KULÜPLER’DEN HABERLER

Ataköy Rotary’den Darülaceze’ye hediye

A

taköy Rotary Kulubü Geçmiş Dönem Başkanı Serdar Yalçınkaya’nınn
sponsorluğunda İstanbul Darülaceze Yaşlılar Yurduna yılbaşı hediyesi olarak paketlenmiş 85 adet kulplu bardak hediye edildi.
Yaşlılarımızı yılbaşında hatırlayıp ziyaret etmek, yaptıkları çeşitli elişi faaliyetlerini gozlemlemek onları çok mutlu etti. Paşabahçenin özenle paketlediği
kupaları almaktan çok mutlu oldular. Darülaceze’nin Rotary Kulübü üyelerine
gösterdiği yakın ilgi ve hediyelerin teslim edilmesindeki yol göstericiliği sayesinde yapılan kulüp projesi üyeleri hem duygulandırdı, hem de çok huzur duymalarını sağladı.

lider ve yöneticileri bu alanlardaki sorunlarının üstesinden gelme potansiyelini ortaya çıkartmayı amaçlayan “Yüksek Ökçeli Liderler ” adında kişisel gelişim
ve liderlik programının ilkini Adana Seyhan Rotary ve Adana Tepebağ Rotary
Kulüpleri ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 27-29 Mart 2015 tarihlerinde Adana Seyhan Otelinde gerçekleştirilen Yüksek Ökçeli Liderler programı toplam
104 katılımcı ile tamamlandı. Güler Manisalı Darman, Nuri Murat Avcı, Eylem
Çalkavur Durmuş, Handan Öztürk, Şükrü Uğuz, Mustafa Bayındır ve Mehmet Yıldırım Özel’in konuşmacı olarak katıldığı bu üç günlük program Rotary
2430. Bölge Federasyonu Eğitim Hizmet Projelerinden Sorumlu Guvernör
Yardımcısı Mehmet Erel tarafından hazırlandı ve 29 Mart 2015 günü 2430.
Bölge Federasyonu Guvarnörü Korhan Atillâ ve eşi Aylin Atillâ tarafından sertifikaların dağıtılmasıyla program son buldu.

Antalya Falez RK’nın Avustralyalı konuklarla bisiklet turu

A

GDG Apatay’a “Altın Kalp nişanı

T

ürk dünyasının devlet başkanlarına verdiği nişandan sonraki en büyük nişan olan “Altın Kalp” nişanı, 2420. Bölge Geçmiş Dönem Guvernörü Çetinkaya Apatay’a verildi. Türk dünyası genel kurulu, bu özel nişanı,
Apatay’a Türk dünyasının dünyada tanıtımına kitaplarıyla, sosyal faaliyetleriyle, uluslararası derneklerdeki önde gelen hizmetleri nedeniyle verildiğini açıkladı ve bu madalyaya hak kazandığını onayladı.

Seyhan ve Tepebağ Rotary kulüplerinden ilginç program

A

dana Seyhan Rotary ve Adana Tepebağ Rotary Kulüpleri “Yüksek Ökçeli Liderler” programını gerçekleştirdi. Kadınların liderlik vasıflarını, profesyonel ve sosyal alanlarda geliştirmeye yönelik uygulamalar ile, kadın

ntalya Falez Rotary Kulübü, “Yeni Nesiller Hizmet Değişim Programı” çerçevesinde 1 günlüğüne 4 kişilik 25-29 yaşlarındaki
Avustralya’dan gelen gençleri ağırladı. GDB Özcan Kalaycı 12 Nisan pazar
günü için E-Bike Antalya Bisiklet turunu kulübe özel organize ederek misafir
dostlarla birlikte kulüp üyelerinin de keyifli bir hafta sonu geçirmeleri sağladı.
DB. Nesrin Fidan ve GDB. A.Aziz Ertaş’ın bulunduğu turda, turun organizasyonu için teşekkür edildi.
Dünyaca ünlü Antalya’nın en popüler yerlerini gezmek için elektrikli E-Bike Bisiklet turuna saat 14.00 de Konyaaltı Minicity otoparkında başlanıldı ve yaklaşık mola ve kahve arası ile birlikte 4 saat süren tur, çok keyifli bir
şekilde sona erdi. Avustralya’dan gelen genç konuklar, bu turdan çok keyif aldıklarını, iki gün daha fazla bir zamana ihtiyaç duyduklarını, akşam yemeklerinden ve bulundukları ortamlardan çok memnun olduklarını söyleyerek teşekkür ettiler ve Rotaryenleri de Avustralya ya beklediklerini ifade ettiler.

Aspendos RK 52. IGFR Golf turnuvasını düzenledi

5

2. IGFR Rotary Dünya Golf Turnuvası Aspendos Rotary Kulübü tarafından 19-24 Nisan Tarihleri arasına Belek Regnum Carya Golf Ote-
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linde gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden 160 golfer Rotaryen hem
dostluklarını ve oyunculuklarını geliştirdi hem de Türkiye’yi tanıma fırsatı elde
etti. Turnuva aynı zamanda ZİÇEV (Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfına)
katkı sağladı.

yenik su sanitizasyon” projesinin geri bildirimini aldı. Bu proje ile kulüp tarafından kaynak sağlanarak kurulan sistemin sorunun çözümünde etkili bir yöntem olup olmadığı bilimsel yöntemle araştırıldı. Bu kapsamda kliniklerden su
örnekleri kuralına uygun olarak toplanarak mikrobiyolojik olarak test edildi.
Sistem çalıştırılmadan önce alınan örneklerin yüksek oranda mikrobiyolojik
yük taşıdığı saptandı.
Sistem çalıştırıldığında, 100 ppm dozunda stabilize edilmiş hidrojen peroksit su sistemine verildi. Üç gün sonra alınan su örneklerinde hiçbir üreme
olmadığı, suyun tamamen temiz olduğu saptandı. Böylece biyofilm tabakasının ortadan kalktığı bilimsel bir şekilde ispat edildi.

