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Bostancı Rotary Kulübünün "GELECEĞİMİ PLANLIYORUM" Projesi
Yazan: Neşet Taştepe / Bostancı Rotary Kulübü

UR 2420. Bölge Bostancı Rotary Kulübü olarak, ilk kez ül-
kemiz rotarysini oluşturan üç bölgenin de içinde yer al-
dığı, özgün, geleceğe yatırım yapan bir hizmet projesini 

gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.
Projemizde UR.2430 ve UR.2440 bölgelerinden 12 adet Lise 3. Sınıf 

öğrencisini 18-25 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul'da misafir ettik. 
Onlara İstanbul'da 4 ayrı üniversitede 5 farklı eğitim programı ile gelece-
ğin meslekleri, istihdamda öne çıkacak meslek kolları ve bunları içeren 
öğretim dallarını tanıtan bir program hazırladık. Gençlerimizin imkanları 
kısıtlı, başarılı ve kapasiteli bir profilden seçilmesi konusunda bizlere UR. 
2430 bölgeden Gaziantep İpek Yolu, Mersin Akdeniz, Samsun Atakum, Si-
lifke, Malatya, Diyarbakır, Kayseri, UR. 2440 bölgeden ise İzmir Mavi Şehir, 
İzmir 9 Eylül, Manisa Salihli, İzmir Kültürpark ve İzmir Varyant Rotary Ku-
lüpleri partnerlik yaptılar. Bu kulüplerimiz ayrıca ilk defa uçakla seyahat 
eden bu gençlerin İstanbul gidiş dönüş uçak biletlerini de temin ettiler, ai-
lelerden programa katılmaları için gerekli yasal izinleri aldılar.

5 Kız 7 Erkek öğrenciden oluşan grubumuz İstanbul'da Rotaryen ai-
lelerin evlerinde konuk edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üni-
versitesi, Sabancı Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinde hazırlanan 
eğitim ve tanıtım programlarının yanında gençlerimiz Google İstanbul Ofi-
si, Ford Otosan Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Merkezi ve Kempro Kimya Ar-Ge 
merkezlerinde hem işleyişi görme hem de mesleklerinde başarılı olmuş 

insanlarla tanışma, onların tecrübelerini dinleme fırsatı buldular. Kulübü-
müzün her sene gerçekleştirdiği Geleneksel Konser Organizasyonun pro-
valarından sunumuna kadar içinde yer aldılar, sanatçılarla tanıştılar.

Gençlerimize sadece kariyer planlarını yaparken bildikleri dünya-
dan başka seçeneklerinin de olduğunu göstermekle kalmadık. Onlar için 
sürprizlerle dolu bir tatil ve eğlence programımız da vardı. Tarihi İstan-
bul'u gezdiler, Marmaray ve Metro deneyimleri oldu, sinemaya gittik, biri 
Eurolig maçı olmak üzere iki uluslararası basketbol maçında tezahüratları 
ile maçların kazanılmasına katkı verdiler. Rotary'yi GDG Ömer Tezcan'dan 
dinlediler. Onların deyimiyle akıllarını başlarından alacak hediyeler aldılar 
ve Rotary dünyasının desteğini arkalarında hissettiklerini söylediler. Her-
birine Dell firmasından birer diz üstü bilgisayar, Mavi Jeans mağazasından 
dilediklerini giyip çıkmak, kişisel bakım ürünleri ile dolu birer sırt çantası 
hediye edildi. Bu ürünlerin sağlanmasında katkılarından dolayı Mavi Jeans, 
Şahsuvaroğlu Otomotiv ve Dönem Guvernörümüz Nezih Bayındır'a ve şah-
si sponsorluk yapan tüm dostlarımıza şükran borçluyuz.

Misafirlerimiz Guvernörümüz ile tanıştılar, kulüp toplantımıza katıl-
dılar, 17 ay sonra girecekleri üniversite sınavında İstanbul bölgesinde bir 
devlet üniversitesi programını kazanırlarsa üniversite hayatları boyunca 
vermeyi taahhüt ettiğimiz burs ile motive oldular. Umuyoruz harıl harıl ça-
lışmaya başlamışlardır.
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Ordu Rotary Kulübünden Eğitime Destek

