
KULÜPLERDEN HABERLER

2016-2017 İstanbul Rotary Sanat Yarışması sonuçlandı

İ
stanbul Rotary Kulübü, geleneksel olarak düzenle-
diği Rotary Sanat Yarışmasının 7.sini de başarıy-
la sonuçlandırdı. İstanbul Rotary Sanat Ödülü Ya-

rışması’nın Ayşe Umur, Başak Şenova, Can Elgiz, Gülsün 
Karamustafa, Işın Önol ve İstanbul Rotary Kulübü Der-
neği 2016-2017 Dönem Başkanı Özalp Birol‘dan oluşan 
seçici kurulu, 7. İstanbul Rotary Sanat Yarışması’na katı-
lan sanatçıların başvurularını değerlendirdi ve aşağıdaki 
sonuçlara vardı.

Emirhan Eren, Esra Oskay, Hatice Akyüz, Sümer Sa-
yın adlı sanatçılar tarafından yapılan eserler ilk dört sıra-
yı aldılar. Büyük ödülü Esra Oskay, başarı ödüllerini ise 
Sümer Sayın ve Hatice Akyüz aldı. 2016 yılında aramız-
dan ayrılan Prof. Kaya Özsezgin adına verilen Özel Başarı 
Ödülü’nün sahibi ise Emirhan Eren oldu.

Ödül kazanan sanatçıların seçme yapıtları 25 Mayıs - 
11 Haziran 2017 tarihleri arasında Elgiz Müzesi’nde ger-
çekleştirilen sergide sanatseverlerle buluştu.

Bu yarışma için hazırlanan Kataloğa girmeye aşağıdaki 
listede yer alan sanatçılar hak kazandılar:

Ayşegül Damla Yücebaş, Burhan Yılmaz, Burcu Diki-
ci, Damla Sari, Ersin Uysal, Hamza Kırbaş, Kürşat Bay-
han, Larissa Araz, M. Sefa Çakı, Müge Kayacan, Mutlu 
Aksu, Özgür Ballı, Özge Enginöz, Sedat Ayhan, Savaş 
Karabacak, Yüksel Dal.

Yarışma basında da ilgi çekti. Hürriyet Gazetesi köşe 
yazarı Doğan Hızlan, 30 Mayıs günü gazetede yayınlanan 
köşesini bu yarışmaya ayırdı. Hızlan yazısını şu cümle ile 
bitirdi: “Genç kuşak sanatçılarının çalışmalarını tanımanın 
önemini kabul ediyorsanız, bu sergiyi görmelisiniz.” 

İstanbul Rotary Kulübünün 7.sini düzenlediği İstanbul Rotary Sanat Yarışması ödülünü alanlar sergide birarada

İstanbul Rotary Kulübünün Sanat Ödülü Yarışmasının sergisinden bir görünüm
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İlk olarak 1986 yılında başlayan ve o günden beri sa-
dece Universite Oyunları - Universiade 2005 - nedeniyle 
sahaların meşgul olması sebebiyle yapılamayan “Torunlar 
Atletizm Yarışması”nın 32.si Nisan ve Mayıs aylarında ya-
pılan iki etapla tamamlandı. 

Karşıyaka Rotary Kulübü bu yarışmaları atletizm spo-
runun önemini genç yaşlarda çocuklara aşılamak amacıyla 
organize ediyor. Bu yıl da 7-13 yaş arasında 2500’ün üze-
rinde genç bu yarışmalara katıldılar. Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Atletizm Federas-
yonu İl Temsilcisi Hikmet Öncel, İzmir Büyük Şehir Bele-
diyesi Genlik ve Spor Şube Müdürü Ganime Nalbantoğlu 
ve Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Mert Sarıgüllü’den 
oluşan Organizasyon Komitesi, 19-20 Nisan tarihleri ara-
sında seçmeler ve 10 Mayıs’ta da Final yarışmalarını başa-
rılı bir şekilde organize ettiler.

32.si yapılan bu yarışmalara katılanlar arasında, daha 
ilköğretim çağında iken katılıp, daha sonra bu alanda ça-
lışmalarına devam eden ve sadece Türkiye’deki yarışmala-
ra değil, Olimpiyatlara da katılma başarısını gösteren bir 
çok gencimiz bulunuyor. 

