KULÜPLER’DEN HABERLER

Agora RK Geleneksel Resim Yarışması Tamamlandı

A

gora Rotary Kulübünün her sene düzenlediği Resim Yarışmasının
Ödül Töreni 23 Nisan 2014 tarihinde Bayraklı Kaymakamı Adem
Arslan, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Garnizon Komutanı Murat
Yılmazarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürünün katıldığı organizasyon ile gerçekleştirildi.

renle sertifikalarını aldı. Girişimcilik Kursunun bu yıl 2. sini düzenlediklerini ve
şimdiye kadar 90 girişimciyi iş sahibi yaptıklarını ifade eden Bornova Rotary
Kulübü Başkanı Hakan Örnekoğlu “Kursiyerlerimizin kursları başarı ile bitirmeleri bizi mutlu etti. Kursun doğru insanlara verildiğini ve şehrimize, ülkemize
faydalı bir proje olduğunu bir kere daha yerinde gördük. Özellikle hanımların
bu kursa katılmalarından dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Günümüzde
kadınlarımızın genelde evde olduğu bir ortamda girişimci kursiyerlerimizin
çoğunluğunun kadın olması bizi ayrıca gururlandırdı. Gerçekten pırıl pırıl bir
ekip gördük. Bu ekip umarım bir çok başarılara imza atar. Genelde hanımların
kendi yeteneklerini sergileyebileceği el sanatları, seramik, yiyecek, içecek gibi
konularda işler kuracaklarını gördük. Hepsine şimdiden başarılar diliyor, kutluyorum” diye konuştu.

Bostanlı RK’nden Örnek Proje : Yaren Bebek
Balçova Rotary ve Mozart Akademi’den dünyada bir ilk

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Balçova Rotary Kulübü,
Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) yararına Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nde 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri düzenledi. Yaklaşık 1,500 dinleyicinin bulunduğu gecede dünyada ilk kez Carmina Burana adlı eser 200 kişilik Çocuk Korosu tarafından seslendirildi.
Balçova Rotary Kulübü Başkanı Ali Balcı “200 çocuk 8 aydır bu konsere hazırlanıyordu. Carl Orff’un ünlü eseri Carmina Burana’yı dünya’da ilk kez
bir çocuk korosu Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Türkiye görme özürlüler kitaplığı yararına seslendiriyor olması bir kaç açıdan farklı bir mutluluk yaşatıyor hepimize”
diye konuştu.
Balcı, Balçova Rotary Kulübü olarak bu gecenin oluşmasında katkı sağlayan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesine, TAV’a, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne, Mozart Akademi Çok Sesli Çocuk ve
Gençlik Korosu, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, Özel Piri Reis Okulları çocuk korosuna ve çocukları bu özel geceye hazırlayan koro şefleri Fatma
Cinpir, İlhan Cinpir, İlhan Akyunak ve Ekim İlgen’e solistler soprano Evren Işık,
Tenor Hakan Aysev ve Tenor Erdem Erdoğan’a da teşekkür etti.

Bornova RK girişimcilik kursu başarıyla tamamlandı

B

ornova Rotary Kulübü, Karabağlar Belediyesi ve KOSGEB’in ortaklaşa olarak düzenlediği “Girişimcilik Kursu”na katılan 60 girişimci tö-
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B

