KULÜPLER’DEN HABERLER

Denizli Rotary’den hayat kurtaracak proje

Denizli Rotary Kulübü “Bugün 1 saat yarın 1 hayat”
adıyla meme ve kolan kanserinde erken teşhis projesi başlattı.
Denizli Rotary Kulübü Başkanı Mürüvet Algümüş, bu
projeye başlama sebebinin kendisinin çok erken yaşta bu
hastalıkla tanışması olduğunu kaydetti. 23 yaşındayken
çok erken evrede tespit edilen bir tümörle yine erken ve çok
hızlı yapılan müdahale ve tedaviler ile şuan hayatta olduğunu kaydeden Algümüş, “Bedenini tanımanın, zamanında
doktora gitmenin ve başına ne gelirse gelsin korkmadan mücadele etmenin ne kadar önemli
olduğunu bu dönemde öğrendim.
Benim için hayatımın ‘dönüm
noktasıydı’ diyebilirim ve hayatımı erken tanıya borçluyum. Bugün çevremde bu hastalıkla mücadele eden yakınlarım, arkadaşlarım var”.
“Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Facebookta Kanserle Dans
Derneği’ne rastladım. Yaptıkları
çalışmaları, hastalara verdikleri
destekleri, bilgileri gördüğümde
hayran kaldım. İlgili mail adresine; ‘ben de bir şeyler yapmak istiyorum, biz birlikte ne yapabiliriz’ diye sormam üzerine Esra Bayraklı ve Ebru Tontaş
ile tanıştık. Amerika’da yaşayan 2 genç Türk kızı. Bu hastalıktan kaybettikleri aile fertleri var. Kayıplardan sonra Kanserle Dans Derneğini kurmaya karar vermişler. Mailler, skype
görüşmeleri, beyin fırtınası ve uykusuz geceler derken, kısa sürede 3-4 farklı Proje çıkarttık ortaya. Bunların arasından da
erkekler için en etkili, en yararlı olabilecek olanı kolon kanserini, kadınlar içinse en önemli olan meme kanserini seçtik ve
proje üzerinde çalışmaya başladık” diyerek projenin öyküsünü özetledi.
Proje kapsamında ilk faaliyetlerinin başkanların, ko-

mitelerin ve proje hekimlerinin eğitimi olduğunu kaydeden Algümüş, “Yoğun bir katılımla gerçekleşen seminerde
hem Kolon Kanseri, hem de Meme Kanseri hakkında uygulamalı bir eğitim aldık. Projemizin il durağı ve açılışı 14 Ağustosta Bodrum Rotary Kulübü destekleri ile Bodrum’da yapılacak. Dev kolon, insanların yoğun bulunduğu bir Meydan
ya da AVM’lerde kurulacak. Eğitim alan Rotaryenler, eşleri,
Rotaractlar ve doktorlarımız alanı ziyarete gelen ziyaretçilere kolonu gezdirecek, bilgilendirmeler yapacak. Biz bu Proje
ile meme ve kolon kanseri hakkında farkındalığı arttırmak,
halkımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Kadınlarımız ve kızlarımız
kendi kendine meme muayenesini yapabilsin istiyoruz. Mamografi, gaita (dışkıda) gizli kan ve
kolonoskopi gibi hayat kurtaran
muayene ve taramalar konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve sağlıklı bir yaşam için
yönlendirmede bulunmak istiyoruz. Meme kanseri görselimiz
olan limonlar, ziyaretçilere Magnet olarak dağıtılacak” diye konuştu.
Algümüş proje süresince halkı bilgilendirmek için materyaller kullanacaklarını, el ilanları dağıtacaklarını, Kanserle Dans Derneği gönüllülerinin ve Rotaryenlerin ziyaretçilerle kısa anketler yaparak bilgi ve verileri toplayacaklarını anlattı. Projenin yaklaşık 3 ay süreceğini ve 9 Kasımda Denizli’de tüm il ve ilçelerden toplanan verilerin
açıklanacağı bir finalle sona ereceğini kaydeden Algümüş
“Bu proje ile amacımız, kanser hastalığından korkmak yerine, bu hastalığı tanıyarak, düzenli kontrolleri ihmal etmeyerek
hastalığın engellenmesi veya erken teşhisine olanak sağlamak”
diye konuştu.
❏❏❏
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nın onaltıncısını 5 Haziran 2014 tarihinde, Dünya çevre gününde –Borçelik A.Ş
Bursa Gemlik tesislerinde gerçekleştirdi. Bu konferansta, iklim değişikliği konusunda verilen bilgi ve dokümanların yanı sıra her konferansın başlangıcında
yapıldığı gibi dinleyicilere Rotary kulüpleri ve çalışmaları ile ilgili tanıtım yapıldı. Rtn. Ersin Karaaslan tarafından verilen konferansa dinleyici olarak Borçelik A.Ş. Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Bölüm Müdürleri dahil
olmak üzere toplam 80 beyaz yakalı çalışan katıldı.