Yarışmalar yaş gruplarına göre 40, 50, 60, 75, 100, 
600, 800 ve 1000 metre olarak yapılıyor. Uzun atlama, ci-
rit atma, gülle atma, fırlatma topu ve yüksek atlama bran-
şlarında da yarışmalar yapılıyor.

11-13 yaş gruplarındaki sekiz yarışmada birinci gelen 
öğrencilere mini tablet, tüm katılımcılara katılım belgesi 
ve başarılı sporculara madalya ve başarı belgesi veriliyor.

32.si de başarıyla tamamlandı...
Karşıyaka Rotary Kulübü Torunlar Atletizm Yarışması

KULÜPLER’DEN HABERLER
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Nilüfer Rotary’den Meslekler Fuarı

Nilüfer Rotary Kulübü’nün ev sahipliğinde Rotary 2440. Bölge 2. Grup 
Kulüpleri ve Nilüfer Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Meslekler 

Fuarı’nda lise ve üniversiteli gençlere meslek tanıtımları yapıldı. İkincisi dü-
zenlenen “Meslek Fuarı”, bundan sonraki yıllarda da düzenli olarak tekrarlana-
rak geleneksel hale getirilecek.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde bir gün süren fuara 
lise ve üniversiteli gençler yoğun ilgi gösterdi. Meslek tanıtım fuarının sabah-
ki bölümünde Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Serap Uluyol, “Meslek Seçimi” konu-
lu eğitim verdi, Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu da, “Stres Yönetimi” konusunda 
konferans verdi. Meslek odalarının da temsil edildiği programın öğlenden 
sonraki bölümünde 2440. Bölge Federasyonu’na bağlı kulüplere üye 28 ayrı 
meslek sahibi Rotaryen, meslekleri ile ilgili deneyimlerini ve bilgilerini genç-
lerle paylaştı. 

Fuarla ilgili bilgi veren Rotary. 2440. Bölge Federasyonu Meslek Hizmetle-
ri Ana Komitesi Başkanı Kasım Çapraz, lise öğrencilerini, gelecekte sahip ola-
cakları meslekler konusunda bilgilendirmeyi, üniversitede okuyan öğrencileri 
de geleceklerini planlamalarında yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi. Lise 
öğrencilerinin büyük çoğunluğunun, gelecekte yapmayı planladıkları meslek 
konusunda kararsız kaldıklarını, onların bilgilendirme ve yönlendirilmeye ih-
tiyaç olduğunu kaydeden Kasım Çapraz, topluma hizmeti ilke edinen Rotar-
yenler olarak gençlerin meslek seçimini sağlıklı yapabilmeleri için çalıştıkla-
rını dile getirdi. 

HEDEFİMİZ GENÇLERİ DOĞRU YÖNLENDİRMEK

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu da, meslek seçi-
minde yapılacak hataların bazen ileride telafi edilemeyecek sıkıntılara yol aça-
cağına değinerek, gençlerin sahip olmayı düşündüğü meslekleri iyi tanıması-
nın çok önemli olduğunu söyledi. Mesleklerin kolay ve zor yönlerinin bilinmesi, 
alınacak eğitimin niteliğinin önemi, mesleğin toplumda gördüğü saygınlık ve 
iş imkânları gibi özelliklerin iyi bilinmesinin geleceği planlamada daha başarılı 
sonuçlar doğuracağını kaydeden Rodoplu, “Gençlerimiz, geleceğimizi, ülkemi-
zi emanet edeceğimiz yarının olgun insanları olacak. Onların bilgi ve becerile-
rine göre meslek edinmelerine, severek yapacakları bir işe sahip olmalarına 
destek olmamız gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda 2. Bölge Kulüplerimizin bu 
etkinliğini,  çok değerli bir sosyal proje olarak görüyorum” dedi. 

  

Kültürpark RK Gençlik Eğitim Semineri 

Kültürpark RK bu dönemin ilk “Gençlik Eğitim Semineri”ni yaklaşık 4 
yıldır beraber yol aldıkları Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile gerçekleştir-

di. Konulara ve konuşmacılara öğrencilerle beraber karar veren Kültürpark 
Rotary Kulübünün ilk seminer başlığı “İLETİŞİM” oldu. Konuklar; Prof.Dr. İpek 
Ergür, Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Jale Karasu ve Prof. Dr. 
Meltem Onay oldu. Konular ise;  İletişimde Sorun Çözme Becerileri, Halk ve 
İlişkiler, Doğru İletişim İçin İpuçları idi.