ostanlı Rotary Kulübünün Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde tedavi
gören çocukların tedavilerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yaren Bebek Projesi kulübün olağan toplantısında katılımcılarla paylaşıldı. Hasta çocukların tedavi süreçlerini “Yaren” adı verilen bez bebeklerle geçirmesini öngören projede tam bir “gönüllü” festivali yaşandı. Bostanlı Rotary
Kulübü’nün liderliğindeki projede ünlü modacı Zeynep Acar, ilk bağışçıların
bulunması ve bebeklerin süslenmesi için kumaş desteği verdi. İzmir Ekonomi
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır liderliğinde bölüm öğrencileri Yaren Bebek’ler
için farkındalık yaratmak üzere bebekleri süsleyerek giydirdiler. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim görevlileri Burak Amirak ve Selin Türkel liderliğinde bölümün son sınıf öğrencileri halkla
ilişkiler, reklam ve tanıtım projeleri oluşturdular. Öğrenciler arasında oluşturulan 4 grubun yaptığı projeler bir yarışma ile değerlendirildi.
Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Kerem
Kaban ve öğrencileri tarafından, Bostanlı RK üyesi Rüçhan Gürel’in oyuncu
desteği ile kısa film çekildi. 8. Renk isimli film 6. ROFİFE’de Film Kulübü Özel
Ödülü’ne layık görüldü. Kulüp üyeleri, eşleri ve Rotary Gönüllüleri gerçekleştirdikleri organizasyonlarda Aysel Salih Baysak Anaokulu, Wonderland Anaokulu, Bostanlı Anaokulu, Buca Avukat İlhan Ege Anaokulu, Bizim Kulüp Anaokulu ve Karşıyaka Suzan Divrik Kız Meslek Lisesi Anaokulu öğrenci ve velilerinin katılımları ile anaokullarında Yaren Bebek Etkinlikleri düzenleyerek bir
yandan çocukların velileri ile bebekleri süslemelerini sağlarken, diğer yandan
Yaren Bebek’in kim olduğu, hasta çocuklara nasıl faydalar sağladığı, projeye sağladıkları katkının önemi çocuklar ve aileleri ile paylaşarak, farkındalık
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yaratılmasını sağladılar. Bostanlı Rotary Kulübünün hamiliğini yaptığı Bostanlı Rotaract
Külübü ve Bostanlı İnteract
Kulübü üyeleri de projenin
simgesi Yaren Bebeklerle farkındalık çalışmalarına ve bağış toplanmasına katkı sağladılar. Ayrıca Bostanlı
Rotaract Kulübü yine projeye destek olmak üzere açtıkları http://yarenbebek.
blogspot.com.tr/blogu üzerinden farkındalık çalışmalarına katkı sağladılar.
Dr.Behçet Uz Çocuk Vakfı-BUVAK ile yapılan işbirliği neticesinde, 7’den 70’e
toplumun her kesiminin katkı koyduğu proje kapsamında hastanenin pek çok
servisinin ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Yapılan bağışlarla;
- Cerrahi Servisi Ameliyat Bölümüne 1 adet çamaşır makinesi,
- Acil Servise 3 adet uzaktan ateş ölçer ve 1 adet dijital tansiyon aleti,
- Onkoloji Servisine 40 adet beslenme seti,
- Süt 2 Bölümüne 1 adet set altı buzdolabı,
- Dermatoloji Servisine 40 adet bistro çeşitleri,
- Onkoloji Servisine 1 adet acil arabası alındı.
- Yeni Doğan Servisinin tüm perdeleri yaptırıldı.
Yapılan bağışlarla hastanenin ihtiyaçlarının alımına devam edilmekte.
Bostanlı Rotary Kulübü tarafından Hilton Oteli’nde düzenlenen olağan toplantıda Yaren Bebek Projesi için dönem boyunca yapılan tüm çalışmalar hazırlanan görsel sunumlar eşliğinde anlatılarak projenin sağladığı başarı ve sürdürülebilir bir proje olduğu paylaşıldı.

Bostanlı RK tiyatro
ödülleri

B

ostanlı Rotary Kulübü tarafından Rotary
çatısı altında Türkiye’de ilk
kez gerçekleştirilen 1.Tiyatro
Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bostanlı
Rotary Kulübü Kültür Sanat
Komitesi Başkanı Rüçhan
Gürel’in yürüttüğü proje çerçevesinde, bu yıl tiyatro sezonu boyunca sahnelenen 30
oyun, Bostanlı Rotary Kulübü
Üyelerinden oluşan 11 kişilik jüri tarafından izlenerek Ödenekli Tiyatrolar ve
Özel Tiyatrolar olarak iki klasmanda 16 kategoride olmak üzere toplam 32 sanatçı ödüle layık bulundu. Han Tiyatrosu Ünal Gürel sahnesinde gerçekleşen
ödül töreni öncesi düzenlenen kokteylde Rotary Ailesi ve tiyatro sanatçıları bir
araya gelerek sohbet etme imkanı buldular. Rotaryenlerimiz ve eşleri ile sanatçıların ve halkın yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde salon doldu taştı. Ödül
töreninin açılış konuşmasını yapan Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Berkay Eskinazi konuşmasına ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ““Hepiniz millet
vekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat
sanatkar olamazsınız.” sözleri ile başlayarak büyük alkış aldı. Bir ülkenin geliş-

mişlik düzeyinin sanata ve sanatçısına verdiği değerle ölçüldüğü gerçeğinden
hareketle Türkiye’de Rotary çatısı altında bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Berkay Eskinazi “İzmir’den sanata destek amacıyla
başlattığımız bu yarışmanın her geçen yıl büyüyerek geleneksel hale gelmesi
en büyük arzumuz.” dedi. Ödüle layık bulunan sanatçılar ödüllerini kulüp üyelerinden alırken, içinden geçmekte oldukları zorlu süreçte sanata ve sanatçıya
değer vererek böylesi anlamlı bir destek sağladıkları için Bostanlı Rotary Kulübüne teşekkürlerini ilettiler.

