
KULÜPLERDEN HABERLER

Samsun Karadeniz Rotary Kulübünden diş sağlığı semineri

Samsun Karadeniz Rotary Kulübü dönem projesi olarak okul ve okul 
öncesi yaş gruplarına eğitim çalışması yaparak, ağız – diş bakımı bi-

lincini oluşturmak amacıyla: _ Sürmeli köyü ilköğretim okulu salonunda eğitim 
semineri düzenlendi, _ Seminer kapsamında 95 öğrenciye doğru diş fırçala-
ma tekniği slayt ve uygulamalı olarak anlatıldı, _ Eğitim programının içerik ve 
uygulaması, kulüp üyeleri Diş Hekimleri Şafak Külünk ve Duygu Saraç tarafın-
dan organize edildi. Dönem başkanı Fuat Güldoğuş, GDB Atilla Tekat, Süley-
man Saraçoğlu ve kulüp üyesi Özgür Ünal, okul müdürü, köy dernek başkanı 
ve yardımcıları organizasyonda görev aldı. _ Eğitim sonunda katılımcı her ço-
cuğa farklı bilgiler içeren üçer adet eğitim broşürü, diş fırçası ve diş macunu 
hediye edildi 

Gazi RK - Çocuk İstismarı ve İhmalin Önlenmesi Paneli

Ankara Gazi Rotary tarafından 25 Kasım 2016 tarihinde Prof. Dr. Nes-
rin Çobanoğlu moderatörlüğünde Gazi Ünivesritesi Tıp Fakültesi De-

kanlık Konferans Salonunda düzenlenen “ Çocuk İstismarı ve İhmalin Önlen-
mesi” konulu panel yapıldı. Prof. Dr. Hilal Özcebeci, Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı , 
Av. Şahin Antakyalıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldılar. Panel öncesinde, ko-
nuklar yerlerini alırken Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği pi-
yano dinletisi salondan büyük beğeni aldı. Rotaryenler de genç doktor adayına 
bu dinleti için teşekkürlerini sundular . Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Sadık Demirsoy, Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi , An-
kara Halk Sağlığı İl Müdürlüğü yöneticilerinin ve çok değerli akademisyenle-
rin ve yargı mensuplarının katılım gösterdiği konferansa 200 kişinin üzerinde 

katılım oldu. Olgu ile ilk karşılaşacak olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin yoğun 
katılım gösterdiği panelde , konu hem tıbbi hem hukuki açıdan değerlendirildi.

Samsun Rotary 'Çocuk Sanatçılar' Projesinin 
ilkini gerçekleştirdi

Samsun Rotary Bilim Sanat Merkezinde “Çocuk Sanatçılar Projesi” 
kapsamında, düzenlenen “Gençlerimiz Geleceğimiz” teması ile “Barış 

ve Anlaşmazlıkların Çözümü” konulu resim yarışması yapıldı. Ödül töreninde, 
Samsun Rotary Bilim Sanat Merkezinde, ilkokul ve orta okul olmak üzere iki 
kategoride değerlendirmesi yapılan resim yarışmasına 32 öğrenci katıldı.

Farklı bölgelerdeki çocukların sanatsal etkinlikler aracılığı ile kaynaş-
malarının sağlanması ve çocukların sanata olan ilgilerini arttırarak, yaratıcı 
düşünme becerileri-
ni geliştirmeyi amaç-
layan projede ayrıca 
Rotary’nin dünya üze-
rinde hizmet etmeyi 
hedeflediği kavramları 
da konu alınarak, sanat 
ile farkındalık yaratmak 
hedeflendi. 

Rotary, Barış ve Anlaşmazlıkları önlemek ve çözmek, Hastalıkları önlemek 
ve Tedavi; Su ve hijyen, Anne ve çocuk sağlığı, Temel eğitim ve okuma yazma, 
Ekonomik ve toplumsal kalkınma konularını öncelikli hedefleri olarak belirle-
miş ve bu doğrultuda dünya çapında 1.250.000 üyesi ile hizmet etmeye devam 
etmekte.

Gençlerimiz geleceğimiz teması ile “Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü” 
konulu resim yarışması sonunda, ilkokul ve orta okul kategorilerinde değer-
lendirilme yapıldı ve 17 Aralık’ta düzenlenen ödül töreni ile yarışmaya katılan 
32 öğrenciye katılım sertifikaları ve ödülleri verildi.

Ödül törenine katılan Guvernör Yardımcısı Umur Sakallıoglu, 19 Mayıs Ro-
tary Kulübü Başkanı Özgü Çolak, GDB. Orhan Atalay, GDB. Lamia Yüksel, Rtn. 
Oktay Yapıcı, Rtn. Hakan Dinçer, Servin Okutgene teşekkür edildi.

Seyhan Rotary kulübü enerji projesi

Seyhan Rotaract kulübü ile Adana Rotary Kulübünün ortak projesi olan 
“Enerji Tasarrufu Farkıdalık Kampanyası” tamamlandı. Proje ile kasım 

ayı içerisinde 100.000’e yakın kişiye erişerek;  hazırlanan içerikler ile faydalı 
bilgi verildi, tavsiyelerde bulunuldu. 
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Mecra olarak Seyhan Rotary Kulübü facebook sayfasının kullanıldığı kam-
panya sonucununda, içerikleri 198 kişi kendi profillerinde paylaştı. Toplamda 
ise 3.669 kişi kampanya ile etkileşime girdi.

Çocuğa karşı cinsel istismar farkındalık eğitimi

6 Adana   kulübünün ortaklaşa düzenlediği 'Çocuğa karşı cinsel istis-
mar farkındalık eğitimi’ gerçekleştirildi. Saat 09:00-16:00 arasında 

Seyhan otelinde gerçekleşen bu toplantıda Çukurova Üniversitesinden konu-
sunda uzman birçok bilimadamı katılımcılarla istismarın tanımı, şüphesi, ço-
cuğa verilecek cinsel eğitim gibi konular hakkında eğitim verdiler. 

Satranç turnuvası

Seyhan Rotary kulübü 24 yıldır sponsor olduğu “5 Ocak Kurtuluş Kupa-
sı Satranç Turnuvası”nı 7-8 Ocak tarihlerinde Seyhan Rotary Anadolu 

Lisesi’nde gerçekleşti. 16 ilden 276 sporcunun katılımıyla 5 kategoride yapı-
lan turnuva sonucunda dereceye girenlere madalyaların yanı sıra, birincilere 
Ender Mağazasından 1100TL, ikincilere  500TL, üçüncülere 250TL, dördün-
cülere 150TL, beşincilere 100TL hediye çeki verildi. 

