
KULÜPLER’DEN HABERLER

Beysukent Rotary Kulübü 23 Nisan etkinliği

Beysukent Rotary Kulübü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı etkinlikleri  kapsamında, UR 2430. Bölge tarafından düzenlenen 

ve Beysukent Rotary Kulübü liderliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan ödüllü re-
sim yarışmasını organize etti.

DG Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza ve Roteryenlerin çocuklarının katkıla-
rıyla 2430. Bölge adına hazırlanan 23 Nisan 100. yıl videosu sosyal medya he-
saplarından eş zamanlı olarak patlaşıldı. 

Ankara Beysukent Rotary kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen ve You-
Tube kanalı ile Facebook hesaplarında yayınlanan 23 Nisan Özel Programı, 
zoom üzerinden 100 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. YouTube kanalı ve Fa-
cebook sayfasından yaklaşık 200 Kişiye ulaşıldı. Toplantıda Prof. Dr. Cemalet-
tin Taşkıran’ın anlatımı ile 23 Nisan’ı ve Atatürk’ün çocuklarla olan anılarını 
dinleme ve çocuklarla birlikte içselleştirme imkanı sağlandı. 23 Nisan Resim 
Yarışmasında dereceye giren çoçukların da açıklandığı toplantıya, çocuklar 
aileleri ile birlikte katkı sağladılar.

Ordu Rotary Kulübü Ramazan ayında 
Gıda Yardımı projesi gerçekleştirdi.

Ordu Rotary Kulübü Ramazan ayında Gıda Yardımı projesi gerçekleş-
tirdi. Kulüp üyelerinin katkılarıyla hazırlanan 120 adet gıda paketinin 

5 köy muhtarı aracılıyla 30 Nisan 2020 tarihinde ihtiyaç sahiplerine dağıtımı 
yapıldı. Bu projede katkısı olan ve emeği geçen bütün Rotaryen dostlara  ayrı 
ayrı teşekkür edildi.

 Koru Rotary Ramazan yardımı

Koru Rotary Kulübü Ramazan ayı etkinliği kapsamında 140 adet rama-
zan kolisini, Rotary'nin Yeşiltepe Ortaokulundaki öğrencilerin ihtiyaç 

sahibi velilerine ulaştırdı.

Yenimahalle Rotary'den 19 Mayıs kutlama mesajı

Yenimahalle Rotary kulübü, 19 MAYIS Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajın orijinal özelliği, kulübün 

üyesi olan Tuncay Özdemir'in çizimiyle yapılmış olmasıydı. "Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun" mesajında ayrıca "Evde Kal Türkiye" 
sloganı da kullanılarak korona virüs mücadelesi ile ilgili bir mesaj da iletilmiş 
oldu.

Başkent R.K. ABB'ye market alışveriş kartları teslim etti

Başkent R.K. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) market alışveriş 
kartları teslim etti. Ankara-Başkent R.K., Ankara Büyük Şehir Bld. İş-
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letme ve İştiraklar D. Bşk.lığna her biri 100.- TL değerinde 138 adet market 
alışveriş kartı teslim edildi. Kartların konduğu zarf içine aşağıdaki kısa mesaj 
da eklendi. Market kartları, ABB tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 

Kulüp üyeleri bu girişimleri ile ilgili olarak "İçinde bulunduğumuz zor gün-
lerde, Ramazan ayında ve Bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine dokunabilme-
nin büyük hazzını yaşamaktayız" diyerek düşüncelerini ilettiler.

Emek RK zoom üzerinden Ramazan Etkinliği düzenledi

Emek Rotary Kulübü, 16 Mayıs'ta 2430. Bölge adına, zoom üzerinden 
"Ramazan Etkinliği" düzenlendi. Düzenlenen Ramazan Etkinliği Prog-

ramına, Yenimahalle Rotary Kulübü de katıldı.