Engelliler RYLA Semineri başarıyla tamamlandı

D

önemin son, 2440. bölgenin ilk Engelliler RYLA Semineri 5-6 Nisan
2014 tarihlerinde Çekirge Rotary Kulübü evsahipliğinde Bursa Holiday Inn Otelinde başarıyla tamamlandı.
RYLA Komite Başkanı Hülya Köseleci RYLA ile ilgili olarak şöyle konuştu: “UR. 2440. Bölge olarak ilk kez Engelli RYLA Semineri düzenlemiş olmanın
heyecanını taşımaktayız. Çekirge Rotary kulübü organizasyonu ile 5-6 Nisan
2014 tarihinde Bursa Holiday Inn Otel’de ‘LİDERLİK ENGEL TANIMAZ’ teması
ile 35 engelli gencimizle birlikte muhteşem bir RYLA semineri yaşamış olduk.
Rtn. Memiş Yılmam, Ayna Danışmanlık’tan İnci Aktaş ve Özlem Aktaş ve tiyatro
oyuncusu Kamil Atlıman eğitmen olarak katıldılar. Ayrıca engelli olimpiyat
yüzme şampiyonu Durducan Nevruz ve engelli milli maratoncu Nihat Demir
başarı öykülerini ve kişisel mücadelelerini engelli gençlerimizle paylaşarak
onlara örnek oldular. Engelli gençlerimizle birlikte Çekirge Rotary ailesi, Cumartesi gecesi Bursa kent Konseyi Engelliler Meclisi Kalbin Ritmi grubu eşliğinde ‘eğlencede engel yoktur’ sloganıyla çok güzel bir gece yaşadılar. Ancak
RYLA’nın asıl sürprizi, RYLA’yı ziyaret eden Roberto Carlos oldu. Benzetmek
gerekirse, RYLA’ya gökten düşmüş gibi gelen Roberto Carlos ile bir fotograf
karesinde yer almak gençlerimizi çok mutlu etti. Bu muhteşem organizasyonu gerçekleştirmek amacıyla aylardan beri özveri ile çalışan başta Çekirge RK.
Başkanı Didem Şanlı ve Kulüp RYLA Organizasyon Komite başkanı Zerrin Özgüle olmak üzere tüm Çekirge Rotary, Çekirge Rotaract ve Çekirge Interact
ailesine şükranlarımı sunarım. Bugüne kadar bölgemizde yapılmamışı yaparak bizlere Çekirge Rotary ailesi örnek oldular. RYLA’mızı ziyaret eden GDG Ahmet Gürmeriç ve GLDGA İsmail Rodoplu ile tüm bölge görevlileri, kulüp başkanları ve Rotaryen dostlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca bu seminere engelli
genç gönderen ya da bir engelli gence sponsor olarak destek olan tüm kulüplere teşekkür ederiz. 3 dönemden bu yana sürdürdüğüm Bölge RYLA komitesi başkanlığı görevimi bu son 18. RYLA semineri ile tamamlamış olmanın tatlı
burukluğunu yaşamaktayım. Engellilere yönelik RYLA seminerlerinin gelecek
dönemlerde de devamı olmasını dilerim.
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binayı yenileyerek köye güzel bir anaokulu kazandırdılar. Bina aynı zamanda
köy kadınları için halk eğitim merkezi olarak da hizmet verecek.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rotaract Kulübü Başkanı Zeynep Alpagot,
sponsorlar ve üyeler sayesinde yüklü bir bütçeyle kötü durumdaki lojmanın
yeniden kullanılacak hale geldiğini belirterek, “Hem anaokulu öğrencilerimiz
güzel bir binaya kavuştu hem de Seferihisar Belediyesinin desteği ile köy kadınları halk eğitim merkezi olarak da kullanılacak binada eğitim alabilecekler. Seferihisar Belediyesi tarafından haftada 3 gün görevlendirilecek olan eğitmen
köylü kadınların ihtiyacı olan eğitimleri verecek” diye konuştu.

Çeşme RK Uçurtma Şenliği Düzenledi

Ç

eşme Rotary Kulübü geleneksel olarak düzenlediği uçurtma şenliğini
bu sene 23 Nisan 2014 tarihinde Toplum Birliğinin bulunduğu
Germiyan’da gerçekleştirdi.

Kuşadası RK I. Satranç Turnuvası 23 Nisan’da yapıldı

K

Öğrenci Bursları için “Unutulmayanlar” konseri

D

okuz Eylül Rotary Kulübü yüksek öğrenim burslarına katkı için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Unutulmayanlar” konseri
düzenledi. Yaklaşık bin kişinin izlediği konserin tüm gelirinin öğrenci bursuna
aktarılacağını kaydeden Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Fatih Akçiçek, “Biz
Dokuz Eylül Rotary Kulübü olarak bölgenin standardının çok ötesinde burs veriyoruz. Yani her ay bizim verdiğimiz burs miktarı ile bir koru oluşturmak mümkün. 1993 de kulübümüzün kurulduğu günden beri kulübümüzün böyle bir kültürü var. Burslar bizim öncelikli etkinlik alanımız” diye konuştu. 60’lı yılların romantizmini yansıtan parçalardan oluşan konserin solistleri Livio Angelisanti
ve Maça Beşlisi idi. Konser öncesi ve sonrasında Rotaryen eşlerinin hazırladığı
yiyecek ve içeceklerle katılımcılara kokteyl verildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rotaract Kulübü
köye anaokulu kazandırdı