Meslek Hizmet Ödülü

Seyhan Rotary Kulübü,  
Seyhan Otelinde DG Gü-

ner İnci ve eşi Nagihan hanımın 
katıldığı toplantıda Meslek hiz-
metleri ödülünü, Türkiye’nin de-
ğişen ve dönüşen kültürel ve si-
yasi ortamını en iyi anlatan yazarlardan birisi olan Sosyolog Can Kozanoğlu’na 
takdim etti.

Erken tanı hayat kurtarır

Sağlık konularına verilen önem nedeniyle, Adana kulüpleri ortak giri-
şimde bulunarak sağlık konularını içeren seminerler düzenlemeye 

karar verdiler. Adana Acıbadem Hastanesi Konferans Salonu’nda Adana’daki 
6 rotary kulübünün ortaklaşa yaptığı sağlık projelerinin ilki gerçekleştirildi. 
Prof.Dr.Özgür Yağmur ‘’Meme Kanseri’’, Op.Dr.Erdal Candan ‘’Rahim ağzı kan-
seri’’ konularında verilen konferansta katılımcıları bilgilendirdiler.

Bahçelievler RK’nden Geleceği Şekillendiren Teknolojiler

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü “Gelecek Araştırmaları Enstitüsü” 
ile işbirliği yaparak, UR 2430. Bölge Meslek Hizmetleri ve İş Sağlığı 

ve Güvenliği Komitesi Başkanı Serdar Bozkurt’un liderliğinde organize edilen 
“Geleceği Şekillendiren Teknolojiler” isimli konferansı, Sincan Organize Sana-
yi Bölgesinde bulunan Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji’nde gerçekleştirdi.

Konferansa katılan 135 öğrenciye, açılış konuşmasında Ankara Bahçe-
lievler Rotary Kulübü Başkanı Cengiz Kaya tarafından Rotary, Rotary Vakfı, 
Vakfın ilgilendiği 6 alan ve Meslek Hizmetleri Komitesi hakkında bilgilendirme 
yapıldı. “ROTARY” ve “GIDA GÜVENLİĞİ ve TAĞŞİŞ” el broşürlerinin de dağıtıl-
dığı konferansta, konuşmacılardan Gelecek Araştırmaları Enstitüsü men-
supları Can Özgüven “Gelecekten ne bekleyebiliriz?”, Samet Çelik, “Geleceğin 
Endüstrileri” konulu konuşmalarını katılan öğretmen ve öğrencilere yaptılar.

135 öğrencinin katıldığı konferansta interaktif bir bilgilendirme yapıldı. 
Bahçelievler Rotary kulübü, gençlerin çok yararlandığına inandıkları bu bilgi-
lendirme Konferansını her yıl yaparak  geleneksel hale getirmeyi hedefliyor.

Güney RK’dan ilgi çeken maraton koşusu

Adana Büyük Şehir Belediyesi her yıl Adana’nın Kurtuluş günü olan 5 
Ocak’ta bir maraton düzenlemekte. Bu yıl da 7. kez düzenlenen 7.Ulu-

sal 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’na Güney Rotary ve 
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İnteract Kulüpleri dikkat çeken  bir şekilde katılımda buundular. Katılımcılar 
“Çocuk istismarı Farkındalık Projesi” kapsamında “Çocuk Bedenime Dokunma” 
yazılı ve el işareti bulunan tişörtler giyerek koşuya katıldılar. 

Geleceğimiz gençlerimize yılbaşı hediyesi

Güney Rotary Kulübü, Adana Süleyman Şah İlkokulunda belirlediği 25 
kız ve 25 erkek ihtiyaç sahibi olan öğrencilere yeni yıl hediyesi verdi. 

Kulüp üyeleri, kışın soğuktan etkilenmemeleri için verilen giysilerin çocukları 
yeni yıla üşümeden girmelerini sağlayacağından mutluluk duyuyorlar.

Anıttepe Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü

Ankara Anıttepe Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülünü bu sene GAMA 
Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın Erol Üçer’e verdi. Kur-

muş olduğu şirketi Türkiye’nin sayılı firmalarından birisi haline getirmenin 
yanı sıra, eğitim alanında yapmış olduğu katkılar ve yaşamını değiştirdiği bin-
lerce genç için Sayın  Erol Üçer’e verilen ödülü, düzenlenen törende  Dönem 
Guvernörü Güner İnci ve Geçmiş Dönem Guvernörü Aydın Pelin birlikte tak-
dim ettiler. 

Adana RK'nden 
Verimli Enerji 
kullanımı 
semineri

Adana Ro-
tary Kulü-

bü, Gençlerimiz Ge-
leceğimiz “Verimli 

Enerji Kullanımı” seminerini gerçekleştirdi. Adana Rotary Kulübünün “Genç-
lerimiz Geleceğimiz” sloganı ile düzenlediği aktivite kapsamında,  Adana Mo-
tor Meslek lisesinde 21 Aralık Çarşamba günü Rtn İhsan Uyar yaklaşık 120 
öğrenciye seminer verdi.

Adana R.K. Binicilik yarışları

Adana Rotary Kulübü Atatürk Kupası Binicilik Engel Atlama Yarışma-
ları,13.Kasım.2016 günü 56 at ve binicinin katılımı ile Adana Rotary 

Kupası Koşusunu gerçekleştirdi. Dereceye girenlere yönetim kurulu üyeleri 
ödüllerini takdim etti

Çukurova Rotary - Rotaract korosu konser verdi

Çukurova Rotary-Rotaract kulüplerinin kurduğu Türk Sanat Müziği 
Korosu gelir yaratma amaçlı faaliyetler gerçekleştiriyor. Koro son 

olarak  geliri “Cumhuriyet Evleri ve Zihinsel Engelliler Çocuk Vakfı” Adana Şu-
besine bağışlanacak olan Türk Sanat Müziği konserini 27 Aralık 2016'da ger-
çekleştirdi.

Akdeniz Barış Senfoni orkestrası İtalya'da konser verdi

Akdeniz Barış Senfoni Orkestrasının vermeyi planladığı konserlerin 
birinci ayağı İtalya’da gerçekleşti. Uluslararası Rotary’nin küresel 
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bağış desteği ile gerçekleşecek olan Akdeniz Barış Senfonisi Konserlerinin 
ilki 14 Ocak 2017 tarihinde DG İsmail Rodoplu ve Eşi Cemile,  Kültür Sanat Ko-
mitesi Başkanı Yeşim Akçiçek’in de katılımlarıyla İtalya'nın Crotone Şehrinde 
gerçekleşti.

