meyanda atölye
çalışmalarının gerekli ortamı sağlayacağı görüşü ile hareket edildi.

Planlanan proje başarılı bir şekilde çeşitli atölye çalışmaları ile gerçekleşti, sonrasında ise İzmir Türk Koleji’ndeki sanat çalışmaları ve dilek ağacı organizasyonu ile tamamlandı.

Defne Rotary kulübü diş sağlığı semineri

S

ağlık konusunda da projeler üreten Antakya Defne Rotary Kulübü,
diş sağlığı konusunda ilköğretim seviyesinde bilgilendirme yapıyor.
Kulüp, Hikmet Çankaya İlköğretim Okulunda Rtn. Diş. Hekimi Feridun Yüceer
tarafından diş sağlığı ve bakımı konulu seminerin organizasyonunu gerçekleştirdi.

Çukurova Rotary TLG düzenledi

Ç

ukurova Rotary Kulübü, Toplum Liderleri Geliyor faliyetinin 7. haftasında Yusuf Halefoğlu ile Öğrenci Koçluk Eğitimini gerçekleştirdi.
Toplum Liderleri Geliyor 7.Haftasında, öğrencilere koçluk sertifikası kazanmaları için gereken eğitimin 1.gerçekleştirildi.

Antakya Defne Rotary Kulübü okulları buluşturdu
Antakya Defne Rotary Kulübü, okul çocuklarının sanatsal faaliyetler ile
yakınlaşmalarını sağlamak amacıyla "Rotary Okulları buluşturuyor" adlı bir
proje başlattı. Proje kapsamında Antakya Defne Rotary kulübü üyeleri, Gümüşgöze okulundan 130 talebeyi Doğa kolejinde sergilenmekte olan çocuk
tiyatrosuna götürdüler.
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Bir Kitapla Sende Katıl

İ

nteract Kulübü Mamak Kazım Karabekir İlköğretim okunda resim ve
Kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. İnteract Kulübü, Mamak Kazım
Karabekir İlköğretim okunda 1.sınıflara okuma alışkanlığını arttırabilmek için
Kitap alarak öğrencilere hediye ettiler. Gün boyunca süren etkinlikte çocuklarla resim yapıp hediye ettikleri kitaplarla okuma günü etkinliği gerçekleştirdiler.

KULÜPLERDEN HABERLER
seçkin etkinliklere katılarak, evrensel Rotary dostluğu keyifle paylaşıldı. Pecs
RK’ne konukseverliği için bir plaket ve yazı takımı takdim edildi.

Kadıköy Rotary Kulübünden Ağrı'daki okula destek

K

adıköy Rotary Kulübü proje bedeli 10.000 TL'yi aşan bir girişimle
Ağrı'da Patnos Yukarı Göçmez Köyü - Göçmez İlk-Orta Okulu ve Doğansu Köyü - Doğansu Kız Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki 100 öğrenciye “Bot,
Anorak, Bere, Kaşkol, Eldiven” den oluşan birer takım kışlık giysi yardımı geçekleştirdi. Dönem Başkanı İrfan Yakal, Ekim ayında Ağrı’ya giderek dağıtımı
gerçekleştirdi.

Bu ziyaret vesilesiyle Estergon Kalesi ve Estergon Katedrali, Mohaç Meydan Savaşı’nın yapıldığı alanı ve yeni açılan Dostluk Parkı ve Zigetvar Kalesi
gezildi. Pecs RK’nın ve Pannon Filarmoni Orkestrasının ortaklaşa düzenlediği
Genç Yeteneklere destek ve Carmina Burana konserine katılındı. Ünlü Macar
Ressam Csontvary’nin resim sergisini gezen Kadıköylü Rotaryenler, son olarak da Kanuni Sultan Süleyman’ın kayıp olan mezarını arayan Pecs Üniversitesinden olan öğretim üyelerinden bir özel bilgilendirme aldılar. Pecs RK’nın
yarım günlük resmi toplantısında Kadıköy Rotary 5 üye ile temsil edildi. Bu toplantıda çok sayıda Macaristan Rotary Kulüpleri ve Macaristan dışından katılan
8 yabancı kulüp hazır bulundu.

Kadıköy Rotary'den görme engellilere özel daktilo

K

adıköy Rotary Kulübü, proje Bedeli - 7.190 TL olan girişiminde 25 Kasım 2016 Cuma günü, eşler projesi kapsamında DB İrfan Yakal, Rtn.
Eşleri Arzu Yakal, Oya Bellek ve Emel Özenç Göver ile beraber görme engelli iki öğrenciye braille alfabeli daktilolarını teslim etti. 2420. Bölge Guvernör
Eşi Nur Albak, Bölge Sekreteri Eşi Çiğdem Yılmaz ve Guvernör Yardımcısı Eşi
Aysel Altay da katıldılar. Bu daktilolar ile görme engelli çocukların okuma ve
yazmayı öğrenme hızı artacak. Daktilolar iki kurum bünyesinde verildi. Parıltı
Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Kabartma Düşler Özel Eğitim Merkezi. Bu merkez kapsamında olan çocukların ailelerinin maddi durumları iyi
olmadığı için bu destek sağlanıyor.

