
KULÜPLERDEN HABERLER

Beşiktaş Rotary Kulübünün Anne - Çocuk sanat etkinliği

Beşiktaş Rotary Kulübü, aile içi iletişimi arttırmak, yaratıcı ve özgür 
kalarak anne ve çocuğun birlikte çalışmasını sağlayabilmek amacıyla 

Ocak-Mayıs ayları arasında her ay bir gün okullarda etkinlik düzenliyor. Beşik-
taş Rotary Kulübü Devlet Okulları ile birlikte çalışyor, sanata yetenekli öğren-
ciler seçilip anne ve çocuklar birlikte 1.5 saat süren bu etkinliğe katılıyorlar.

7 anne ve 7 çocuk toplam 14 kişi her etkinlikte eğitim alıyor. Şu ana kadar 
Mayıs dahil 5 etkinlik sonunda yaklaşık  60 kişi bu programdan faydalandı. Be-
şiktaş Rotary kulübü, bu etkinliği geleneksel bir aktivite haline getirip her ay 
aynı dönemde gerçekleştirmeyi planlıyor. Aktivite esnasında ayrıca katılımcı-
lar ile müze gezisi ve sanat çalışması da yapılıyor.

Rotary kulüplerinden Çiniciliğe destek

Ankara Emek, Ankara Bahçelievler, Ankara Metropolitan ve Emek 
Rotaract Kulüpleri, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden Çinicilik 

alanında sanatçılarımızı desteklemek amacıyla, 14-17 Nisan tarıhleri arasın-
da Taurus AVM de sergi faaliyeti gerçekleştirdiler. Böylece hem toplumun bu 
sanatı hatırlamaları sağlandı, hem de satış yapmaları sağlanarak sanatçılar 
desteklenmiş oldu.

Aynı sergide Rotary Tanıtım faaliyetleri icra edildi. DÖRTLÜ Özdenetim, 
Gıda Etiketi Broşürleri ve Rotary Dergisi Vatandaşlara iletildi, Rotary tanıtıldı. 
Sergi alanına konulan POLIO ağacına takılan kurdelalar ile toplanan bağışlar 
Çocuk Felci Fonuna aktarıldı.

Malatya Rotary Kulübü “10 Okul 1000 Kitap” Projesi

Malatya Rotary Kulübü’nün, U.R. 2420. Bölge Kulüplerinden İstanbul 
Kozyatağı Rotary Kulübü ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsa-

mında, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği 10 Okula Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın onayladığı 121 Temel Eser’den oluşan kitap setleri  hediye edil-
di. Kitapların dağıtımı esnasında, Malatya Rotary Kulübü  üyeleri arasında bir 
yarışma düzenlendi. Kulüp üyeleri 10 ayrı takıma ayrıldılar. Kura ile belirlenen 
her bir okula üyelerden oluşan ayrı bir takım kitapları teslim etti. Bu yarışma 
kapsamında kitap tesliminde en güzel fotoğrafı çekene devir teslim töreninde 
dönem başkanı tarafından bir hediye verilecek.

Malatya RK başarılı öğrencileri İstanbul’a götürdü

Malatya Rotary Kulübü’nün, U.R. 2420. Bölge Kulüplerinden İstanbul 
Şişli Rotary Kulübü ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, 

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği, Fen Lisesi’nde öğrenimini de-
vam eden 16 başarılı öğrenci  “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-
ramı”  kapsamında 20-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da ağırlandı. Proje kap-
samında  başarılı öğrencileri hem İstanbul ilinin tarihi ve kültürel mekanlarını 
gezdiler, hem de uzmanlar  tarafından gelecek ve kariyer planlamasına yönelik 
onlara özel  seminerlere katıldılar.

Malatya Rotary Kulübü üyeleri, bu projenin gerçekleştirilmesinde fikir 
öncüsü olan ve iki kulüp arasındaki irtibatı kuran 2430. Bölge Guvernörü Ca-
nan Ersöz’e katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Engelliler, Nemrut Dağı’nda barış mesajı verdi

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen “Rotary 
Engellilerle Zirvede XVI- Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamın-
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da barış mesajı vermek için bir araya gelen engelliler, tırmandıkları Nemrut 
Dağı’nın zirvesinde beyaz güvercin uçurdu.

Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, devasa kral ve tanrı heykellerinin yer 
aldığı ve UNESCO tarafından dünya Kültür mirasları arasında yer alan Dün-
yanın en yüksek açık müzesi Nemrut Dağının zirvesi, bu yıl “Barış” temasıyla 
16’ncısı düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda engelliyi bir araya getir-
di. Kent merkezinden minibüslerle Kahta ilçesine geçen, aralarında tekerlekli 
sandalyelilerin de bulunduğu engelliler, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut 
Dağı’na askerler, Toplum Destekli Polis ve kulüp üyelerinin yardımıyla tırman-
dı. Zorlu bir tırmanışın ardından heykellerin bulunduğu zirveye ulaşan engelli-
ler, burada şarkılar söyleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Farklı din ve mezheplerden vatandaşların ve din adamlarının yanı sıra 
çok sayıda engelli ve Rotaryen, Nemrut Dağı zirvesinde “Barış İçin Engel Yok” 
pankartları ile terör olaylarını kınayarak barışı simgeleyen beyaz güvercinler 
uçurdu.

Burada konuşan Adıyaman İl Müftülüğü Personel Şube Müdürü İsmail 
Karaman, İslam dinin barış ve huzurun teminatı olduğunu belirterek, yaşanan 
terör olayların kimseye bir getirisi olmadığını, toplumun terörden büyük za-
rarlar gördüğünü ifade etti.

Adıyaman Süryani Kadim Mor Petrus Mor Paulus Kilisesi Dernek Başkanı 
Emin Bayyiğit de İncil’in sürekli barışı emrettiğini ve tüm insanların ortak nok-
tasının sevgi olduğunu söyledi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Abuzer Tanrıverdi ise ülkede 
yaşanan terör olaylarından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Adıyaman’ın huzur kenti olduğunu belirten Tanrıverdi, “Bugüne kadar te-
rör olayları yaşanmadı ve asla yaşanmayacak. Buradan yerli ve yabancı herkesi 
dünyanın sekizinci harikası olan Nemrut Dağına davet ediyorum” dedi.

Haber- Fotoğraf: Ferit BİNZET

Tandoğan Rotary 
Kulübünden eğitim 
desteği

Ankara Tando-
ğan Rotary Ku-

lübü, 2015-16 Dönemi 
boyunca eğitim konusun-
da öğrencilere yardımcı 
olabilmek amacıyla bazı 

aktiviteler düzenledi. Tandoğan Rotary Kulübü, Rotary Yeşiltepe Ortaokulun-
da idare tarafından talep edilen “Kendine Güven”, 8.sınıf öğrencilerine “Sınav 
Kaygısı”, öğrencilerin velilerine “Sınav Dönemi” konulu seminerleri Psikolog 
Sema Yüce ve ekibinin değerli katkılarıyla düzenledi.

Mesleki eğitim ve sertifikalandırma

Ankara Tandoğan Rotary Kulübü Kapadokya Meslek Yüksek Oku-
lu Ağız Diş Sağlığı Teknikerliği öğrencilerine 2 gün boyunca süren 

mesleki eğitim semineri düzenledi. Hacettepe ve Başkent Üniversitesi öğre-
tim görevlileri tarafından eğitime tabi tutulan öğrenciler, eğitimleri sonunda  
sertifikalarını aldılar. 

Ostim Rotary Kulübü, gerçekleştirdiği projelerle ortak 
çalışma ile neler yapılabileceğini gösteriyor

Ankara Ostim Rotary kulübü, Nisan ayı içerisinde dört önemli proje 
gerçekleştirdi ve bu projelerde Rotary, Rotaract kulüpleriyle bera-

ber çalışmaya örnek gösterilecek faaliyetleri başarı ile organize etti. 
İlk proje, 30-40 yaş arası 2. veya 3. kuşak iş dünyası insanlarına yönelik 

düzenlenen “Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitim semineri” Pa-Ryla (Profesyo-
nel İş Dünyası İnsanları  için Liderlik Semineri) oldu. Burada kulübün amacı, 
katılımcıların kendilerini iş dünyasının zorluklarına daha donanımlı ve hazır-
lıklı hale getirebilmek ve yoğunlukdan dolayı çok fazla ilgilenemedikleri ama 
güncel ve önemli konular hakkında bilgiler verebilmek idi. Bu sene 16 Nisan 
Cumartesi günü Osiad ile ortaklaşa düzenlenen bu semineri kulüp 30 katılımcı 
ile gerçekleştirdi.