Dokuz Eylül Rotary'den sağlığa destek

Toplumsal ve ekonomik gelişim için çeşitli projelere ve çalışmalara 
imza atan Rotary kulüpleri, sağlık kurumlarına yönelik desteklerini 

de sürdürüyor. Dokuz Eylül Rotary Kulübü de, kermes düzenleyerek elde ettiği 
geliri, İzmir’de faaliyet gösteren iki sağlık kuruluşuna bağışladı. 

İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nafih Batur, topluma hizmeti ilke 
edinen Rotaryenler olarak sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların ek-
siklerinin giderilmesine katkı yapmaya çalıştıklarını söyledi.  Bu amaçla kulüp 
üyelerinin, eşlerinin desteğiyle kermes düzenlediğini belirten Batur, elde ettik-
leri gelirin bir kısmıyla Hasta Taşıma Lifti alarak Alsancak Devlet Hastanesi’ne 
bağışladıklarını, gelirin kalan kısmını ise kanser hastalarına psikolojik destek 
sağlayan SağKal Derneği (Sağlık Kalite Derneği) Umut Atölyesi’ne verdiklerini 
belirtti.

Nafih Batur,  sağlık alanında hizmet veren kuruluşlara sağladıkları des-
teği topluma verilen en önemli hizmetlerden biri olarak gördüklerini ifade 
ederek, “Kulüp olarak sağlık kuruluşlarımıza destek verme konusunda duyarlı 
olmayı sürdüreceğiz. Kermesin düzenlenmesine katkıda bulunan üyelerimize, 
değerli eşlerine ve kermesimize gelerek ürün satın alarak destek olan vatan-
daşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. 

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu da İzmir Do-
kuz Eylül Rotary Kulübü’nün, sağlık alanında örnek bir proje gerçekleştirdi-
ğini söyledi. Rotary’nin 6 temel ilkesi olduğunu belirten Başkan Rodoplu, “Bu 
ilkelerimiz; barış ve anlaşmazlıkların önlenmesi ve çözümü, hastalıkları önle-
me ve tedavi, su ve hijyen, anne ve çocuk sağlığı, temel eğitim ve okuryazar-

lık, ekonomik ve toplumsal kalkınmadır” dedi. İsmail Rodoplu İzmir Dokuz Eylül 
Rotary Kulübü’nün hazırladığı proje ile Rotary’nin temel ilkelerinden yola çı-
karak sağlık kuruluşlarına destek olduğunu belirterek, “Kendilerini yürekten 
kutluyorum. Rotaryenler olarak her koşul ve şartta hizmet üretmeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.

Dokuz Eylül RK'nden seminer

Bir diğer projesinde, Dokuz Eylül RK "CV Hazırlama ve Mülalat Teknikle-
ri Semineri" düzenledi. Dokuz Eylül Rotary Kulübünün hazırladığı se-

miner, Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencileri için  “CV Hazırla-
ma ve Mülakat Teknikleri” semineri şeklinde gerçekleşti.

Konak Rotary Kulübü'nün Deniz Yıldızı Projesi

Konak Rotary kulübü Buca’nın çocuklarına büyük destek sağlamaya 
devam ediyor. Konak Rotary Kulübü "Deniz Yıldızı Projesi" kapsamın-

da Buca’da Eşref Şair Uyal İlköğretim Okulu ve İrfan Nadir İlköğretim Okulun-
da; eğitim gören bilim, resim ve müzik alanındaki yetenekli çocukları keşfede-
rek eğitimlerine destek verdi. 14-15 Ocak tarihleri arasında, Buca Belediye 
Başkanı Levent Piriştina da Buca’nın minik yetenekleriyle bir araya gelerek 
projeye katkıda bulundu.

Konak Rotary Kulübü, dar gelirli ailelerin ilköğretim üç ve dördüncü sı-
nıflarda okuyan çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak için bilim, resim 
ve müzik alanlarında tarama testi yaptı. Deniz Yıldızı olarak adlandırılan proje 
kapsamında İzmir genelinde ilköğretim okullarında eğitim gören 1700 çocuk 
arasında yapılan tarama testi sonucunda 30 yetenekli öğrenci seçildi. Bu öğ-
rencilere yönelik iki günlük bilim, resim ve sanat atölyeleri düzenlendi. 

Deniz Yıldızı Projesi düzenlediği atölyelerle yetenekli çocuklara farklı ba-
kış açıları kazandırarak eğitimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Seçilen yete-
nekli 30 öğrenci için çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alınarak alanında 
uzman kişilerle çocukları bir araya getiren üç günlük uygulamalı eğitimler dü-
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zenlendi. (İNCİ GS Yuasa, CMS Grup ve Vestel) Proje, iş verenlerle çocukları 
buluşturarak hayat boyu çeşitli burslar ile, onların daha kaliteli eğitimler al-
maları için imkanlar sağlamayı da amaçlıyor.
Geleceğin sanatçıları yetişecek

Resim Atölyelerinde, öğrenciler sanat atölyelerinde iki gün eğitim gör-
düler. Burada başarılı olan öğrenciler düzenlenecek “ücretsiz resim 

kursları” ile başarılı birer sanatçı olma yolunda önemli bir adım atmış oldular. 
Müzik Atölyesinde ise başarılı olan öğrenciler TOBAV (Tiyatro, Opera, Bale Ça-
lışanları Vakfı) tarafından koordine edilen birimlerde ücretsiz kurslar alarak, 
sanat dünyasına hazırlanacaklar. Bu iki gün içinde, öğrencilerin ailelerine ve 
okullardaki öğretmenler ve rehber öğretmenlere de çeşitli eğitimler verile-
rek, bu öğrencilere karşı nasıl davranmaları gerektiğine dair önemli bilgiler 
verildi.

Kuşadası Rotary Kulübünden konser
Kuşadası RK Organ Bağışı Bilinçlendirmesi için Konser Düzenledi

Kuşadası Rotary Kulübü "Organ Bağışı Toplum Bilinçlendirmesi Proje-
si" kapsamında 30 Aralık 2016 tarihinde Amerikan Kültür Koleji ve 

İyileştirmek İyiliktir Derneği ile beraber Prof.Dr.Sait Eğrilmez ile Korneanın 
Sesi konulu konser-tiyatro gösterisi düzenledi.