Ordu Rotary kulübünün hedef projelerinden biri olan "Bizim Bir Okulu-
muz Var" projesi bu dönemde Ağrı - Diyadin ilçesi Karapazar Ortao-

kulu ve Ağrı - Taşlıçay / Balıkgölü İlkokulu ana sınıfına uygulandı. 
Öğretmenlerden Nurbanu Şehitoğlu Okulu ve Betül Kabadaş’ın sınıfı için 

talepte bulundukları malzemeler incelendi ve bir kısmının karşılanması ka-
rarlaştırıldı. Eksik listesi üyelere iletildi. Üyeler tarafından gönüllü olarak ihti-
yaçlar temin edildi. Hazırlanan koliler GDB. Ömer Aydın tarafından ilgili adrese 
gönderildi. "Nelson Mandela’nın dediği gibi Dünyayı değiştirmek için kullanabi-
leceğiniz en güçlü silah eğitimdir" diyen kulüp başkanı, ihtiyaçların teminde, ha-
zırlanmasında emeği geçen tüm dostlara teşekkür etti.

Kızılay Rotary'den Okullarda Akran Arabuluculuk

Ankara Kızılay Rotary Kulübü Keçiören Yeşiltepe İlköğretim okulunda 
okullardaki şiddeti önlemek için Akran arabuluculuk sistemini kurdu. 

48 tane öğrenci akran arabulucuk eğitimini alarak yemin edip göreve başladı.
Eğitim ile ilgili faaliyetlerini devam ettiren Ankara Kızılay Rotary Kulübü 

Ankara dışında bulunan Zeki Tartaç İlköğretim okulundan 55 tane daha önce 
hiç sinemaya gitmemiş öğrenciyi getirerek Ankara TAURUS AVM de sinema 
izletti ve mutlu bir şekilde tekrar dönmelerini sağladı.

Prof. Dr. Mehmet Haberal 
Onur Üyesi oldu.

Uluslararası Rotary Dünya Başka-
nı Daniel Maloney ve eşi Gay Ma-

loney'nin 11 Aralık 2019 tarihinde ziyaret 
ettiği gecede, Ankara Kızılay Rotary Kulü-

bü Prof.  Dr. Mehmet Haberal’ı onur üyesi alarak Rotary’e önemli bir değeri 
kazandırdı.

Aspendos Rotary Kulübü hizmet faaliyetlerini sürdürüyor

Aspendos Rotary kulübünün 2018-2019 döneminde eğitimlerini ver-
diği, ev kadınlarının, el işi göz nuru ürettikleri ürünleri e-ticaret yo-

luyla satarak ekonomik hayata dahil olmalarını ve emeklerinin karşılığını ala-
bilmelerini sağlayan GİKA (Kadın Girişimciler Projesi) projesinin son etabını 
gerçekleştirdi. 

16 Ocak'da 2430.Bölge Guvernörü Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza Kara-
alioğlu’nun katılımıyla e- ticaret satış portalı tanıtılarak 36 girişimci kadına 
tabletleri teslim edildi. 

Kodlama Eğitimi

Aspendos Rotary Kulübü ve Lara Rotary Kulübü  ortak olarak Dr.İlhami 
Tankut Anadolu Lisesi öğrencilerine Kodlama Eğitimi verdi. Ali Özen 

ve Eray Turan’ın eğitmen olarak destek verdiği büyük ilgi gören bu projeye kat-
kıda bulunan herkese teşekkür edildi.  

Nemrut Rotary'den Köylü Kadınlara Kanser Eğitimi

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum 
Sağlığı Merkezi ile işbirliği yaparak Adıyaman Merkeze bağlı Kuşak-

kaya Köyünde yaşayan kadınlara ve genç kızlara "Erken Tanı Hayat Kurtarır" 
Projesi kapsamında meme kanseri ile "Anne ve Çocuk Sağlığı" hakkında bilgi-
lendirici bir eğitim verildi.

Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Emine Çiftçi, Toplum Sağlığı Mer-
kezinde görevli Ebe Şengül Kayaalp ve Serap Çelik tarafından verilen meme 
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kanseri ve erken tanı ile ilgili eğitime Kuşakkaya Köyünde yaşayan 7’den 70’e 
bütün kadın ve genç kızların göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. 

Meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşam elde etme-
nin en iyi yolunun erken tanı ve erken tedavi olduğunu söyleyen Başkan Emine 
Çiftçi, "Ülkemizde her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanse-
ri ile karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle meme kanserinde erken tanı koyulması 
hastalığın vahim sonuçlara yol açmasını engellediği gibi tedaviyi de kolaylaştırı-
yor. Bizler sadece şehirlerde yaşayan ya da fabrikalarda çalışan kadınlarımız ve 
kızlarımızın yanı sıra köylerde yaşayan ve şehre sıklıkla gelemeyen kadınlarımı-
zın ayağına kadar giderek onlara da bu konuda eğitimler veriyoruz. Amacımız, 
Nemrut Rotary Kulübü olarak her yerde toplumun sağlığı ile ilgilenebilmek, kız-
larımız ve kadınlarımızı 'Meme Kanseri' konusunda 'Erken Tanı Hayat Kurtarır' 
diyerek bilinçlendirirken hem de anne ve çocuk sağlığı konusunda tüm köyde 
yaşayan kadınlarımıza eğitimler veriyoruz. Kuşakkaya köyünde düzenlediğimiz 
eğitimlere kadınlarımızın ve genç kızlarımızın ilgisi bizleri çok mutlu etti. Uma-
rım faydalı olmuşuzdur" dedi.

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Ebe Şengül Kayaalp ve Serap Çelik ise 
Kuşakkaya Köyünde verdikleri eğitimlerde Meme Kanserinde erken tanının 
hayat kurtardığına dikkat çekerek, bayanların özellikle 20 yaşından sonra yıl-
da bir kez doktorda meme muayenesi yaptırmasını önerdiklerini belirterek, 
kadınların kendi kendine nasıl meme kontrolü yapmaları gerektiğini ve bu 
hastalığın ilk belirtileri hakkında önemli bilgiler vererek Anne ve Çocuk Sağ-
lığının da önemine değindiler. 

Ayrıca," Adıyaman’da hizmet veren Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi 
KETEM’e her zaman gelebilir kontrollerinizi yaptırabilirisiniz" diyerek, bizler si-
zin sağlığınız için çalışıyoruz. Sizler de asla kendinizi ve sağlığınızı ihmal etmeyin 
diyerek uyarılarda bulundular.

Tut Çok Programlı Anadolu Lisesine spor malzemesi verildi

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından organize edilen ve gö-
nüllü bağışçıların destekleriyle 265 öğrencisi bulunan Tut Çok Prog-

ramlı Anadolu Lisesine "Yaşamak İçin Spor Yap" projesi kapsamında Masa 
Tenisi Masası, spor malzemesi (Basketbol, Futbol ve Voleybol topları), Bad-
minton raketleri ve topları ile satranç malzemeleri verilerek, öğrencilerine de 
"Siber Zorbalık" konusunda eğitimler verildi.

Rotary Eğitim Dostları projesi Rotary ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
imzalanan ortak protokol ile toplanan yardım ve bağışları ihtiyaç sahibi okul 
ve öğrencilere ulaştırdığını belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı 
Emine Çiftçi, amaçlarını şöyle anlattı:

"Ülkemizin ve gençlerimizin gelişiminde eğitimin öneminin farkına varıla-
rak, Türkiye genelinde tüm çocuklarımıza eşit eğitim ve kendini geliştirme im-
kânları sunmak, çocuklarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için öğret-
menlerimize destek olmaktır. Ayrıca kulübümüzün "Yaşamak İçin Spor Yap" 
Projesi kapsamında okulumuza masa tenisi ve spor malzemeleri de verdik. Ayrı-
ca öğrencilere sosyal medya ve güvenli internet kullanımı konularında eğitimler 
vererek öğrencilerimizin sakıncalı site, sayfa ve oyunlardan nasıl korunacakları 
konusunda bilgilendirdik. Bu bağlamda her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizde farklı 
okullara ve bu okullarda eğitim gören öğrencilerimize destek olmak amacıyla ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projede bizlere destek olan gönüllü bağışçıları-
mıza ve destekçilerimize teşekkür ediyorum.

Eğitim için tüm Rotaryenlerin her zaman güçlerini birleştirdiğini belirten 
Kulüp sekreteri ve "Siber Zorbalık" komite Başkanı Emrah Candar, "Hepimiz bi-
rer internet ve akıllı telefon kullanıcısıyız. İnterneti kullanırken güvenlik her şey-
den önce gelmektedir. Özellikle bizler gerekli bilgilere ulaşırken bizlere zararlı 
bilgilere de ulaşabileceğinizi ve biz istemeden biranda yasaklı bir siteye veya oyu-
na girebileceğimizi asla unutmamalıyız. Bu eğitimlerde öğrencilerimizi interne-
ti doğru kullanarak özellikle çocukları intihara kadar sürükleyebilen 'Mavi Balina 
veya Momo' denen sakıncalı ve tehlikeli oyunlardan neden uzak durmaları gerek-
tiğini ve nasıl korunacaklarını anlatarak bilgiler veriyoruz. Amacımız İnterneti gü-
venli, doğru ve bilgiye erişim aracı olarak daha kullanabilmelerini sağlamak” dedi.