Ankara Sanayi Odasının kulübe tahsis ettiği araziye 1000 adet badem 
ağıcı dikimi de gerçekleştirilen bir diğer faaliyet oldu. Projeye Tandoğan Ro-
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tary Kulübü ve Ostim Rotary Kulübünün hamisi olduğu Tevfik Fikret Interact 
Kulübü de destek verdi.

Ostim Rotary kulübü liderliğinde, Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi kız öğrencilerine 17. Grup Kulüpleri olarak ( Ostim, Ulus, Tan-
doğan ve Koru Rotary Kulüpleri) “Çocuk Gelinler Olmasın” konusunda bir kon-
ferans düzenlendi.

Bir diğer projede Ostim Rotary özel olarak hazırlamış olduğu “Anıtkabir 
Boyama Kitapçığı”ndan 1,200 adet bastırarak daha önce Anıtkabir’i görme-
miş anaokulu öğrencilerine dağıttı.

Balıkesir Rotary eğitim faaliyetleri

Balıkesir RK ve RTCK Kariyer Eğitimlerinin 2.sini gerçekleştirdi. Balı-
kesir Rotary ve Rotaract Kulüplerinin müşterek düzenledikleri ’’Ba-

şarıya Açılan Kapının Anahtarı‘’ konu başlıklı 2.Kariyer Eğitim semineri 2 
Nisan’da başarıyla tamamlandı.

Çeşme RK Germiyan Toplum Birliği Türkiye’nin ilk Slow 
Food Köyü Oldu

Çeşme Rotary Kulübü Toplum Birliği olan Germiyan Köyü 15 Mayıs Pa-
zar günü düzenlenen törenle Türkiye’nin ilk Slow Food Köyü ünvanını 

kazandı. Törene Çeşme Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Çeşme Belediye Baş-
kanı Muhittin Dalgıç, 2440. Bölge Guvernörü Reha Akın ve Rotaryenler, Gaze-
teci-Yazar Nedim Atilla ve Slow Food organizasyonu yetkilileri, Germiyan Slow 
Food sorumlusu Engin Önen ve üyeleri, Germiyan Halkı, Çeşme Rotary Kulübü 
üyeleri katıldılar. Küçük bir festival tadında hazırlanan etkinlik sırasında im-
zalanan protokol ile Germiyan Türkiye’nin ilk “Slow Food Köyü” olarak liderlik 
yapmaya başladılar.
 

Didim Rotary’nin tiyatro etkinliği

Didim Rotary ve Rotaract Kulüpleri çevre temalı tiyatro etkinliği dü-
zenledi. Çevre temalı tiyatro etkinliği Didim Rotary Kulübü, Didim 

Rotaract Kulübü, çiçek bahçesi kreşi ortaklığıyla Didim Anaokulları, Akköy Ve 
Akyeniköy öğrencilerine düzenlendi.

Gaziemir RK Trafik Bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirdi

Gaziemir Rotary Kulübü Limontepe Remzi Oğuz Arık İlköğretim 
Okulu’nda 3. ve 4. sınıflardaki 120 öğrenci için İzmir İl Emniyet Mü-

dürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Eğitim Komiseri sunumuyla “Trafik Bilinçlen-
dirme Eğitimi” gerçekleştirdi. Eğitim sonrası, çocukların öğrendiklerinden al-
gıladıklarını resme dökecekleri bir yarışma düzenledi.