Kültürpark Rotary'nin 'Akran Arabuluculuk' 
projesi devam ediyor

Kültürpark Rotary kulübünün geçen dönem başladığı ve üye Nihan 
Karakaş'ın eğitmenliğinde düzenlenen Buca Ötüken İlköğretim Oku-

lunda “Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk” eğitimi tüm hızı ile devam 
ediyor. Okul yaklaşık 300 öğrenciye sahip. 72 öğrenci Akran arabuluculuk 

eğitimi almış durumda. Öğrenciler 6 saat anlaşmazlık çözümü ve müzakere, 6 
saat de arabuluculuk eğitimi aldılar. Şimdiye kadar 150 den fazla anlaşmazlık 
Akran Arabulucular önderliğinde çözüldü. Başkan Pınar Girginkardeşler sis-
temin çok güzel bir şekilde işlediğini, öğrenci ve öğretmenlerin çok memnun 
olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.

Osmangazi Rotary'den Mudanya Devlet Hastanesine cihaz

Osmangazi Rotary kulübü her yıl "Klasik Otomobil turu" düzenleyerek 
fon yaratma  çalışması gerçekleştirmekte. Bu Rotary döneminde de  

5-6 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen Osmangazi Rotary Kulübü 7.Klasik 
Otomobil Turu organizasyonuyla elde edilen sponsor gelirleri sağlık alanında 
kullanıldı. Osmangazi Rotary kulübü yarattığı fon ile Mudanya Devlet Hastane-
sinde kullanılmak üzere bedeli 29.000TL olan   Sterilizasyon Cihazını 5 Ocak 
tarihinde tören ile hastane yönetimine teslim etti.

Uludağ RK Işıktepe Çocuk Orkestrası ilk konserini verdi

Uludağ Rotary Kulübünün dönem projesi olan Barış için Müzik Vakfi 
işbirliği ile oluşturulan Işıktepe Çocuk Orkestrası ilk konserini kendi 

ailelerine verdi.

Bodrum, Karia ve Uludağ RK’leri Meme Kanseri 
Bilinçlendirme Semineri Düzenledi

Bodrum,   Karya ve Bursa Uludağ Rotary Kulüpleri tarafından “Kendi 
Kendine Meme Muayene Modeli Tanıtım Günleri” adlı seminer ger-

çekleştirildi. Sadece kadınların katıldığı Seminerde Genel cerrahi uzmanı Op. 
Dr. Cüneyt Tuğrul, birebir modelleme ile hazırlanan manken üzerinde kendi 
kendini muayene yöntemini katılımcılara uygulamalı olarak gösterdi. Bodrum 
Belediye Başkanlığı’nın desteği, Karia, Bodrum ve Bursa Uludağ Rotary Kulüp-
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leri tarafından düzenlenen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz’ın eşi 
Cihan Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Ko-
cadon ile birlikte Yarımada genelinden çok sayıda kadın katıldı. 

Yaklaşık 2 saat süren eğitimde Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Cüneyt 
Tuğrul, çağımızın vebası olarak nitelendirilen ve kadınlarda sıklıkla 

meme bölgesinde yaygın olarak kendini gösteren kanserin erken teşhisine 
yönelik bilgiler verdi. Alanındaki başarıları ile tanınan Cüneyt Tuğrul, semi-
nerde, birebir modelleme ile hazırlanan manken üzerinde katılımcılara uy-
gulamalı olarak kendi kendini muayene yöntemini gösterdi.Seminer sonrası 
basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cüneyt Tuğrul, yılda yaklaşık 40’a 
yakın seminer verdiğini anlatarak şunları kaydetti: “Özellikle bu program çer-
çevesinde Balıkesir, Edremit, Marmaris, İzmir, Turgutlu, Manisa, bütün bu böl-
gelerde konuşuyoruz. Aslında bu tip hastalıklardan korunulur ve erken tanıda 
çok iyi tedavi edilebilir. Öncelikle biraz doğru beslensinler. Günde bir elma bile 
bizim için hayat kurtarıcıdır. Stres kontrolü de çok önemli. Bir de ‘bu hayat be-
nim’ demeyi becerebilsinler, bu hayat onların. Beden neyi takip edeceğini iz-
leyemiyor maalesef. Hiçbir stresin kendilerini gereğinden fazla üzmesine izin 
vermesinler. Yoksa o yıpratıcı oluyor ve beden ne kadar yıpranırsa o kadar yol 
kaybediyor. Buna izin vermemek lazım. Kendi kendilerine meme muayenesi 
yapsınlar. Kendilerini korusunlar ki bir problem çıktığında biz onları biz bir şe-
kilde bedeni tamir edebilelim ve onlar sağlıklarında hiçbir kayıp olmadan yolla-
rına devam edebilsinler.”

Bodrum RK 2. Etrim 
Panayırı Tamamlandı

Bodrum Rotary Kulü-
bü’nün Toplum Birliği-

nin sahiplendiği Etrim Köyünde 
ikinci defa panayır düzenlendi. 
Etrim köyünde düzenlenen ve 
tüm geliri köyün kadınlarına ka-
lan 2. Etrim Panayırına sivil top-
lum örgütleri de katıldı. Bodrum 
Bisiklet Kulübü, Bodrum Doğa 
Sporları Kulübü, Nane yürüyüş 
Kulüplerinin de katılımı ile pana-

yır başarı ile gerçekleştirildi. Panayır ile ilgili resmi Rotary Dergisi olarak ge-
çen sayımızın kapağında kullanılmıştı.

Bornova RK Çilek Yetiştiriciliği Projesi devam ediyor

Bornova Rotary Kulübünün uzun yıllara yönelik kadına para kazandır-
ma projesi kapsamındaki “Urla çilek yetiştiriciliğini benimsetme ve 

uygulama projesi”nin kontrol ve eğitim çalışmaları devam ediyor. Son günler-
deki don yaşananu günler proje için risk yaratmıştı. Ama zamanında alınan   
tarımsal tedbirler ve uygulamalarla 3 parselde çilek fideleri donmadı. Proje 
kendisini ispat etmiş olup, Şubat ve Nisan aydaki toplu eğitim ve tarla ziyaret-
leri çalışmaları ile Urla’da ve Karaburun yarımadasında bu projenin yaygınlaş-
tırılmasına çalışılacak.