Tut İlçesi Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel, okula yapılan spor malzeme-
si bağışı ile öğrencilere yönelik verilen “Siber Zorbalık” eğitimlerinden dolayı 
Nemrut Rotary Kulübüne teşekkür etti.

Tut Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler için gerçekleş-
tirilen “Siber Zorbalık” eğitimlerine Tut İlçesi Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel, 
Okul Müdürü Mustafa Işık, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Emine 
Çiftçi, UR 2430. Bölge Geçmiş Dönem Guvernör Yardımcısı Ferit Binzet ve ku-
lüp üyeleri katıldı. Eğitimlerden sonra spor malzemeleri teslim edilerek hep 
birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Beysukent Rotary Kulübü tablet dağıttı

Beysukent Rotary kulübünün ev sahibi olduğu ve Rotary vakfınca des-
teklenen WOMENT küresel bağış kapsamındaki GİKA Girişimci Ka-

dınlar Projesi organizasyonunda, 8 ilde eğitimlerini tamamlayan 1000 giri-
şimci kadından, Ankara’da tablet almaya hak kazanan 204 kadına Rotary Vak-
fı hibe desteği ile temin edilen tabletler, yaklaşık 250 kişinin katıldığı tören ile 
takdim edildi. 
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Bir diğer projesinde, Beysukent Rotary kulübünün üyeleri, Ankara Bü-

yükşehir Belediyesi’ne bağışladıkları Defibratör cihazının nereye takılacağı-
nın tespiti,  ne tür eğitimler verileceği ve açılış seremonisi ile ilgili olarak Sağlık 
Hizmetleri  Dairesi Baskani Seyfettin Aslan ile toplantı gerçekleştirildi. 

Ayrıca, Beysukent Rotary, Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölü-
münde bulunan oyun alanının renovasyonunu da gerçekleştirdi. 

Konya Rotary'den spor salonu

Konya Rotary kulübü, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı cinsel 
tacize ve istismara uğramış 12-18 yaş arası kızların kaldığı "Çodem 

Çocuk Destek Merkezi"ne kapalı spor salonu yaptı.
Konya  Rotary kulübü, geçen yıllarda kurmuş olduğu bilgisayar laboratu-

varı ve resim atölyesine ilave olarak,  bu merkezde  koruma ve bakım altında 
bulunan kızların travmalarını çabuk atmaları, deşarj olmaları, sportif ve kül-
türel faaliyetlerini yerine getirerek sosyalleşmeleri için 450 m2 lik yaklaşık 
maliyeti 700.000 TL olan kapalı spor salonu’nu iki yıl içerisinde tamamlayıp 
22.Kasım günü hizmete açtı.

 Bu açılışa 2430. Bölge Guvernörü, geçmiş dönem guvernörleri, Roter-
yenler, Konya Valisi ve yardımda bulunan Konya’ lı hayırseverler de katıldılar.

Başkent Rotary Kulübü Meslek Hizmetleri Ödül Töreni 

Ankara-Başkent Rotary Kulübü 2019-2020 Dönemi Meslek Hizmetleri 
Ödülünü düzenlenen tören ile Ankara Devlet Operası sanatçısı, öğre-

tim görevlisi Tuncay Doğu'ya verdi. Törene DG Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza, 
GDG Altan Arslan ve eşi Neslihan, GDG Müfit Metin ve eşi Hülya, Guv. Yrd. Uluğ 
Atay, Guv.Yrd. Eran Sözen ve eşi Fisun ile Rotaryen ve eşleri katıldılar.

Tören sonrasında Tuncay Doğu ve Cem Türkay (piyano), Melda Cömert 
(görsel sunum) birlikte "ALNINDA IŞIĞI İLK HİSSEDENLER" isimli müzikli, gör-
sel sunumu gerçekleştirdiler.

Aynı toplantıda Ankara-İncek R.K. Meslek Hizmetleri Ödülü de Zeynel Abi-
din Topal'a takdim edildi.  