Yeniköy RK Kılıç Ali Paşa Ortaokulunu boyadı

2

420. Bölge Rotary Vakfı, Marshall boyaları ile anlaşarak ihtiyacı olan
okulların boyama faliyetlerini üstlendi. Yeniköy Rotary Kulübü, bu girişime destek olarak 16 Temmuz 2014 günü Ortaköy’de bulunan Kılıç Ali Paşa
Ortaokulu’nu 62 günüllü ile boyadı. Boyama faalliyetine lise öğrencileri, 18-25
yaş arası gençler, Yeniköy Rotary Kulübü üyeleri, Rotaractlar da katıldılar ve
büyük katkı sağladılar. Şenlik havasında geçen bu faaliyette elele, gönüllü olarak çalışarak, toplumda fark yaratmak ve herkese sosyal sorumluluk bilincini
aşılamak kulübün en büyük amacıydı.

Dokuz Eylül RK’den Toplum Birliği Okuluna destek

D

okuz Eylül Rotary Kulübü Toplum Birliği kapsamında yardımcı olduğu
okula destek verdi. Kulüp üyesi Banu Bakkaloğlu’nun katkılarıyla Dokuz Eylül Rotary Kulübü Toplum Birliği Saadet Onart İlkokulunun girişini çatı
ile kapladı.

Balçova RK İZKA Projesi Hayata Geçiyor

B

alçova Rotary Kulübü’nün İZKA desteği ile yürüttüğü “İş’le Yaşamını
Değiştir” projesi hızla yol alıyor. Cezaevlerinde mahkumların serbest
kaldıktan sonra yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan proje, meslek
edindirmeyi hedef alıyor. Yukarıdaki fotoğrafı görülen tabela proje süresince
cezaevindeki bu duvarda asılı kalacak.

Bursa RK İklim Değişikliği Konferansı tamamlandı

B

ursa Rotary Kulübü Su - Açlık - Sağlık komitesi (SAS) “İklim Değişikliği” konusunda toplumda farkındalık yaratma amaçlı konferansları-
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Ege Rotary Kulübünden yaz okulu

E

ge Rotary Kulübü geleneksel hale getirdiği yaz okullarının bu yıl 3.
sünü Karabağlar İyiburnaz İlkokulunda açtı. Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayacak olan okulda ailelerin maddi imkansızları nedeniyle anaokuluna gidemeyen çocukların okul öncesi eğitimi hedefleniyor.
Çalışan personel giderlerinin ve öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarının kulüpleri tarafından karşılandığını ifade eden Ege Rotary Kulübü Başkanı
Ahmet Koyuncu, İyiburnaz İlkokulu öğretmenleri Yelis Özeryüksel ve Miyase
Can’ın katkılarıyla çocukların sosyal, duygusal, psiko-motor, dil ve öz bakım
gelişmelerine destek olmanın ve çocukları ilköğretime hazırlamanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi. Koyuncu ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi
Eşrefpaşa Hastanesi ve Ege Rotary Kulübü ortak çalışması ile öğrencilere genel sağlık taraması yapıldığını, ailelere de ilk yardım semineri düzenleyerek ilk
yardım çantaları dağıtıldığını sözlerine ekledi. Yaz okulunun açılışına çok sa-
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yıda Ege Rotary kulübü üyesi, geçmiş ve gelecek dönem başkanları ve 7. grup
dönem başkan yardımcısı Murat İzgeren katıldı.