Şişli Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü

Şişli  Rotary'nin dönem projelerinden olan Meslek Hizmet Ödülü, ko-
rona günlerinin zor şartları altında 26 Mayıs'ta gerçekleşti. Ödülün 

ilginç olan yönü,  artık yok olmaya yüz tutmuş olan "Damascus (Şam) Çelik İşle-
me Sanatı"nı devam ettirmeye gayret eden Yusuf Bayyiğit’e verilmesi idi. Ma-
latyada yaşamakta Yusuf Babayiğit, aynı zamanda da bir Rotaryen. 

Yusuf Ustanın, geleneksel yöntemlerle ürettiği Damascus çelikleri, bı-

çaktan kılıca, usturadan baltaya kadar her türlü üründe kullanılmakta. Özenle 
hazırlanan lamalar bıçak ustaları tarafından rağbet görmekte.Yusuf Bayyiğit 
kendini aşağıdaki cümle ile anlatıyor: "Demirci Yusuf olarak sizlere her türlü 
çelik lama ve bitmiş ürünler üretmekteyim. Kendi tasarımlarınızı gönderebi-
lir veya özel çelik ürünlerinizi gerçekleştirebilirim. Geleneksel çelik ürünlerini 
yine geleneksel biçimden uzaklaşmadan dövmekteyim". 

İlgilenenler, Yusuf Bayyiğit'e "http://www.demirciyusuf.com" adlı siteden 
de ulaşabilirler.

İstinye RK'nın 2002'de beri düzenlenen Nesrin Demircioğlu 
Görme Engelliler  kayak kampı

İstinye Rotary Derneği’nin 2002’den beri her sene organize ettiği "Nes-
rin Demircioğlu Uluslararası Görme Engelliler Kayak Kampı" bu yıl 8-11 

Mart tarihleri arasında Uludağ Beceren Otel’de yapıldı. İstanbul Görme En-
gelliler Rehabilitasyon Merkezi ile ortaklaşa belirlenen 18-30 yaşları arasında 
olan görme engelli 20 gencin, dört gün boyunca eğitim aldığı kamp sonunda, 
katılımcılara törenle sertifikaları verildi.

  Başkanlık görevi sırasında aramızdan ayrılan kulüp başkanı rahmetli 
Nesrin Demircioğlu’nun adının verildiği Görme Engelliler Kayak Kampı, bu yıl 
120 civarında katılımla gerçekleşti. İstinye Rotary Kulübü, 2002 yılından beri 
yaklaşık 400 civarında görme engelli genci kayakla tanıştırmış oldu.

 İstinye Rotary Kulübü, vizyonunu güzel bir dünya için gençlere deneyim 
kazandıran bir kulüp olarak tanınmak olarak belirlemiş. Bu vizyonla kulübün 
dönem başkanı Nazan Özbaydar icraatlerini aşağıdaki cümleler ile anlatıyor:

  Gençlere yönelik pek çok proje üretiyoruz. Projelerimiz içinde hepimiz 
için ayrı bir yeri olan kayak 
kampı projemizdeki ama-
cımız, görme engelli genç-
lerimizin gelişmelerine 
katkıda bulunmak, özgü-
venlerini arttırmak, özgür-
lük sınırlarını genişletmek, 
daha önce denemedikleri 
bir sporu tanımaları için 
onlara cesaret kazandır-
mak,

  Bununla birlikte, en-
gelli olmayan bireylerin, 

engellilerle içiçe olmasını sağlamak ve engelli gençlerimizin hislerini anlamayı 
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ve anlatmayı hedeflemek,  zihinlerimizdeki engelleri kaldırmak,  toplumsal du-
yarlılık ve sorumluluk duygusu geliştirmek, engellilerin sorunları ile tanıştıra-
rak, çözüm üretmeye teşvik etmek.