Etiler Rotary Öğretmenler Günü daveti

Uluslararası 2420. Bölge kulüplerinden Etiler Rotary Kulübünün dü-
zenlediği 11. Geleneksel Öğretmenler günü daveti bu yıl 23 Kasım 

2019 Cumartesi günü Galatasaray Kalamış tesislerinde yapıldı. 160 öğret-
menin ve bölge kulüplerinin katıldığı kahvaltı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başladı. Gündem Etiler Rotary Kulübü başkanı Cenk Okan Özpay’ın günün ken-
di hikayeleri ile önemini anlattığı konuşması ile devam etti. Dönem Guvernörü 
Nezih Bayındır, öğretmenlerin ülkemiz ve Rotary’nin tüm üyeleri için anlamına 
değindiği bir konuşma yaptı. Rotary görevlilerinin ardından etkinliğe katılan 
Kasev Başkanı Kamil Çetin Oraler teşekkür konuşması yaptı. Ardından katılan 
öğretmenlerimiz kendi hikayeleri ve şiirleri ile güne duygu dolu anlar yaşattı-
lar. Öğretmenlerimizin konuşmaları arasında güne şiirleri ile katılan 4 ilköğ-
retim öğrencisi öğretmenler gününün öğrencisiz olmayacağını kanıtladılar 
ve katılımcıları gülümseten anlar yaşattılar. Bütün katılan öğretmenler adına 
TEMA vakfı aracılığı ile ağaç bağışı hediye edildi. 

İstanbul Fatih Rotary Kulübü, Fizik Tedavi Aleti Bağışı

Fatih RK, engelli bir hastamızın acil ihtiyaç duyduğu, fizik tedavi egzer-
siz aletini, anlamlı bir tesadüf olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günün-

de kendisine  teslim etti. Fizik tedavi gören hastaların, hastane tedavisinden 
sonra söz konusu tedaviye devam edememesi, ilgili sağlık yetkilileri tarafından 
en önemli sorunlardan biri olarak kabul edilmekte. Bir süredir kaldığı hasta-
neden tedavisi sonucunda evine dönen hastanın, orada yaptığı egzersizlere ev 
ortamında da devam etmesi büyük önem arzetmekteydi. Bu nedenle bu alete 
sahip olması, tedavisini sürdürmesi ve belki de belli bir oranda iyileşmesi bu 
alet sayesinde gerçekleşecek.
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İstanbul Fatih Rotary Kulübü, Eğitim ve Engelli öğrenciler 
için Kermeste

Fatih Rotary Kulübü, Edirne Innerwheel Kulübü tarafından 26 Aralık 
2019 tarihinde Edirne’de, Eğitim ve Engelli öğrenciler icin düzenlenen 

Kermeste, destek verdi. Stand açıldı. Aynı zamanda kulübün tanıtımına katkı 
sağlandı. Kermes haberi  ve Kulübün ismi ayrıca Edirne yerel basın ve medya 
yayımlarında da yer aldı. 

Eğitim Dostları Yararına Tiyatro Organizasyonu

İstanbul Fatih Rotary Kulübünün yeni yıldaki ilk etkinliği sanatla ilgili bir 
etkinlik oldu. 05 Ocak Pazar günü; "Unutulan" isimli tıyatro eseri, Ro-

tary Eğitim Dostları platformu yararına, Cihangir Atölye Sahnesi’nde (CAS) 
özel olarak sahnelendi. Etkinliğe, üyeler, diğer kulüplerden Rotaryenler, aile-
leri ve misafirleri katıldılar.

Ispartakule Rotary Kulübü hasta ziyareti

Rotary 2420. Bölge Ispartakule Rotary Kulübü  "Sevgi Şapkası Projesi" 
kapsamında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi  On-

koloji ve Hematoloji   bölümünde   kemoterapi gören çeşitli yaş gurubundaki 
hastaları ziyaret etti. 

  Onkoloji Uzmanı Prof Dr. Erkan Doğan ve Pediatrik Hematoloji Uzmanı 
Prof Dr.Barış Malbora’nın önderliğinde hastalara kemoterapi şapkaları ve çe-
şitli hediyeler sunarak moral ziyaretinde bulunuldu.

Ayrıca Çocuk Felci farkındalığını arttırmak için de,"ÇOCUK FELCİNE SON" 
flamasını hastanede asılmak üzere hocalara takdim edildi.

Dünya Çocuk Felci Günü Defilesi

24 Ekim Dünya Polio (Çocuk Felci) Günü” sebebiyle Ispartakule Rotary 
Kulübü Elite World Hotel’de Uğurkan Erez’in katkıları, Modacı Arzu 

Yetiş Kocatepe’nin kıyafetleri, Fatih Ömerciklioğlu’nun Koreografisi ile Altıer 
Fashion&Beauty Acedemy Serkan & Sümeyye Selamet ‘in katkılarıyla, başta 
manken Ece Gürsel ile Bilge Kara, Zeliha Çal, Fatma Yaman, Alona Kral, Açelya 
Kartal, Sinem Sülün, Anastasia Görel ve Ecehan Sökmez’den oluşan manken-
lerin sunduğu "Dünya Polio Günü Defilesi"ni Rotary’nin Polio Plus Aşı Programı 
sayesinde Polio'yu (Çocuk Felci) dünyadan silmek için ne kadar az kaldığını an-
latmak için farkındalık etkinliği düzenledi. 