100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün ilginç projesi

100.Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü, bu dönem oluşturduğu ve uzun so-
luklu olarak planlayıp sürdürdüğü bir projeyi gerçekleştirdi. Kulüp,  

Eşrefpaşa ve Kadifekale yöresindeki sosyo ekonomik açıdan “sanat” eğitimi-
ne ulaşamayan çocuklardan oluşan BARIŞ Çocuk Senfoni Orkestrasını kur-
du. Orkestra çok başarılı bir konserle 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamasında 
önemli bir yer aldı. Güzelbahçe Belediyesi ile ortaklaşa planlanan etkinlik, ço-
cuklar ve ebeveynleri tarafından coşkuyla izlendi.
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Barış Çocuk Senfoni̇ Orkestrasının Temel amacı, mümkün olduğu ka-
dar fazla çocuğa, karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamak ve ba-

rışın sesini müzikle duyurmak olarak belirlendi. İmkânları sınırlı binlerce 
çocuğa ortak sosyal ve kültürel yaşam alanları oluşturarak, sanata katılım 
hakkı önündeki engelleri kaldırmak da projenin bir başka hedefi. Adını barı-
şın zorunluluğu ve müziğin gücüne olan inançtan alan Barış Çocuk Ork.Pro-
jesi, ülkemizin de imzalayarak taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin “her çocuğun sanatsal yaşama katılma hakkı” ilkesi ile örtüşü-
yor. Bilinçli, kimlikli, adil ve barışçıl bir yaşam biçimi yaratmak amacıyla mü-
zik eğitimi vermek ve kentsel çevre kalitesine katkıda bulunmak da hedefler 
arasında yer alıyor. En önemli hedeflerden biri de, çocukları ve gençleri suç 
işlemekten, alkol, sigara, uyuşturucu bağımlılığından  uzak  tutmada müziğin 
tartışılmaz gücünün, uygulanan bölgedeki suç oranlarında ve madde bağımlı-
lığında  ciddi bir azalmaya ve zamanla yok olmaya yol açacağı düşüncesi oldu. 

Böyle bir uygulama dünyada ilk kez 1975 yılında Venezuela’da “El Sistema” 
adı altında başlatılmış. Yüz binlerce çocuğun hâlen eğitimini sürdürdüğü El-
Sistema  çalışması, dünya çapında orkestra şefleri ve solistler yetiştirmiş.Şu 
an Caracas Gençlik Senfoni Orkestrası bu şekilde kurulmuş.

Şu an İzmirde hayata geçirilen proje TEGV’in (Türk Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı) olanakları kapsamında sağlanan bir derslikte haftada 3 gün olarak uy-
gulanmakta. Kulüp, halen orkestraya ait bir yerinin olması için iletişimlerini 
devam ettirmekte.

15 Aralık 2015 te 46 öğrenciyle başlattılan çalışmaları, İzmir Devlet Sen-
foni Orkestrası emekli Baş kemancısı Kartal Akıncı yürütmekte. Enstrüman-
lar tamamen bağışlarla alındı. 100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün hedefi, 
her gün çalışabilinecek bir mekan bulup, orkestrayı daha yoğun bir eğitimle 
layık olduğu noktaya ulaştırmak olarak belirlenmiş durumda.

Göztepe RK 17. Rotary Uluslararası Genç Kadınlar 
Sutopu Turnuvası tamamlandı

Su sporları konusunda önemli organizasyonlar düzenlemiş olan Gözte-
pe Rotary Kulübü’nün her sene geleneksel olarak düzenlediği Sutopu 

Turnuvası’nın 17.si  bu yıl 29 Nisan - 1 Mayıs 2016 tarihlerinde Bornova Işık-
kent Spor Tesislerinde başarıyla tamamladı. 

Bir diğer projede, Göztepe RK, Dr. Izmir Behçet Uz Hastanesi’ne Oyun 
Terapisi Birimi kazandırdı. Göztepe Rotary Kulübünün İzmir Dr. Behçet Uz 
Çocuk Hastanesi Toplum Birliği’nde inşasını yapıp,  tüm ekipmanını sağladığı 
Oyun Terapisi Birimi’nin açılışı 2440. Bölge Guvernörü Reha Akın‘ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Konak Rotary Kulübü Sürekli Eğitim Merkezi genişledi

7 yıl önce, 15 m2 ufak bir odada ancak yılda 10-15 kişinin sadece dikiş-
nakış ile ilgili mesleki eğitim kursu alabildiği Konak RK Sürekli Eğitim 

Merkezi zaman içinde gelişerek büyüdü ve şu anda hizmete sunulan yeni bi-
nası ile 400 m² den fazla bir alanda ve 17 farklı kurs ile, dikiş nakış, tel kırma, 
moda tasarımı, kuaförlük, aşcılık gibi bir çok konuda, yılda 500 den fazla kadı-
na mesleki eğitim verebilecek kapasiteye ulaştı. Tüm bu kursların yanı sıra, 
Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, spor salonu ve kursiyerlerin çocuklarının 
faydalanabildiği kreş de mevcut. Konak RK Sürekli Eğitim Merkezi’nde verilen 
kurslar ile sadece kadınların mesleki becerileri geliştirilmiyor, aynı zamanda 
kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler de veriliyor.