 Görme engelli gençlerimiz, ilk kayak deneyimlerini, tecrübeli kayak hoca-
larımız ve bizlerle birlikte yaşadılar, kampı başarıyla tamamlayıp sertifikaları-
nı aldılar. Kamp boyunca, kayak eğitiminin yanı sıra farklı eğitimler de verildi. 
Kamp, katılımcıları bilinçlendirmek adına Psikolog Taner Tula’nın verdiği "Gör-
me Engellilere Davranış Biçimleri" konulu eğitimle başladı.  2. Gün, UR. 2420. Böl-
ge Guvernörü Nezih Bayındır, Rotary hakkında bilgilendirme yaptı. Kayak Eğitmeni 
Ömer Ziya Sözüer görme engelliler ile ilgili global tecrübelerini paylaştı. 3. Gün, 
Akut Vakfı görme engelli gençlerimize deprem eğitimi verdi. Ersal Akçay’ın "Doğa 
Buluşmaları" adlı sohbeti ve Nasuh Mahruki’nin macera dolu hikayesini dinledik.
 

17 yıldır bize ev sahipliği yapan ve görme engelli gençlerin konaklama 
sponsorluğunu üstlenen Beceren Otel’e, şimdiye kadar 9 buluşmanın spon-
sorluğunu üstlenen HDI Sigorta’ya ve gençlerimizin ulaşım ve ekipman spon-
sorluğunu üstlenen UR. 2420. Bölge Federasyonu’na, bizimle birlikte olan 
2420. Bölge Guvernörü Nezih Bayındır ve Eşi Belkıs’a, Akut Vakfı ile Akut Spor 
Derneği’ne teşekkür ediyoruz.Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşunun 
üyeleri olarak böyle anlamlı bir projeyi daha sonlandırmanın gurur ve heye-
canını yaşıyoruz.

Beylerbeyi Rotary Kulübünden Sağlık Çalışanlarına destek
Ülke olarak yaşadığımız COVID-19 salgını ile ilgili olarak Beylerbeyi Ro-

tary kulübü sağlık personeline destek vermek amacıyla yeni bir proje başlat-
tı.Projenin, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin, ildeki otelcilere çağrı yaparak 
otellerini bedelsiz olarak sağlık personellerine tahsis etmelerini istemesi ile 
başladı.

Beylerbeyi Rotary Kulübünün dönem başkanı Soner Barım, sahibi oldu-
ğu Kabataş’daki 50 odalı Sed Oteli, bu çağrı üzerine Taksim civarındaki has-
tanelerde görev yapan sağlık personellerine tahsis etti. İl dışından takviye 
için gelen ve otelde konaklayan sağlık personellerinin bir kısmı da, karantina 
şartlarında bulunuyor. Şu anda 51 sağlık personeli 1 aydır Sed Otel’de kalıyor-
lar fakat, otellerin mutfakları yasa gereği kapalı olduğu için büyük bir yemek 

sorunu yaşıyorlar. Bölge kulüplerinin desteği ile otelde konaklayan sağlık per-
sonellerinin günde 3 öğün yemek ihtiyaçları da Rotary bölgesi olarak karşı-
lanmaya başlandı.

Otelin duyuru  panosunda, her gün yemek sponsoru olan Rotary kulübü-
nün veya Rotaryen dostumu-
zun adının yazıldığı bir pano 
mevcut. Otel sahibi Soner baş-
kan, otelde konaklayan fakat o 
gece nöbeti olan doktorların 
yemeklerini bile, çalıştıkları 
hastaneye götürerek bizzat 
teslim ediyor.

İstanbul’da İBB  ile bu an-
laşmayı yapan 40 otelden, sa-
dece Sed Otel, konaklayanların 
yemek ihtiyacını da karşıladığı 
için kameralar Sed Otele çev-
rildi. Halk TV, İBB TV ve Fox TV 

otelde çekim yaparak sağlık personellerinin  yorumlarını  görsel basına yan-
sıttılar.
 

Osmangazi Rotary'den "Sesim Gözlerin Olsun" projesi

Korona virusü nedeni ile evde geçirilen zamanın fazlalığını fırsata çe-
virmek için, Osmangazi Rotary Kulübü ve Nilüfer Belediyesi Görme 

Engelliler Spor Kulübü "SESİM GÖZLERİN OLSUN" adlı projeyi hayata geçirdi. 
Osmangazi Rotary Kulübü üyeleri ve eşleri, görme engelli sporcular için ders 
kitaplarından bir seri seçti ve  seslendirdi. 

