
Temel ilkeleri ara-
sında yer alan 
barışın gelişti-

rilmesi doğrultusunda 
önemli çalışmalara imza 
atan Rotary 2440. Bölge 
Federasyonu, bu yıl ikin-
cisini düzenlediği Genç-
lik Barış Forumu kapsa-
mında dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen genç-
leri İzmir’de ağırladı. 
Konuk gençler, 5 günlük 
etkinlik kapsamında Türk kültürü-
nü yakından tanıma fırsatı buldu.  

İlki geçen yıl şubat ayında dü-
zenlenen Gençlik Barış Forumu bu 
yıl 16-20 Nisan 2016 tarihleri ara-
sında İzmir’de gerçekleştirildi. Ro-
tary 2440, 2420 ve 2430. Bölge Fe-
derasyonun konuğu olan Genç-
lik Değişim programı öğrencileri, 
Erasmus Programı dâhilinde öğre-
nim gören yabancı öğrenciler ile 24 
Nisan’da Çanakkale’de düzenlene-
cek Anzak törenlerine katılmak üze-
re Türkiye’ye gelen Yeni Zellandalı 5 
kişilik barış timinin ağırlandığı fo-
rumda dünyaya barış mesajları veril-
di.

Barış konusunda yaptığı çalışma-
larla dünya çapında tanınan İngiltere 
Coventry Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Alpaslan Özerdem ve CHP 
İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un 
da katıldığı 5 günlük program kap-
samında İzmir’e gelen öğrenciler,  

Rotaryen aileleri tarafından misafir 
edildiler. Öğrenciler, Türk akranla-
rı ile birlikte rehber eşliğinde Efes-
Selçuk Meryem Ana Evi ve Şirince 
Köyü’nü kapsayan geziye katıldılar.  
Konuk öğrenciler, program kapsa-
mında Dokuz Eylül Üniversitesi ve 
Yaşar Üniversitesi’nde çeşitli fikir 
üretme toplantılarına, (workshop) 
genel oturum ve panellere katıldık-
tan sonra 20 Nisan’da İzmir’den ay-
rıldılar.

Dünyanın barışa ihtiyacı var
Organizasyon hakkında açıkla-

ma yapan Rotary 2440. Bölge Fede-
rasyonu Başkanı Dr. Reha Akın, yap-
tıkları çalışmanın ana amacının kü-
resel barışa katkı yapmak olduğunu 
söyledi. Dünya genelinde savaş ve te-
rörün tırmanışa geçtiği bir süreç ya-
şandığına dikkat çeken Federasyon 
Başkanı Dr. Akın, barış için herkesin 
üzerine düşen sorumlulukları yerine 

getirmesi gerektiğini 
vurguladı.

 Bu yıl ikin-
ci defa düzenledikleri 
Barış Gençlik Forumu 
ile farklı ırk, dil ve din-
lerden gençleri bir ara-
ya getirdiklerini ifade 
eden Reha Akın, “Bu 
sayede, Dünyanın de-
ğişik ülkelerinden gelen 
öğrenciler, ülkemizin in-
sanını ve kültürünü ya-

kından tanıdılar” dedi.
 Misafir gençler için İzmir’de 

keyifli bir program hazırladıklarını 
söyleyen Dr. Reha Akın, forumu ge-
lecek yıllarda da devam ettirecekleri-
ni belirterek,  “Rotary’nin 6 temel ilke-
sinden biri olan, dünyada karşılıklı iyi 
niyetin geliştirilmesi ve barışın sağlan-
ması hedefi doğrultusunda yürütülen 
çok güzel bir çalışma oldu. Dünyadaki 
gençler birbirlerini tanıyıp, dostluk köp-
rüleri kurarsa, barışa o kadar yaklaşı-
rız” dedi.

 Federasyon Başkanı Dr. Reha 
Akın, Rotary Gençlik Forumu’na ka-
tılan öğrencilerin Selçuk’taki tarihi 
yerlere yaptığı ziyareti sırasında Sel-
çuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zey-
nel Bakıcı’nın örnek bir misafirper-
verlik gösterdiğini de belirterek, “Sa-
yın Başkan çok güzel ev sahipliği yaptı, 
kendisine yürekten teşekkür ediyorum” 
dedi. 
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Rotary Barış için dünya gençlerini buluşturdu
BÖLGE KONFERANSLARI 
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