Ege RK Koruncuk Vakfı Yararına Yeniyıl Konseri düzenledi

Ege Rotary Kulübü 21 Aralık 2016 tarihinde St. John Anglikan 
Kilisesi’nde İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, String Trio, Sevil 

Çağlar, Selin Kutlu, Sibel Kalemcinin performaslarıyla geliri  Koruncuk Vakfına 
bağışlanmak üzere bir yeni yıl konseri düzenledi.

Gökdere Rotary’nin Briç Turnuvası 
Bursa Gökdere Rotary Kulübü’nün ilk kez düzenlediği Briç Turnuvası 34 

sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, 
bundan sonra her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilecek. 

Rotary 2440. Bölge Federasyonu’na bağlı kulüp üyelerinin yanı sıra ser-
best çiftleri de kapsayan turnuva, Adranos Otel’de düzenlendi. Bursalı Briç 
eğitmeni Süleyman Kolata’nın organizasyon desteğiyle düzenlenen turnuva-
da 34 sporcu yarıştı. Turnuva sonunda dereceye giren çiftlere ve Rotary Ku-
lüpleri adına yarışan oyunculardan dereceye girenlere, kupa ve madalyaları 
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takdim edildi. Yarışmacıların yanı sıra çok sayıda briç sevdalısının da izlediği 
turnuvanın, gelecek yıllarda daha çok sporcunun katılımı ile yapılması plan-
lanıyor.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu, briçin 
kâğıtla oynanması nedeniyle kumar olduğu algısı yarattığını, ancak 

briçin tüm dünyada zekayı geliştiren bir spor dalı olarak kabul gördüğünü 
hatırlattı. Briçin satranç gibi bir zekâ sporu olarak görülmesi gerektiğini ve 
özellikle gençler arasında yaygınlaştırılmasının zekânın gelişimine katkı sağ-
layacağını dile getiren Rodoplu, “Gökdere Rotary Kulübü’nün bu konudaki giri-
şimini destekliyor ve kutluyorum. Bizler birer hizmet gönüllüleriyiz. Geliştirdi-
ğimiz projelerle amacımız topluma hizmet etmektir. Ekonomik, sosyal, kültürel 
gelişime katkı yaptığımız gibi, sportif gelişime de katkı vermek bizi mutlu edi-
yor” dedi.

Gökdere Rotary Kulübü Başkanı Taner Şeker de, ilk kez düzenledikle-
ri turnuvanın ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Turnuvayı 
önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla, daha büyük organizasyonla yapa-
caklarını kaydeden Şeker, “2 yıl önce kulübümüzün hizmet ödülü verdiği briç 
eğitmeni Süleyman Kolata’nın da desteğiyle Cumhuriyet kupası adı altında ilk 
kez turnuva yaptık. Rotary kulüpleri arasında briç sporunun gelişimine yöne-
lik herhangi bir etkinliğin olmaması, bizi bu yönde faaliyet göstermeye yöneltti. 
Briçin ülkemizde de bir spor dalı olarak görülmesi için katkı sağlamak istiyo-
ruz.  Katılımcı sporculara ve bölge federasyonuna bağlı kulüp üyelerimize te-
şekkür ediyorum” dedi. 

Bursa'da ortak toplantı

Bursa’da Cumhuriyet Kazanımları Konulu Ortak Toplantı düzenlendi.
Bursa Heykel, İnegöl, Demirtaş, Yıldırım Bayezid, Nilüfer, Osmangazi 

ve Karagöz Rotary Kulüpleri 6 Aralık 2016 tarihinde Cumhuriyet ve Kadın ko-
nulu ortak toplantı düzenlediler. Toplantı  konuşmacı konuk Prof. Dr. Nurhan 

Atasoy’un katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıyı Yeşil ve Çekirge Rotary Kulüp-
leri de katılımlarıyla desteklediler.

Karabağlar Çalıkuşu RK Ağız ve Diş Taraması gerçekleştirdi

Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü, 22 Kasım Ağız Diş Sağlığı Hafta-
sı kapsamında Toplum Birliği olan Rıdvan Nafiz Edgüer İlköğretim 

Okulunda Ağız ve Diş Taraması yaptı. Bu sene ikincisi düzenlenen etkinlikte 
muayene edilen çocuklara ağız diş sağlığı ile ilgili bilgiler verildi. Muayene son-
rasında  diş fırçası ve macunlar hediye edildi. Öğrencilere kendi durumlarını 
özetleyen formlar dağıtıldı ve katılımcılar tedavilerinin yapılacağı branş ve bi-
rimlere sevk edildi.

Karia RK Toplum Birliği etkinlikleri

Karia RK, Toplum Birliği olan Yukarı Mazı İlköğretim Okulu’nda  öğrenci 
ve velileri diş taramasından geçirdi. Dişlerin nasıl korunacağını anla-

tan film seyretisi düzenlendi. Diş Fırçaları ve Macunlar dağıtıldı. Diş rahatsızlı-
ğı olan çocukların ve velilerin diş bilgileri alındı. Her ayın ilk salı günü sabahtan 
öğlene kadar taraması yapılan öğrenci ve velilerin tedavileri Diş Hekimi Rtn. 
Aliye Muslu tarafından ücretsiz olarak yapılacak.

Yine aynı okul-
da 53 öğrencinin 
işitme taraması 
g e r ç e k l e ş t i r i l d i .  
İşitme ile ilgili so-
runları olan öğren-
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cilerin bilgileri alınarak tedavileri hakkında bilgi verildi. İşitme taramasından 
sonra her öğrenciye kalem kutusu, kalem, silgi ve kalemtıraş hediye edildi. İlk 
yardım kitapçığı   dağıtıldı. Su tasarrufu ile ilgili bilgiler interaktif bir şekil-
de   gerçekleştirildi. Günün sonunda suyumuzu nasıl koruruz sorularını ce-
vaplayan öğrencilere hikaye kitapları verildi.

Son olarak Psikolog Rtn. İlknur Özer tarafından tüm öğrencilere  Cin-
sel Taciz  ve korunmanın yolları anlatıldı. Çocuklara özel bölgeleri ile ilgili tüm 
bilgiler  broşürler eşliğinde aktarıldı. 

Salihli RK Cumhuriyet Kazanımları Paneli düzenledi

Salihli Rotary Kulübü 5 Aralık 2016 tarihinde Cumhuriyet Kazanım-
larında Kadın konulu bir Panel düzenledi. Kulübün özellikle bu tarihi 

seçmesinin nedeni Türk kadınının 05 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme 
hakkını kazandığı tarih olmasıydı. 