Konak RK Trafik Konulu Resim Yarışması sonuçlandı

Rotary 2440. bölgenin bu yıl önem verdiği konulardan biri de “Trafik” 
idi. Bu konuda geniş kapsamlı çalışmalar yapan ve bu çalışmaları da 

bir çalıştay ile taçlandıran 2440. bölgede Konak Rotary Kulübü de gerçekleş-
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tirdiği geleneksel resim yarışmasında bu konuyu işledi. Konak Rotary Kulübü-
nün bu yıl “Trafik” konusunda düzenlediği Geleneksel Resim Yarışmasının Ödül 
Töreni 20 Nisan 2016 tarihinde İzmir Kordon Otel’de gerçekleşti.

Nilüfer Rotary Kulübü eşleri öğrencileri pikniğe götürdü 

Nilüfer Rotary Kulübü eşleri, hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli ola-
rak düzenlediği 19 Mayıs şenliğinde, Nilüfer İş Okulunun 200 öğren-

cisini, velileri ve öğretmenlerini Kent ormanına mangal partisine götürdü. 
Tüm katılımcılara Türk bayraklı t-shirtler alınarak müzik eşliğinde eğlenme-
leri sağlandı. Katılan gençler ve ailelerinin coşkusu ve ilgisi duygusal bir gün 
yaşanmasını sağladı. Kutlama kapsamında hep beraber 10. yıl marşının söy-
lenmesi aktivitenin doruk noktasını oluşturdu.

Ölüdeniz RK’nden öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Ölüdeniz Rotary kulübü tarafından İncirköy İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğ-
rencilerine Fethiye Trafik parkında uygulamalı trafik eğitimi verildi. 

Eğitimi veren Fethiye Trafik Denetleme Amiri Başkomiser Nuri Çınaklı tarafın-
dan yaya ve araç trafiğinde uyulması gereken davranışlar anlatıldı. Öğrencile-
rin sorularının da cevaplandırıldığı etkinlikte öğrencilerin hangi trafik kural-
larına uyacakları konusunda bilgiler verildi. Trafik eğitim parkında da öğrenci-
lere uygulamalı olarak elektrikli bisikletler üzerinde Trafik kuralları gösterildi. 
Trafik Denetleme Amiri BaşkomisermNuri Çınaklı, öğrencilere trafik kuralları 
ve işaretleri ile toplum nezdinde uyulması gereken kurallarla ilgili bilgiler ve-
rildiğini ifade etti. Ufak yaşta çocuklara trafik kurallarının anlatılmasının çok 
doğru bir düşünce olduğunu belirten Çınaklı, “Şimdi küçük gibi görünen bu 
öğrencilerimiz ileride büyüyüp trafiğe çıkacaklar. Şimdiden trafik kuralları-
nı öğrenmeleri durumunda büyüyünce zorluk çekmezler. Biz Fethiye Emniyet 
Müdürlüğü olarak ilçemizdeki 4. ve 5. sınıf öğrencilerine toplam bir ay boyunca 
eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Ölüdeniz RK Diyabet Konulu Bilinçlendirme Semineri