İ

zmir Ekonomi Üniversitesi Rotaract Kulübü üyeleri Seferihisar Düzce
Köyü’nde eskiden lojman olarak kullanılan bugün harabe hale gelmiş
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uşadası Rotary Kulübü I. Satranç Turnuvasını Özçelik Otel”de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı etkinlikleri dahilinde gerçekleştirdi. TSF Kuşadası İlçe Temsilcisi Nida Ballı”nın desteği ile gerçekleşen turnuva 2 kategoride gerçekleşti.
(2001 -2002-2003-2004 doğumlular ve (2005-2006-2007 doğumlular olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen turnuvanın ilk hamlesini Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Esat Kardıçalı ve Kuşadası
Rotary Kulübü Başkanı İbrahim Durak yaptı. Turnuvada 2001-2004 Doğumlularda 1.liği Egemen Gümüşkaya 2.liği Emre Onat Yıldız 3.lüğü ise Yiğit Özden
aldılar 2005-2007 doğumlularda ise 1.lik İrfan Tuna Genç”in 2.lik Umut Can
Taşkan”ın 3.lük ise Muhammed Yusuf Çelik”in oldu. Turnuvanın 3.lük ödüllerini
Gelecek Dönem Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı Suat Kutucu 2.lik ödüllerini
Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı İbrahim Durak ve 1.lik ödüllerini ise Kuşadası
Kaymakamı Sayın Muammer Aksoy verdiler. Kuşadası Kaymakamı Muammer
Aksoy Kuşadası Rotary Kulübünü bu güzel ve gelecek açısından önemli turnuvayı düzenledikleri için kutladığını belirtti ve Kazanan ve katılan tüm çocukları
velileriyle beraber tebrik etti. Bu yıl ilk kez gerçekleşen turnuvanın geleneksel hale gelmesi için çalışacaklarını belirten Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı İbrahim Durak Hedeflerinin önümüzdeki yıllarda Ulusal ve daha sonrasında Uluslararası Turnuva gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Katılımlarından
dolayı Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy”a şükranlarını sunan İbrahim
Durak Geçen ay gerçekleşen Resif Projesinde de Kaymakamlık olarak Resif
Projesine verdikleri desteğin önemini vurguladı. Tören Kuşadası Rotary Kulübü başkanı Ibrahim Durak”ın TSF Kuşadası ilçe temsilcisi Nida Ballı”ya şükran
Plaketi vermesiyle sona erdi.

Mavişehir RK Engelsiz Palet Projesine destek verdi

M

avişehir Rotary Kulübü, Ege Üniversitesi Su Altı Topluluğunun (EGESAT) Engelsiz Paletler Projesine destek vererek 18 engelli öğrenci-
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nin sportif faaliyetlere katılımını sağladı.
Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Lütfiye Kula, projeye sponsor olarak
bütün masrafları karşıladıklarını, Engelsiz Paletler adıyla tişörtler, bornozlar
yaptırdıklarını ifade ederek bu öğrencilerin suyla ilk kez tanıştıklarını, önce
yüzmeyi sonra dalmayı öğreneceklerini söyledi. Kula, “Çok güzel ve çok heyecan verici bir proje. Hepsi de çok mutlular. Bu mutluluğu görerek bu projenin
bizler için de ne kadar doğru bir proje olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Merkezi yararına Alsancak Kedi Kültür Sanat Merkezi’nde 1 günlük resim sergisi açtı. Sergiye Karşıyaka Kaymakamı Saadettin Yücel ve çok sayıda Rotary
gönüllüsü katılırken sergiden elde edilecek gelir resimleri yapan çocuklarla,
çocukların okullarına aktarılacak.

Projeyi geçen yıl ilk başlatan Dokuz Eylül Rotary Kulübü Üyesi Nurettin Günüç 3 okuldaki engelli öğrencilerin yaptıkları yağlı boya tabloların sergilendiğini belirterek, “Öğrencilerimiz hem kendilerine hem de okullarına katkı sağlıyorlar. Bunun da lokomotifleri Rotary Kulüpleri” diye konuştu.
Ege Üniversitesi Su Altı Topluluğu (EGESAT) Aile İletişimi Danışma Birimi
Koordinatörü Tayfun Koç da geçen yıl başlatılan projenin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek “Burada 18 tane engelli öğrencinin sportif faaliyetlere katılımları ve topluluğumuzda herkes dalgıç olduğu için de çocuklara
dalış deneyiminin nasıl bir şey olduğunu, spora ilgi kazanarak sosyal yanlarının
gelişmesini ve bunu alışkanlık haline getirmelerini amaçlıyoruz” dedi.
Koç, amaçlarının
bu kadarla kalmadığını aynı zamanda
Ege Üniversitesindeki öğrencilerin sosyal
sorumluluk bilincini
kazanmasını istediklerini vurgulayarak, “Buradaki etkinliğin Türkiye’de literatürde olmadığını gördük onun için eğer uygulayabilirsek bunu bir araştırma
haline getirip literatüre de sunmaya çalışacağız. 18 tane hafif mental zihinsel
engelli öğrencimiz var. Bizim topluluktan gönüllü olan 40 öğrencimiz onları
sporla tanıştırdı. Sınır zeka öğrencilerimiz de var, 60-65 IQ ya sahip öğrencilerimiz de. 2 gün boyunca ilk gün suya alıştırma etkinliğinde aynı zamanda öğrencilerden hangisinin dalış sporunu yapabileceğini, dalışta zorlanıp zorlanmayacağını öğrenmek amacıyla onları suya ısındırıyoruz. Ayrıca öğrencilerin
özelliklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Nasıl davranışlar sergilerler, suyun altında
tehlikeli bir duruma maruz kalabilirler mi diye” şeklinde konuştu.