Adana 5 Ocak Rotary Kulübü öğretmenlere seminer verdi

A

dana 5 Ocak Rotary Kulübü ve Seyhan Rotary Kulubü’nün işbirliği ile
düzenlenen “Risk altındaki çocuklara yaklaşım, çocuk istismarı ve ihmali hukuki boyutları” konulu seminer yapıldı. Seminer açılışında bir konuşma
yapan Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, “Rotary Kulüpleriyle daha önce görev
yaptığımız yerlerde de çalışma fırsatı buldum. Toplum hizmetlerine çalışan bu
kulüpleri kutluyorum” dedi.
Yoğun katılımın yaşandığı seminer Adana Öğretmenevi’nde yapıldı. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçelerinde görevli PDR öğretmenlerine yönelik
düzenlenen seminere Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü, 5 Ocak Rotary Kulübü Başkanı Doğanay Kürkçü, Seyhan Rotary Kulübü Başkanı Murat Yıldırım ve öğretmenler
katıldı.
“ÇOCUK İSTİSMARI HEPİMİZİN KANAYAN YARASI”
Eğitimler öncesi günün açılış konuşmasını Seyhan Rotary Kulübü ve 5
Ocak Rotary Kulübü adına Doğanay Kürkçü yaptı. Kürkçü, “Adli Tıp uzmanı
doktor olarak meslek hayatım boyunca hizmet verirken beni en çok zorlayan
konulardan biri olan çocuk istismarı eminim hepimizin kanayan yarasıdır. Bu
olgularla en fazla karşılaşma olasılığı olan pedogojik formasyon ve rehberlik
öğretmenlerimizin bilgilerini tazelemek, farkındalığını artırmak, bu konuda
çözüm üretirken hangi yöntemleri kullanmaları gerektiği, konuyu nasıl nereye kadar taşıyacakları hakkında yol haritası çizmek amacıyla bu semineri düzenledik” ifadesini kullandı. Kürkçü ayrıca seminerin düzenlenmesinde büyük katkıları olan Adana Valisi Mustafa Büyük ve İl Milli Eğitim Müdürü Turan
Akpınar’a teşekkür etti.

Meslek Hizmet Ödülü

A

dana 5 Ocak Rotary Kulübünün 207. dönemin 26.Toplantısında Meslek Hizmetleri Ödül töreni ve Kuruluş Balosu birarada gerçekleşti.
Meslek hizmet ödülü BOSSA Genel Koordinatörü Mustafa Metin’in Adana sanayiine ve dolayısıyla ülkemize katkılarına istinaden takdim edildi.

Hijyenik su ve sanitasyon projesi
Adana 5 Ocak Rotary Kulübü, 17 ekim 2014 tarihinde dünya başkanı Gary
Huang’ın açılışını yaparak Ç.Ü.Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirdiği “Hij34 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 5

Bolu Rotary’den ceviz fidanı dikim projesi

B

olu Rotary Kulübü, “Yitirilen Fidanlar Anısına Yeni Fidanlar Yeşertiyoruz” projesi kapsamında Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi bahçesine 40 kadar öğrencinin katılımı ile ceviz fidanı dikimi projesini gerçekleştirdi.
10 dönümlük alanda 50 ceviz fidanı, Bolu Rotary Kulübü başkanı Enver Günay
ve eşi Mürüvvet ile öğrencilerin işbirliği neticesinde dikilerek, güzel bir bahar
günü yaşanmasına vesile oldu.

Bolu Rotary Kulübü Gıda Konferansı

B

olu Rotary Kulübü ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliğiyle 30
Mart 2015 tarihinde Gıda Konferansı düzenlendi. Konferansta, baklavacılığın usta ismi İstanbul Karaköy Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı
Nadir Güllü ve AİBÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Çakır konuşmacı konuklardı. Çakır, gıda güvenliği
ile tehlike ve riskler konusunda bilgi verdi. Ardından,Türkiye’de baklavacılığın
usta ismi Karaköy Güllüoğlu’nun Sahibi Nadir Güllü ise, ailesini, baba mesleği
baklavacılığı, mesleğe girişini ve 43 yıllık ustalık dönemini anlattı. Sohbetinde, her zaman gelenekselliği bilimsellikle birleştirerek baklava ürettiklerine dikkati çekti. İşletmenin Ar-Ge çalışmaları hakkında da bilgi veren Güllü,
diyabet ve çölyak hastaları için Türkiye’de ilk kez baklava üretimini kendilerinin yaptığını anlatarak, sevilen ve güven duyulan bir marka olabilmek için
üretilen ürüne önce kendisinin inandığını sonra müşteriyi ikna ettiğini söyledi. Meslekte vefanın önemine de değinen Güllü, mesleğe yıllarını vermiş
usta personeli her zaman el üstünde tutmak gerektiğini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Doç. Dr. İbrahim Çakır ve Nadir Güllü’ye Bolu Rotary
Kulübü Başkanı Enver Günay tarafından teşekkür plaketi verildi. Yaklaşık
300 kişiden oluşan izleyiciler arasında özellikle Gıda Müdendisliği öğrencileri, Turizm Meslek Lisesi’nin Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri, Kız Meslek
Lisesi’nin Gıda Teknoloji Bölümü öğrencileri ve akademisyenler yer aldı.
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dokunmak ve farkındalık yaratmak temel misyon olarak belirlendi. Bu projelerde, Rotabüs ile projeye katılanlar, bulundukları ildeki Rotaract dostlarıyla,
ortak bir paylaşımda bulunarak onları motive etmenin yanısıra, 5 farklı kulüple, kulüp ilişkilerini geliştirecek, uzun vadede daha verimli ortak işler yapmaarına yol açacak önemli bir adımı atmış oldular.

