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RUNTALYA

WEWALK İÇİN KOŞALIM HAYATLAR DEĞİŞSİN

RUNTALYA NEDİR?
16 Yıldan bu yana her yıl Mart Ayının ilk Pazar günü koşu-

lan Runtalya Uluslararası bir Maratondur. Profesyonel atlet-
lere hitap ettiği kadar koşu deneyimi az olan amatör
sporcuların da ilgi gösterdiği Runtalya Maratonu sezonun ilk
yarışı olması ve mevsimsel özellikleri ile ideal bir koşudur.
Sportif özelliklerinin yanı sıra pek çok Sivil Toplum Kuruluşu-
nun “Farkındalık” ve “İyilik” projeleri ile katıldığı bu koşu 3
gün süren bir spor festivali olarak Türkiye’nin en büyük Li-
feStyle maratonudur. Antalya’nın ve Türkiye’nin tanıtımına
katkısı ile Türkiye’nin vazgeçilmez spor etkinliği olarak yerini
bulmuştur. Bu yıl çeşitli kategorilerde 10.000 koşucuya ev
sahipliği yapması beklenmektedir.

Runtalya maratonuna, profesyonel ve amatör atletler, sivil
toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşlarından iş adamları,
binlerce yönetici, çalışan, memur, emekli, engelli iyilik koşu-
cusu, koşmak ya da yürümek amacıyla katılmaktadır.
ROTARY neden RUNTALYA’da ?

Çünkü “Runtalya aynı zamanda bir Yardımseverlik Koşusu
“Yardımseverlik Koşuları Dünyanın her yerinde Sivil Toplum
Kuruluşları için önemli bir kaynak geliştirme yöntemidir.

Binlerce amatör ve profesyonel koşucunun iyilik peşinde
koştuğu bir dayanışma platformudur.

Birçok soruna farkındalık yaratarak “Daha iyi bir Dünya”
idealine hizmet platformu!

“Sağlık için spor , Mutluluk için iyilik “ fel-
sefesine sahip bir etkinlik !

Çünkü mayasında İyilik var!
Biz Türk Rotary ailesi 2016 yılından bu yana her yıl farklı

bir Toplumsal soruna yönelik İyilik Projelerimizle Runtal-
ya’dayız!
WEWALK İÇİN KOŞALIM HAYATLAR DEĞİŞSİN !

Özgürlük bizim için nedir? bir görme engelli için nedir? Bu
büyük ayrıcalığa sahip olmayan insanlar için ne yapabiliriz
diye kendimize sorduk. Runtalya’da bu yıl Eğitim Çağındaki
Görme Engelli Gençlerimize WeWalk akıllı Baston hediye
etmek için koşmaya karar verdik.

WeWalk Beyaz Bastondan çok daha ileri bir akıllı baston,
Türk Gençlerinin icat ettiği bir ileri teknoloji ürünü , engel algı-
lamak , Bluetooth ile Eşleşme , birçok uygulama ile entegras-
yon gibi özellikleri olan bir cihaz , Microsoft UK’nin İyilik
Projelerine seçilen ilk Türk Girişimi , Şimdiden Uluslararası
pek çok ödüle sahip , Amazon Eu tarafından 2021 yılının giri-
şimi seçildi, Thomas Edison vakfı tarafından Altın ödüle layık
bulundu.
NASIL KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ?

6 Mart 2022 Runtalya koşusunda bizimle koşun, ya da bi-
zimle yürüyün.

Projemize amacımıza bağışta bulunun. Kampanyamızı
destekleyin.

Daha fazla bilgiyi www.runrotary.com adresindeki proje
web sitemizde, ve facebook, instagtram, Twitter,
linkedin ve YouTube kanallarımızda bulabilirsiniz.
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