Ölüdeniz Rotary Kulübü, Diyabetle Yaşam Derneği Fethiye şubesi, İn-
cirköy Muhtarlığı ve İncirköy İlköğretim Müdürlüğü işbirliği ile İncir-

köy halkına “Diyabetin Farkında Olun, Farklı Olun” semineri verildi. İlköğretim 
binasında yapılan seminere İncirköy halkının yoğun ilgisi oldu. Çoğunluğunu 
diyabetli hastaların oluşturduğu katılımcılara seminer sonrasında şeker öl-
çümü yapıldı.  Diyabetle Yaşam Derneği Fethiye Şube Başkanı Metin Yurtsever 
seminerde “diyabet nedir, diyabet hastalarının hakları, diyabetle yaşam ,diya-
betli hastaların dikkat etmesi gereken ayrıntılar” başlıklı konuları anlattı. Se-
minere katılan 60 kişinin tek tek sorularını cevaplayan Yurtsever, kendisinin 
de uzun yıllardan beri diyabet hastası olduğunu belirterek, diyabetle yaşama-
nın ayrıntılarını paylaştı.  Çoğunluğunu diyabetli hastaların oluşturduğu katı-
lımcılara seminer sonrasında şeker ölçümü yapıldı.

Yeşil RK, Toplum Birliğinde Su ve Hijyen Eğitimi 
gerçekleştirdi

Yeşil Rotary Kulübü 07-14 Nisan “Dünya Sağlık Haftası” kapsamında 
üyesi Dr. Ayşe Tarım ile Bursa Güngören Mahallesi İlköğretim Okulu 

öğrencilerine su, hijyen ve beslenme eğitimi verdi. Bunun yanında okula öğ-
rencilerin ellerini daha konforlu ve kolay yıkayabilmeleri için bir termosifon te-
min edildi ve su tesisatı sıcak suya uygun hale getirildi. 

Elektronik Atıkları Topluyor, Geleceği Temizliyorlar!

Karşıyaka Rotaract ve Interact Kulüpleri ağustos ayından bu yana top-
ladıkları elektronik atıkları geri dönüşümlerinin yapılması için elekt-

ronik atık ve geridönüşüm şirketine teslim etti. Yardımsever Atıklar oluşumu-
nun katkısıyla elde edilen gelir Bayraklı Onur mahallesindeki  kadınların mes-
lek edindirilmeleri için oluşuturulmuş ‘sosyal sınıf’a aktarılacak. 
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Kulüp üyeleri “Geleceği Te-
mizliyoruz!”  adını verdikleri proje  
hakkında ; “Elektronik atık tehdi-
dinin çevreye ve insanlara  verdiği-
vereceği zararlar konusunda far-
kındalık yaratmak, bu konuda top-
lumu bilinçlendirmek, en önemlisi 
de günlük hayatımızın sıradan bir 
parçası haline gelmiş bu  atıkların 
sebep olduğu hastalıklara  dikkat 
çekmek amacıyla onlarca kilo atık 
toplamış olmanın gururunu yaşı-

yoruz. Sürdürülebilir bir çevre ve nefes alınabilir  gelecek için önümüzündeki 
yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olacak olan bu tehdit konusunda herkesi 
bilinçlendirmeye devam edeceğiz’’ dediler.

Sahipsiz can dostlarına umut oldular

Karşıyaka Rotaract Kulübü sokaklar ve barınaklardaki zor şartlar al-
tında yaşayan, yaşanabilir yeni alanlara-iyileştirilmelere ihtiyaç du-

yan sahipsiz tüm hayvanlar için uzun soluklu  bir proje gerçekleştirdi.  Bu doğ-
rultuda ilk aşamada sivil toplum kuruluşları ve  yerel yönetimler yardımıyla 
ihtiyacı olduğu belirlenen barınaklara, bakımevlerine su ve mama teknesi  ba-
ğışında bulundular. Ayrıca kış mevsimini daha kolay şartlarda geçirebilmeleri 
adına  sokak kedileri için ısı ve su yalıtımlı yuvalar yaptılar.

Can dostlarına umut olmak adına çıktıkları yolda en son olarak Urla Köpek 
Rehabilitasyon ve Bakımevine ziyarette bulunan, burada bir de barınaklardan 
hayvan sahiplenmeyi özendirici kamu spotu çeken kulüp üyeleri, sahipsiz can-
ların daha kaliteli tedavi olabilmesi için yarı otomatik operasyon masası ve 
ameliyat malzemeleri bağışında bulundular.