Ankara Emek Rotary Kulübü kitap projesi

A

nkara Emek Rotary kulübü, 1 Eylül’de başlayıp, 30 Nisan’da sona
eren kitap dağıtımı projesini gerçekleştirdi. Projenin amacı, okuma
alışkanlığı sağlamak, Rotary’nin toplumda kültürel alanda da hizmet verdiğini göstermek ve Rotary’yi halka tanıtma olarak olarak belirlendi. Kulüp proje kapsamıda 1.000 adet kitap dağıtmayı hedeflemişti. Belirlenen süre içinde
700 kitabın dağıtımı yapıldı.

Ankara Metropolitan ve Emek RK’lerinin otizm projesi

A

nkara Metropolitan ve Emek Rotary Kulüpleri, 3 Nisan 2015 tarihinde
“Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında Ankara Lions Otistik
Çocuklar Eğitim Merkezi’nde çocuklara t-shirt boyama ve süsleme etkinliği
yaptırdı. Kulüp üyeleri, merkezdeki çocuklar için aldıkları eşofman takımları
ve hediyeleri çocuklara vererek çocukların mutluluklarına katkı yaptılar.

Mersin Çocuk Ceza Evi Kütüphane Projesi

M

ersin Kızkalesi Rotary kulübü, Mersin Çocuk Ceza ve Tutuk Evinebağışladığı bir kütüphanenin açılışını yaptı. Açılış, 2430. Bölge DG Korhan Atilla ve eşi Aylin ile Guvernör yardımcısı Serdar Helvacı ve kulüp yönetim
kurulunun katılımıyla gerçekleşti.

Rotabüs projesi

M

ersin Kızkalesi Rotary kulübü, Rotabüs projesini 25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdi. Rotabüs Projesi kapsamında,
Mersin’den yola çıkan ve Rotabüs ismi verilen otobüste, Kızkalesi Rotaract
Kulübü üyeleriyle, Mersin, Adana, Antalya, Eskişehir ve Ankara’yı kapsayan 5
ilde, 5 proje hedeflenerek, ulaşabilindiği kadar insanın hayatında, birşeylere

Ordu Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü verdi

R

otary Kulüpleri, iş ve meslek yaşamında en iyiyi, güzeli ve doğruyu
özendirmek için, etik değerlerini bozmaksızın, fedakârlıkla hizmet
ederek mesleki başarıyı yakalamış ya da mesleğinde özel bir başarı elde etmiş
kişilerin topluma ve yaşadıkları çevreye olan katkılarını da değerlendirerek
Meslek Hizmet Ödülleri vermektedir. Ordu Rotary Kulübü bu yıl Meslek Hizmet
Ödülünü, Türk Halk Müziği alanında ses ve saz sanatçısı olarak gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı Ses ve saz sanatçısı Şener Gök’i, ve onyedi yıldır
Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’nı başarıyla yürüten otuz altı
yıllık mali müşavir Ertuğrul Yüksel’i bu ödüle layık gördü. Düzenlenen toplantıda plaketleri Ordu Rotary Kulübü Başkanı Murat Tanrıverdi tarafından takdim
edildi.
Şener Gök ve Ertuğrul Yüksel, “Meslek Hizmet Ödül”, töreni sonrası yaptıkları konuşmada, burada olmaktan büyük bir sevinç ve büyük bir mutluluk
duyduklarını ifade ederek, bu ödüle layık görülmelerinden dolayı duydukları
memnuniyeti ifade ederek, Ordu Rotary Kulübüne teşekkür ettiler.
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Malatya RK’dan “10 Okul 1000 Kitap” projesi

M

alatya Rotary Kulübü “10 Okul 1000 Kitap” projesini tamamlamış
olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu yıl başlanan ve sürdürülebilir bir
proje olduğu için gelecek dönemlerde de devam edilmesi planlanan projede,
ilkokul çağındaki çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve ufuklarının gelişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlköğretim çocukları için önerilen
100 temel eser listesinde yer alan kitaplar temin edildi. Malatya İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından belirlenen 10 okula toplam 1000 kitap teslim edildi. Kitapların finasmanı kulüp üyeleri ve Rotary dostları tarafından sağlandı.
Ayrıca bu proje yürütülürken Akçadağ, Ören Köyü ilköğretim okuluna
Rtn. Önder Bor’un sponsorluğu ile bir adet fotokopi makinesi ve Malatya Rotary Kulübü tarafından sarf malzemeleri temin edildi ve kitaplarla birlikte teslim edildi.

projelerle her zaman gayretle çalışan üyelerimizin 16 yıldır birçok projeye katkı sağladıklarını gururla söyleyebiliyoruz. Bu gün aynı zamanda işinde mesleğinde başarılarla adından söz ettiren ve toplumda örnek olarak gösterilen
Hasan Duymaz ağabeyimize Rotary Meslek Hizmet Ödülünü takdim etmenin
mutluğunu yaşıyoruz. Biz bir aileyiz ve her geçen gün biraz daha büyüyoruz.
Yeni üyelerimizle birlikte yeni projelerimizle kentimize hizmet etmeye devam
edeceğiz. Ben iyi ki Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü kurulmuş diyorum. Bu
gece aramızda olan tüm üyelerimizin ve misafirlerimizin bu mutlu gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Binzet, konuşmanın ardından Rotary Meslek Hizmet Ödülünü almak üzere Hasan Duymaz’ı davet ederek kendisine Adıyaman’da özellikle müzik sektöründeki çalışmaları, başarıları ve kentin kültürel gelişimine sağladığı
katkılardan dolayı bir plaket takdim etti.
“Rotary Meslek Hizmet Ödülüne beni layık gördükleri için onur duydum”
diyen Hasan Duymaz: “Adıyaman’da müzik adına hizmetler vermeye çalışarak
memleketime katkı sunmak için çabaladım. Bu gün böyle bir ödülü bana layık
gören Adıyaman Nemrut Rotary Kulübüne çok teşekkür ederim. Beni gerçekten duygulandırdınız. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Malatya Rotary Kulübü “Erken Tanı Hayat Kurtarır Projesi”

