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Bildiğiniz gibi, Rotary Vakfı’nın 
bağış yapısı, “Geleceğin Vizyonu” 
planı çerçevesinde yeni bir düzene 

kavuştu. Temelde bölge bağışları, küresel ba-
ğışlar ve paket bağışlar kapsamında üçe ayrılan düzende, 
2440. bölgenin ilk küresel bağışı gerçekleşti.

Behçet Uz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kliniğine yü-
rüme özürlü çocuklar için fizik terapi ve rehabilite cihazı-
nın kliniğe bağış projesi Mayıs 2013 te başladı. 

16  Ocak 2014 tarihinde de 51,700 USD olan pro-
je bedeli kulübün banka hesabına Rotary Vakfı tarafın-
dan gönderildi. Başkanı olduğum Konak Rotary kulübü, 
“ fon yaratarak” bu proje için sadece 13,000 TL kaynak ile, 
115,000 TL lik bu projeyi gerçekleştirdi. 

1’e 10 gibi muhteşem bir kaynağın  yaratılmasını sağla-
yan Rotary’nin küresel gücüdür.  

Ancak, burada anlatmak istediğim ana tema, projenin 
içeriğinden ziyade, projeyi gerçekleştirirken küresel bağış 
rehberi ve yöntem dokümanlarında yazmayan edindiğim 
bilgi ve tecrübeleri sizlerle paylaşmaktır. 

Öncelikle genel hatları ile küresel bağış uygulamasını 
çok başarılı buldum. Neden?  Rotaryenler  tarafından ya-
pılan bağışlar, küresel bağış formatında çok iyi bir denetim 
ve sistematik ile güvence altına alınmış. Eski uygulamada-
ki (eşleşmiş bağış) küçük projeler yerine, toplumda ses ge-
tirecek yüksek bütçeli ve süreklilik arz eden projeler des-
teklenmekte. Tamamen internet üzerinden gerçekleştiri-
len sistemin her ne kadar bugün uygulama alanında birçok 
aksaklıkları olsa dahi, eminin ki zaman içinde bunlar da 
giderilecek ve daha kurumsal bir yapı sergile-
necektir.

Tavsiye ve görüşlerimi de  sıralayabilirim;
1. Proje dosyasını hazırlayıp takip edecek,  

iletişimi sağlayacak kişi (Primary Con-
tact) konuya hakim, ileri seviyede İngi-
lizcesi olan, özveri ile zamanını ayıra-
cak kişilerden seçilmelidir. 

2. Süreklilik “sustainability”, küresel bağış 
projelerinin temelini oluşturuyor. Bunu 
her fırsatta duyacaksınız.  Dolayısı ile 
aşağıdaki paragraftaki kriterleri de 
kapsayan proje seçimlerinde süreklilik 
sağlayabileceğinizden emin olduğunuz 
projelerden seçmeniz çok önemli.

3.  İyileştirme yapılmadan önceki duru-
mu ve sonraki durumu net analitik ve-

rilere dayandırabileceğiniz  ölçülebilir projeler 
seçiniz. Projenin verileri kolay değerlendirilip 
analiz edilebilmeli. Yukarıdaki hususlar  pro-
je dosyanız tamamlandıktan sonra uygulamalı 

olarak UR tarafından talep edileceğinden, uygun 
olmaması durumunda aylarca süren emeğinizin  
çöpe gitme riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. 

4. Seçilecek ekipman için  tedarikçi tarafından en az 
7-8 yıl yedek parça ve teknik servis desteğinin  ve-
rileceğinin garantisini alınız. 

5. Projeniz için maddi katkı sağlayacak özellikle 
uluslararası kulüp ve bölge bulmak işin en zor ta-
rafı. Bunun için Ülkeler Arası Komiteler , Rotary 
Küresel Bağış sitelerinden  http://www.matching-
grants.org/global/ veya konvansiyonlardan istifa-
de edilebilir. Ancak en iyi kaynak yıllar boyu dost 
edindiğiniz kardeş kulüpler olduğu kanaatinde-
yim. 

Yaklaşık 7 ay süren proje süresince edinilen bilgi ve tec-
rübeyi bir sayfaya sığdırmak mümkün olmadığı için yu-
karıda öne çıkan önemli hususları paylaşmaya çalıştım. 
Umarım yapacağınız projelere katkı sağlar.

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla
Not: Aldığımız bir son dakika haberine göre, Konak RK Küresel Bağış Pro-

jesi Almanya’da örnek proje seçildi. Almanya’da 200’ün üzerinde Rotaryen’in 
katıldığı 1820. Bölge Yarıyıl Değerlendirme Toplantısında panel konusu olarak 
örnek proje Konak Rotary Kulübü’nün Küresel Bağış Projesi seçildi. Proje su-
numunu, Konak RK Küresel Bağış Uluslararası Ortağı olan Kassel-Hofgeismar 
Kulübü gerçekleştirdi.