“Veren El, Alan Eldir” 
Projesi

Ispartakule Rotary Kulübü-
nün "Veren El, Alan Eldir" 

Projesi kapsamında, ikinci defa, 
toplanılan 2. el (Yıkanıp,ütülenip, 
paketlenip), yeni giysi, ayakkabılar, 
çantalar şapkalar ve oyuncaklar-
dan oluşan malzemeler ihtiyaç sa-

hiplerine Etkinlik Komitesi Başkanı Filiz Ülgür öncülüğünde ve üyelerin bir kıs-
mıyla götürülüp, sevgi dolu yüreklerle paylaşıldı. 

Ispartakule RK ve 
Büyükçekmece 
Belediyesi Türkiye 
Omurilik Felçlileri 
Derneğine destek 
verdiler

Ispartakule Rotary Kulübü, Büyükçekmece Belediyesi ile beraber Tür-
kiye Omurilik Felçlileri Derneğinin "Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezi" ve 
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Büyükçekmece Belediyesi’nin Engelli Biriminden gelenler ve çocuklarla Ah 
Müzeyyen Restaurant’ın evsahipliğinde, Ünlü Sanatçı Bülent Yetiş’in seslen-
dirdiği şarkılarla, DJ Cem Kunaçaf’ın müzik sunumlarıyla sevgi dolu, eğlenceli, 
dostlukların pekiştiği bir gün gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkan 
Danışmanı Sacide Bolcan,Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Rama-
zan Baş, GDG ve Guvernör Özel Temsilcisi M. Sabri Görkey katılımlarıyla girişi-
me destek verdiler. TUANA Temizlik malzemelerinin hazırladığı, ihtiyaç kolile-
rinin de engelli dostlara hediye edildiği çok özel bir gün gerçekleştirildi.  

UR Başkanı ve Eşine Dünya Çocuk Felci Günü Kartpostalı 
Takdimi ve Polio Farkındalığı

UR Başkanı Mark Maloney ve eşi Gay Maloney'nin 2420. Bölgeyi ziya-
retlerinde, Dönem Guvernörü Nezih Bayındır ve Eşi Belkıs Bayındır 

öncülüğünde  Bölge Engelsiz Yaşam Komitesinin İstinyepark’daki sergisini 
gezdiler.

Ispartakule Rotary Kulübü de tüm bölge ile birlikte toplantıya katıldı. Ku-
lübün UR'de yayınlanan projelerinin resimlerinden hazırlanan kartpostallar 
başkana  hediye edildi. Başkan Maloney'den gelen tebrik maili Ispartakule Ro-
tary Kulübü üyelerini onurlandırdı.

100. Yıl Güzelbahçe RK'dan kampanya

100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü 1 Aralık'da anlamlı  bir et-
kinliğe imza attı ve "Prematüre doğsan da yalnız değilsin" 

kampanyası için ilk büyük organizasyonu gerçekleştirdi. Ege Üniversite Çocuk 
Hastanesi Neonatoloji Bölümündeki Uluslararası bağış projesi olan  AEEG mo-
nitör alımına destek amacıyla Urla Esopark’da 2. El Giysi Satış şenliğinde kulüp 
üye, eşleri ve çocuklarının katılımı ile satış yapılıp fon sağlandı.  Gün boyu hare-

ketli geçen satış şenliğine gerek Rotary camiasından gerek diğer ziyaretçiler-
den  yoğun ilgi vardı.  21 Aralık tarihinde de Alsancak Tren garında 2. El Satış 
Şenliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

İlkokul öğrencileri için Kültür ve Sanat gezileri

100. Yıl Güzelbahçe RK olarak her yıl ilkokul çocuklarına yö-
nelik gerçekleştirilen Kültür Sanat gezilerinin 3. sünü bu 

kez Toplum Birliği Okulu Buca Mimar Kemalettin İlkokulu 3.sınıf öğrencileri ile 
önce Konak Belediyesi Mask Müzesine ardından Karikatür ve Neşe müzesine 
yaptı. Müzeleri büyük ilgi ile gezen öğrenciler yetkililerden eserlerin hikayele-
rini dinledi ve atölye çalışması yapma fırsatı buldu. Öğrenciler kendi tabiri ile 
unutulmayacak bir gün yaşadıklarını belirttiler.