Özel Ressamlardan Yağlı Boya Resim Sergisi

R

otary 2440. Bölge 8. grup Rotary Kulüpleri engelli çocukların yaptığı resimlerden oluşan “Özel Ressamlardan Yağlı Boya Resim Sergisi”
açtı. Sergiden elde edilen gelir yine engelli çocuklara ve okullarına aktarılacak.
Alsancak, Buca, Dokuz Eylül, Güzelyalı ve Kordon Rotary Kulüplerinden
oluşan 8. grup Rotary Kulüpleri, İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Karşıyaka Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ve Aliağa Özel Eğitim İş Uygulama

Bursa RK İklim Değişikliği Seminerlerinin 13.sü
Tamamlandı

B

ursa Rotary Kulübü Su - Açlık - Sağlık komitesi (SAS) “İklim Değişikliği” konusunda toplumda farkındalık yaratma amaçlı konferanslarına
devam ediyor. Dönemin onüçüncü konferansı 29 Nisan 2014 tarihinde, Uludağ Üniversitesi A.O.Sönmez Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirildi. Her konferansın başlangıcında yapıldığı gibi dinleyicilere Rotary kulüpleri ve çalışmaları ile ilgili tanıtım yapıldı. Yaklaşık 90 öğrenci ve 3 öğretim
görevlisinin takip ettiği bu konferansı Komite Başkanı Ersin Karaaslan verdi.
Kendisine Kulüp üyesi Turhan Karaçim ve Muradiye Rotary Kulübü Gelecek
Donem Başkanı İlkem Güner refakat ettiler.

Demirtaş RK
Kitap Okuma
Yarışması
Düzenledi

D

emirtaş Rotary Kulübü
Toplum Birliği Demirtaşpaşa İlkokulunda düzenlediği Kitap Okuma Yarışmasını tamamladı. 22 Nisan 2014 tarihinde yapılan ödül töreninde 90 öğrenci
ödüllendirildi.
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“Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor”
Pekin’den Ödülle Döndü

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Rotaryen Eşlerinin TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk
Kabartma Baskılı “Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor”
isimli Yemek Kitabı bu yıl 19. su düzenlenen GOURMAND Dünya Yemek Kitapları Yarışmasında “Yardım ve Fon Yaratan Kitaplar” kategorisinde birinci oldu.
Bu yıl 20-21 Mayıs 2014
tarihlerinde Çin’in Başkenti Pekin’de gerçekleşen ödül
törenine Uluslararası Rotary Geçmiş Dönem 2440.
Bölge Federasyon Başkanı
Güneş Ertaş ve eşi Figen Ertaş, TÜRGÖK Genel Sekreteri Şafak Özpoyraz ve
kitapta yer alan tariflerin
standart hale gelmesini sağlayarak kitaba destek veren
Şef Ömür Akkor katıldı.
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sında 187 Ülkeden 74 kategoride binlerce kitap, yayınevi, şef ve yazar derece almak için mücadele etti.

Yemek kitabının hikayesi
Rotary 2440. Bölge geçmiş dönem başkanı Güneş Ertaş’ın eşi Figen Ertaş ve bölgeye bağlı rotaryen
eşleri ile birlikte geçen yıl Türkiye’de tek olan TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) ile birlikte uzun soluklu bir projeye
imza atmıştı. Geçen yılın
başından itibaren başlayıp
dönem sonunda tamamlanan projede kabartma baskılı (Braille alfabesi ile) 100
tariften oluşan bir yemek kitabı ve yemek kitabının sesli cd si görme özürlüler için
hazırlanmıştı. Oldukça maliyetli olan bu işin sonunda
son olarak da İMSE (İzmir
Mutfak Sanatları Enstitüsü)
yardımıyla görme özürlü kişilere bir de yemek kursu
düzenlenerek uygulamalı öğrenmeleri sağlanmıştı.
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başarmak adına Başkent Rotary Kulübü tarafından satın alınan, “Air Hokey”
ve “Langırt” masalarında çocuklarla oyunlar oynandı. Başkent Rotary Kulübü,
Interact ve Rotaractlarla hep birlikte temin ettikleri oyuncaklardan çocuklara hediyeler verdiler. Oyun malzemelerinden ortak kullanım için uygun olanları okul idaresine teslim edildi. Tabii ki çok duygusal anlar yaşandı. Katılanlar,
çocukların hastane ortamında kısa da olsa yaşamlarını renklendirmekten ve
onların yüzündeki sevinci görmekten mutlu ama karışık duygularla ayrıldılar.