Kültürpark Rotary’den “Karbonsuz Mutluyum” sunumu

Kültürpark RK’nün devam eden projelerinden biri olan “Karbonsuz 
Mutluyum” sunumu Doğa  Okulları İzmir  Bornova  Bilim Kampüsün-

de gerçekleştirildi. Başkan Pınar Girginkardeşler “Kulübümüzün uzun yıllar-
dır devam eden bu projesine artık okullardan talep geliyor ve bu talepler doğ-
rultusunda hareket ediyoruz” dedi. Karbonsuz Mutluyum sunumu İnteraktiv 
geçtiği için öğrenciler ve okul yetkilileri tarafından ilgi çekiyor.

Çocuk Hastanesindeki Göztepe Rotary Salonu açıldı

Göztepe Rotary Kulübü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Konferans Sa-
lonunun açılışını hastane yönetiminin ve kulüp üyelerinin geniş katı-

lımıyla gerçekleştirdi. Göztepe Rotary Kulübü geçen yıl ikinci toplum birliğini 
kurduğu Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ndeki konferans salonunu yeniledi. İlk 
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dönemde yeni doğan ünitesinin temiz su ve içecek suyunun karşılanması, İz-
mir Büyükşehir Belediyesi ile çevredeki trafik düzenlemelerinin sağlanması ve 
psikiyatri servisine destek veren kulüp,  bu dönem sürdürülebilir projelerini  
gerçekleştirmenin yanı sıra hayli eskimiş olan ve çalışılması zor bir hal olan 
konferans salonunu baştan sona yeniledi. 

Tavanı söküp asma tavan yaptırıp yer döşemelerini yenileyerek, salonun  
ısıtma sisteminden perdelerine, çalışma koltuklarından kürsüsüne kadar her 
şeyi en baştan yenilendi. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Vakfı Başkanı ve aynı za-
manda Göztepe Rotary Kulübü Üyesi Ufuk Tan’ın projenin oluşması ve her adı-
mında büyük takipçisi olduğunu söyleyen Göztepe Rotary Kulübü Başkanı A. 
Nedim Atilla “Kulüp üyelerinin desteğiyle çok ucuza mal edip yenilediğimiz bu 
salonun açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum, bu aynı zamanda bir 
rotaryen dayanışmasının en güzel örneğidir” dedi.  Atilla, önümüzdeki dönem 
için de trafik düzenlemelerinin korunması ve su ihtiyacının karşılanması için 
sürdürülebilir başka sürpriz projelerinin de olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi Dr. Hurşit Apa, Başhekim Yar-
dımcısı Dr. Birsen Tuğlu, Rotary 2440.Bölge Fedrasyonu Başkanı İsmail Ro-
doplu, federasyonun gelecek dönem başkanları  ve Göztepe Rotary Kulübü 
Üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşen açılış töreni, destek veren kurumla-
rın plaketlerini almalarının ardından sona erdi.

Samanlı Engelliler Okulu’na Rotaryenlerden oyun parkı

Toplumdaki tüm bireylerin birer potansiyel engelli adayı olduğu felse-
fesini benimseyen Demirtaş Rotary Kulübü, Samanlı Engelliler Oku-

lu’nun eksiklerini gidermek için çaba harcıyor. Daha önce okula çeşitli katkı-
larda bulunan Demirtaş Rotary Kulübü, bu kez okula “Engelli Rehabilitasyon ve 
Oyun Parkı” kazandırarak çocukları sevindirdi.

 Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Oyun Parkı’nın açılışı, kulüp üye-
leri ve eşlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış ekinliğinde okulda eğitim 
gören çocuklarla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren kulüp üyeleri, 
oyun parkına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrencilerin mutluluğuna ortak 
oldular.  Demirtaş Rotary Kulübü Başkanı Aykut Erpamukçu, toplumsal geli-
şimde eğitimin birinci sırada yer aldığını, bunun için de devlet tarafından su-
nulan eğitim imkânlarının yetersiz kaldığı noktalarda devreye kişi ve kuruluş-
ların girmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Bu amaçla Samanlı Engelliler 
Okulu’na destek amaçlı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Erpamukçu, kulüp 
üyeleri ve özel bir tekstil firmasının katkıları ile okula Engelli Rehabilitasyon ve 
Oyun Parkı kazandırdıklarını söyledi. 