Salihli Ticaret ve Sanayi odası toplantı salonunda halka açık olarak  ger-
çekleştirilen panele, 170 kişilik bir katılım sağlandı. Konuşmacı olarak, Tiyatro 
ve sinema sanatçısı Gülsen Tuncel, İzmir Ekonomi Üniversitesi Araştırma gö-
revlisi  Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Mer-
kezi Müdürü  Itır Bağdadi ve Serbest avukat İlkgün Nurlu  katıldılar.

İzmir Rotaract Kulübü İşitme Engelli Bireylerle 
Atatürk Müzesi’nde

İzmir Rotaract Kulübü “Atatürk’ü Anlamak” projeleri kapsamında işit-
me engelli bireyler ile İşaret Dili Çevirmenleri ve Eğiticileri Derneği ile 

birlikte Atatürk Müzesi’ne kültür sanat gezisi düzenledi. İzmir Rotaract Ku-
lübü üyeleri tarafından Atatürk’ün hayatı, Cumhuriyet’imizin ilk yılları, İzmir 
iktisat kongresi, Atatürk’ün silah arkadaşları hakkında bilgi verildi. İşaret dili 
çevirmeni Ayşe Devrim Gürbülak sayesinde verilen bilgiler işitme engelli dost-
larımıza aktarıldı. 

“Topluma hizmet etmeye devam edeceğiz”
İzmir Rotaract Kulübü 2016-17 Dönem Başkanı Aydın Yapan, “Geçmiş dö-

nemlerde işitme engelli vatandaşlarımızla yaptığımız projelere her sene bir ye-
nisini ekliyoruz. Bu sene de hep beraber Atatürk Müzesi’ni gezerek geçmişe bir 
yolculuk yapmış olduk. İşitme engelli vatandaşlarımızla daha çok proje yaparak 
her zaman olduğu gibi topluma hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Smyrna RK eğitime katkıda bulundu

Smyrna Rotary Kulübü Rotary'nin odak alanlarından olan okuma-yaz-
ma konusunda girişimlerini devam ettiriyor. Kulüp, İzmir-Torbalı Halk 

Eğitim Merkezindeki “Yetişkinler için Okuma Yazma Kursu”nun verildiği eski 
olan binanın zeminin tamamını yer döşemesi ile kapladı,  ayrıca   4 adet yeni 
ısıtıcı da temin etti.

Konak RK Su Atölyesi Etkinliği düzenledi

Konak Rotary Kulübü, EÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı, Su ve Sa-
nitasyon Bölge Komite Başkanı, DSİ İzmir Bölge Müdürü; Peyzaj Mi-

marları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odasından 
Yönetim Kurulu Başkanları ek olarak Büyükşehir Çevre Koruma Daire Baş-
kanı ile Konak Rotary Kulübü Su ve Sanitasyon kapsamında olan ‘Su Atölyesi’ 
etkinliği gerçekleştirdi.

Konak RK Engelli Eğitim Merkezi Protokolü imzalandı

Konak Rotary Kulübü Buca Engelliler Derneği ile birlikte engelli vatan-
daşları meslek sahibi yapacak “Engelli Eğitim Merkezi”’nin protokolü-

nü imzalandı. Buca'da eğitim konusunda etkin faaliyet gösteren Konak Rotary 
Kulübü, bu protokol ile eğitim alanındaki faaliyetini engellileri de içerecek şe-
kilde genişletmiş olacak.
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Uludağ RK Geleneksel Kros Yarışması

Uludağ Rotary Kulübü’nün okullar arası geleneksel kros yarışmala-
rı, bu yıl da heyecanlı anlara sahne oldu. Botanik Park’ta düzenle-

nen ve soğuk havaya rağmen yoğun katılımın olduğu kros yarışmalarında 
renkli görüntüler ortaya çıktı. Kız ve erkek olmak üzere, küçükler, yıldızlar 
ve gençler kategorisinde 58 takımın yanı sıra ferdi katılımcılarla birlikte 
353 öğrencinin yarıştığı kros yarışmaları, bu yıl 10. kez gerçekleştirildi. Ya-
rışmalarda küçük kızlar kategorisinde Sezai Karakoç Ortaokulu’ndan Zeh-
ra Beyhan birinci, Aslı Uslu üçüncü olurken, Gemlik Gazi Ortaokulu’ndan 
Fatma Ulutaş ikinci oldu. Küçükler serisinin erkekler bölümünde ise birin-
cilik Sezai Karakoç Ortaokulu’ndan Yusuf İper’in, ikincilik Şehit Öğretmen 
Mahmut Çatalkaya Ortaokulu’ndan Mertcan Dinçer’in, üçüncülük ise Sa-
karya Ortaokulu’ndan Mehmet Efe Aydın’ın oldu.

12-13 yaş grubundaki öğrencilerin yer aldığı yıldız kızlar kategorisinde 
ise birincilik ve üçüncülük derecesini Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencileri 
elde etti. Bu okuldan Ebrar Bayram birinci olurken, SudeTufan üçüncülük 
kürsüsüne çıktı. Gemlik Gazi Ortaokulu’ndan Deniz Aytun ise bu kategoride 
ikinci olmayı başardı. Yıldız erkelerde ise Mehmet Enes(Necip Fazıl Kısakü-
rek Anadolu İmam Hatip Lisesi), Burak Terlik(Sezai Karakoç Ortaokulu) ve 
Arda Koyuncu (İstaş Kentaş Ortaokulu) ilk üç dereceye giren öğrenciler 
oldu.

MEKSİKALI 
NAJERA 
ÜÇÜNCÜ 
OLDU

 3 bin 
metre genç 
kızlar ve genç 

erkekler kros yarışmalarına ise lise düzeyinde öğrenciler katıldı. Genç 
kızlarda İnegöl Nene Hatun Kız Meslek Lisesi’nden Azime Alan birinciliği, 
BTSO Celal Sönmez Lisesi’nden Miray Kutlay ikinciliği alırken Meksika’nın 
Aquascalientes şehrinden Uluslararası Rotary Gençlik Değişim Programı 
ile Bursa’ya gelen Daniela Hernandez Najera, üçüncülük kürsüsüne çıkma-
yı başardı.

Genç erkeklerde ilk üç dereceye İnegöl Spor Lisesi öğrencileri girdi. 