Karşıyaka Rotaract Kulübü Başkanı Gülce Pınar Soykut, ziyaretin ama-
cına ulaştığını belirterek “Sokaklardaki ve bakımevlerindeki sahipsiz hayvan-
ların tek ihtiyacı iyi bir bakım, tedavi ve bolca sevgi. Bizlerde istedik ki aslında 
yanıbaşlarımızda yaşayan, çoğu zaman farkında bile olmadığımız sevimli dost-
larımızın seslerini herkese duyurup farkındalık yaratalım, onlar için daha yaşa-
nabilir alanlar oluşturulmasına destek olalım. Amacımıza ulaşmış ve  can dost-
larımıza umut olmuş olmak bizleri çok sevindirdi. Bu süreçte bizlere destek 
olan herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

3 Okul Sosyal Bahçe ile renklendi

Göztepe Rotaract Kulübü dönem başında JCI Maltepe Şubesi ile or-
tak başlattığı Sosyal Bahçe Projesinin İzmir ayağını 3 okulda ger-

çekleştirdi. 2015 yılının ağustos ayında Yeni Foça Reha Midilli İlkokul ve 
Ortaokulu’nda Ekim ayında Hüseyin Akdağ İlköğretim Okulunda ve son olarak 
bu mayıs ayında Hakkı Oğuz Tabaoğlu İlköğretim Okulunda proje hayata geçi-
rildi. Okul bahçelerini renksiz birer beton alan olmaktan kurtarıp, çocukların, 
ders aralarında ve okul sonrası hem spor yapıp, hem oyun oynayabilecekleri 
hem de sosyalleşebilecekleri alanlara çevrildi. Basketbol sahası, voleybol sa-
hası, yakan top sahası, mendil kapmaca alanı, sek sek alanları, üç taş, yağ sa-
tarım bal satarım oyunu gibi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları alanları 
yaratıldı.  Proje hakkında konuşan Göztepe Rotaract Kulübü Dönem Başkanı 
Yağız Burak Gökçe “Okul’a yeni başlayan çocuklarımızın kapalı alanlarda değil 
boş vakitlerini arkadaşlarıyla bahçede, hem spor yaparak hem de sosyalleşe-
rek geçirmesini hedefledik. Projelerini bizimle paylaşan JCI Maltepe Şubesi’ne 
Göztepe Rotaract Kulübü olarak çok teşekkür ederiz.  Bize yardımcı olan okul-
ların idari yetkilileri ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Hizmetle-
rimiz Dünya’ya armağan olsun” dedi.

Türk Rotaractörler bu sene de Avrupa birincisi

UR 2440. Bölge Rotaract Kulüplerinden Göztepe Rotaract Kulübü, 
İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleştirilen 2016 Avrupa Rotaract 

Konferansı’nda en iyi hizmet projesi dalında “Umut Operasyonu” isimli projesi 
ile birinci oldu.  2440. Bölge Rotaractörleri geçen sene “Bizim Mahalle” projesi 
ile aldıkları birincilik ödülünü bu sene de “Umut Operasyonu” projesi ile alarak 
birinciliği kimseye kaptırmadılar. 46 ülke, 138 bölgeden oluşan Avrupa Rota-
ract Bilgi Merkezi tarafından verilen ödülde her ülke oy kullandı. 

Umut operasyonu projesi geçen Nisan ayında başlayıp, Kasım ayına ka-
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dar sürdü. İzmir’de gerçekleşen projede ilk aşamada Gödence Köyü’nde sağ-
lık ocağı tekrardan hizmete kazandırılıp, sıfırdan oluşturuldu. İkinci aşama 
olarak ramazan ayında köyde iftar yemeği etkinliği düzenlenip, ramazan pa-
ketleri dağıtıldı. Üçüncü aşamada Güzelbahçe Halk Eğitim Merkezinde yüzme 
havuzu operatör eğitimleri verilerek iş imkânları sağlandı. Son olarak Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim Okulu’nda bir depo 3 odaya bölünüp, bir-
birinden özel çocuklar için 3 sınıfa dönüştürüldü.

Gala gecesinde ödülü alan Göztepe Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Yağız 
Burak GÖKÇE “Türkiye’de gönüllülük üstüne çalışan sivil toplum örgütleri hem 
sayı bakımından hem de üye bakımından Avrupa ortalamalarının maalesef al-
tında kalıyor. Fakat bu gece gördük ki Avrupa’da en iyi işleri başarabiliyoruz. 
Göztepe Rotaract Kulübü olarak asıl amacımız insanlığa hizmet etmektir. Bu 
amaçta çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimiz Dünya’ya armağan olsun.” 
dedi.