2440. bölgenin ilk küresel bağışı gerçekleşti
Süreyya Perçin 
Konak Rotary Kulübü
Başkan - 2013-2014
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Bandırma RK 5. Tarım Panelini tamamladı

Bandırma Rotary Kulübü bu yıl 5.sini düzenlediği “Sürdürülebilir Yeni-
likçi Tarım ve Hayvancılık” konulu tarım panelini 18 Aralık Çarşamba 

günü gerçekleştirdi. 324 bölge çiftçisinin katıldığı panelde konuklar, Rotar-
yenler, basın ve öğrencilerle birlikte yaklaşık 400 kişi konferans salonunu dol-
durdu. Bandırma Rotary Kulübü’nün önderliğinde düzenlenip, Bandırma Tica-
ret Borsası, Bandırma Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bandırma Ziraat 
Odası, Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Bandırma 827 
Sayılı Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi ve Bandırma Muhtarlar Derneği’nin de 
destek verdiği “5. Sürdürülebilir Yenilikçi Tarım ve Hayvancılık Paneli”, Ban-
dırma Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Bandırma Rotary 
Kulübü Başkanı Kurtuluş Temur ve Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit 
Sezgin’in açış konuşmalarının ardından Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metehan Yılgör’ün moderatörlüğünde 
panel başladı. Panelde, Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Ça-
nakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ha-
run Baytekin, Dr. Fatih Kahrıman, Ziraat Mühendisi Savaş Aksoylu, Dr. Orhan 
Karadağ ve Dr. Hülya Hanoğlu üreticilere bilgiler verdiler. Bandırma Belediye 
Başkan Yardımcısı Dursun Mirza, Akasal Belediye Başkanı Üstün Taşdemir, 
Bandırma Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü O. Sefa Uyar başta olmak üzere 
kalabalık bir üretici topluluğunun izlediği panelde üreticilerin çeşitli sorunla-
rına da yanıtlar verildi.

Demirtaş RK Baraklı Köyü Toplum Birliğinde diş taraması 
gerçekleştirdi

Demirtaş Rotary Kulübü, 26 Kasım 2013 tarihinde Baraklı Köyü Top-
lum Birliğinde diş taraması gerçekleştirdi.

Sivil Toplum dayanışması

Dokuz Eylül Rotary Kulübü “Sen de gel” Derneği Kurucu Başkanı İbra-
him Betil’i konuk etti. Kaya Prestije Otel’de gerçekleştirilen toplan-

tıda Betil “Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk” üzerine bir konuşma yaptı. 
Betil konuşmasında Türkiye’de basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve adalet sis-
teminin yapılan istatistikler sonucu dünya ortalamasının çok gerisinde oldu-
ğunu söyledi. 

75 milyonluk Türkiye’de 101 bin adet Sivil Toplum Kuruluşu olduğuna dik-
kat çeken Betil, sivil anlayışın gelişmemesinin devletin baskıcılığından kaynak-
landığını ileri sürdü. Yardımlaşma oranının dünya ortalamasının yüzde 45 ol-
duğunu ifade eden Betil, Türkiye’de bu oranın yüzde 30’larda kaldığını belirtti. 
“Sen de gel” derneğinin görevinin sosyal ve ekonomik anlamda en az gelişmiş 
ülkelerde insani kalkınma projeleri geliştirmek olduğunu anlatan Betil, son 2 
yılda 50 bin insana ulaştıklarını ve 325 bin dolar yardım sağladıklarını kaydetti. 

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Fatih Akçiçek de kendileriyle aynı ama-
ca hizmet eden bir dernekle bir arada toplantı düzenlemekten duyduğu mut-
luluğu dile getirdi. 

Ege RK Behçet Uz Çocuk Hastanesi yararına İdil Biret 
konseri düzenledi

Ege Rotary Kulübü 28 Aralık 2013 tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sa-
nat Merkezinde Behçet Uz Hastanesine Küresel Bağış ile cihaz alımı 

projesine katkı sağlamak üzere bir Konser düzenledi. 1,350 kişilik salonun ta-
mamının dolduğu gecede sanatçı İdil Biret’e Meslek Hizmet Ödülü de verildi.
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Gündoğdu RK hasta çocukları sevindirdi

Gündoğdu Rotary Kulübü 2 Ocak 2014 tarihinde Ege Üniversitesi Tülay 
Aktaş Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkolojisi Servisinde yeni yıl kutla-

ması yaptı. Çocuklara çeşitli armağanlar verilerek yeni yıl pastası kesildi.

Gündoğdu RK ‘Hoşgeldin Bebek’ projesi

Gündoğdu Rotary Kulübü, Hoşgeldin Bebek Projesi kapaamında, Do-
kuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yeni doğum yapmış annelere 17 

adet bebek seti, 4 adet süt pompası, bebek bakım broşürleri hediye etti.

“Su ve Hijyen”i resmettiler, kazandılar

Gündoğdu Rotary ve Rotaract Kulüpleri tarafından İsmet Yorgancılar 
Ortaokulunda bu yıl 2. si düzenlenen Resim Yarışması sonuçlandı. 

Okulun Özel Eğitim Sınıfındaki tüm öğrencileri ödüllendirildi.
Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Banu Şahinoğlu, bu yılki teması “Su ve 

Hijyen” olan yarışmanın sonucunda Özel Eğitim Sınıfındaki tüm öğrencilerin 
ödüllendirilmesinin yanı sıra ana sınıfı ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamının da 
mansiyon ile ödüllendirildiğini söyledi. Diğer ödülleri 2 kategoride topladıklarını 
ifade eden Şahinoğlu, “5. 6. 7. ve 8. sınıflarda da ilk üçü seçtik. Bu yıl 2. sini ger-
çekleştirdiğimiz bu yarışmayı sonraki dönemlerde de düzenlemeyi düşünüyo-
ruz. Çocukların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.