K

ulübün “10 Okul 1000 Kitap” projesi için ziyaret ettiği Malatya,Yeşilyurt
İlkokulu Müdürü Nevin Canpolat ile yapılan görüşmeler sonunda 25
Nisan günü okul yeniden ziyaret edildi. İnönü Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Bülent Ünal Hocanın konuşmacı olduğu toplantıda,
okulda öğrencileri bulunan 62 kadın katıldı. Bülent Ünal, “Meme Kanseri” ve
“Kendi kendine meme muayenesi” konusunda çok net ve açık anlaşılabilir bilgiler paylaştı. Katılımcılar aktif olarak sorular sordular ve maket üzerinde muayene yaparak eğitim programına katıldılar. Katılımcıların bu kadar istekli ve
güzel sorularla katılmış olması nedeni ile program amacına ulaştı.

Adıyaman Nemrut
Rotary Kulübü 16. yıl
kutlamasında Meslek
Hizmet Ödüllerini verdi

A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü Antiochos Otelde düzenlenen yemekli bir toplantı ile 16. yılını
kutladı. Toplantıyı “Rotary hizmetlerinizle ışıldasın” diyerek
açan Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, “12 Mart 1999 yılında kurulan Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü bugün 16 yaşında. Adıyaman’da
topluma hizmet ederek, yaşadığımız kentin gelişimine katkı sağlayacak örnek
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Ostim RK’nden kariyer planlaması desteği

O

stim Rotary Kulübünün 10 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiği
“Üniversite Öğrencilerine Kariyer Planlaması” projesi bu yıl Başkent
Üniversitesi Makina mühendisliği öğrencileri ile gerçekleştirildi. Programa
Metropolitan Rotary ve Kavaklıdere Rotaract Kulüpleri de destek verdi. Komite Başkanı Üstün Ünügür aktiviteye Eskişehir’den katıldı. Gençlere Kariyer Planlaması ve İş Başvuru teknikleri seminerini Deran Koç verdi. Ardından
Desa Makina, Senkron Plastik ve Beta Makina tesisleri gezildi, üretim aşamaları gençlere tanıtıldı. Son durak, kulüp üyesi Ömer Berberoğlu’nun işyeri idi.
Rotaryenler, katılan gençler ile birlikte mangalda köfte yiyerek sohbet ettiler.

Samsun Karadeniz Rotary’den “öfke kontrolü” semineri

S

amsun Karadeniz Rotary Kulübü, Samsun 1. hat dolmuş ve taksi kooperatifi meslek kuruluşu ile ortak girişimle, kulüp üyesi Seman Bucaklı tarafından “öfke kontrolü” ve bir diğer üye Esra Türkel tarafında “aile içi
iletişim” konularını kapsayan bir seminer düzenledi. Yaklaşık 150 dolmuş ve
taksi şoförlerinin katıldığı toplantıda konular derinlemesine irdelendi. Sunum
sonrasında kooperatif başkanı Sadık Tercanlı ve bazı kooperatif üyeleri ile yapılan konuşmalar sonucu oldukça memnun kaldıklarını belirttiler ve bu tür
eğitim faaliyetlerine ihtiyaçlarının olduğunu söylediler.
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nin katılımıyla düzenlenen bir toplantıda, Gaziantep’e 50 yıldan beri eğitim ve
bir çok konuda (sağlık ocağı vs.) hizmet eden Gaziantep Özel Kolej Vakfı Okulları Mütevelli Heyeti Başkanı Nüket & Celal Ersoy çiftine takdim etti.

Hatıra Ormanı için gelir
Barış Konferansı

S

amsun Karadeniz Kulübü, 15 Mart 2015 tarihinde Yelken Kulübünde
2430. bölge barış ve anlaşmazlıklar komite başkanı Selcan Hakverdioğlu ve barış komitesi üyeleri Simge Özkan ve Sirel Özkan koordinasyonunda
25 lise 3. sınıf öğrencisine tam günlü programla Barış Konferansı gerçekleştirdiler. Konferansın konuşmacı konuğu, eğitim ve öğrenci koçu Elgiz Henden
hanım, güzel bir sunumla “Kişisel Barış” konusunda gençleri bilgilendirdi. Öğle
yemeğinden (klasik Samsun’un Pazar pidesi yendikten) sonra atölye çalışmalarına geçildi. Barış konferansı, katılımcı gençlerin projelerini sunmalarıyla
son buldu.

Z

eugma Rotary Kulübü,
Gaiantep - Adana otobanı üzerinde bir “Hatıra Ormanı”
oluşturmak amacıyla fon yaratmak için konser düzenledi. Mart
ayı içerisinde Burhan Öçal ve Borusan Quartet grubunu Gaziantep’e getirterek bir konser organizasyonu yapan kulüp sağlanan gelirle Hatıra Ormanı izni alarak 1.000 fidanlık bir fidan
dikimi gerçekleştirerek ormanı oluşturdu.