Gençler permakültür ile tanıştılar

Kültürpark Sürdürülebilir Yaşam Bahçesinde konunun uzmanı öğret-
men ve bir grup gönüllü lise öğrencisinin önderliğinde, 100. Yıl Güzel-

bahçe Rotary Kulübünün Toplum Birliği Buca Mimar Kemalettin İlkokulunun 
4.sınıfından 40 öğrenci, 17 Aralık tarihinde 4 farklı atölye çalışması yaparak 
Permakültür ile tanışıp bilgilendiler. Başta kompost yapımı olmak üzere evsel 
gıda atıkları, malçalama, kardeş bitkiler atölyelerinden öğrendiklerini kendi 
okul bahçelerinde uygulamak üzere gerekli hazırlıkları yaptılar. Aynı zamanda 
bu atölye çalışması ardından Kültürpark içindeki İzmir’in 150. yılı sergisini de 
gezme fırsatları oldu. Güneşli ve güzel havada yapılan bu çevresel farkındalık 
projesi öğrenciler açısından çok keyifliydi.
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Veli Akademisi etkinliği

100. Yıl Güzelbahçe Rotary kulübünün Rotary Okulda proje okulu 
Buca  Mimar Kemalettin İlkokulunda Velilere yönelik düzen-

lediği Veli Akademisi etkinliğinin üçüncüsü 20 Aralık’ta gerçekleştirildi. Aralık 
ayının Rotary’de "Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi" ayı olma sebebiyle Der-
matoloji Uzmanı Dr. Oya Aydın tarafından öğrencilerde sık görülen bit, pire ve 
son günlerde karşılaşılan uyuz hastalığının belirti ve korunma yolları, aynı za-
manda genel cilt temizliği ile hijyenin  nasıl sağlanacağı konuları  anlatıldı. Ay-
rıca günlük hayatta faydalı olacak önemli ipuçları paylaşıldı. 

 Yeni yılın ilk Veli Akademisi ise 14 Ocak’ta, İş güvenliği uzmanı Tuğba Çe-
len tarafından velilere ‘Güvenli Okul’ konusunda görseller ile zengin bir sunum 
olarak gerçekleştirdi. Özellikle okul içi ve çevresinde güvenliği açısından çok 
önemli olan konuya veliler yoğun ilgi gösterdi. 

Karia Rotary'den Rotary Okulda projesi

Karia Rotary Kulübü, "Rotary Okulda" projesi kapsamında çocukların 
ihtiyacı olan kaban ve botları temin ederek yüzleri güldürdü. İhtiyacı 

olan ancak maddi yetersizlikleri nedeniyle sahip olamadıkları kaban ve botlara 
kavuşan 122 ilkokul öğrencisinin mutluluğuna vesile olan Karia Rotary kulübü 
Rotary Okulda projesini 14,640 TL  sponsor desteği ile tamamladı.

Karia RK,   Dönem başkanı Tülay Ersoy önderliğinde kulüp üyeleri ve yö-
netim kurulu olarak Bodrum ilçesinde bir köy okulunu ziyaret ettiler ve okul 
öğrencilerine müzik atölyelerinde kullanmaları ve öğrenmeleri için özel yapım 
bir ud hediye ettiler.

RYLA Semineri

Karia Rotary kulübünün "İçindeki Lideri Keşfet" temalı RYLA semineri-
ne 24 muhteşem genç lider katıldı. İki gün süren eğitimler sonunda 

içlerinden bir genç yeni mezun endüstri mühendisi olarak başvurduğu iş ye-
rindeki ilk görüşmesinde RYLA seminerinde edindiği bilgileri kullanarak başa-
rılı bir görüşme sonucunda işe kabul edildi.  

Çocuk Felci bilinçlendirme
Karia Rotary Kulübü,  Başkan Tülay Ersoy önderliğinde kulüp üyesi kadın 

Rotaryenler ile beraber Bodrum'da bir alışveriş merkezinde bilgi alışverişi ya-
parak Rotary çalışmalarından ve dünyadan çocuk felci hastalığını silmek için 
Rotary çalışmalarından bahsettiler.

Kulübün haftalık toplantılarında hizmet veren otel personeline de teşek-
kür plaketi verildi.Kulüp üyeleri, teknik hizmet ve yemek öncesi, sonrası, salon 
düzeni gibi konularda kulübü eksiksiz destekleyen otel çalışanlarına teşekkür 
etmeyi bir görev bildiklerini ifade ettiler.