Yunus Emre Akkuş birinci, Azad Karasu ikinci, Berkay Budak üçüncü oldu. 
Şenlik havasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ma-

dalya ve kupaları verilirken, çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler. Derece ya-
pan öğrenciler ayrıca 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi boyunca Rotary 
Kulübü tarafından verilen eğitim desteğinden de yararlanacaklar. 
ÇOCUKLARI SPORA YÖNLENDİRMELİYİZ

 Uludağ Rotary Kulüp Başkanı Murat Çağlar, kros yarışmalarıyla genç-
leri sağlıklı yaşama yönlendirmeyi, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma-
yı, spora alıştırmayı ve kişisel gelişimlerine destek olmayı amaçladıkları-
nı dile getirdi. Murat Çağlar, “Has Tavuk sponsorluğunda düzenlediğimiz 
kros yarışmalarına ilgi her geçen gün artıyor. Daha çok çocuğu sporla bu-
luşturmak, onların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak bizleri 
çok mutlu ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın sağlıklı, 
sportif ve özgüvenli yetişmeleri için elimizden gelen çabayı sürdürmeye de-
vam edeceğiz” dedi. 

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu da, ken-
dinden önce hizmet ilkesini benimseyen Rotaryenlerin tüm dünyada eği-
timden sağlığa, sanattan spora çok sayıda sosyal sorumluluk projesiyle 
topluma örnek olacak çalışmalar yaptığını söyledi. Uluslararası Rotary 
Dönem Başkanı John F. Germ’in bu yılki dönem sloganını “Rotary İnsanlı-
ğa Hizmet Eder” şeklinde belirlediğini vurgulayan Federasyon Başkanı Ro-
doplu, “2440. Bölge Federasyonu olarak bu yıl kültür, sanat ve spor ağırlıklı 
çalışmalara ağırlık veriyoruz. Federasyonumuza bağlı kulüpler, birbirinden 
güzel etkinliklerle topluma örnek olacak çalışmalara imza atıyorlar. Uludağ 
Rotary Kulübümüzde geleneksel kros yarışması ile gençleri spora özendi-
riyor” dedi.
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Konak RK Cam Tavanı Kıran Kadınlar Konulu 
panel düzenledi

Konak Rotary Kulübü 14 ralık 2016 tarihinde İzmir Ticaret Borsası’nda 
Gazeteci Ayçe Bükülmeyen moderatörlüğünde, Konak Belediye Baş-

kanı Sema Pekdaş, TOBB Kadın Girişimciler Başkanı Aysel Oztezel ve EGİAD 
eski başkanı Seda Kaya’nın katılımı ile Cam Tavanı Kıran Kadınlar konulu bir 
söyleşi düzenledi. Etkinliği 6. Grup Kulüpleri TLG Semineri Katılımcıları izleme 
inkanı buldular.

Gökdere RK Toplum 
Birliği Çocuklarını 
Sevindirdi

Çocukların zihinleri-
nin geliştirilmesi için 

oyuncakların ne kadar önemli 
olduğu bilinciyle hareket eden-
Gökdere Rotary Kulübü, bu dü-
şüncesini Toplum Birliği kana-

5 Akdeniz Bölgesi 'İkiz Bölge Anlaşması' imzalandı
Uluslararası Rotary'de etkinliği ülke sınırlarının dışına taşıyabilmek 

için organizasyonun yurt dışındaki birimleriyle ilişkiye geçmek, 
onlarla beraber projeler oluşturup insanlığa daha etkin hizmette bulun-
mak olanağını yaratıyor. Bu ilişkileri kulüpler kolaylıkla gerçekleştiriyorlar. 
Bölgelerin de özellikle Vakıf fonları açısından daha etkin kullanım imkanları 
kazanmaları, bu ilişkilerin bölgeler arasında kurulmasının da iyi sonuçlar 

doğuracağı gerçeğini ortaya çıkardı. Bunu dikkate alan ve Akdeniz çana-
ğında yer alan 2100-2110-2203-2440 ve 2470. Bölgeler 15 Ocak 2017 
tarihinde İtalya’nın Crotone Şehrinde düzenlenen törenle Ikiz Bölge (Twin 
District) protokolünü imzaladılar. Umarız bu anlaşma sonucu daha geniş 
kapsamlı projeler için bir altyapı oluşturulmuş olur. 

❏ ❏ ❏

lıyla uygulamaya soktu. Kulüp üyelerinin topladığı oyuncaklar, kulübün Toplum 
Birliği projesi kapsamında yer alan  Karapınar İÖO ana okuluna bağışlandı.

Göztepe RK, Atatürk’ün Medeni Bilgiler Kitabını 
öğrencilerle buluşturdu

Göztepe Rotary Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı “Medeni Bil-
giler” kitabını Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tari-

hi Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencilerine dağıttı. Prof. Dr. Ergün Aybars kitap 
hakkındaki yaptığı konuşmasında Atatürk’ün kaleme aldığı 1930’lu yıllarda 
ortaokul ve liselerde ders kitabı olarak okutulan; demokrasi, çok partili hayat, 
laik düşünce özgürlüğünü anlatan Medeni Bilgiler (Uygarlık bilgileri) kitabını 
mutlaka herkesin okuması gerektiğini ifade etti.

Göztepe RK Kemal Reis İÖO’nda Cumhuriyet Kazanımları 
etkinliği düzenledi

İzmir’in ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarının okuduğu Kemal Reis İl-
köğretim Okulunda, 7 Aralık 2016 tarihinde Cumhuriyet Kazanımları 

konusunda Komite Başkanı Bahar Yorgancıoğlu çocukların annelerine Cum-
huriyetin kazanımlarını anlattı. Toplantı sonunda katılımcılara Atatürk’ün ka-
leme aldığı “Medeni Bilgiler” kitabı dağıtıldı.
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Edremit RK Kanserde Erken Teşhis 
konulu seminer düzenledi

Edremit Rotary Kulübü 11 Aralık 2016 tarihinde Kipa Aile Kulübü – 
Akın AVM’de "Kanser Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirdi. Balıkesir 