kazanan öğrencilere ödülleri Kordon Otelde düzenlenen törenle verildi. Konak
Rotary Kulübü Başkanı Ali Süreyya Perçin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla zihinsel engelli ve otistik çocuklar arasında oldukça yoğun bir katılım
aldıklarını belirterek, “Yarışmaya 12 özel eğitim veren okulun öğrencileri katıldı. 124 öğrencimiz hayal dünyalarını yansıtan resimleriyle yarışmaya renk
kattılar. Mart ayı içerisinde başlayan yarışmamız Jüri üyelerimizin seçimleriyle
son buldu. Bu yıl 20. kez düzenlediğimiz bu yarışmamız önümüzdeki yıllarda da
sürecek” diye konuştu.

Gençler yelkenle tanıştı

G

ündoğdu Rotary Kulübü’nün bu yıl 14. sünü düzenlediği geleneksel
yelken yarışları Çeşme Altınyunus otelde gerçekleştirildi. Gündoğdu
Rotary Kulübü Başkanı Nejat Tezol, kulübün kurulduğu yıl olan 2001 yılından
buyana her yıl yelken festivali düzenlediklerini belirterek, “Amacımız gençleri
yelken sporuna özendirmek ve sevdirmek. Yelken gençlerimizin hızlı ve doğru
karar almalarını ve bunları uygulamayı, ailelerinden bağımsız düşünebilmelerini sağlayan, sorumluluk ve özgüvenlerini artıran bir spor dalıdır” dedi.
Optimist ve Lazer Piko sınıflarında yapılan yarışlarda 5 ila 16 yaş arası
40’a yakın sporcunun yarıştığını, katılımcıların ilk yarışları olması nedeniyle
festival niteliğinde geçen organizasyonda bütün çocukların madalya ve kursa katılım sertifikası ile ödüllendirildiğini kaydeden Tezol, “ Gençlerimiz ‘Rotary
Hizmetlerinizle Işıldasın’ dönem teması ışığında yelkenleriyle ışıldadılar. Festivalimize katılan ve yelken sporuna gönül vermiş tüm gençlerimizi kutluyor ve
başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Jüri üyeleri arasında Ressamlar Yıldız Çıma ve Tayfur Yağcı ile resim öğretmeni Meryem Polat’ın yer aldığı yarışmanın sonunda birinci iki tam cumhuriyet altını ve kol saati, ikinci bir tam cumhuriyet altını ve dolma kalem, üçüncü
yarım cumhuriyet altını, mansiyonlar ise çeyrek cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Marmaris RK’nün Eğitime Desteği Sürüyor

M

İzmir RK Akran Arabuluculuk Sertifika Töreni gerçekleşti

İ

zmir Rotary Kulübü, Toplum Birliği Buca Akşemsettin Ortaokulunda 5
Haziran 2014 tarihinde 3. Dönem olarak Akran Arabuluculuk eğitimlerini tamamlayan 30 öğrenciye yemin ettirip rozetlerini taktı ve sertifikalarını
dağıttı. 6, 7, ve 8. sınıflar göreve hazır olarak döneme başlayacak, yeni gelecek
5. sınıflara da uyum dönemini geçirdikten sonra eğitim verilecek.

Hayal dünyalarını resimlerine yansıttılar

K

onak Rotary Kulübü Zihinsel Engelli çocuklar için geleneksel olarak
düzenlediği resim yarışmasını bu yıl 20. kez gerçekleştirdi. Yarışmayı