Yarışmanın sonucunda  birinciler tablet bilgisayar, ikinciler fotoğraf ma-
kinası, üçüncüler kol saati ile ödüllendirilirken mansiyon alan ana sınıfı ve 4. sı-
nıf öğrencilerine MP3 hediye edildi. Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin de tamamı 
da resim defteri ve boya kalemi ile ödüllendirildi. 

Göztepe RK’nden eğitime destek

Göztepe RK, bu yıl eğitime destek projelerine ağırlık veriyor. Kulüp bu 
maçla İzmir Okutan İlköğretim Okuluna Bilgisayar ve Projeksiyon ci-

hazı temin etti.

İzmir Rotary Kulübü
Liselerarası Güzel Konuşma Yarışması finali
Yaşar Üniversitesi’nde yapıldı

Uluslararası Rotary 2440. Bölge, İzmir Rotary Kulübü tarafından bu 
yıl 47. kez düzenlenen Liselerarası Güzel Konuşma Yarışması’nın fi-

nalleri 17 Aralık 2013 Salı günü Bornova’da Yaşar Üniversitesi’nin Toplantı 
Salonu’nda yapıldı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Murat Barkan, İzmir İl Milli Eği-
tim Ortaöğretim Müdürü Süleyman Yetişkin, Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat 
Kardıçalı, yanı sıra çok sayıda öğrenci de izleyici olarak katıldılar.

İzmir Valiliği ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile düzenlenen yarış-
maya İzmir ilinde bulunan 28 lise ve dengi okul seçtikleri bir öğrenci ile ka-
tıldı. Güzel konuşma yarışmasının ön elemeleri 3 Aralık 2013 tarihinde İzmir 
Wyndham Otel’de yapıldı ve on lise finale kaldı.

Elemelerden sonra 17 Aralık 2013 günü son üç yıldır geleneksel şekilde 
Yaşar Üniversitesi salonlarında final yarışması yapıldı. Final yarışmasının ko-
nuşma konusu “Bugün beni dinlemeye geldiniz. Sizlere çok teşekkür ede-
rim. Gelecekte sizler gibi bir meslek sahibi olacağım. Kendimi daha iyi ye-
tiştirmek ve topluma yararlı bir vatandaş olabilmek için sorumluluklarımı 
ve beklentilerimi size anlatacağım: ...”diye başlayan ve içeriğini gençlerimizin 
dolduracağı bir cümle  idi.

Final yarışmasında birincilik ödülünü Çağdaş Varol (Balçova Anadolu Li-
sesi), ikincilik ödülünü Ege Ötenen (Atakent Anadolu Lisesi) ve üçüncülük ödü-
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lünü Güneş Hasgören (İzmir Özel Türk Anadolu Lisesi) kazandı. Gençlerimiz 
ödüllerini, birincilik ödülünü Bölge Başkanı Esat Kardıçalı, ikincilik ödülünü 
İzmir İnnerwheel kulübü Başkanı Burçin Kipman, üçüncülük ödülünü İzmir İl 
Milli Eğitim Ortaöğretim Müdürü Süleyman Yetişkin ‘in elinden aldılar. Değer-
lendirmeler yapılırken Yaşar Üniversitesi Müzik bölümü genç yeteneklerinden 
4 violonsal sanatçısı Melis Şengüler, Burak Özkan, Simay Soydan, Hakan Hür-
kan Şahin keyifli bir müzik sunumu yaptılar. Heyecanla sonuçları beklerken 
nefis bir müzik arası izleyenleri çok mutlu etti ve rahatlattı.

Güzel Konuşma Yarışması’nda birinci olan öğrenciye üç adet Cumhuriyet 
altını, ikinci olan öğrenciye iki adet Cumhuriyet altını ve üçüncü olan öğrenciye 
bir adet Cumhuriyet altını ödül verildi. Birinci gelen öğrencinin öğretmenine 
de bir adet Cumhuriyet altını hediye edildi. Başarı belgeleri ve plaketleri veril-
di. Yaşar Üniversitesinin hazırladığı tanıtım paketleri de verildi. 

İzmir Rotary Kulübü Başkanı Sevgi Postoğlu “Güzel konuşma yeteneği, in-
sanların sahip olabileceği en önemli nitelikler arasında yer almaktadır. İzmir 
Rotary Kulübü, lise öğrencilerinin güzel konuşma yeteneklerinin gelişmesine 
katkıda bulunabilmek amacıyla 1967 yılından bu yana bu yarışmayı düzenle-
mektedir. Bu yarışmayı 47 yıl önce başlatan çok değerli Rtn. Mücahit Büktaşı‘ı 
saygıyla anmak ve Komite Başkanı Şener Muter’i de kutlamak istiyorum” dedi.  

İzmir RK 2000 Ağaçlık Sakız Ağacı Ormanı oluşturdu

İzmir Rotary Kulübü, İzmir Inner Wheel Kulübü ile beraber 28 Aralık 
2013 tarihinde 2000 adet Sakız ağacının dikimini gerçekleştirdi.