Bu proje ile, öncelikle görme engellilerin elinde olmayan (seslendirilme-
miş) kitaplar seslendirilerek  eğitimlerine katkı (kolaylık) sağlandı.  Ayrıca 
özellikle evde kalanların işe yarama ve üretme duygusu ile depresyona girme-
sine engel olunmaya çalışıldı.

Osmangazi Rotary Kulübü, katılanların eğlenerek üretmenin keyfini ya-
şadığı bu projeyi gelecek dönemde de yeni kitaplar ile sürdürmeyi planlıyor.

Gaziemir RK Geleneksel 23 Nisan 100 Yaşında Kutlama 
Projesini Çevrim-İçi Formata Dönüştürdü

Gaziemir Rotary Kulübü, Toplum Birliği Okulu Remzi Oğuz Arık İlko-
kulu’nda gerçekleştirmeyi planlandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı ile T.B.M.M ‘nin açılışının 100.yılı kutlamalarını dünyayı saran 
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KOVİD19 salgını nedeniyle çevrim-içi formata dönüştürdü. "Amacımız çocuk-
larımızdan Atatürk ve 23 Nisan hakkında duygu ve düşüncelerini kendi yorum-
larıyla duymak ve cumhuriyet, bağımsızlık, demokrasi, laiklik ve Atatürk ilkeleri 
gibi pek çok başlıkta 'ulusal egemenlik' anlayışının çocuklarımızdaki yansıma-
larını bu olağanüstü zamanlarda da ortaya çıkarmak, onlara güven ve yanınız-
dayız mesajını vermekti"diye konuşan Gaziemir Rotary Kulübü Başkanı Selen 
Toron programın şiir ve  resim yarışması ile video ile kutlama olarak üç farklı 
içerikte gerçekleştirildiğini ve okul öğrencilerinin  heyecanla projeye katılma-
larından duyduğu mutluluğu ifade ederek, projeye katkı koyan kulüp üyelerine 
de ayrıca teşekkür etti. 

Gaziemir Rotary Kulübü geleneksel projelerinden biri olan İlkokul 3. 
Sınıf ve 4.sınıf öğrencilerinin katıldığı şiir yarışması ile resim yarış-

masında okul öğretmenlerinin ön elemesi sonrası finale kalan 17’şer eser 
kulüp üyelerinin oylarıyla değerlendirilerek her iki kategoride dereceye giren 
altı öğrenciye hediyeleri adreslerine posta ile ulaştırıldı. Projenin diğer içeriği 
olan "23 Nisan için Mesajımız Var" projesine ise Remzi Oğuz Arık İlkokulu’ndan 
öğrenciler ve kulüp üyeleri evlerinden çektikleri videolarıyla katıldılar. Video-
lar ve dereceye giren eserler kulüp kurumsal sosyal medya hesaplarında ya-
yınlanmakta.

İzmir Rotaract Kulübü’nden 122 aileye erzak yardımı

İzmir Rotaract Kulübü Derneği, Ramazan ayı nedeniyle 122 aileye er-
zak yardımında bulundu. İzmir Rotaract Kulübü Başkanı Melis Uzşen, 

yaşanılan zor günlerde insanlara destek olmanın çok önemli olduğunu söyle-
di. Ramazan ayının Covid-19 etkisi altında kaldığını vurgulayan İzmir Rotara-
ct Kulübü Başkanı Melis Uzşen, zor günleri insanların birbirine destek olarak 
atlatacağını belirtti. İhtiyaç sahibi ailelere destek olmanın herkesin sorumlu-
luğu olduğunu hatırlatan Uzşen, "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 122 aileye er-

zak yardımında bulunduk. İzmir Rotaract Kulübü olarak dayanışma kültürünü 
canlı tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Koronavirüs salgının dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı-
ğını belirten Uzşen, "Hem ülkemiz hem de dünya Covid-19 salgınından dolayı 
zor günler yaşıyoruz. Zor günleri birbirimize destek olarak atlatacağımıza emi-
nim. İzmir’de ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımı yapmak bizler için çok 
önemli. Yardımlaşma kültürünün hala canlı olduğu güzel İzmir’de, bu tarz yar-
dımların devam ettiğini görmek çok güzel" diye konuştu.

