
Beşiktaş Belediyesi ve Ro-
tary 2420. Bölge Fede-
rasyonu arasında Mart 

2015’te karşılıklı imzalanan bir pro-
tokol ile 10 yıllık bir işbirliğine adım 
atıldı ve Meslek Edindirme Aka-
demisi projesi başlatıldı. Bu akade-
minin hizmet yeri olarak da Levent 
Kültür Merkezi belirlendi.

İmza törenine Beşiktaş Belediye 
Başkanı Av. Murat Hazinedar ve Ro-
tary 2420. Bölge Federasyonu Başka-
nı Müfit Ülke ile Belediye ve Ulusla-
rarası Rotary’den yerli ve yabancı üst 
düzey protokol üyeleri katıldı.

Dört fazda planlanan projenin 
inşaat ve tadilat projelendirme işlemi 
tamamlandı. İnşaata ve tadilat uygu-
lama sponsrluk geliştirme, uygula-
ma ve açılış ve eğitim programlarının 
hayata geçirilmesi fazları ise öncelik 
programına göre sürdürülüyor.

MEM’in misyonu aşağıdaki cüm-
leler çerçevesinde belirlendi: 

- Bir meslek sahibi olup mesleğin-
de ilerlemek isteyenler veya hiç mes-
leği olmayanlara bir meslek kazan-
dırmak ile meslek değiştirmek iste-
yenlere ilgi, istek ve yeteneklerine uy-
gun meslek edindirmek,

- Kursiyerleri ilgi istek ve yete-
neklerine uygun olarak girişimci, 
üretken, endüstri ve hizmet alanları-
nın gereksinimine uygun meslek ele-

manı olarak yetiştirmek,
- İstihdam için gerekli bilgi, be-

ceri, tutum ve davranışları kazandır-
mak, olgunlaşma eğitimi gerektiren 
alanlarda araştıran, geliştiren, değer-
lendiren, tasarlayan, girişimci ve ya-
ratıcı bireyler yetiştirmek.

Rotary MEM’in hedef kitlesini 
ise, mesleği olmayan gençler, mesleği 
olup da işi olmayan kişiler, engelliler, 
ıslahevlerindeki gençler, mesleğini 
daha iyi yapmak isteyenler ve 15 ya-
şını aşmış, açılan eğitime özgü şartla-
rı taşıyan herkes teşkil ediyor.

MEM’in tamamlanmasından 
sonra sunulacak hizmetlerin gerçek-
leştirileceği mekanda 140 kişilik si-
nema, tiyatro ve toplantı salonu, 3 
adet 30 kişilik derslik, 2 adet 15 kişi-

lik derslik, 3 adet atölye sınıfı, 3 katlı 
otopark, idari çalışma odaları ve top-
lantı salonu, kafeterya ve bekleme sa-
lonu yer alacak.

2440. bölge, Meslek Edindirme 
Merkezi için sponsorluk arayışını 
devam ettiriyor. Tiyatro salonunda-
ki koltukların üzerine isim yazılması 
ile koltuk sponsoru olmak mümkün. 
5.000 ¨ değerinde bir bağış ile “Kol-
tuk Sponsoru” olunabiliyor. Bağışlar 
aşağıdaki hesaba yapılabilir:

Rotary 2420. Bölge Federasyonu
İş Bankası / Gayrettepe Şb. 

(1080)
Hesap No: 743765
IBAN: TR74 0006 4000 0011 

0800 743765
❏❏❏

Meslek Edindirme Merkezi (MEM) tamamlandığında 
resimdeki gibi bir bina ortaya çıkacak

2420. bölgenin MEM projesi hızla gelişiyor

Mart 2015’te Beşiktaş Belediyesi ile 2420. Bölge arasında yapılan imza 
törenine 2016-17 döneminde Uluslararası Rotary Başkanlığı görevini 
üstlenecek John F. Germ de katıldı. Resimde RFT Örsçelik Balkan, John 

Germ, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat hazinedar, 2420. Bölge GDG 
Müfit Ülke, RID Şafak Alpay ve 2420. Bölge DG Mehmet Sabri Görkey 

görülüyor.

Üyelerin kullanabileceği bu programın faydalarını kendinize saklamayın. 
Seyahat lerde, otellerde, yemeklerde ve hizmetlerde indirim sağlayan 
Rotary Küresel Ödülleri programı, daha iyi iş yapmanızı ve Rotary dostlukları 
kurmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Rotary Küresel Ödülleri. Bu da bizim, bize çok şey verenler için yapabildiğimiz 
bir geri vermedir. 
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ROTARY KÜRESEL ÖDÜLLERİ:
YAPTIĞINIZ İYİLİK SİZE 
GERİ DÖNECEKTİR
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