Konak RK Sürekli Eğitim Merkezi ziyareti

Konak Rotary Kulübü üyeleri, Rotary Bölge Başkanı  Esat Kardıçalı ve 
Başkan Yardımcıla rı ile birlikte Buca’da Halk Eğitim işbirliği ile kuru-

lan Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret etti

Konak Rotary Kulübü Başkanı Süreyya Perçin, kulüp olarak 4 yıl önce 
Buca’da kurulan Sürekli Eğitim Merkezi’nin her yıl 200’ün üzerinde kadına di-
kiş, nakış, kuaförlük, okuma yazma, aşçılık, anne çocuk eğitimi, ev tekstili, ah-
şap boyama, resim, halk oyunları, takı tasarımı  ve aerobik eğitimi verildiğini 
söyledi. Perçin, “Konak Rotary Kulübü’nün gururla sürdürdüğü ve geliştirdiği 
bu merkezi değerli Bölge Başkanımız Esat Kardıçalı ve 7. Grup Başkanı Erhan 
Gökdağ ziyaret ettiler. Kendilerine merkezimizi gezdirip tanıttık.  Ayrıca böl-
ge projelerinden afet eylem barınağı içinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 
battaniye, bere ve atkıların bu merkezdeki dikiş bölümü öğrencileri tarafından 
üretilerek Rotary içinde ayrı bir sinerji yaratıldığını da anlattık” diye konuştu. 

Kordon RK Hasta Çocukları sevindirdi

Kordon Rotary Kulübü Üyeleri 27 aralık cuma günü Behçet Uz Çocuk 
hastanesinde yatan çocuklarla yeni yılın gelişini kutladılar.  Hepsine 

olmasını istedikleri 5 dileği yazdırarak bu doğrultuda çocukların dileklerini 
gerçekleştirmeye çalıştılar.

Kültürpark Rotary Kulübü ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı 
ortaklaşa Gençlik Eğitim Semineri düzenledi.

Kültürpark Rotary Kulübü Rotaryenleri,  Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile 
ortaklaşa düzenledikleri Gençlik Eğitim Seminerini, EÇEV bursiyeri 

70 üniversite öğrencisinin katılımı ile 11 Ocak Cumartesi günü, Işıkkent Eği-
tim Kampüsü Konferans salonda gerçekleştirdiler. 

Gençlik Eğitim Semineri, Rotary Gençlik Projeleri kapsamında düzenle-
nen bir nevi kişisel gelişim semineridir. Temel amacı üniversite öğrencileri-
ne Vizyon Geliştirme ve Liderlik Eğitimi verilmesidir. İleride bir toplum lideri 
olarak yurdun dört bir köşesine yayılacak bu öğrencilerin mesleki, kültürel 
birikimlerine katkı koyarak çağdaş bir ufuk kazandırmalarına destek vermek 
amaçlanmıştır. Rotaryenlerin  EÇEV ile ortaklaşa proje düzenlemelerinin se-
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bebi, alanında uzmanlaşmış sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmaktır. 
Bu sayede Anadolu’nun her köşesinden gelmiş, EÇEV bursiyeri 70 üniversite 
öğrencisine ulaşılmıştır. Amacı gençlerimize hizmet olan bu eğitim semineri-
nin ilk bacağı 11 Ocak Cumartesi günü, Işıkkent Eğitim Kampüsü Konferans 
salonunda gerçekleştirildi. 70 üniversite öğrencisi Topluluk Önünde Konuş-
mak, Liderin Yaşam Yönetimi, Eleştirel Düşünce Konuları üzerine Ayçe Dik-
men, Mine Görgün ve Cansev Sağıroğlu gibi alanında uzman kişilerden eğitim 
aldılar. 

Marmaris RK önderliğinde Teknoloji Sınıfı kuruluyor

Martı Otel’de 11 Ocak 2013 tarihinde yapılan teknoloji sınıfı ile ilgili bil-
gilendirme toplantısına başta okul müdürleri olmak üzere, oda baş-

kanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Marmaris Rotary Kulübü 
2013-2014 Dönem Başkanı Ferhat Düztaşlık yaptığı açılış konuşmasında ku-
rulacak teknoloji sınıfı için destek isterken, şu ifadelere yer verdi; “Biz Rotar-
yenler eğitimi, sadece demokratik kültürün gelişmesi için değil, aynı zamanda 
da kalkınmanın ve hayat kalitesini geliştirmenin ve çağdaşlığın temel unsuru 
olarak görüyoruz.Bundan dolayı, eğitimin etkinliğini, erişilebilirliğini ve fırsat 
eşitliğini sağlamak üzere kamu kaynaklarının tahsisinde temel önceliği eğitime 
yapılacak yatırımlara verilmesini istiyoruz.Türkiye’nin en önemli zenginliği olan 
genç nüfusunu en yetkin bir şekilde, uluslararası arenada söz sahibi olacak 
şekilde yetiştirmeliyiz. Bizler eğitim düzeyini yükseltme çalışmalarına ilaveten, 
okullarımızı çağın teknolojik gereklilikleri ekseninde donatmamız bir zorunlu-
luktur. Temel becerilerin geliştirilmesi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keş-
fetmelerini ve geliştirmelerini sağlayacak bir öğretim yapısının oluşturulması 
ve ortalama eğitim düzeyinin yükseltilmesi hedeflerimiz olacaktır. Okullarda 
çocuklarımıza bilimi, teknolojiyi, özgür düşünmeyi ve sevgiyi bütünleştirip im-
kansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zevkli ve de eğlenceli hale getirerek 
eğitimde hedeflerimize ulaşmayı amaçlamaktayız. Bu gerçeğin bilinci ile ço-
cuklarımızı uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmayı, araştıran ve sorgulayan, ken-
di kendine karar verebilen, kararların sorumluluğunu taşıyan, gelişen teknolo-
jiyi yaşam biçimi haline getiren, eleştirmekle kalmayıp, çözüm üreten bir nesil 
olarak yetiştirmeye çalışmaktayız. En büyük servetimizin gelecek nesiller oldu-
ğuna inanıyorum .Sizlerden dün olduğu gibi bugün de yardımlarınızı kendi ço-
cuklarınız adına bekliyoruz.Bizlerin görevi Türkiye Cumhuriyetini çağdaş me-
deniyet ve uygarlık düzeyine çıkarmaktır. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. 
Eğitime yapılan her değerli katkı, kutsal bir bedel, üstün insanlık görevi ve va-
tan borcu olduğuna inanıyorum. Yaptığımız bu işbirliğinin güçlü ve gelişmiş bir 
demokrasi yolundaki yürüyüşümüze güç katması dileklerimle, herkesi saygıyla 