Kanserle Savaş Derneği, Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı, Kanserle 
Dans Derneği ve SağKal Derneğinin de destekleriyle gerçekleştirilen etkin-
lik gün boyu sürdü. Projede çağımızın hastalığı kanseri,   özellikle taramaları 
olan meme ve kolon gibi kanseri önlemek veya erken teşhis ile tedavisi yapılır 
hale getirmenin mümkün olduğunun altını çizildi.   Bu proje ile kolon kanseri 
hakkında farkındalığı arttırmak, hayat kurtaran muayene ve taramalar konu-
sunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve sağlıklı bir yaşam için yönlendirmede 
bulunmak, bireyin korkularını özellikle de doktor korkusunu yenmesi ve ken-
di vücudunu tanıması hedeflendi. Projede "Şişme Kolon" kullanıldı. Maketinin 
içerisinde insanlar gezerek, meydana gelebilecek tüm hastalıkları ve Kolon 
Kanseri tanılarını görüp öğrenme şansı buldular. Ayrıca organizasyon sıra-
sında Op.Dr.Cüneyt Tuğrul tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Nilüfer RK Su ve Hijyen Projesi gerçekleştirdi

Nilüfer Rotary Kulübü Rotary'nin odak alanlarından olan "Su ve Hijyen" 
konusunda faaliyette bulundu. Kulüp, Bursa Fethiye İlk Okulunda su 

tasarrufu için 120 adet perlatör montajı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra 220 
adet pencereye güvenlik kiti takıldı.

2. Stratejik Planlama Semineri Başarıyla Tamamlandı

Balçova Rotary Kulübü evsahipliğinde, İzmir Hilton Otelinde, 3 Aralık 
2016 tarihinde Stratejik Planlama Komite Başkanı Cenk Tezel tara-

fından 2. Stratejik Planlama Eğitimi verildi. Seminere kulüplerin başkan, gele-
cek dönem başkanı ve stratejik planlama sorumlularının da olduğu bir katılım 
gerçekleşti.  Strateji ve stratejik planlama kavramı, bas gitar özelinde müzik 

yaratma süreci ile paralellik içinde anlatıldı. 2016-2017 Dönemi Bölge Stra-
tejik Planlama Komitesi Başkanı Cenk E. Tezel, stratejide Misyon ve Vizyon’un 
rolü, aralarındaki ilişki ve stratejik düşünme, amaç ve hedefleri müzikle har-
manlayarak kulüplerin geleceğini planlaması konusunda bölge stratejik plan 
rehberinin nasıl kullanılacağını örneklerle aktardı.

 

Tüm süre boyunca müziğin ve fikri alışverişinin de eksik olmadığı semi-
nerlerde “Strateji ve Groove” modeli oluşturulurken, planların dinamik olması 
gerektiği, her önemli olaydan sonra planın geçerliliğinin kontrolü ve gerekirse 
strateji veya hedef değişikliklerinin yapılması gerektiği anlatıldı. Katılımcılar, 
seminerin kendileri için faydalı olduğunu ve farklı bakışın kendilerinin strateji 
algısına katkısı olduğunu ifade ettiler.

6. Grup TLG Seminerleri sona erdi 

Uluslararası Rotary 2440.Bölge 6.Grup Kulüpleri olarak her sene or-
tak düzenlenen “Toplum Liderleri Geliyor Ufuk Geliştirme ve Liderlik 

Eğitim Seminerleri” bu sene Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri için 
organize edildi. Seminerlerin 2. haftası ise Çakabey Rotary Kulübü himaye-
sinde düzenlendi. 10 Aralık Cumartesi günü Han Tiyatrosu’nda düzenlenen 
2.hafta seminerlerinde geleceğin öğretmen adayları, Psikolog Dr. Hande Ke-
sikçi Ergin’in Disleksi, Yard. Doç. Dr. Seçkin Eroğlu’nun Biyolojik Evrim Kuramı 
ve Op. Dr. Cüneyt Tuğrul’un Metaforla İletişim konulu seminerlerini dinlediler. 
Kulüp üyeleri tarafından hazırlanan yiyecekler  öğrencilere seminer araların-
da ikram edildi. Aralık ayı boyunca her hafta cumartesi günü devam eden TLG 
Seminerleri 28 Aralık Çarşamba günkü yeni yıl kutlaması etkinlikleri ile öğ-
rencilere sertifikaları takdim edilerek bitirildi.
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Agora RK MS hastaları yararına kermes düzenledi

Sağlık konusu tüm toplumların her zaman için ön planda tutmaya ça-
lıştığı ancak yeterli olanaklar olmaması nedeniyle her zaman destek 

isteyen bir alan. Sağlık, Rotary'nin de odak alanlarından biri olarak kulüp fa-
aliyetlerini yönlendiriyor. Bu meyanda, Agora Rotary Kulübü de 15-31 Aralık 
2016 tarihleri arasında İzmir Fransız Kültür Merkezi Bahçesinde MS Hastala-
rı yararına bir Kermes düzenledi.

Dokuz Eylül RK üye eşlerinin düzenlediği Kermes 
başarıyla tamamlandı

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Üye Eşlerinin kulüp projelerine fon sağla-
mak üzere her sene geleneksel olarak düzenledikleri Kermes bu 

sene 24 Kasım 2016 tarihinde Alsancak Küçük Kulüp’te başarıyla geçekleş-
tirildi.

Bandırma RK başarılı Toplum Birliği öğrencilerini 
sevindirdi

Bandırma Rotary Kulübü Toplum Birliği'nin faaliyet gösterdiği  Ş. Bedir 
Karabıyık Okulunda Teog sınavında başarılı olan öğrencilerin sınav 

sonrası streslerini atmaları için bir gezi düzenledi.

Ege RK evsahipliğinde Cumhuriyet Kazanımları toplantısı 
düzenlendi

İzmir’deki Rotary Kulüpleri Ege Rotary Kulübü Ev sahipliğinde 8 Aralık 
2016 tarihinde İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’yi Cumhuriyet ve Ka-

dın konulu konuşması ile konuk ettiler.

Nilüfer RK Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi verdi

Nilüfer Rotary Kulübü Toplum Birliği ile ilgili faaliyetlerini sürdürme-
ye devam ediyor. Kulüp son  olarak sağlık ile ilgili faaliyetinde Toplum 

Birliği Okulu olan Fethiye ilk okulunda ağız ve diş sağlığı eğitimi ile diş taraması 
gerçekleştirdi.

Çiğli RK Akhisar Dağdere Ortaokuluna 
eğitim desteğinde bulundu

Çiğli Rotary Kulübü eğitim konusundaki faaliyetlerine okullara verdiği 
destekle devam ediyor. Bu faaliyetlerden birinde, Çiğli Rotary Kulübü 

Akhisar Dağdere Ortaokulunun ihtiyacı olan bilgisayarları temin ederek tes-
lim etti.
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