Güzelyalı Rotaract Kulübü’nden 23 Nisan Kutlaması

Güzelyalı Rotaract Kulübü her yıl olduğu gibi bu sene de uluslararası 
güzel bir projeye imza attı. 23 Nisan günü farklı ülkelerdeki Rotaract 

Kulüpleri ile birlikte eş zamanlı olarak sokak çocuklarını ziyaret edip, tüm dün-
ya’daki geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramlarını kutladı. 

Çocuklar Geleceğimizdir Derneği’nin Aile-Çocuk-Gençlik Destek Merke-
zi’ndeki çocukların bayramlarının kutlanmasını gerçekleştirdi. Birlikte oyun-
lar oynadılar, şarkılar söylediler, pasta kesip, birbirinden lezzetli sürpriz kura-
biyelerini, keklerini yediler. Kulüp üyeleri 23 Nisan hediyelerini çocuklara da-
ğıttı. 23 Nisan en güzel şekilde mutluluk, barış ve sevgiyle karşılandı.

Rotaractörler toplu kitap okudu

UR 2440. Bölge Kulüplerinden Bostanlı Rotary Kulübü, Bostanlı Rota-
ract Kulübü ve İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü tarafından, 23 Nisan 

2016 tarihinde İzmir Konak  Meydan’ında geleneksel  “Oku Düşün Harekete 
Geç Projesi” gerçekleştirildi. Yapılan projede amaç, okur yazarlığı arttırmak 
ve kitap okumanın önemini vurgulamaktı. Rotary ve Rotaract Kulüpleri tara-
fından gerçekleştirilen projede hep birlikte kitap okuyarak halkın ilgisi çekildi.

Turgutlu RK Köy Okullarına ders kitapları temin etti

Turgutlu Rotary Kulübü Çatalköprü, Irlamaz Köyü Refik Pınar, Dağmar-
mara Niyazi Üzmez, İzzetin 75. Yıl, Çıkrıkçı Yaşar-Kazimet Aybars Or-

taokullarına ders kitapları temin etti.

Dostluk Değişim Takımı İsveç 2400. Bölgeyi ziyaret etti 

2440. bölgeden 7 Farklı Rotary Kulübünden 11 kişi İsveç 2400. Bölge-
yi 1-5 Haziran 2016 tarihlerinde bölgenin ana şehri olan Halmstad’a 

dostluk ziyareti gerçekleştirdiler. Ziyarete Nilüfer Rotary Kulübü’nden Oğuz-
Selen Türkel, Karşıyaka Rotary Kulübü’nden Esat Kardıçalı, E-Kulüp’ten İclal 
Kardıçalı, Göztepe Rotary Kulübünden Arif Söylem, 100. Yıl Güzelbahçe Rotary 
Kulübünden Akay Söylem, Efes Rotary Kulübünden Tuba Alpyıldız Teos Sakin 
Rotary Kulübünden Halil - Elif Nuray Nalbant ile Sertaç -Nihal Denizer katıl-
dılar. Değişim Takımı Halmstad’ın sıcakkanlı, güleryüzlü ve misafirperver Ro-
taryen ailelerinin evlerinde ağırlanırken iki ülkenin Rotaryenleri farklı kültür-
leri, yerel yaşamlarını  ve Rotary uygulamalarını detaylı olarak tanıma fırsatını 
buldular. Üniversite ziyaretinde İsveç hakkında geniş bilgiler edinen dostluk 
değişim takımı, bölgedeki beş rotary kulübünden biri olan Halmstad Gamletul 
Rotary Kulübünün öğlen yemeğindeki kulüp toplantısında ziyaret etti ve bay-
rak değişimlerini yapıldı. Dostluk Değişim Takımı Üyeleri 2440. bölgeyi en iyi 
şekilde temsil ederken yeni edindikleri dostlarından çok olumlu intibalarla ay-
rıldılar. 2400. Bölgenin takım halinde veya bireysel olarak yapacakları mukabil 
ziyaretleri sabırsızlıkla beklenmekte.
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