armaris Rotary Kulübü tarafından MTO ve DTO’nun sponsorlukları,
Rotaryen Ressam Sibel Sun’un katkıları ile Selimiye Şükrü Tugay İlkokulunda yapımı tamamlanan “Akıllı Sınıf”ın açılışı 10 Haziran 2014 tarihinde
Marmaris Kaymakam Vekili Kamil Köten tarafından yapıldı. Bir çok özel okulda
artık standart haline gelen ancak devlet okullarının bir çoğunda bulunmayan,
öğrencilerin problem çözme, düşünme, dikkat etme yeteneklerini arttırmalarını sağlayacak farklı bir öğrenme ortamı oluşturulan sınıf, bölgedeki tüm
okulların öğrencilerinin kullanımına da açık olacak. 25 öğrencinin aynı anda
kullanabileceği şekilde düzenlenen sınıfta; öğrencilerin düşünme ve problem
geliştirme yeteneklerinin gelişmesini sağlamanın yanı sıra öğrencilerin özgüven, motivasyon ve güven artışını sağlama, sosyalleşmeleri, olaylara çeşitli
yönlerden bakabilmelerinin sağlanması hedefleniyor. Açılış törenine Marmaris Kaymakam Vekili Kamil Köten’in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akyazıcı,
Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi ve Marmaris Rotary Kulübü üyeleri katıldılar. Sınıfın açılışını yapan Marmaris Kaymakam Vekili Kamil Köten,
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sınıfın oluşturulmasındaki katkılarından dolayı Marmaris Rotary Kulübüne ve
okulun yaptırılmasında katkısı buluna İş adamı Doğan Tugay’a teşekkür ederek, “artık günümüzde en önemli şey bilgiye hızlı ulaşmaktır, bu da teknoloji, ve
internetten geçiyor” dedi. Törende konuşan Marmaris Rotary Kulübü Başkanı
Ferhat Düztaşlık da çocukları geleceğe hazırlayan bu güzel okullara katkıda
bulunan herkese şükranlarını sunduğunu belirterek, projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan MTO Başkanı Mehmet Baysal, DTO Başkanı Hasan Mengi
ve Ressam Sibel Sun’a günün anısına birer plaket verdi. Düztaşlık konuşmasını
şöyle sürdürdü; “İlköğretim insan hayatının en önemli aşamasıdır. Bu aşamada
çocuklarımızı okulumuzda öncelikle Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada
ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini,
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarını ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarının
bilen ve bunları davranış haline getirmelerini hedefliyoruz. Gelecekte bu ülkeye hizmet edecek ve çağdaş medeniyet seviyesine çıkaracak çocuklarımızı
anne ve babası olan sizler, her şeyden sakınıp, her zorluğa göğüs gerdiniz, göz
bebeğiniz olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek bizlerin en büyük görevidir. Sayın veliler, Okulumuzda çocuklarımıza bilimi, teknolojiyi ve sevgiyi bütünleştirip imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zevkli ve de eğlenceli
hale getirerek eğitimde hayallere ulaşmayı amaçlamaktayız. Bu gerçeğin
bilinci ile çocuklarımızı uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmayı, araştıran ve
sorgulayan kendi kendine karar verebilen, kararların sorumluluğunu taşıyan,
gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren, eleştirmekle kalmayıp, çözüm
üreten bir nesil olarak yetiştirmeye çalışmaktayız. Biz Marmaris Rotary kulübü
olarak bunun bilincindeyiz. Öğrencilerimize en iyi eğitim hizmetini sunmak için
çalışıyoruz. Çalıştık ve bundan sonra da devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği,
geleceğimizin güvencesi sevgili öğrencilerim, sizler okulumuzda kişiliği
gelişmiş ilke ve hedefleri olan, çağdaş, bilgili, küçüklerini seven ve koruyan,
büyüklerine karşı saygılı gençler olarak yetiştirileceksiniz. Sizlerin başarısı
gelecekte Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyet ve uygarlık düzeyine
çıkaracaktır.»

Nilüfer RK Akran Arabuluculuk Programı Sertifika
Töreni Gerçekleşti

N

ilüfer Rotary Kulübü’nün Tophane Meslek Lisesi’nde 50 öğrenci için
tamamladığı akran arabulucu eğitiminin sertifika ve rozet takma töreni 10 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşti. Akran arabulucular gelecek dönemden itibaren görevlerine başlayacaklar.
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Osmangazi RK 25. Yıl Projesi Açılışı Yapıldı

O

smangazi Rotary Kulübü’nün 25. Yılı anısına gerçekleştirdiği Çağdaş
Eğitim Kooperatifi Özel 3 Mart Azizoğlu İlköğretim Okulu Çok Amaçlı
Spor Sahası Açılışı 24 Haziran 2014 tarihinde bölge Başkanı Esat Kardıçalı’nın
katıldığı tören ile gerçekleştirildi.

