
Antalya Runatolia 2019’da 
Türk Rotaryenler ve Türk 
Eğitim Vakfı gençlerimizin 

eğitimine destek sağlamak amacı ile el 
ele verdi. Runatolia Maratonu, 13 yılda 
ülke turizmine ve Antalya’nın tanıtı-
mına büyük katkılar sağlayan Türki-
ye’nin vazgeçilmez spor etkinliği ola-
rak yerini her geçen sene daha da sağ-
lamlaştırmaya devam ediyor. 

Antalya ilinde bulunan Rotary Ku-
lüplerinin organizasyonu ile Türki-
ye’nin dört bir yanından gelen Rotar-
yenler, 3 Mart’ta Antalya’da düzenle-
nen maratonda, gerek koşucu sayısıyla, 
gerek bağışçı sayısıyla, gerekse şimdiye 
kadar topladıkları bağış miktarı ile en 
önde koştu. 

Bu yıl, maratona katılan Rotaryen-
lerin arasında atletizme gönül vermiş 
koşucuların yanı sıra hayatında hiç bir 
atletizm etkinliğine katılmamış her 
yaştan insan da yer aldı. 110 Rotaryen 
ve yakının koştuğu maratonda, 1.858 
bağışçı sayısına ve 342.445 TL bağış 
miktarına ulaşıldı. Elde edilen bağış, 
gençlerin eğitimine destek vermek 
amacı ile, Türk Eğitim Vakfı burs fonu-
na aktarıldı. Bağışlar 18 Mart tarihine 
kadar devam edecek. 

Bunu bir iyilik koşusu olarak kabul 
eden Rotaryenler, yaşadığımız dünyayı 
hep birlikte daha yaşanabilir kılmanın 
bir gencin hayatına dokunmak ve O’nu 
eğitmekten geçtiğine inanıyor; bu ne-
denle de, "Bir Genç Değişir Çok Şey 
Değişir" görüşünde birleşiyor. 

Onlarca Sivil Toplum Kuruluşunu 
ve binlerce "İyilik Peşinde Koşan" 
insanı buluşturan Runatolia 2019’a ka-
tılan Rotary Türkiye Ailesi, ülkemiz 
gençlerine ışık olmaktan ve ülkemiz-
deki gönüllülük bilincinin geliştiril-
mesine öncülük etmekten büyük gurur 

duyduklarını ifade 
ediyor; duygularını 
"Çabalarımız Ül-
kemizin Aydın-
lık Geleceğine 
Armağan Olsun"-
diyerek belirtiyor.   

Rotary, top-
lumların öncelik-
li sorunlarına çö-
züm üretme ve ya-
şam koşullarını 
daha da iyileştir-
me arzusunu taşı-
yan gönüllülerin 
küresel ölçekte bir 
araya gelmesinden 
oluşuyor. Her yıl, 
1.200.000’den fazla sayıdaki Rotar-
yen, 200’den fazla ülke ve coğrafyada-
ki 35.000’den fazla Rotary Kulübünde 
hem yerel, hem de küresel boyutta kay-
naklarını, yeteneklerini, mesleklerini 
seferber ederek dünyamızın çok daha 
fazla yaşanılabilir bir yer olmasına 

katkıda bulunmak için çalışıyor. Her 
sene, öncelikli olarak barışın sağlan-
ması ve anlaşmazlıkların çözümü, ka-
dın ve çocuk sağlığı, çevre ve temiz su, 
hastalıklarla mücadele, temel eğitim 
ve okuryazarlık, ekonomik ve toplum-
sal kalkınma alanlarına odaklanılan 
binlerce proje ile yaşamlar değişiyor.  

TÜRK ROTARYENLER RUNATOLIA’DA “BİR GENÇ, BİR HAYAT“ SLOGANIYLA 
TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS FONUNA KATKI SAĞLAMAK İÇİN KOŞTU

Antalya Runatoli 2019 Maratonu sonucu1.858 bağışçı sayesinde TEV için 342.445 TL 
bağış miktarına ulaşıldı.