Agora Rotary kulübünden COVID-19 desteği

Agora Rotary Kulübü, pandemi başladıktan kısa bir süre sonra başlat-
tığı projede sağlık personelinin korunmasına yardımcı olacak malze-

melerin alımını gündeme getirdi. Kulüp üyeleri ve eşleri tarafından temin edi-
len 3.000 adet siperlik, 1 Nisan ve 15 Nisan tarihlerinde iki parti olarak İzmir 
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı başkanlığına teslim edildi.

100. Yıl Güzelbahçe RK'nın kıtalararası on-line toplantısı

Corona salgını sonrası değişen tüm alışkanlıklar gibi rutin kulüp top-
lantı düzenleri de Online platformlara taşındı.  Bu durum dönem ba-

şından beri yapmak isteyip gerçekleştirilemeyen fırsatlar da yarattı. Dönem 
sloganımız "Rotary Dünyayı Birleştirir" ile birebir örtüşen kıtalar arası ilk 
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toplantısı 100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün kardeş kulübü olan  Kanada 
Montreal Lakeshore Rotary külübü üyeleri ile gerçekleştirildi.  

Kulübün kurucu üyesi ve Geçmiş Dönem Başkanlarından, halen Montre-
al Lakeshore RK üyesi Şehnaz Koçak önderliğinde,  Gelecek Dönem Başkanı 
Deniz Veral  konuk konuşmacı olarak toplantıya katıldı. 2440.Bölge Guvernö-
rü Fatih Akçiçek’in de katıldığı toplantıda, Rotary’nin kıtalar arası farklı çalış-
maları ve salgın sonrası yeni dönem planlarını konuşuldu. Fikir alışverişinde 
bulunarak özellikle gençler için yeni fırsatlar çıkabilecek planlar oluşturuldu.
Kuruluş yıldönümü kutlaması

Dünyada ilk  Rotary kulübünün 1905 yılında Paul Harris tarafından Chica-
go’da kurulmasının 100. yılında, 14 Mart 2005 de kurulduğu için adını bu özel 
tarihten alan 100. Yıl Güzelbahçe Rotary kulübünün 15.  Kuruluş yıldönümü, 
11 Mart Çarşamba günü Geçmiş  dönem Başkanları, kulüp kurucu üyeler ve 
eşleri,   11. grup kulüpler guvernör yardımcısı Aslıhan Akacar  ve konukların 
katılımı ile coşku içinde  kutlandı. Corona salgını öncesi son canlı toplantı ol-
duğunu bilmeden başarıyla  geçen yıllar ve mutlu anlar hatırlanarak niceleri 
dileğinde bulunuldu.

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülleri

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülleri 7 Mayıs 2020 tari-
hinde Zoom Platformu üzerinde yapılan toplantıda verildi. Tiryakiler 

Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve eski EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki ile son aylarda Covid-19 Pandemisi mücadelesinde canla başla çalışan 
ve son derece başarılı işler çıkartan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve 
Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar (Taylan Erbay ve 7 
diğer kişi ile birlikte) hizmet ödülüne lâyık görüldüler.  

Karia Rotary'den eğitime destek

Karia Rotary Kulübü üyeleri Urfa Bakımlı Köyündeki bir devlet okulu 
anasınıfı öğrencilerine hijyen ve ağız sağlığı malzemeleri, oyuncak, 

boya kalemleri ve giysilerden oluşan hediye kolileri gönderdi.Çocukların mut-
luluk videosu tüm üyeleri sevindirdi.