selamlıyorum”  dedi. Düztaşlık’ın konuşmasının ardından Dilek Bağdatlıoğlu 
teknoloji sınıfı ile ilgili bilgilendirme konuşması ve sunum yaparken, “Teknoloji 
sınıfları gelişmekte olan ülkelerde eğitime katkı ve imkan olarak görülürken, 
gelişmiş ülkelerde zeka geliştiren oyun sınıfı olarak hayata geçirilmiştir” dedi.

Marmaris RK, Ahmet Altıntaş Kütüphanesine kitap 
bağışladı

Marmaris Rotary Kulübü Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası tara-
fından Aralık ayı içerisinde hizmete açılan Ahmet Altıntaş Kütüpha-

nesine temin ettikleri kitapları bağışladı.

Rotary kulüpleri EÇEV için konser düzenledi

Balçova, Bornova, Bostanlı, Dokuz Eylül, Ege, Göztepe, İzmir, Karabağ-
lar Çalıkuşu, Karşıyaka ve Kordon Rotary kulüplerinden oluşan 10 ku-

lüp bir araya gelerek Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Ege Çağdaş 
Eğitim Vakfı’nın (EÇEV) “Eğitime Destek Geleceğe Umut” projesi yararına kon-
ser düzenledi. Geceden elde edilen gelir vakfa bağışlandı. 

Grup Allegra’nın sahne aldığı geceyi düzenleyen 10 kulüp adına konuşan 
Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Berkay Eskinazi, biletlerin tamamının satıldı-
ğını 650 kişilik salonun dolduğunu belirterek, emeği geçen ve destek veren 
herkese teşekkür etti. 

EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Ertürk ise kendisinin de  14 yıllık bir 
Rotaryen olduğunu kaydederek gecenin gelirinin vakfa aktarılmasından duy-
duğu mutluluğu dile getirdi. İlköğretimden başlayarak üniversite öğrencile-
rine kadar her eğitim grubuna burs verdiklerini belirten Ertürk, ayrıca eği-
tim merkezlerin de satranç, yabancı dil, tiyatro, kısa film, kukla gibi kursları 
olduğunu da sözlerine ekledi. Çağdaşlık adına nerede ne varsa; eğitim, bilim, 
sanat, okul dışı eğitimleri arttırmaya çalıştıklarını ifade eden Ertürk, bu tür 
desteklerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. 

20 bin fidanlık Rotary Ormanı 

Rotary 2440. Bölge Federasyonu ile Ege Orman Vakfı arasında Rotary 
Ormanı Projesi için 20 bin fidanlık protokol imzalandı. Rotary 2440. 

Bölge Başkanı Esat Kardıçalı, Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Erol Narin, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, Rotary 2440 
Toplum Hizmetleri Birliği Başkanı Işıl Nişli ve Bölge Halkla İlişkiler Komite Baş-
kanı Nedim Atilla’nın katıldığı protokol töreninde konuşan Rotary 2440. Bölge 
Başkanı Esat Kardıçalı, “Bu yıl bölge olarak bölgeye bağlı kulüplerin faaliyet-
lerde hediye fidan bağışı yapması temennisiyle 10 bin fidan hedefimiz vardı. 
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Fakat temmuz ayından bu yana 10 bin fidanı aştık, yaklaşık 15 binlere ulaştık. 
Bugün Ege Orman Vakfı ile 20 bin fidan imza protokolündeyiz. Amacımız 30 
Mart 2014 fidan dikim törenine  kadar 30 bin fidana ulaşmak” diye konuştu.

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Narin ise “Kü-
resel ısınmaya karşı Rotaryenlerin ormanlaşma adına başlattıkları bu projede 
olmaktan dolayı başta Esat Bey olmak üzere tüm Rotaryenlere teşekkür ediyo-
rum. Ormanların büyümesini hedefliyoruz, hedefimiz hep büyüsün 30 binler 
50 binler olsun” dedi.