Kadıköy Rotary'den Türkiye'nin Tanıtımı - Dünya Barışı

K

adıköy Rotary kulübü, 2-6 Kasım 2016 tarihlerinde İkiz kulübü Pecs
Rotary Kulübünün davetlisi olarak Macaristan’a ziyaret gerçekleştirdi. 25. Charter Yıldönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenen birbirinden

İstinye RK'dan Nesrin Demircioğlu
Görme Engelliler Kayak Kampı

İ

stinye Rotary Kulübü, bu yıl görme engelliler kayak kampının 14.sünü
gerçekleştirdi. Kamp, Altı Nokta Görme Engelliler Okulu’ndan, 16-22
yaş arası 20 görme engelli genç ve Rotaryenler ve dostlarının katılımı ile büyük
bir coşkuyla geçti. Üç gün süren kampda, gençler kayak dersleri alarak kaymayı öğreniyor, kendilerine olan güvenleri kat ve kat gelişiyor.
İstinye Rotary kulübü, bu proje ile amaçlarının farkındalık yaratmak ve istenirse ve destek olunursa her türlü engelin aşılabileceğini göstermek olduğunu ifade ediyor ve herkes için "Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız"
diyor. Mart ayında Uludağ’da gerçekleştirilen kampda, görme engelli gençlerin, otel konaklamasına, pistlerin kullanılmasına 13 yıldır Beceren Oteli sponsor oluyor. İstinye Rotary, Haluk Beceren’e gönlünün büyüklüğü için sonsuz
teşekkürler sunuyor.
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Caddebostan Rotary'den tiyatro projesi

C

addebostan Rotary Kulübü, eğitime destek projeleri kapsamında, ilköğretim çağındaki çocukların tiyatro ile tanışmalarını sağlıyor. Kulübün kardeş okul da bu aktiviteden faydalananlar arasında yer aldı. Caddebostanlı Rotaryenler, kardeş okulları olan Gebze Pelitli köyü Halil Çelik İlkokulu
öğrencilerini hayatlarında ilk defa tiyatroya götürdüler.

Rotary'nin, bir bölgenin ekonomik, kültürel, sosyal ve toplumsal olarak
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu Toplum Birlikleri Buca
Belediyesinin de desteğiyle Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde hafta
sonu düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Rotary Katılımcı Toplum Birlikleri
ve Desteklenen Kadın Örgütlenmeleri Buca Belediyesinin Kültür Sanat Merkezinin bahçesinde açtıkları standlarda Buca'dan ve İzmir'in her yerinden gelen
ziyaretçilere kendi ürettikleri ürünleri sattı. Köylerden gelen sebze, ot, peynir,
süt, yumurta, ekmek gibi doğal yetiştirilmiş ürünler; el yapımı takı, aksesuar,
iğne oyası, ipek, keçe, kaneviçe, dantel gibi tekstil ürünleri ile birlikte orada
yaptıkları yiyecekleri sıcak satışa sundular. Buca Kültür Sanat Merkezi köşkünün içinde film gösterimleri, fotoğraf sergisi, oda orkestrası müziği gibi kültür-sanat etkinlikleri ve söyleşiler yapılırken, bahçede Buca Roman Orkestrasının müzikleri katılımcılara ve gelen konuklara eğlenceli saatler yaşattı.
Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu, Rotary'nin insana
dokunan en önemli ayağı olan toplum birliklerine bu etkinlik için ev sahipliği
yapan başta Buca Belediyesi olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür etti.
Gün boyunca süren etkinlikler özel rehberler eşliğinde Buca'nın tarihsel
yerlerinin gruplara araçlarla gezdirilmesiyle birlikte sona erdi.

Beyoğlu Rotary'den Obezite ve şişmanlık eğitimi

B

eyoğlu Rotary Kulübğ 14 Mart Salı günü, M.E.B. Beyoğlu Bölgesi’ne
bağlı Dr. Fatih Bal İlköğretim Engelli Okulu’nda Prof. Dr. Şükrü
Hatun'un anlatımıyla, öğretmen ve velilere "Çocuklarda Obezite ve Şişmanlık"
konusunda bir eğitim verdi. Kulüp başkanı Oya, üyeler Betül ve Tuba’nın katılımıyla bu proje de gerçekleşmiş oldu.