KULÜPLERDEN HABERLER

Özel gereksinimli çocuklar için dünyada sadece dört 
örneği olan ve Bornova Belediyesi, Erke Özel Eği-
tim ve Rehabilitasyon Merkezi, Erke Özel Sprocular 

Kulübü Derneği, Özsu Balık ve Karşıyaka Rotary kulübünün 
de katıkılarıyla gerçekleşen Terapi Bahçesi, Bornova’da  dü-
zenlenen neşeli bir törenle açıldı. 

Bornova Belediyesi’nin tahsis ettiği 4 bin 500 metrekare-
lik alanda kurulan Erke Terapi Bahçesi’nin açılışına özel ge-
reksinimli çocukların mutluluğu damga vurdu. Terapi Bah-
çesi’nde özel gereksinimli çocukların binicilik destekli terapi 
ünitesinden duyu bahçesine, yalın ayak yürüme parkurun-
dan, denge parkurları gibi pekçok eğitim alanı bulunuyor.  

DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ
Erke Terapi Bahçesi'nin Kurucusu Banu Kavalar,  günü-

müzde otizm, obezite, hiperaktivite, öğrenme bozuklukları 
gibi sorunların artış gösterdiğine dikkat çekerek "Kurduğu-
muz terapi bahçesi ile açık alanda doğanın iyileştirici 
etkisinden yararlanarak eğitimin kalitesini ve niteli-
ğini arttırmayı amaçlıyoruz. Burada özel bireylerimiz 
için eğlenceli parkurların yanında, aynı zamanda top-
rakla uğraşıp, çiçek ve sebze yetiştirebilecekleri horti-
kültür alanı oluşturduk" dedi.  Özel gereksinimli çocukla-
rın en büyük sorunun evden dışarı çıkamamak olduğunu ifa-
de eden Kavalar "Terapi Bahçesi ihtiyaç duyan herkesin 
evden dışarı çıkıp buluştuğu ve terapi desteği alacağı  
bir  alan olacak" diye konuştu. 

HERKESE AÇIK
Terapi Bahçesi’nin dünyadaki en iyi örneklerinden ilham 

alınarak tasarlandığını söyleyen Kavalar "Engelli bireyle-
rin yanı sıra fiziksel, ruhsal ve zihinsel terapi deste-
ğine ihtiyaç duyan herkese ücretsiz olarak yararlana-
bilecekleri bir alan sunduk.  Doğru ekipmanlarla, iyi-
leştirme sürecini hızlandırmayı ve eğitimin niteliğini 
artırmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki bu bahçe konuk-
larımız için hem terapi, hem de tedavi niteliğinde ola-
cak" dedi.  2440. Bölge Federasyon Başkanı Guvernör Ala-
eddin Demircioğlu da engel-
li kişilerin kapalı alanlara 
mahkum olduğunu, Terapi 
Bahçesi’nin bunu tersine çe-
vireceğini söyledi. Alanı 20 
yıllığına tahsis ettiklerini 
söyleyen Bornova Belediye 
Başkanı Olgun Atila da "Ge-
leceğe umutla bakmamı-
zı sağlayan, hayata daha 
sıkı sıkıya bağlanmamız 

için bize ışık yakan güzel yürekli kardeşlerimizin artık 
çok özel bir parkı var" dedi. 

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla tarafından açılışı 
yapılan parkı Karşıyaka Rotary Kulübü Vakıf projesi şekline 
dönüştürememesine rağmen, kulübün destek olmayı taahhüt 
ettiği bu projeye inanan ABD'deki 6550. bölgeden Libertyville 
Sunrise Rotary kulübü de 2.000 dolar katkıda bulundu.

Türkiye’nin ilk Terapi Bahçesi, Bornova’da hizmete açıldı

Terapi Bahçesinin genel görünümü altta. Herkese açık olan terapi 
bahçesinde çocukların faydalanmakta oldukları aktivitelerden bazıları 

yukarıdaki resimlerde  
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