Uludağ RK Okullararası Kros Yarışması tamamlandı

Uludağ Rotary Kulübü’nün bu sene 7.sini düzenlediği Okullararası Kros 
yarışmaları 19 Aralık 2013 tarihinde Bursa Botanik Park’ta başarıy-

la tamamlandı. Bursa ve civarı okullardan yaklaşık 550 öğrenci 6 kategoride 
yarıştı, her kategoriden ilk 4’e girenlere madalya ve özel koşu ayakkabıları ve-
rildi. Ayrıca ilk üçe girenlerden 1.’ye 100, 2.’ye 75 ve 3.’ye 50 TL olmak kaydı ile 
8 ay boyunca burs verilecek. Dereceye giren okullara kupa ve tüm katılımcıla-
ra sertifika verilverildi. Yarış sonunda sponsorlar vasıtası ile tüm katılımcı ve 
hakemlere su, limonata, çikolata, havlu, diş fırçası ve macunu hediye edilerek, 
tüm yarışmacılara kayıt esnasında arkasında Atatürk, önünde Rotary çarkı 
baskılı tişörtler dağıtıldı.

Akran 
Arabuluculuk 
Projesi Bursa’da 
da devam ediyor

Yeşil Rotary 
Kulübü, Tu-

rizm ve Otelcilik Mes-
lek Lisesi’nde yaptırdığı akran arabuluculuk odasını ve eğitim alan öğrencileri 
10 Ocak tarihinde ziyaret etti.

 

Ordu Rotary Kulübü, Opr. Dr. Kenan Uralkan’a Meslek 
Hizmet Ödülü verdi

Rotary, iş ve meslek yaşamında en iyiyi, en güzeli ve en doğruyu özen-
dirmek için etik değerlerini bozmaksızın, fedakârlıkla hizmet ederek 

mesleki başarıyı yakalamış, ya da mesleğinde özel bir başarı elde etmiş kişile-
rin topluma ve yaşadıkları çevreye olan katkılarını da değerlendirerek ödül-
lendirmekte.

Ordu Rotary Kulübü her yıl geleneksel olarak vermiş olduğu Meslek Hiz-
met Ödülünü bu yıl, toplum sağlığına yapmış olduğu başarılı hizmetlerinden 
dolayı Opr.Dr.Kenan URALKAN’a verdi. Opr.Dr. Kenan Uralkan’ın “Meslek Hiz-
met Ödülü”ü 24 Ocak 2014 Cuma günü Ordu Rotary Kulübü üyelerinin ve eş-
lerinin yanı sıra, çok sayıda  davetlinin katıldığı gecede Uluslararası Rotary 
2430. Bölge 6. Grup  Guvernör Yardımcısı Alaattin Kuru ve Nilgün Kuru tara-
fından Gramofon Restaurant’ta düzenlenen gecede takdim edildi. 

Başkan Tuğrul Odabaş yaptığı konuşmada “Bugün de burada toplanarak 
kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini yerine getirebilmenin onuru-
nu yaşıyoruz. Siz Opr.Dr. Kenan Uralkan meslek hayatınız boyunca yaptığınız 
örnek çalışmalar ile hem meslektaşlarınıza hem de bizlere örnek oldunuz. Ça-
lışmalarınızla meslekte yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik edi-
yor ve özellikle genç meslek sahiplerini yüreklendirerek onların da yararlı işler 
doğrultusunda çalışmaları için önder oluyorsunuz. Ordu Rotary Kulübü olarak, 
iş ve meslek insanlarına yarattığınız bu onuru, gösterdiğiniz bu ışığı ve hizmet 
idealimizi yücelten bu katkınızı şükran ile anıyor ve bugün takdim edeceğimiz 
Meslek Hizmet Ödülü ile bu onuru gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz” dedi 
ve ödülünü takdim etmek üzere UR 2430. Bölge 6.Grup Guvernör Yardımcısı 
Alaattin Kuru’yu davet etti. Alaattin Kuru bu güzel ödülü kendisinin vermesin-
den dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Opr.Dr. Kenan Uralkan’ın pla-
ketini takdim etti.

Daha sonra söz alan Opr.Dr. Kenan Uralkan bu ödüle laik görülmesinden 
dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ordu Rotary Kulübüne teşekkürlerini 
sundu. 

Arslantepe Rotary Kulübü, Yaşamları Değiştiren 
Konferansların moderatörlüğünü yaptı

M. Arslantepe Rotary Kulübü 18 Ocak 2014 Cumartesi günü Met-
ropolitan Kulübü moderatörlüğünde yapılan “Yaşamları Değişti-

ren Konferanslar”ın 4.sünü Malatya Anemon Otelinde gerçekleştirdi. “Okul-
larda Temiz Su ve Hijyen” konulu, hedef kitlesi öğretmenler olan çalıştaya 70 
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kadar konuk kayıt yaptırırken, GDG Murat Öz, İnönü Üniversitesi Halk Sağlı-
ğı A.B.D.’dan Prof.Dr. Erkan Pehlivan ve TEMA Vakfı Malatya temsilcisi İzzet  
Berktaş konuşmacı olarak katkı sağladılar.

 Akşam ise yorucu geçen günün yorgunluğu eğlenceli yemek ile atıldı. 
Toplantıyı organize edenler, başarılı geçen çalıştay’a katkı ve destekleri için 
Ankara Metropolitan ve Malatya Rotary Kulüplerine teşekkür ettiler.