Şişli Rotary Sevgi Kütüphanesi projesi

Ş

Rotary Toplum Birlikleri Buluşması
Rotary 2440. Bölge Federasyonu, bölgeye bağlı kulüplerin oluşturdukları
Toplum Birlikleri için Buca Belediyesi ev sahipliğinde "Rotary Toplum Birlikleri
Buluşması" adıyla hafta sonu bir etkinlik düzenledi

işli Rotary kulübünün 10 yıldır süregelen "Sevgi Kütüphanesi" projesi
devam ediyor. Şişli Rotary bu proje kapsamında sivil toplum örgütlerine özel bir sponsorluk dosyası gönderiyor ama tekil bağışçı almak için proaktif çalışma yapmıyor.
Bir diğer projesinde, Şişli Rotary Kulübü, kardeş kulübü olan Almanya Radolfzell Hegau ile Alman öğretmen-öğrenci değişimini başarıyla sürdürüyor.
Farklı enstrümanlar çalan 8 MSÜ Devlet Konservatuarı ve 4 İTÜ Türk Müziği
Devlet Konservatuarı öğrencisi Ekim 2016'da Almanya Konstanz bölgesine
gittiler ve o bölgede enstrüman çalan öğrencilerin evlerinde kalıp önden tespit edilmiş eserleri birlikte çalarak Radolfzell ve Singen kentlerinde iki konser
verdiler.Önümüzdeki Nisan ayında bu kez Alman öğrenciler İstanbul'a gelecekler ve konuk ettikleri arkadaşlarının evlerinde kalıp ortak eserlerle İTÜ ve
MSÜ'de konser verecekler.
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Demirtaş Rotary ve Bursa Rotaract ortaklaşa RYLA düzenledi

D

emirtaş Rotary Kulübü ve Bursa Rotaract Kulübü’nün ortaklaşa
düzenlediği RYLA (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) Semineri büyük ilgi gördü. Liderlik ve mizah teması ile düzenlenen seminere Türkiye’nin
çeşitli şehirlerinden gelen ve yaşları 18 ile 28 arasında değişen 80 genç
katıldı.
Can Köseleci’nin moderatörlük yaptığı RYLA seminer açılış konuşmaları ile başladı. Bursa Rotaract Kulübü Başkanı Ömer Mersin, gençler için
yapılan bir organizasyona, gençler olarak katkı yapmaktan büyük keyif
duyduklarını söyledi. Demirtaş Rotary Kulübü Başkanı Aykut Erpamukçu
da, mizahın toplumda kenetleyici etkisi olduğunu, bu nedenle RYLA seminerinin ana temasını mizah olarak belirlediklerini söyledi. Rotary 2440. Bölge RYLA Komitesi Başkanı Kökten Ulaş Birant ise RYLA seminerine katılan
gençlere bir yandan liderlik eğitimleri verirken, diğer yandan da olaylara
mizahi açıdan bakmayı öğretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

GENÇLER GELECEĞİMİZİN MİMARLARIDIR
Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu ise gençlerin geleceğe iyi hazırlanmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Gençler
doğru yönlendirilirse geleceğin daha güzel şekilleneceğini söyleyen Rodoplu, “Sevgili gençler, her biriniz farklı şehirlerden buraya geldiniz. 2 gün süresince burada liderlik konusunda çok yararlı bilgiler edineceksiniz. Ayrıca
tanışıp yeni dostluklar kuracaksınız. RYLA Seminerleri ile hedefimiz liderlik vasfı olan gençlerimiz bulmak ve geleceğin liderleri olarak yetişmelerine
katkı yapmaktır Bu güzel organizasyonu yapan Demirtaş Rotary ve Bursa
Rotaract kulüplerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

İLGİYLE DİNLEDİLER
Rotary 2440. Bölge 2017-2018 Dönemi Federasyon Başkanı Lütfi Demir, 2018-2019 Dönemi Federasyon Başkanı Alâeddin Demircioğlu’nun da
katıldığı seminerde; gençlere lider olmanın en zirvede olmak anlamına gelmediği, her takımın bir lideri olduğu ve liderliğin öğrenilebilen bir yetenek
olduğu anlatıldı.
2 gün devam eden seminerde Profesyonel Koç ve Uzman Eğitimci İnci
Tokatlıoğlu, “Gerçek Liderlik”, İlknur Kalıpçı, “Atatürk’ün mizaha bakışı” konularını anlattı. Prof. Dr. Meltem Onay, “Mizah, Eleştirel Düşünce ve Bilgelik” konulu bir konuşma yaptığı seminerde, Doç. Dr. Serdar Nasır, “Liderlik,
Stres Yönetimi ve Mizah” üzerine sunum yaptı. Tiyatro sanatçısı Bora Özkula, “Beden Dili ve Mizah”, Yönetici Koçu Fuat Yalçın, “Yapıcı Mizah ve Liderlik”
üzerine deneyimlerini ve düşüncelerini paylaştılar. Ünlü Oyuncu Sarp Apak
ise “Hayat ve Mizah” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.
Öte yandan RYLA Seminerine katılan gençler, seminer sonunda yaptıkları değerlendirmede, gelecekte hayatlarını şekillendirme konusunda oldukça yararlı bilgiler edindiklerini ve kendilerine yeni hedefler koyduklarını
söylediler. Semineri düzenleyen Demirtaş Rotary Kulübü ve Bursa Rotaract
Kulüplerine teşekkür eden katılımcı gençler, edindikleri bilgileri ve kazandıkları tecrübeleri arkadaşları ile de paylaşacaklarını da belirttiler.
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Demirtaş Rotary Kulübü ve Bursa Rotaract Kulübünün
ortaklaşa düzenledikleri RYLA geniş bir katılımla "mizah"
teması üzerine gerçekleşti