Samsun Rotary küresel
bağışı

S

arsus Rotaract Kulübü yaklaşık 9 aylık bir çalışma ve hazırlık toplantıları sonrası 20 üye ile kuruldu. Kuruluş gecesi, 2430. bölge DG Korhan Atillâ ve eşi Aylin, Geçmiş Dönem Guvernörü Erhan Çiftçioğlu ve eşi Fazıla,
Guvernör Yardımcısı Serdar Helvacı ve Eşi Tuğba, Bölge Rotaract Temsilcisi
İnanç Sonay, Bölge Rotaract Temsilci Yardımcısı Caner Delil’in de katılımı ile
29 Mart 2015 tarihinde Gözenler Restaurant’ta yapıldı. Üyelere rozetleri takıldı. Tarsus Rotary Kulübü Başkanı Şirin Yılmaz Tarsus Rotaract Kulübü’ne
hizmet yolunda başarılar diledi.
DG Korhan Atillâ, yaptığı konuşmada, Tarsus Rotaract Kulübü’nün, Charter Belgesi alan 2430. bölgenin 57. Rotaract Kulübü olduğunu belirtti. Tarsus
Rotaract Kulübü Yönetim Kurulu ve üyelerini tebrik eden Atillâ, şimdiden Rotary ailesi içerisinde alacakları görevlerde üstün başarılar diledi.

amsun Rotary Kulübü,
Kumköy Toplum Birliği
ile ilgili olarak, “Kırsalın Melekleri” projesini küresel bağış uygulaması kapsamında hayata geçirdi. Projenin amacı, köy kadınlarının saya yapmayı öğrenerek hem meslek
sahibi olmaları, hem de aile bütçesine katkı koymaları ve ekonomik özgürlüklerini elde ederek hayat standartlarını yükseltmeleri olarak belirlendi. Kadınların ayakkabı sayası yapmaları için gerekli olan makinaların temini, Samsun
Rotary kulübünün yaptığı küresel bağış ile gerçekleşecek. Projenin uluslararası partneri Japonya’nın 2660. bölgedeki Yao Central Rotary kulübü ve Vakıf
katkılarıyla 13 adet makina satın alınacak. Halen kulübün temin etmiş olduğu
4 adet ikinci el makina ile kurslar devam etmekte.
Toplum Birliği ile ilgili diğer aktivitelerde Kumköy İlkokulu öğrencileri
Samsun’a getirilerek İstiklal Marşının doğuşu ile ilgili çocuk tiyatrosu izlenildi,
Kumköy kadınları, Samsun Devlet Opera ve Balesinin “HEKİMOĞLU” adlı oyununda öğretmen Dilek Livaneli eşliğinde konuk edildiler.
Eğitime yardım ile ilgili diğer projelerde, Bitlis Ovakışla Ahlat’tan gelen
genç bir öğretmenin yardım isteği yerine getirildi.Sınıfın ihtiyacı olan bir diz
üstü bilgisayar alınarak okula gönderildi. Samsun Rotary Kulübü, Tokat Niksar
ilçesi Gazi Ahmet Ortaokulu’na bir projeksiyon makinası hediye edildi.

Zeugma Rotary Kulübü Meslek hizmet ödülü

Anıtkabir ziyareti

Tarsus Rotaract kulübü kuruldu

T

M

art ayı içerisinde Zeugma Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülünü,
Vali, Büyükşehir Bld. Bşk. Vekili, diğer protokolün ve kulüp üyeleri-

Nisan ayında, Samsun/Tekkeköy ilçesine bağlı Güzelyurt Ortaokulunun
bütün öğrencilerinin (45 öğrenci) katılımı ile günübirlik Anıtkabir ziyareti
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gerçekleştirildi.Geziye okul müdürü, öğretmenleri ve okul aile birliği başkanı
ile kulübün başkanı Uğur Atlamaz katıldı. Tam anlamı ile amacına uygun yapılan bu projede, çocuklar hem Atamızı ziyaret etmiş oldular, hem de bir öğrenci hariç 44 öğrenci ilk defa Samsun dışında bir İle gitmiş oldu. Seyahatin
sponsorluğu YEPAŞ (Yeşilırmak Elektrik Pazarlama A.Ş.) arafından üstlenildi.

tary Günü”nü gerçekleştirdi.Yoğun kalabalığın katıldığı etkinliklerde kulüplerin yapmış oldukları ve toplumu etkileyen projeler sergilendi. Halk oyunları
ekibinin de katıldığı etkinlikte, Rotary’inin tanıtımı yapıldı.

Fethiye Rotary Kulübü Yelken Yarışı düzenledi
Toplumda Rotary’nin tanıtımının önemini dikkate alan Samsun Rotary Kulüpleri Anneler gününe rastlayan pazar günü piazza alışveriş merkezinde “Ro-

2

5-26 Nisan tarihlerinde Fethiye Rotary kulübü “REGETTA yelken yarışlarının” ikincisini düzenlendi. Fethiye Rotary kulübü, Fethiye’de turizmi canlandırmak amacı ile her yıl düzenlemekte olduğu Yelken yarışlarını

Kültürpark RK, “PROJE REFAKAT” ile
büyük bir başarıya imza attı

K

ültürpark Rotary Kulübü, TESCO KİPA ile işbirliği yaparak başlattığı “PROJE REFAKAT”ın 1. ayağını Mayıs sonunda tamamladı. Başta Kulüp Başkanı Ozan Uslu ve proje için kurulan “PROJE REFAKAT” Komite Başkanı Sinem Çolakoğlu olmak üzere tüm üyeler 34 gün boyunca gece
gündüz çalıştı.
2.776 Koli açıldı, Piyasa bedeli 5.000.000 TL nin üzerinde tutan
177.252 parça kullanılmamış ürün TESCO KİPA ile yapılan sözleşmede ön
görülen şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere tasnif edildi. .Tasnifte
kulüp üyeleriyle birlikte çalışan ve üniversite öğrencilerinden oluşan 17 kişilik ekipten ücret karşılığı destek alındı. Böylece hem ihtiyaç sahiplerine
gönderilecek ürünler hızlı bir şekilde ayrıldı, hem de 17 üniversite öğrencisinin bütçesine katkı sağlanmış oldu.
Okullar, hastaneler, belediyeler ve farklı sivil toplum örgütleri olmak
üzere toplam 103 Kurum aracılığı ile 35.000’in üzerinde ihtiyaç sahibine
ayakkabı, mont, pantolon, gömlek, terlik, iç giyim, çorap, atkı, bere, eldiven,
aksesuar dağıtıldı. Rotary Afet Barınak Paketinde yer alması için çeşitli
ürünler gönderildi.
Bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı bölgelere giderek birebir
dağıtım yapılmakta.
Proje Refakati en iyi aşağıdaki istatistiki bilgilerin anlatacağına inanıyoruz...