En güzel hediye onları benimsemek

Aykut Erpamukçu, engellileri toplumun bir parçası olarak görmek ve 
onlara bunu hissettirmenin onlara verilecek en büyük ödül olduğunu 

dile getirdi. Engellilere acıma duygusuyla yaklaşmanın yanlış bir şey olacağına 
vurgu yapan Erpamukçu, “Unutmayalım ki engellilik sadece doğuştan olan bir 
şey değil. Sonradan engelli durumuna düşebiliriz. Bunun için onlara destek ol-
mak ve toplumsal yaşama katılımını sağlamak verebileceğimiz en güzel hediye 
olacaktır” dedi. 

Engellilere 
bakış açısı 
değişmeli

Ro t a r y 
2 4 4 0 . 

Bölge Federasyon 
Başkanı İsmail Rodoplu da, Engelliler Okulu’na katkının, Demirtaş Rotary Ku-
lübü’nün en anlamlı projelerinden biri olduğunu söyledi. Rodoplu, Türkiye’de 
milyonlarca engelli vatandaş olduğunu, ancak bunların büyük çoğunluğunun 
iyi koşullarda yaşama imkânı olmadığını söyledi. Toplumda engellilere bakış 
açısının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Rodoplu, yaşam koşul-
larının iyileştirilmesinin yanı sıra işsizlik sorunun çözümlenmesi ve üretime 
katılmalarının sağlanması gerektiğini kaydetti.  Rodoplu,  “Engelli vatandaş-
larımızın, ulaşım, eğitim, barınma, tıbbi ve sosyal bakım ihtiyaçları ile rehabi-
litasyonlarının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, onların üreten bireyler 
olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmelerini sağlamalıyız. Bunun için 
bireyler olarak bizlere düşen görev, onların duygusal ve bedensel ihtiyaçlarını 
karşılayacak sağlıklı ortamlar yaratmaktır” diye konuştu. 
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Çalıkuşu RK’nden “Cumhuriyet ve Bilim” çalışması

Karabağlar Çalıkuşu RK 30 Mayıs 2017 de Cumhuriyet Kazanımları Ko-
mitesi önderliğinde “Cumhuriyet ve Bilim” temalı bir çalışmaya imza 

attı. Bu çalışma kapsamında Sunay Akın’ı ağırlayan Karabağlar Çalıkuşu RK, 
kendi toplum birliği ve çevre toplum birliklerindeki öğrencilerle Sunay Akın’ı 
bir araya getirdi. Projeye bölgedeki diğer kulüplerden de destek geldi. Olduk-
ça verimli geçen toplantıya UR.2440. Bölge görevlileri ve diğer Rotaryenler de 
katılım yaptılar. Toplum Birliklerindeki çocuklar Cumhuriyet ve Bilim’i Sunay 
Akın’dan dinleme fırsatı yakaladılar. 

Bursa Rotary’den 
Dünya Su Günü 
Konseri

Bursa Rotary ve 
Bursa Rotaract kulüpleri 
Nilüfer Belediyesi ve Kim-

ya 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 görsel olarak paylaşıldı.

Misafirler arasında özellikle davet edilen Huzurevi sakinleri, ÇEK Burslu 
Lise kız talebeleri, ÇEK Üniversite yurdu öğrencileri de vardı.

Bursa Rotary kulübü elde edilen gelirleri “Ağaç Dikme projesi” için kullan-
mayı planlıyor.

İzmirli Rotaractörler yine Dünya Şampiyonu

Uluslararası Rotary tarafından her yıl sadece 7 adet Rotaract proje-
sinin onurlandırıldığı “Rotaract Outstanding Ödülü”ne Türk Rotarac-

törleri üst üste ikinci kez layık görüldü. 

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü’nün Avrupa Genç Hukukçular Derneği 
(ELSA) ile işbirliği yaptığı Çocuk Hakları üzerine gerçekleştirdiği “Geleceğini 
Şekillendir” adlı projesi ile aday gösterildiği proje, Avrupa, Ortadoğu ve Orta 
Asya’nın en iyi Rotaract projesi seçildi.