Çocukları tiyatro ile buluşturma projesi devam ediyor
M. Arslantepe Rotary Kulübü “Hedef 10.000 Öğrenci” projesi kapsamın-

da, 08 Ocak 2014 tarihinde, Ankara Ekin  Tiyatrosunun, Malatya Sabancı Kül-
tür ve Kongre Merkezinde sahnelediği,  “Nasrettin Hoca” adlı oyunda, Sakarya  
İ.Ö.O.’dan 150 öğrenciyi tiyatro ile buluşturdu. 5. yılına giren projede bugüne 
dek tiyatro ile buluşan çocuk sayısı 2,750  oldu.

Manisa Rotary Kulübü 30. Yıl kutlama yemeği

2 kasım cumartesi akşamı Manisa Rotary Kulübünün otuzuncu kuruluş 
yıldönümü kutlandı. Ortak toplantı şeklinde geçen bu özel geceye 20B 

zon Gelecek dönem direktörü Şafak ALPAY da Rotary’ nin Geleceği ile ilgili gö-
rüşlerini paylaşarak keyif verdi. Ayrıca etkinliğe Bölge başkanı Esad Kardıçalı 
ve Eşi , Gelecek Dönem Bölge Başkanı Mecit İsce ve Eşi, Geçmiş Dönem Bölge 
Başkanlarından Gündüz Hekimgil, Faik Tokatlıoğlu ve Eşi, Yeşim Yöney ve Eşi, 
Güneş Ertaş ve Eşi, Kulüplerden Sorumlu Bölge Sekreteri Aleaddin Demirci-
oğlu ve Eşi, 6. Bölge Başkan Yardımcısı Hakan Hekimgil ve Eşi, Üyelik Geliştir-
me Koordinatörü Aslı Musal, 6. Bölge Kulüpleri İzmir Rotary Kulübü, Bornova 
Rotary Kulübü, Salihli Rotary Kulübü, Turgutlu Rotary Kulübü, Mansia Rotary 
Kulübü Üyeleri ve günümüze kadarki dönemde Manisa Rotary Kulübüne Baş-
kanlık etmiş Roteryenler katıldı.  

Karşıyaka RK’nden Özenli Türkçe Kullanımı etkinliği

Karşıyaka Rotary Kulübü, Konak Kent Konseyi, Ege Çağdaş Eğitim Vak-
fı (EÇEV), Türk Dil Derneği ve Ekin Koleji’nin ortaklaşa düzenlediği 13. 

çocuk kurultayı Özenli Türkçe Kullanımı Etkinliği, Dr. Selahattin Akçiçek Kültür 
ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.  Kurultaya özel ve devlet okullarından 
olmak üzere toplam 10 okulun öğrencisi katıldı.

Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Yasemin Reşitoğlu, özenli Türkçe 
kullanımı ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri etkinliğin bu yıl onüçüncüsünü 
düzenlediklerini belirterek “Çocuk kurultayını her sene çocukların belirlediği 
bir konu başlığını gene çocukların sorunlarının tespiti sonrası çözüm önerileri 
şeklinde sunmalarını sağlıyoruz. Devlet ve özel okulları davet ediyoruz. 15 daki-
ka her okul kendi gözünden belirlenen konu başlığında sorun tespiti sonra da 
bir 10 dakika da çözüm önerilerini sunuyor. Bu sene de Bölge Başkanımız Esat 
Kardıçalı’nın dönem hedefleri içerisinde yer alan “Özenli̇ Türkçe Kullanim”nı 
ana başlık olarak seçip kamuoyunda hem devlet hem de özel okulların katılı-
mıyla çocukların gençlerin gözünden dinlemeyi seçtik” diye konuştu.

Hemen hemen her okulun vurgusunun Konfiçyus’un dediği gibi “Eğer bir 
ülkeyi ele geçirmek istiyorsanız o’na ilk başta dilini yozlaştırmakla başlayın” 
sözü olduğunu sözlerine ekleyen Reşitoğlu, gençlerde büyük farkındalık oldu-
ğunu görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.  

Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı da çocukların genç yaştan 
özenli Türkçe kullanımına duyarlı hale gelmeleri açısından bu çalışmanın öne-
mine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelecekte bu çocuklarımızın yaratı-
cı çocuklar olabilmeleri için dillerine muhakkak sahip çıkmaları gerekir. Çünkü 
insan her şeyi ana dilinde düşündüğü için referans olarak ana dili olduğundan 
kuvvetli bir ana dil eğitimi çok çok önemli.  Çünkü gelecekte çocuklarımızın bizi 
muasır medeniyetlere taşıyacaklarına inancımız o zaman daha da güçlenecek. 
Okullara da bu konunun getirilmiş olması çocuklar arasında bir farkındalık ya-
ratılmış olması bence çok güzel. Bunun topluma daha yaygınlaşması çok fay-
dalı olur o bakımdan bu çalışmayı çok önemsiyorum ve emeği geçen arkadaş-
larımızı çok kutluyorum.”

Ankara Metropolitan Rotary Kulübü ve Ankara Bahçelievler 
Rotaract Kulübü 3.BARIŞ KONFERANSI’na ev sahipliği yaptı

Ankara Metropolitan Rotary Kulübü ile Ankara Bahçelievler Rotaract 
kulübü, 2430. bölgede 3. Barış Konferansına ev sahipliği yaptılar. 1 

Şubat 2014 Cumartesi günü ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde yapılan konfe-
ransta Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.E.Nezih 
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Orhon ve Atatürkçü Düşünce Derneği Eski Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Kız-
gınkaya konferansa konuşmacı olarak katıldılar. 