PROJE REFAKAT’TE
• 2.776 Adet koli açıldı
• 177.252 Adet ürünün etiketleri söküldü, alarmları çıkartıldı, ürünler

guruplara ayrıldı ve tekrar kolilendi
Değeri 5.000.000 Tl yi aşan ürünlerin kolilenmesi esnasında 16.656 Metre
koli bantı 5.552 Adet koli etiketi kullanıldı.
Bu projenin ilk ayağı için 34 gün çalışılıp, 3.856 saat mesai harcanarak 4
Üniversite, 3 Belediye, 4 Hastane , 92 Okul aracılığı ile 35.000’in üzerinde
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ihtiyaç sahibine refakat edildi.
Ürünleri sağlayan TESCO KİPA firması yetkilileri Kültürpark Rotary
Kulübünün Mayıs sonundaki toplantısına katılarak; PROJE REFAKAT’İN bu
güne dek sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları en başarılı proje olduğunu,
Kültürpark Rotary Kulübünün bu işi tahmin edilenden çok daha hızlı gerçekleştirdiğini, çok sayıda yere ulaşıldığını ve son derece sistemli çalışıldığını
bildirdi.
Yetkililer, Başta Kulüp Başkanı Ozan Uslu ve “PROJE REFAKAT” Komite
Başkanı Sinem Çolakoğlu olmak üzere tüm kulüp üyelerine gösterdikleri iş
birliği ve başarılı çalışma için teşekkür edip bundan sonraki günlerde de
Kültürpark Rotary Kulübü İle
Tesco Kipa’nın iş birliğinin devam etmesini arzu ettiklerini
söylediler. İki kurum iş birliğinin devam etmesi yönünde
prensipte anlaşma sağlandı.
Kültürpark Rotary Kulübü
projenin ikinci ayağını Projenin basında anlatılması ve bu
suretle Rotary’nin tanıtımına
katkı konulması yönünde sürdürecek.

KULÜPLER’DEN HABERLER
Dünyada 1milyon 200 bin üyesi olan kulüp üyelerine broşürlerle duyurdu.
Fethiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini broşürler yardımı ile mail yoluyla duyurusu yapıldı. Cumartesi günü ilk etap Ece Marinadan saat 14 de Fethiye Filosu olarak hareket edildi. 14.30 da Şövalye adasından start verildi, Ece Saray
Marinanın Yangın söndürme botu su sıkarak yarışçılara yol verdi. İlk etap Göcek adasında sonlandı. Saat 17 de Göbün koyuna hareket edildi. Akşam Göbün
koyunda konaklandı. 26.Nisan Pazar günü saat 11 de Göbün koyundan hareketle tersane koyuna gidildi. Saat 13 de Tersane koyundan hareket edilerek
13.30 da Darboğazdan 2. etap yarış başladı. Şövalye adasında yarış sonlandı.
Yarışta birinciliği Katamaran Klasmanında “Türkiye komodoru” kaptan Bekir
Yergüz’ün kullandığı Aleksandra adlı tekne kazandı. Mono Hull Klasmanında
“Fethiye komodoru” Kaptan Hüseyin Nazlıel’in kullandığı Sail Artun adlı tekne yarışta birinci oldu. İkinciliği Antalya ve Ankara’dan katılan Dr. Orhan beyin
Esmeralda adlı teknesi kazandı. Üçüncülüğü Mustafa Şıkman’ın kullandığı Altair adlı tekne kazandı. İki tekne diskalifiye oldu. Fethiye Rotary Kulübü başkanı
Aybars Turan, Sail Fleet adlı şirkete katkılarından ötürü teşekkür etti.

ri giderilen sağlık ocağı köy halkına yep yeni bir şekilde teslim edildi. Göztepe
Rotaract Kulübü adı verilen sağlık ocağı, Bölge Rotaract Temsilcisi Can Sezici ve Göztepe Rotaract Kulübü Başkanı Mehmet Karakuş ‘un katıldığı törenle
yeniden hizmete açıldı. Tören tüm kulüp üyeleri, köy halkı ve yakın çevreden
yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Törende konuşan Göztepe Rotaract Kulübü
Başkanı Mehmet Karakuş “Köylünün artık doktor aramak için şehire inmesine
gerek yok, bizler köy halkının sağlığı için tüm imkanları sağlıyoruz ve sağlamaya
da devam edeceğiz.” dedi. Sağlık ocağınının gerekli tüm ekipmanlarının sağlanmasında ve temin edilmesinde desteğini esirgemeyen Can Tenker’de sağlık ocağının hayırlı olmasını diledi. Köy muhtarı Ali Kara ise duyarlı gençlere
teşekkür ederek, verilen destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

G

Göztepe RK Su Topu Turnuvasını 16. Kez Düzenledi

G

öztepe Rotary Kulübünün her yıl düzenlemekte olduğu uluslararası su topu turnuvasının 16.sı bu dönem 3-5 Nisan 2015 tarihlerinde Alsancak Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Turnuvaya bu
yıl U17 17 yaş bayan Türk ve Moldova milli takımları yanında, İzmir’den Ege
Sutopu ve Tenis İhtisas Kulübü ve Yunanistan’ın Olisiakos ve Voulagmeni takımları katıldılar.