Rotary Soma’ya Yanık Ünitesi kuruyor

R

otary 2440. Bölge 2013-2014 Dönem Başkanı Esat Kardıçalı görevi
2014-2015 Dönem başkanı Mecit İsce’ye teslim etti. Kordon Otel’de
gerçekleştirilen toplantıda yeni başkan Mecit İsce bölge olarak en önemli projelerinin Soma Devlet Hastanesi’ne Yanık Ünitesi kurmak olduğunu söyledi.
Rotary 2440. Bölgeye bağlı 23 kulüp başkanının katıldığı toplantıda konuşan eski başkan Esat Kardıçalı “Çok güzel bir yıl oldu, sözün bittiği yerdeyiz. Bu
yıl ‘Rotary ile hayatları değiştirin’ sloganıyla pek çok hayatı değiştirdiğimize inanıyorum. Yeni dönemde ‘Rotary hizmetlerinizle ışıldasın’ diyerek yepyeni ışıltılı
projelerle kulübümüz yoluna devam edecektir” dedi.
Yeni dönem başkanı Mecit İsce ise çok başarılı bir dönem geçiren
Rotary’nin yükselen çıtasını daha da yükseğe çıkarmak arzusunda olduklarını
belirtti. Öncelikli hedeflerinin Soma Devlet Hastanesi’ne bir Yanık Ünitesi kurmak olduğunu ifade eden İsce “Maden kazalarındaki yüzde 80 yaralanmaların
yanıklardan olduğu ortaya çıkmıştır. Geçen kazada da gördük yaralanmaların tamamı yanıklardan dolayı. Biz de Rotary olarak bu konuya el atalım dedik.
Soma devlet hastanesi başhekimi ile görüşmemiz oldu. Hastanenin ihtiyaçları
doğrultusunda ne gibi yardım edebiliriz, uluslar arası Rotary’den ne gibi destek alabiliriz bunları konuştuk. Yeni açılacak olan hastane ünitelerinde bir yanık merkezi kurulmasının çok iyi olacağını onların da yardım edeceğini ve bizim
de elimizden gelen gayreti göstereceğimize karar verdik. En kısa sürede Soma
devlet hastanesinde Rotary Yanık ünitesini hayata geçireceğiz” diye konuştu.
Rotary’nin bu seneki temasının “Rotary Hizmetleriyle Işıldasın” olduğunu
kaydeden İsce toplum ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabilirlerse onların yaşamlarına ne kadar dokunabilirlerse amaçlarına o kadar ulaşabilecekleri inancında olduklarını söyledi. Uluslar arası Rotary’nin öncelikle altı temel alan üzerinde faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden İsce, “Bunlar, barış ve çatışmaları
önleme, çözümleme, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, temiz su ve çevre, ana
ve çocuk sağlığı, temel eğitim ve okur-yazarlık, ekonomik ve toplumsal gelişim
şeklinde sıralanmaktadır” dedi.
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Öğrenciler Trabzon‘da bulunan Sümela manastırını ve Gümüşhane’de bulunan Karaca mağarasını gezdikten sonra ülkelerine uğurlandı.
Bütün öğrenciler ayrılırken Ordu Rotary Kulübüne ve üyelerine teşekkür
ederek memnuniyetlerini illettirler.

Ordu Rotary Kulübü Amerika-Türkiye Yardım Köprüsü
Bisiklet Turu üyelerine ev sahipliği yaptı.

S

arp sınır kapısı - İstanbul arasında, 14 gün, Karadeniz sahillerinde
toplam 1500 km. pedal çevrilerek gerçekleştirildi. Ordu ve Ünye geçişlerine Ordu Rotary kulübü ev sahipliği yaptı. Amerika’dan ve Türkiye’den
köy çocukları için kışlık mont ve bot hediye etmek için bağış toplamak ve bu
kampanyayı duyurmak için Amerika’da yaşayan 5 Türk ve Bisikletliler Derneği
Başkanı, bu projede pedal çevirdi. Bağışlar, Eylül ayında, okulların açılışında,
köylerde dağıtılacak.
Misafirleri Guvernör Yardımcısı ve GDB Tuğrul Odabaş ile Ordu
Rotary kulübü üyeleri Ordu Anemon Otelde karşıladılar. Misafirler belli bir
zaman dinlendikten sonra Ünye‘ye hareket ettiler. Ünye’den sonra Güzergâh
dâhilinde yollarına devam ettiler. Bisikletçiler Derneği Genel Başkanı Murat
Suyabatmaz kendilerine Ordu ve Ünye ayağında ev sahipliği yapan Ordu ve
Ünye Rotary kulüplerine teşekkür etti.