Konuşmaların ardından barış konusunu içeren bir çalıştay yapıldı. Çok 
sayıda genç, konferans ve çalıştaya katıldı. Katılımın ücretsiz olduğu konfe-
ransta, katılımcılara organizatör kulüpler tarafından öğle yemeği ikram edildi. 

Samsun İlkadım ve Eskişehir Yazılıkaya Rotary Kulüpleri 
Rotary Toplum Birliklerinin charter belgelerine kavuştu.

Samsun İlkadım Rotary Kulübü Umur Sakallıoğlu başkanlığında Ulusla-
rarası Rotary’e yaptığı başvuru sonucu 30 Aralık 2013 tarihinde Te-

peören Rotary Toplum Birliğinin Charter belgesine sahip oldu. 
Eskişehir Yazılıkaya Rotary Kulübü ise, çok yeni kurulmuş bir kulüp olma-

sına karşın Ayşegül Ünügür’ün başkanlığında Rotary Toplum Birliği de kurdu. 
Esentepe Mahallesi Rotary Toplum Birliğine de 9 Ocak’ta Charter belgesi ulaş-
tırıldı. Kulüplerimize Rotary Toplum Birlikleri ile yapacakları Projelerde başa-
rılar dileriz.

Güney Rotary Erken Tanı Hayat Kurtarır semineri

Güney Rotary Kulübü, 5. Erken Tanı Hayat Kurtarır Seminerini Köprülü 
TOKİ İlköğretim Okulunda gerçekleştirdi. 17 Ocak Cuma günü yapı-

lan ‘’Erken Tanı Hayat Kurtarır’’ Semineri’ni Berna Fidan verdi. Seminere, Er-
ken Tanı Hayat Kurtarır Semineri komitesinde görev alan Sevil Koca ve Alev 
Yanık katıldı. Katılımcılara meme kanserinde erken tanıda bulunmanın önemi 
anlatıldı.

Başkent Rotary Kulübü Erken Tanı Kolon Kanseri semineri

Ankara Başkent Rotary Kulübü, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendir-
me etkinliklerinden birini daha 15 Ocak Çarşamba günü TAV Esen-

boğa Hava Limanı konferans salonunda gerçekleştirdi. GDB. Prof. Dr. Sedat 
Boyacıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen seminerde,  “Erken Tanı Kolon Kanse-
ri” konusu ele alındı. Gastroenteroloji uzmanı olan ve uzun süre Türk Gastro-
enteroloji derneğinde Sayman, Genel Sekreter ve Genel Başkan olarak görev 
yapan GDB. Prof. Dr. A.Sedat Boyacıoğlu, aynı zamanda Başkent Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda bulunmuş ve Fakültenin Gastroenteroloji Bölü-
münü kurmuştur. Uzun süre Başkent Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptık-
tan sonra kendi arzusu ile akademik yaşamdan ayrılan Boyacıoğlu, halen özel 
bir hastanede tıbbi çalışmalarına devam etmekte.

Yapılan seminerde, kalın bağırsak kanserinin, sindirim sistemi kanserleri 
içinde açık ara ile birinci sırada yer aldığı, tüm kanserler arasında ise, kanser-
den ölüm nedenleri arasında erkeklerde ikinci, kadınlarda ise üçüncü sırada 
bulunduğuna dikkat çekildi. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görüldüğünden, 
hastalığın sıklığının yaşla beraber arttığından, 50 yaş üzerinde ise görülme 
sıklığının hızlandığından; Kalın bağırsak kanserinin önemli bir özelliğinin, er-
ken tanı, hatta kanser öncesi evrelerde tanı konma ve etkili tedavi imkanla-
rının bulunduğundan; Erken tanı için radyolojik yöntemler yanında, polip veya 
yabancı doku bulunması durumunda erken tanı için kolonoskopinin en elveriş-
li yöntem olduğundan bahsedildi.

Yaklaşık 50 katılımcı ile yapılan seminer katılımcılar arasında ilgi ve takdir 
gördü. Sunum sonunda soru-cevap bölümünde katılımcılar çeşitli konularda 
bilgilendirildi. GDB.Prof.Dr. A.Sedat Boyacığlu çok arı bir dille, herkesin anla-
yabileceği şekilde, sunumunu görsel materyallerle de destekleyerek tamam-
ladı.

Samsun İlkadım RK’nden öfke kontrolü eğitimi

Samsun İlkadım Rotary Kulübü, öğrencilerin bireysel ve sosyal geli-
şimlerine katkıda bulunmak amacıyla bir projeye imza attı. Genel ko-

ordinatörlüğünü kulüp üyesi Berrin Aydın’ın yaptığı Türk Eğitim Derneği Sam-
sun Koleji’nde, “Öfke kontrolü ve şiddetin sonuçları” konularında eğitim verildi. 
Ana-Çocuk Sağlığı Komitesinden Roteş Doç. Dr. Murat Yalçın (Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı) geniş katılımlı bir öğ-
renci grubuna ve öğretmenlerine yaklaşık bir saaatlik güzel bir sunum yaptı. 