öztepe Rotaract Kulübü’nün “Bizim Mahalle’de Şenlik Var” adı altında gerçekleştirdiği bu etkinlikte “Halk Eğitim” ile ortak düzenlenen
ve uzun süredir devam eden “Tel Kırma” eğitiminin sertifikaları da dağıtıldı.
Sertifikalarını alan genç kızlar ve kadınlar el emeklerini şenlikte gelen misafirlerin beğenisine sundu. Kadınlar yoğun ilgi gören el emeklerinin gelirleriyle
de desteğini esirgemediler. Ayrıca çocuklara diş sağlığı konusunda da eğitim
verilirken kadınlar da Meme ve Rahim Ağzı Kanseri’nde erken tanının önemi
hakkında bilinçlendirildi.

Gündoğdu RK Toplum Birliğinde Çevre Su ve Hijyen
konulu seminer düzenledi

G

Sağlığa Rotaract desteği

G

öztepe Rotaract Kulübü, Seferihisar’ın Gödence Köyü’nde kullanıma
kapalı sağlık ocağının açılışını 26 Mayıs pazar günü yoğun bir katılım
ile gerçekleşen şenlikte tekrardan köy halkının hizmetine sundu. Geçen uzun
süre zarfında hizmete kapatılan ve yaşanan deformasyon nedeniyle kullanılmaz hale gelen sağlık ocağının tadilatı ve donanımı Göztepe Rotaract Kulübü
tarafından gerçekleştirildi. “Bizim Mahalle” projesi kapsamında, tüm eksikle-

ündoğdu Rotary Kulübü 24 Mart 2015 tarihinde Buca İzkent İsmet
Yorgancılar Toplum Birliği okulunda öğrencilere Çevre, Su ve Hijyen
konulu sunum yaptı. 80 Öğrencinin katıldığı toplantıda Çevreyi korumak ,Su,
Hijyen ve geridönüşüm ile ilgili soruları Çevre Mühendisi Pınar Dikmelik cevaplandırdı. Sunum sonunda katılan öğrencilere alınan sabunlar dağıtıldı.

Bornova Rotaract Kulübü dünyaya açılıyor

B

ornova Rotaract Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve
her yıl geleneksel bir proje haline gelen Aegean Rotaract Roundtrip
2015 başarıyla gerçekleşti. Arjantin, Kanada, Hindistan, Malezya, İtalya ve Sri
Lanka’dan gelen yabancı Rotaractörlere bir hafta boyunca Türk ve Ege BölgeM A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 39
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sinin tarihi ve kültürel zenginliklerinin
tanıtıldığı bu yılki etkinlikte Rotaract’ın
evrensel sloganı olan hizmet yoluyla
dostluk adına Türk ve yabancı Rotaractörler arasında dostluk köprüleri
kuruldu.
Aegean Rotaract Roundtrip’in üç
dönemdir komite başkanlığını yürüten
Bornova Rotaract Kulübü geçmiş dönem başkanı Mehmet Şimşek bugüne
kadar dünyanın çeşitli noktalarından
onlarca yabancı Rotaractörü ülkemizde ağırlayarak uluslararası bir kulüp
olma yolunda çok çalıştıklarını belirtti.

Karşıyaka Rotaract çocukların dileklerini gerçekleştirdi

3

aşamadan oluşan bir projeyi hayata geçiren Karşıyaka Rotaract Kulübü 1. Aşamada Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak Ortaokulunda okuyan
öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için olan dileklerini
topladı. Bu dilekleri listeleyen kulüp üyeleri tasarlamış oldukları dilek ağacına
tüm dilekleri yerleştirdi. Sonrasında hazırlamış oldukları ağacı Forum Bornova AVM de ve Rotaract Day etkinliği kapsamında Dominik Caddesinde kurarak
dileklerin topluma ulaşmasını sağladı.
Karşıyaka Rotaract üyeleri, topladıkları hediyeleri 23 Nisan tarihinde
okulda kurdukları ağacın üzerine yerleştirmiş oldukları dilek zarflarıyla çocuklara dağıttılar. Çocuklarına dilekleri gerçek oldu.

Didim RK sağlık desteğinde bulundu

T

opluma hizmet konusunda çeşitli faaliyetlerde bulunan Didim Rotary
kulübü, fon yaratmak için de çeşitli aktiviteler düzenliyor. Bunlardan
biri de kermes oldu.Sağlık konusuna destek amacıyla, Didim Rotary Kulübü
düzenlediği Kermesten elde ettiği gelirle temin ettiği işitme cihazını Didim
Devlet Hastanesine teslim etti.

Efes RK bir biletle geleceği şekillendirmeye devam
ediyor

E

fes Rotary Kulübü’nün 21 Nisan 2015 tarihinde Demet Evgar’ın sahne
aldığı “Bir biletle bir gelecek şekillenecek” konserini başarıyla gerçekleştirdi. Bu etkinliğin tüm geliri Ege üniversitesinde okuyan Efes Rotary Kulübü bursiyerlerine aktarılacak.