Bu faaliyetler yanı sıra Karia'lı Rotaryenler Bodrum da bir yıldır faaliyet 
gösteren ana baba kitap kulübünün toplantısına katılarak Rotary ve Çocuk 
felci çalışmaları hakkında bilgilendirme  ve halkla ilişkiler çalışması yaptılar.

Karşıyaka Rotary 
Okul yeniledi

Karşıyaka Ro-
tary Kulübü 

İzmir'in Menderes ilçe-
sindeki Bulgurca İlköğ-
retim Okulunun yıpran-
mış dış cephesini elden 
geçirdi ve gençlerin ru-
huna uygun renklerle 

boyayarak neşeli bir ortamın yaratılmasını sağladı.
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Gaziemir RK "Rotary Okulda" projesi

Gaziemir Rotary Kulübü'nün Toplum Birliği Okulu Remzi Oğuz Arık İl-
kokulu 4.sınıfındaki 50 öğrencinin, sınıf öğretmenleri ve kulüp üyele-

rinin de katıldığı "Gaziemir Rotary Kulübü 8.Geleneksel Kültür ve Sanat Gezisi" 
gerçekleşti.

İzmir Mask ve Karikatür Müzeleri ile başlayan program İzmir Türk Koleji 
Uşakizade Köşkü ziyaretinin ardından Atatürk Müzesi, ArkasMüzesi Picasso 
Sergisi ve Fransız Kültür Merkezi Dora Enstalasyonu ile tamamlandı.

Nitelikli eğitimin kültür, tarih gezile-
ri ve sanat ile birleştiğinde genç zihinler-
de mükemmel anlamlar aldığını söyleyen 
Gaziemir Rotary Kulübü Başkanı Selen 
Toron, 2440. Bölge Rotary Okulda Pro-
jesi kapsamında Gaziemir Rotary Kulü-
bü olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri 
zenginleştirmeye   devam edeceklerini 
belirtti. "Çocuklarımızın Atatürk sevgisi 
ve dünyayı keşfetme merakları heyecan 

verici" diyen Toron,  çocuklar için düzenledikleri gezi programlarının bale, opera 
ve tiyatro ile devam edeceğini sözlerine ekledi.

İzmir RK Meslek Hizmet Ödülü verdi

İzmir Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülünün ilkini Od  Urla Restoranın 
kurucusu Osman Sezener’e verdi.Kulüp Başkanı Dr. Vildan Gündoğdu, 

Sezener’e bu ödülü, mesleğine gösterdiği özen, yaratıcılığı, vizyonu, kent kim-
liğine ve tanınırlığına koyduğu katkı, Urla’nın ticari hayatına katkısı ve İzmir’in 
gastronomi kenti olarak anılmasında mihenk taşlarından biri olması nedeniy-
le verdiklerini ifade etti.

Yıldırım Bayezid RK - 1 Dakika 40 Yürek Projesi

Yaşadığı yerden hiç dışarı çıkmamış, ülkesinin güzelliklerini hiç göre-
memiş çocuklar Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü tarafından Bursa'ya 

getirildi. Projenin hedefi, bu yolla çocukların ufkunun açılması, geleceğe olan 
bakış açılarının geliştirilmesi olarak belirlenmişti. Katılan gençler, farklı iller-
deki öğrencilerle kaynaştırılarak dostluk bağıyla sosyalleştirildiler. Gördükle-
riyle, deneyimledikleriyle birlikte hedeflerini büyütebilecekleri gösterildi. Pro-
jede sonuç olarak 46 öğrenci ağırlandı ve Bursa'da tarihi ve kültürel bir gezi 
yapıldı. Üyelerin işyeri/fabrikaları gezdirildi ve çocukların iş hayatına dair bir 
görüşleri oldu. Yöresel yemek organize edilerek farklı bir zenginlik katılmaya 
çalışıldı.

Ölüdeniz RK Orman Dostları Projesi Yararına 
takvim bastırdı

Ölüdeniz Rotary Kulübü Orman dostları projesi kapsamında düzenle-
diği resim yarışması sonucunda, ödül kazanan resimlerden oluşan 

bir takvim bastırdı. Takvimler 30 TL bağış karşılığında Fethiye ve civarındaki 
Okullara bedelsiz dağıtılacak.

Demirtas RK - Rotary Okulda Projesi

Demirtaş Rotary Kulübü. Interactörlerinin desteğiyle organize etti-
ği geleneksel yeniyıl kutlama programı çerçevesinde Toplum Birliği 

olan Çukurca İlköğretim Okulundaki 600 çocuğa İş Bankası Yayınlarından bi-
rer kitap hediye etti.

❏❏❏
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