Rotary Kulüplerinin büyüme yolundaki çalışmalarına paralel olarak da ka-
ria Rotary kulübü yeni üye alımına devam ediyor. Dönemin son yüzyüze toplan-
tısında Karia Rotary Kulübü 4 yeni üye alım törenini gerçekleştirdi. 

Karia Rotary Kulübünün sınıflandırmasında eksik olan tıp alanı, mimarlık 
alanlarında topluma hizmet etmeyi hedeflemiş 4 yeni üyeye rozetleri dönem 

guvernörü Fatih Akçiçek  tarafından takıldı. Aynı gün yapılan Karia ve Bodrum 
Rotary kulüpleri  ortak toplantısına dönem guvernörü Fatih Akçiçek ve eşi Ye-
şim de katıldı ve bu toplantıda zeytin tadım ritüeli öğrenildi. 

İzmir RK 23 Nisan Temalı Video Yarışması sonuçlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve TBMM’nin açılışı-
nın 100. Yıldönümünün kutlanmasına ve değerinin vurgulanmasına 

vesile olacak, ulusal değerlere, çocuk ruhuna,  yaş özelliklerine ve beğenisi-
ne uygun şekilde düşünülmüş,  onların iç dünyasını anlatan videoların katıldı-
ğı yarışma sonuçlandı. Jürinin puanlarına göre aşağıdaki çocuklar yarışmayı 
kazandılar.
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6-9 Yaş Grubu  Dereceye Giren Çocuklar;

 ✓ Hediye Balcı (Birinci)Defne Gümüşgöze İlkokulu- Hatay,
 ✓ Mira Yenişen (İkinci) 30 Ağustos İlkokulu -İstanbul
 ✓ Gülce Kural (Üçüncü) Türkbirliği İlkokulu- İzmir
 ✓ Poyraz Oral (Mansiyon) Ekrem H. Üstündağ İO - İzmir

10-13 Yaş Grubu Dereceye Giren Çocuklar;
 ✓ Öykü Zıng (Birinci) Seyrek İlköğretim Okulu- İzmir
 ✓ Alya Uziş (İkinci) Metin Asıkoglu Ortaokulu- İzmir
 ✓ Damlasu Pınar (Üçüncü) Mustafa Çukur Ortaokulu İzmir
 ✓ Elanur Oral (Mansiyon) Mustafa Çukur Ortaokulu-İzmir

Katılımlarından dolayı çocuklar tebrik edilirken, kazanan çocukların ödül-
leri  ev adreslerine kargolandı. Yarışmaya katılan çocukların videolarını aşağı-
da yer alan linkten izleyebilirsiniz.https://www.dropbox.com/sh/vpl0pbt68z-
hdx75/AAAkqzkbN7loAayd8PwAztmma?dl=0

İstanbul Fatih Rotary Kulübü, Honduras-Merendon Rotary 
kulübü ile Ortak E-Toplantısı yaptı

İstanbul Fatih Rotary Kulübü, 27 Nisan Pazartesi günkü haftalık top-
lantısını, e-toplantı şeklinde ve Honduras San pedro Sula şehrinde bu-

lunan, Merendon Rotary kulübü ile ortak toplantı şeklinde gerçekleştirdi. Bu 
toplantı bir anlamda Rotary’nin evrenselliğini, coğrafi uzaklıkların kalıcı dost-
luklar bakımından önemli olmadığını gösteren bir etkinlik oldu. 

Toplantıda; hem ülkeler hem de Rotary faaliyetleri anlatıldı, Fatih Rotary 
ve Merendon Rotary kulübü üyeleri kendilerini tanıttı. Oldukça keyifli ve sami-
mi bir ortamda geçen toplantı sonucunda, bir sonraki buluşma için de karşı-
lıklı olarak mutabık kalındı.
 