UR 2440. Bölge Rotaract Temsilcisi Berkay Kiper, “Dünya çapında 9,522 
Rotaract kulübü her dönem binlerce hizmet projeleri üretirler. Ülkemizde Ro-
taract derneklerimiz Uluslararası iyi niyet ve barışın gelişmesine katkı sağlar. 
Bu ödül de gösteriyor ki dünyada en iyi projeleri Türkler olarak başarabiliyoruz. 
Rotary insanlığa hizmet eder.”dedi.

Gençlik değişim öğrencisinin başarısı

Gaziemir RK’nün Gençlik Değişim Programı için aday gösterdiği Zey-
nep Payzanoğlu başarılı bir öğrenci olarak misafir olduğu 5100. 

Bölgenin de takdirini kazandı.   Seaside Rotary kulübü misafiri olan Zeynep, 
Seaside Lisesine devam ediyor Rotary Vakfı ve “Wishing Tree” gibi konularda 
gönüllü hizmet de veriyuor. Bunun yanı sıra,  Zeynep okul yılında Bye Bye Bir-
die adlı okul müzikalinde baş rolü oynamakla kalmadı, aynı zamanda arkadaşı 
Kara ile birlikte okulunda FBLA - Future Business Leaders of America (Ame-
rika’nın Gelecekteki İş Liderleri) kuruluşunun, Oregon Eyaleti çapındaki yarış-
masını kazandı ve okulunda bu kurumun partner kuruluşunu yaptı.  Şimdi de 
aynı kurumun tüm ABD çapındaki yarışmasına katılmak üzere “fon” toplama 
çalışması yapıyor. 2,000 dolar olan fon hedefine de dönem sonuna kadar ulaş-
mayı planlıyor.

Ankara Bahçelievler RK fen laboratuvarının 
ihtiyaçlarını temin etti

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü, Ankara Etimesgut Yapracık Kö-
yü’nde yer alan, 2 anasınıfı, 23 ilkokul sınıfı ve 620 öğrencisi bulunan 

Fatin Rüştü Zorlu İlkokulunu ziyaret etti ve okulun Fen Laboratuvarı ihtiyaç-
larını belirledi. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bom boş bir oda halinde 
bulunan Fen Laboratuvarı ihtiyaçları temin edilerek, 24 Mart 2017 tarihinde, 
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Fen Laboratuvarı öğretmenler ve çocukların hizmetine açıldı.

Pasta kesilerek yapılan kutlamada, laboratuvarın devreye girmesi ne-
deniyle öğretmenlerin, pasta kesilmesi nedeniyle de çocukların mutlulukları 
gözlerinden okunuyordu. ahçelievler Rotary Kulübü, ayrıca okula, kütüphane-
de kullanılması için Ana Britanica ve Meydan Larousse Ansiklopedi setleri ve 
fen laboratuvarına ve sınıflara asılabilecek büyük boy Atatürk resimleri ba-
ğışladı.

Bahçelievler Rotary Çocuk Felci standı açtı

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü, “Çocuk Felcine Son-END POLIO 
NOW”  teması ile, Ankara’da 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında ATO 

Kongre Merkezinde gerçekleşen ART ANKARA 3. Çağdaş Sanat Fuarı’na (3. 
Contemporary Art Fair) bir stand ile katıldı. 20 ülkeden gelen 600 sanatçının, 
2 bin eserinin  10 bin metrekarelik alanda sergilendiği 3. ARTANKARA Fuarı-
nı, 40.000 kişi ziyaret etti. 16-19 Mart tarihleri arasında, standı  ziyaret eden 
sanatsever ve sanatçılara, Çocuk Felci, etkileri, Dünya’da ve Türkiye’de Rotary 
ve Rotary’nin çocuk felcine katkıları konusunda bilgi verildi.

Bahçelievler Rotary’nin Stand’da kurduğu bir TV aracılığı ile de görsel 
olarak verdiğimiz bilgiler pekiştirildi. Fırsat buldukça, sanatçılar ile bir araya 
gelinerek onlara Rotary hakkında ayakta yapılan toplantılar ile bilgilendirme 
yapıldı. Bu etkinlik ile, Rotary ve Rotary faaliyetlerinin sanat camiası ve bu fu-
ara katılan sanatseverlere duyurulması sağlandı, Rotary, Çocuk Felci el bro-
şürleri dağıtıldı.