Dostluk Değişim Takımımız New York’ta

1

7-24 Nisan tarihleri arası 2440. bölgenin kulüplerinden Bursa Yeşil R.K. üyesi Asuman Durusüt, Bursa Demirtaş R.K.üyeleri
Serdar Durusüt, Denizhan Sezgin ve Fahrettin Yılmaz, Göztepe R.K. üyesi Arif Söylem, Mavişehir R.K. üyesi Altan Yücel ve eşleri ABD, New
York, 7230.Bölge’sini Dostluk Değişim Takımı sıfatıyla ziyaret ettiler.
Bu ziyaret sonrası da 9-15 Mayıs tarihleri arası ABD’nin New York, 7230.
Bölge’si Dostluk Değişim Takımı üyeleri 2440. bölgeyi ziyaret ettiler. Marmaris, Dokuz Eylül, Güzelyalı, Göztepe, Mavişehir, Bursa Demirtaş, Bursa Yeşil Rotary Kulüpleri üyeleri Rotaryenler tarafından evlerde ağırlandılar.
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Osmangazi RK İşitme Engelliler Okulu etkinliği

O

smangazi Rotary Kulübünün sağladığı fotoğraf makineleri ile Nilüfer
İşitme Engelliler Okulu öğrencileri, Bursa Fotoğraf Sanatçıları Der-

KULÜPLER’DEN HABERLER
neği üyelerinden aldıkları derslerle 3 ay boyunca fotoğraflar çektiler. Bu çalışmalar içinden seçilen 31 fotoğraf 4 - 9 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tayyare
Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

hizmeti kampanyaları gibi projelerini tanıtırken İzmir Büyükşehir Belediyesi
Pop Orkestrası eşliğinde yüksek bir katılım ile Rotaract Günü etkinliğini gerçekleştirdi.
5 Nisan Pazar Günü, İzmir Alsancak Dominik Caddesi’nde U.R 2440. Bölge Rotaract Temsilcisi Can Sezici’nin açılış konuşması ile başlayan etkinlik,
dostluk yoluyla birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek isteyen Rotaract kulüpleri üyelerinin proje tanıtımları ile son buldu.

2440. Bölge Tiyatro Topluluğu ilk oyununu sergiledi

B

ostanlı Rotary Kulübü öncülüğünde kurulan 2440. Bölge Tiyatro Topluluğu “Yalancı Aranıyor” isimli eseri 28 Nisan 2015 tarihinde İzmir
Amerikan Koleji Salonunda başarıyla sergiledi.

Konak Rotaract “Pasta Yapımı ve Sunumu” kursu açtı

K

onak Rotaract Kulübü, ‘Kadınlara Meslek Edindirme’ çerçevesinde Buca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü desteği ile Buca-Gediz
Mahallesi’nde kasım ayında başlayan ve mayıs ayında bitecek 640 saatlik
‘Pasta Yapımı ve Sunumu Kursu’ açtı. Kursa o mahallede yaşayan 12 kadın
katıldı. Kursiyerler kurs bitiminde Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifikalı,
pastacılık alanında çalışan adayı olacaklar ve aile bütçelerine katkı sağlayabileceklerdir.
Konak Rotaract Kulübü Başkanı Gözde Çiftçi; bu projeye çok önem verdiklerini, devamlılığı olan bir proje haline getirmek istediklerini ve böylelikle daha
çok insana ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Konak Rotary’nin 45. Yılı dolayısıyla Konak Rotaract Kulübü ile düzenlenen ortak toplantıda, bu projeye katkılarından ötürü Pastacılık Kursu Öğretmeni Fethiye Yurdubırakan’a Meslek
Hizmet Ödülü takdimi yapıldı.

Rotaract günü coşkuyla kutlandı

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Redbull ve Vestel desteği ile Rotaract Günü etkinliği hayata geçirildi.
“Kendinden Önce Hizmet” sloganıyla Türkiye’de gönüllülük esasıyla çalışan, toplumsal, mesleki, kişisel ve uluslararası alanlarda çeşitli projeler ve etkinlikler düzenleyen Rotaract kulüpleri; Afet Eylem Çadırı, Dilek Ağacı ve Kamu

Nilüfer RK’nün “Boyun Kadar Kitap Oku” projesi
tamamlandı

N

ilüfer Rotary Kulübü ve Nilüfer Belediyesi işbirliğinde yapılan ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklediği Boyun Kadar
Kitap Oku projesi tamamlandı. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen proje
12/05/2015 salı günü Nazım Hikmet Kültürevinde coşkulu bir şekilde gerçekleşen ödül töreni ile sona erdi. Nilüfer sınırları içindeki 53 ilk ve ortaokulun
35.500 öğrencisine birebir ulaşılarak projeye davet edilmiş, ilk yıl 194, ikinci
yıl 642 , üçüncü yıl 1170 öğrencinin katıldığı projeye bu yıl 2544 öğrenci iştirak
etmiştir. Proje kapsamında yarışmaya katılan öğrenciler 62.282 adet kitap
-5.830.692 sayfa- okumuşlardır. İlkokullarda her sınıftan ilk 15 , ortaokullarda her sınıftan ilk 10 derecesini elde eden (toplam 85 ) öğrencilere, öğretmenlerine ve en yüksek oranda öğrencisi yarışmaya katılan ilk 3 okula çeşitli
ödüller verilmiştir. Ödül törenine Nilüfer Belediye başkanı, başkan yardımcısı,
ilçe milli eğitim müdürü, Nilüfer Rotary Kulübü üye ve eşleri, kütüphane müdürlüğü yöneticileri, ödül alan 85 öğrenci, öğretmenleri , okul idarecileri ve
aileleri ile çocuklara madalyalarını takdim etmek üzere Türk basketbolunun
efsane isimlerinden Efe Aydan katılmıştır.

Gökdere RK Engelliler Okuluna müzik enstrüman ve
teçizat desteğinde bulundu

G

ökdere Rotary Kulübü Toplum Birliği okullarından biri olan M. Aziz
Torun Engelliler okulu için temin etmiş olduğu müzik enstrümanları
ve atölye teçhizatlarını 13 Mayıs 2015 tarihinde okul yetkililerinin ve bazı
öğrencilerin katılımı ile teslim etti.
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