Nilüfer RK “Boyun Kadar Kitap Oku” yarışması
tamamlandı

N

ilüfer Rotary Kulübünün her sene düzenlediği “Boyun Kadar Kitap
Oku” Yarışması bu sene de başarıyla tamamlanarak dereceye giren
öğrencilere Nilüfer Belediye Başkanı’nın da katıldığı törende ödülleri verildi.

2430. bölgenin küresel bağış projesi gerçekleşti

U

Türkiye-Almanya Ülkelerarası Komiteler Toplantısı
Gerçekleşti

T

ürkiye-Almanya Ülkelerarası Komiteler Toplantısı 1-4 Mayıs 2014
tarihlerinde Almanya’nın Bonn şehrinde gerçekleşti. Toplantıda
Türkiye’yi Komite Başkanı Nevin Can ve Komite üyeleri Mürüvet Algümüş ve
Hayati Uçal temsil ettiler.

.R. 2430. Bölgenin, Samsun Valiliğinin de desteği ile yaklaşık
400.000. TL harcayarak ve Samsun İlkadım RK’nün evsahipliğinde
gerçekleştirdiği dev küresel bağış projesinin açılış töreni 10 Mayıs 2014 tarihinde Samsun ili Vezirköprü ilçesi Tepeören köyünde yapıldı. 2430. bölgenin
halihazırdaki bu en büyük projesinde köy içme suyu, kanalizasyonu, arıtması,
atık su geri-kazanım sistemleri yeniden inşaa edilmiş, köydeki bölge ilköğretim okulu ise modern bir tuvalete kavuşturulmuştur. Yaklaşık 1500’den fazla
kişinin hayatını Rotary ile değiştirmekten sonsuz mutluluk duyduklarını ifade
eden 2430. bölge liderleri, projenin U.R. Vakfının, Güney Kore’den 5 R.K.’nün
ve 2430. bölgeden 12 R.K.’nün yaklaşık 160 bin USD ile desteklediğini açıkladılar. Bu proje, Rotary camiasının ülkemize yaptığı ve yapabileceği hizmetleri
gösterebilmek adına büyük ve güzel bir örnek olarak tarihe geçecektir.

Başkent Rotary Kulübü Onkoloji Çocuk Hastanesindeydi

A

nkara Başkent Rotary Kulübü 6 Nisan 2014 Pazar günü 13.00-15.30
saatleri arasında Rotaractlar, Interactlar, Rotaryen dostları ve eşleri ile birlikte bir projesini daha gerçekleştirdi. Onkoloji Çocuk Hastanesinde
tedavi gören çocuklara ve refakatçılarına Başkent Rotary Kulübü kadınlarının yaptığı nefis tatlı, tuzlu, kek, kurabiye ve börekler ile meyve suyu ikramlarında bulunuldu. Kulüp onkoloji hastanesindeki çocuklara bir nebze olsun
hastalıklarını unutturacak sıcak ve neşeli ortam yaratmayı hedeflemişti. Bunu

Aslantepe Rotary resim yarışması

M

.Arslantepe Rotary Kulübü başkan ve üyeleri 23 Nisan 2014 tarihinde Yeşilyurt Gazi İ.Ö.O. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katıldı. 7 yıldır yapılagelen “Geleneksel 23 Nisan konulu” resim yarışması sonucunda ilk 3 dereceye giren öğrencilere resim setlerinden oluşan
armağanları sunuldu. Çocukların çoşkulu bayram kutlamasına eşlik edildi.
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bu bilinci topluma yaymak” diye konuştu. Baharın gelmesiyle birlikte herkesin
sahillere, doğaya çıkma ihtiyacı hissettiğini ifade eden Yemişçi, gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasını şöyle anlattı:

Hedef 10,000 çocuk projesi

M

. Arslantepe Rotary Kulübü “Hedef 10.000 Öğrenci” projesi kapsamında, 15-16-17 Nisan 2014 tarihlerinde, Eti Sanat Çocuk Tiyatrosunun, Malatya Sabancı Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelediği, “23 Nisan ” adlı oyunda, Yakınca İ.Ö.O.’dan 150, Gündüzbey İ.Ö.O dan 135 , Karaköy
İ.Ö.O.’dan 125 olmak üzere toplam 410 öğrenciyi daha tiyatro ile buluşturdu.
5. yılına giren projede bugüne dek tiyatro ile buluşan çocuk sayısı 3.160 oldu.