Standı ziyaret ederek, Ek’teki broşürde detayı verilen “Çocuk Felcine Son/ 
End POLIO NOW ” projemize  eser bağışı ile katkıda bulunan sanatçıların re-
simlerinin, Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü tarafından Mayıs ayında RC 
Müzayede’de satışa sunulması ve elde edilen gelir ile binlerce çocuğun aşılan-
ması planlandı. Geçen sene, aynı yöntem ile, Kulübümüz tarafından sağlanan 
gelir ile 40.000 çocuğun aşılanması sağlanmıştı. 4 gün boyunca sanatçılar-
dan bağış niteliğinde eserler toplandı. Kulübün adresini alan sanatçılardan 

eser bağışı hala devam etmekte.
Başladığı 1985 yılından bu yana 124 ülkeden yalnızca 2 ülkeye inen çocuk 

felci hastalığına sebep olan virüsü yeryüzünden silmeye yönelik yürütülen 
projede, bugüne kadar 2.5 milyar çocuk aşılandı . Geçtiğimiz yıl Nijerya’da yok 
edilmeye çalışılan virüs ile Afrika kıtası, virüsün görülmediği kıtalara eklen-
miş oldu. Afganistan ve Pakistan’da yapılacak aşılamalar ile hastalığın yer 
yüzünden tamamen silinmesi hedeflenmekte.

Ordu Rotary Kulübü RYLA Semineri 

Ordu Rotary Kulübü ilk kez, RYLA (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) 
Seminerini 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında Ordu Balıktaşı City 

Otel’de düzenlendi. Liderlik teması ile düzenlenen seminere Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinden gelen ve yaşları 18 ile 24 arasında değişen 21 genç katıldı.

UR 2430.Bölge RYLA Semineri Ana Komite Başkanı Can Çağırgan’ın yö-
netimde yapılan RYLA semineri açılış konuşmaları ile başladı. Ordu Rotary Ku-
lübü Başkanı Ömer Yusuf Uygun, “Gençler için yapılan seminerin amacının Ro-
tary’nin gençlere saygısını ve ilgisini göstermek, seçilmiş genç liderleri ve po-
tansiyel liderlere etkili bir eğitim deneyimi kazandırmak, gençlere liderlik için 
cesaret vermek ve gençleri toplumda öne çıkarmak olduğu ifade etti.” 

3 gün devam eden seminerde İş Hayatında Giyim Ünlü Modacı Hakan Ak-
kaya, Şirket Yönetimi-Ahmet İzzet Eke, Jenerasyon Farkı- Işıl Dayıoğlu Aslan, 
Finans Yönetimi- Ş.Tuğbay Kumoğlu, Ana Dilin Önemi- Doç Dr. Mehmet Yılmaz, 
Lider-Rtn.Kemalettin Erbilgin, Lider Fotoğraflar-Erol Kontaş, Zaman Yöneti-
mi- Arif Bahadır Dursunoğlu, Yönetim ve İdare- Rtn.Hakan Karakaş, Kişisel 
Gelişimde Sanat-  Nurgül Çoluk, Ordu Şehri ve Atatürk-  .Hikmet Pala, Faır Play 
Ruhu- Ali Aydın, Rotary Nedir?- Rtn. Güner İnci ve Rtn. Murat Öz, RYLA Ne-
dir?-Rtn. Can Çığırgan ve Rotaract Nedir?-Rtc. Nagihan Akarsu, konuk ko-
nuşmacı olarak katıldılar.

RYLA Seminerine katılan gençler, seminer sonunda yaptıkları değerlen-
dirmede, oldukça yararlı bilgiler edindiklerini ve kendilerine yeni hedefler be-
lirlemede etkin olduğunu belittiler. Semineri düzenleyen Ordu Rotary Kulübü-
ne teşekkür eden katılımcı gençler, güzel izlenimlerle Ordu’da ayrıldılar.