Yazar ve TV 
programcısı Melda 
Tunçel Fatih RK 
konuğu oldu

İstanbul Fatih 
Rotary Kulübü, 

4 Mayıs Pazartesi günü, e-toplantı şeklindeki toplantısında gazeteci, yazar 
ve TV programcısı Melda Tunçel'i konuk etti. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı to-
plantıda Melda Tunçel; "Hıdırellez Dilekleri ve Niyetin Gücü" konulu çok ilgi çe-
kici bir sunumda bulundu. Dilek ve düşüncelerin hayatımızda çok önemli old-
uğunu ve gerçekleşme gücünün olduğunu, bu kapsamda seçimlerimizin ön 
plana çıktığını vurguladı. Ayrıca katılımcıların sorularını da cevaplandırdı. 

Fatih İnteract Kulübü online RYLA Seminerine Katıldı

İstanbul Fatih Rotary Kulübü koordinasyonu ve Karaköy Rotary kulübü-
nün organizasyonunda yapılan RYLA'ya Fatih İnteract Kulübü üyeleri 

de katıldı. Bölge RYLA eğitmenleri, Rtn. Can Gedik ve Rtn. Özden Canko yöne-
timinde 30 Mayıs tarihinde icra edilen seminer, online olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda; iletişim teknikleri, kişilik analizi oluşturma ve kişilik tipleri, başarı 
odaklılık, kendi hayatınızda hedef yazmak ve grup çalışması  konuları üzerinde 
duruldu. Eğitimin; Interactlara katma değer katması ve bireysel gelişimlerine 
destek vermesi  amaçlandı.

RYLA sanal ortamda yapıldı

Pandemi nedeniyle toplantıların genel olarak sanal ortamda Zoom 
programı ile yapılmaya başlamasından sonra, 2440. Bölge ilk kez bir 

RYLA'yı zoom ortamında gerçekleştirdi. Bölgenin Karia, Balçova ve Aydın Ro-
tary kulüpleri ile Alsancak ve Demre Rotaract kulüplerinin organizasyonunda 
gerçekleşen RYLA'nın birincisi "Değişen Dönemin Yeni Liderleri " başlığı altın-
da 16 Mayıs günü yapıldı.

Alarko Holding Strateji Planlama Müdürü Tal Garih, "Toplum"; Prof. Dr. 
Coşkun Küçüközmen "Geleceğin Kariyeri";   Dünyada en etkili 250 Kadın Lider 
arasında gösterilen İmge Kaya Sabancı "Bireysel ve Toplumsal Değişim"; Prof. 
Dr. Acar Baltaş da "Kriz Dönemlerinde Duyguları, İlişkileri, Hayatı Yönetmek ve 
Geleceğe Hazırlanmak" konularını ele aldılar. Toplantıya 200'ün üzerinde katılım 
oldu.

İkinci toplantı ise yine aynı kulüplerin organizasyonunda 26 Mayıs'ta ya-
pıldı. 300 kişinin katıldığı toplantının ana konu-
su Sağlık İletişimi idi.  Yazar ve Eğitmen Nihal 
Şirin Yücelgen "Ses ve Ses Tonu, Beden Dili, Ke-
limelerin Gücü"; Eğitmen ve Satış Performans 
Koçu Başak Tecer "İkna Mühendisliği"; Genel 
Cerrah Demiroğlu Bilim Üniversitesi Organ Nakli 
Koordinatörlüğü Yüksek Lisans Programı Bölüm 
Başkanı Dr. Ata Bozoklar "Anlamak ve Anlaşıl-
mak "; konularını işlediler.  Prof. Dr. Sedefhan 

Oğuz ve Cem Şen de diğer konuşmacılar arasında idi. Birinci RYLA'daki başarılı 
sonuç sonrası ikincisi düzenlenen organizasyona 300'ün üzerinde katılım oldu. 
Toplantının Medikal RYLA'ya olarak düzenlenmesi ve bulunduğumuz ortamın pan-
demi olmasının yanı sıra, katılımcıların belki de böyle bir ortam arayışı içinde ol-
maları toplantıya olan ilgiyi arttırmıştı. 
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