“Burada sahilde ve denizin kıyıya yakın yerlerinde geri dönüşümü olmayan
çöp poşetlerinden tutun da cam şişelere, şişe kapaklarına, metal atıklardan
plastik borulara kadar doğada çözünmesi mümkün olmayan çok çeşitli çöp ve
atık malzemelerle karşılaştık ve büyük bir titizlikle kıyı şeridinde ne varsa toplayarak yanımızda getirdiğimiz çöp poşetlerine attık. Bunu yaparken de çevreye
duyarlılığımızı göstermeyi ve örnek olmayı amaçladık. Herkesin kendi çöpünü
çöp kutularına atması gerektiği bunun bir yaşam biçimine dönüşmesi gerektiğini hedefledik. Güzel Urla’mızın sahillerini denizlerimizi tüm kıyı şeridini hatta
tüm doğayı temiz tutmak, korumak ve bu bilincin yaygınlaştığı bir toplum oluşturmak temel görevimiz olmalı.” Urla sahilindeki temizlik çalışmasına temizlik
bilincindeki çocuklar da katıldı.

Mersin Rotary Yükseköğretim Tanıtım günleri

M

ersin Toros Rotary Kulübü olarak on iki yıldır düzenlediğimiz “Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri” (MEYOTAG) etkinliğimizi bu yıl
8-9-10 Mayıs 2014 tarihlerinde başarı ile gerçekleştirdik.

Urla RK üyeleri elbirliği ile Urla sahilini temizledi

U

rla Rotary Kulübü üyeleri Urla Belediyesi eski Başkanı Selçuk
Karaosmanoğlu’nun da katılımıyla Urla sahilinde kıyı temizliği gerçekleştirdi. Urla Rotary Kulübü Başkanı Turgut Yemişçi kulüp olarak doğaya
ve çevreye çok önem verdiklerini belirterek bunun en güzel örneğinin de dünyada karbon ayak izi ölçümü en düşük 2. köy olan Kadıovacık Köyüne verdikleri
destek olduğunu kaydederek “Amacımız temiz bir çevreye temiz sahillere ve
denizlere kavuşmak ve en önemlisi de bunu bir yaşam biçimi haline getirerek
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İzmir Rotary Kulübü başarılı bir RYLA düzenledi
İzmir Rotary Kulübü, 58 gencin katıldığı RYLA seminerine ev sahipliği yaptı. Daha önce programlarda yayınladığımız gibi tüm konuşmacılarımız
özenli şekilde programlarına uydular ve değerli bilgi birikimlerini ve sevgilerini gençlerimizle paylaştılar. Gençler de harika idi. Çok katılımcı çok ilgili ve çok
öğrenme odaklı idiler. Hiçbiri ders kaçırmayı istemedi. Tam zamanında salonda oldular. Bu arada en dikkatli öğrenciler sevgili İzmir Rotary Kulübü üyeleri
ve sevgili eşleri idi. Hepsi tüm toplantıları izlediler ve notlar aldılar. Hatta biraz
geç kalanlar, erken gelenden notlarını tamamladılar… Bu hepimize örnek olacak bir yaşam sevinci işareti olarak belleklerimizde yerini aldı.
Herbiri birbirinden değerli RYLA seminerimizin çok değerli Konuşmacı-

KULÜPLER’DEN HABERLER
ları Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan,Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Beno Kuryel, İclal Kardıçalı, Ayçe Dikmen, Uluğ Atasoy, Zeki Gürdal Karaoğlu gerçekten harika sunumları ile ilgiyi
hep canlı tuttular. Gençler ve tüm katılımcılar hep birlikte çok değişik bilgiler
öğrendik. Bilincimizde yeni ışıklar yaktık. Hepsine verdikleri bu harika destek
için teşekkür ediyorum.
Seminer için çok güzel bir mekanda Kuşadası DoubleTree by Hilton Otelde
idik. Değerli dostumuz Naile Çukurova dostumuzun ev sahipliğinde tüm otel
çalışanları gerçekten kendimizi EVİMİZDE hissettiren duyguyu bizlere yaşattılar. Bu otel tarihi tabakhane dokusu içine öylesine güzel yerleştirilmiş ve o
denli şahane bir manzara sunuyor ki tüm katılımcılar çok mutlu olduklarını
her an belirttiler. Ayrıca çok zengin ve çeşitli menüler içinden seçmekte çok
zorlandık. Kuşadası Limanı manzaralı ve tatlı esintili tertemiz havası ve otel içi
aktiviteleri ile mükemmeldi. Orada zaman geçirmenizi öneririz.
İzmir Rotaract Kulübümüz Başkanı Cem Günalp ile diğer üye Rotaractörlerimiz de bizlere destek verdiler. Karşılama masasında, tiyatro çalışmalarında Aydın ve Zeynep ile tüm gün fotoğraf çekimini özenle yapan Çağdaş Bulut,
teknik masada Gizem Melek’te ellerinden gelen katkı ile seminerimizi bizler
için güzelleştirdiler.
Sevgili Rita Özkesen tüm seminerin neşesi ve heyecanı artırıcı enerjisi ile hepimizin sevgilisi olmayı hak etti. Güzel müzikler seçti.. Her konuyu
düşündü,eksik kalan heryere yetişti… Gelecekte çok başarılı olacağını bugünden ispat etti ve kalplerimizi kazandı. Tabii diğer küçük katılımcımız Ali Özgel
de Rita ile birlikte katkı koydu tüm sevimliliği ile…
Her RYLA toplantısından sonra yapılan anketleri aktaran Bölge RYLA Komite Başkanı Hülya Köseleci bu defa da çok özenli bir sunumu hemen ertesi
günü yayınladı. Kulüp Toplantımızda bu sunumu, YK üyemiz ve UR Prog. Komitesi Başkanı Fevzi Tavus dostumuz üyelerimize açıklamalı olarak sundu. Katılımcı gençlerin genel olarak memnuniyetini yansıtan bu sonuçlar İzmir Rotary
Kulübü Dönem Başkanı SEVGİ Postoğlu olarak beni ve kulüp olarak bizleri
çok mutlu etti. Bölge olarak gençleri destekleyen güzel RYLA’lar yapılması dileğimizdir.