Falez RK’nden  ”Erken Tanı Hayat Kurtarır” Semineri

Antalya Falez Rotary kulübü, 30 Mart 2016 Perşembe günü Habibler 
Ortaokulunda “Erken Tanı Hayat Kurtarır” projesi çerçevesinde bir 

dseminer gerçekleştirdi. Seminerde Dr. Esra Karasulu Özyalçın okul civarın-
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KULÜPLERDEN HABERLER
daki semtte oturan kadınlara yönelik Göğüs Kanserinden korunma yollarını 
anlattı. Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay da “Evlilik, İlişkiler ve İletişim” konusun-
da sunum yaparak katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

  Dönem Başkanı F. Şeniz Kalaycı, gerçekleştirilen proje çerçevesinde 
vermiş oldukları eğitimde değerli bilgilerini semt sakinleri ve Rotaryenlerle 
paylaşmak suretiyle kulübe ve amaçlarına gösterdikleri ilgi için sunum yapan 
doktorlara teşekkür etti ve birer “Onur Belgesi” takdim etti.

Eskişehir Rotary’den diş sağlığı taraması

Eskişehir Rotary Kulübü, “Bir Okulumuz Var” projesi kapsamında yar-
dım ettiği Bekir Aral İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerine diş sağlığı ta-

raması yaptı. Eskişehir Rotary Kulübü Dönem Başkanı Dnt. Devrim İşçi tara-
fından Diş Sağlığı ve bakımı konusunda eğitim verildi. Ayrıca tüm okula 150 
adet diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.

Engellilerin Nemrut Tırmanışı Kortej Yürüyüşü İle Start Aldı

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün bu yıl 17.’sini gerçekleştirdiği 
‘Engelliler ile Nemrut Dağı Tırmanıyoruz’ projesi kortej yürüyüşüyle 

başladı. Türkiye’nin değişik illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Adıya-
man’a gelen engelliler 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zirvesine 
tırmanacak. 28-30 Nisan tarihleri arasında. Adıyaman’da gerçekleştirilecek 
etkinlikler düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Mimar Sinan Kültür Parkın-
da gerçekleştirilen ve yemek ikram edilen programda bazı engellilere teker-
lekli sandalye dağıtımı yapıldı. 12 adet tekerlekli sandalye dağıtımı sonrasında 
Mimar Sinan Parkı önünden Adıyaman Müzesi önüne kadar kortej yürüyüşü 
düzenlendi.

Düzenlenen kortej yürüyüşü sonrasında yürüyüşe katılan katılımcılar 
müzeyi gezdi. Gerçekleşen programa Litvanya Büyükelçisi Audris Bruzga, ku-
lüp üyeleri, engelli dernek başkanları, engelliler ile çok sayıda engelli öğrenci 
ve aileleri katıldı. Adıyaman’a, ilk defa geldiğini dile getiren Litvanya Büyükel-
çisi Audris Bruzga, “Bu proje oldukça önemli bir proje. İlk defa Adıyaman’a ge-
liyorum ve kortej yürüyüşünde dikkat ettim ki Adıyamanlı vatandaşlar oldukça 
samimi ve sıcakkanlı. Yarın hep beraber Nemrut Dağı’na çıkacağız ve oraları 
göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Engelliler Nemrut Dağına zorlu tırmanış gerçekleştirdi

Devasa heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut 
Dağına engelliler zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Adıyaman Nem-

rut Rotary Kulübünün bu yıl 17’ncisini gerçekleştirdiği “Engeliler ile Nemrut’a 
Tırmanıyoruz” projesi kapsamında Dünya’nın ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 
engelliler katıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirasında yer alan Nemrut Dağının 
zirvesine çıkmak isteyen engelliler, vatandaşların yardımı ile tırmanış yaptı. 
Litvanya Büyükelçisi Audris Bruzga’nın da katıldığı Nemrut Dağı tırmanışında, 
büyükelçi engellileri yalnız bırakmadı.

Zorlu tırmanışın sonunda zirveye ulaşan engelliler zirvede halkoyunları 
ekibinin folklor gösterilerine eşlik etti. Davul zurna ile halaylar çeken engelliler 
heykellere hayran kaldı. 2430. Bölge Guvernörü Güner İnci, bu yıl 17’ncisini 
gerçekleştirdikleri etkinliğin Adıyaman ile özdezleştiğini söyledi.
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