2430. Bölge Guvernörü Adıyaman’da

2

430. Bölge 2014-2015 dönem Guvernörü Korhan Atilla ve eşi Aylin,
Guvernör yardımcısı Hamdi Özcan ile birlikte yeni dönemin ilk ziyaretini Adıyaman’a gelerek gerçekleştirdi. Yeni dönem kulüp ziyaretleri kapsamında ilk olarak Adyaman’a gelen 2430. Bölge Guvernörü Korhan Atilla
ve eşi Aylin, Guvernör Yardımcısı Hamdi Özcan, Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet ve kulüp üyeleri ile birlikte Adıyaman Valisi Mahmut
Demirtaş, Belediye Başkan Vekili Yaşar Öncel ve İl Emniyet Müdürü Fikret
Salmaner’e nezaket ziyaretinde bulunarak Rotary’nin faaliyetleri, çalışmaları
ve projeleri hakkında bilgiler verdi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaptığı başarılı projelerle Nemrut Rotary
Kulübünün dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başardığını belirten 2430.
Bölge Guvernörü Korhan Atilla, kulübün özellikle 14 yıldır başarı ile sürdürdüğü “Engellilerle Zirvede-Nemrut’a Tırnmanıyoruz” projesinin önümüzdeki yıl
uluslararası boyuta taşınması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, yerel yönetimlerin ve valilğin böyle anlamlı bir projeyi sahiplenerek destek olmalarını
istedi.

Ordu Rotary Kulübü’nde Kısa Dönem Yaz Kampı

O

rdu Rotary Kulübü tarafından, Ordu’ya davet edilen 12 yabancı öğrenci kısa dönem yaz kampını tamamladı. Gençlik değişim programı kapsamında, Amerika, Avustralya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya,
İtalya, Belçika, Hırvatistan ve Fransa’dan Ordu’ya davet edilen yaşları 15-17
arasındaki 12 yabancı öğrenci Rotaryen ailelerin yanına yerleştirildi. Öğrenciler Ünye’de 3 gün, Ordu’ da 10 gün ve Trabzon’ da 1 gün olmak üzere toplam
14 gün kaldılar.
Programa katılan öğrencilere Ordu Anemon Otel’de iftar yemeği verildi.
Yemekte konuşan Ordu Rotary Kulübü Başkanı Ali Ayyıldız “Programın ana
amacının, yöremizin tanıtımı, Rotary şemsiyesi altında gençlere başka ülkeleri
ve kültürlerini tanıma fırsatı vermek, bu yolla gençlerin görüşlerine yeni boyutlar kazandırmak” olduğunu belirtti.
Program süresince Ordu’ nun tarihi yerleri, Ordu Üniversitesi, Sagra
Fabrikası, Altaş Yağ Sanayi, Pro Gıda Fındık Fabrikası, protokol ziyaretleri, deniz keyfi ve yat gezisi yapılarak öğrencilerin keyifli bir program geçirmeleri
sağlandı. Öğrencilere dalış eğitimi verildi ve dalış sertifikaları verildi.

Bolu Rotary Kulübünden İftar Yemeği

B

olu Rotary Kulübü’nün düzenlediği geleneksel iftar yemeği, Dağkent
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Okulu’nda
neşe içinde gerçekleşti. Öğrenci velileri, öğrenciler ve misafirlerin yoğun ilgi
gösterdiği yemekten sonra, okulun öğrenci korosunun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla davetliler neşe içinde eğlendiler. Ayrıca Karagöz-Hacivat
gösterisi de geceye renk kattı.
Bolu Rotary Kulübü Başkanı Enver Günay yaptığı konuşmada “her yıl düzenlediğimiz bu iftar yemeğini bu yıl da değişik etkinliklerle daha da zenginleştirdik. Önümüzdeki senelerde de aynı şekilde Dağkent Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na yardım faaliyetimizi devam ettireceğiz” dedi.
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