Nemrut Rotary Kulübünün geleneksel projesi artan ilgiyle
devam ediyor: “Engelliler Nemrut Dağının zirvesinde”

A

dıyaman’da, Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut’a Tırmanıyoruz Projesi” kapsamında çok sayıda engelli, Rotaryenlerin yardımı ile Nemrut
Dağı’nın zirvesine çıktı.
Nemrut Rotary Kulübü tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen proje kapsamında çok sayıda engelli Adıyaman’a geldi. Engelliler, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na tırmanış için sabah erken saatlerde hazırlandı. Zorlu
bir tırmanış olmasına rağmen tekerlekli sandalye ile gelen engelliler Rotaryenlerin yardımı ile zirveye tırmanmanın sevincini yaşadı. Devasa tanrı ve kral
heykellerinin bulunduğu zirveye ulaşan engelliler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

lekli sandalyede bir tırmanış gerçekleştirdiğini belirten ve Ankara’dan Gelen
Necla Kılıç, bugün hayatımın gerçekten dönüm noktası diyerek şöyle konuştu:

“Çünkü ilk kez bir dağın zirvesine çıkıyorum. Özellikle de Nemrut dağı gibi
tarihi bir mekanda olmak beni çok etkiledi. Buradaki devasa heykeller ve atmosfer gerçekten büyüleyici. Ben, engelliler için böyle bir organizasyonu düzenleyen Adıyaman Nemrut rotary kulübüne ve sevgili üyelerine çok teşekkür
ediyorum. Çünkü onlar ve bu güzel proje olmasaydı bizler burada olamayacaktık. Ben şanslı bir engelli olarak buradayım ama bütün engellilerin bu projeye
mutlaka katılmasını tavsiye ediyorum.”
14 yıldır sürdürdükleri projenin büyük ilgi gördüğünü belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Hamit Doğan;”Rotary engellilerle birlikte
Nemrut’un zirvesinde” sloganıyla her yıl engellileri Nemrut Dağının zirvesinde
buluşturuyoruz. Ancak bu yıl Soma’da yaşanan maden faciasından dolayı mayıs ayının 2. haftası olan engelliler haftasında gerçekleştiremedik ve bugüne
ertelemek zorunda kaldık. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak bu yıl 14.’sünü
gerçekleştirdiğimiz projede Ankara, Adana, Gaziantep, Malatya, Mersin ve
Gaziantep başta olmak üzere çok sayıda engelliyi Adıyaman’da misafirler ediyoruz. Amacımız Dünyanın 8. Harikası Nemrut dağının zirvesine yaptığımız
zorlu bir tırmanış ile engellilerin engel tanımadığına dikkat çekebilmekti ve
bunu başardık. Herkes bir engelli adayıdır ve bunu unutmadan hayatımızda
var olan tüm engellilerle birlikte onların sorunlarına çözümler üreterek fırsatlar verildiğinde herşeyi başarabileceklerini görtermekti. Bu konuda başarılı
olduğumuza inanıyorum. Bizlerle burada olan engelli kardeşlerimize ve projemize destek veren tüm Rotary kulüplerine teşekkür ediyorum” dedi.
Zirveye çıkmanın mutluluğunu yaşayan diğer engelliler de, kendilerine
yardımcı Rotaryenlere teşekkür ederken, toplumun engellilere bakış açısının
değişmesini istedi. (Haber-Fotoğraf: Ferit BİNZET)

Zoru başardılar
Normal şartlarda sağlıklı insanların bile tırmanırken zorlandığı Nemrut
dağının zirvesine Rotaryenlerin yardımı ile taşınarak çıkarılan engellilerin zirveye ulaşabilme mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Hayatında ilk kez tekerM A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 4 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 35

