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Bahçelievler RK’nın Geleneksel 
Bowling Turnuvası’nın web sitesi

UR 2430. Bölge Geleneksel Berdan Akalın Bowling Turnuvasının web 
sitesi devreye girdi. Bu web sitesinden her türlü duyurular ve en 

önemlisi kayıt işlemeleri yapılabilecek. Siteye “www.bowling2430.com” adre-
sinden ulaşmak mümün. Bu sayede tüm işlemler hızlanırken, geleneksel tur-
nuvanın kurumsal kimliği de pekişmiş olmakta.

Bahçelievler Rotary Kulübü Başkanı Eran Sözen, bu web sitesinin oluştu-
rulmasına emeği geçen en başta Rtn. Murat Doğru ve Nursun’a tüm Bowling 
Organizasyon Komitesinde yer alan dostlarına ve değerli eşlerine teşekkür 
etti.

Gazi Rotary Kulübü’nün İngilizce Web Sitesi

Gazi Rotary Kulübü İngilizce İnternet Sitesini www.gazirotary.org 
üzerinden açtı. Bu bağlantıda sadece İngilizce yayın yapan internet 

sitesi ve gazirotary.org uzantılı elektronik posta adresleri kullanıma sunul-
du. Kulübün aktif olarak kullanımında olan www.ankaragaziroray.org.tr ad-
resi Türkçe konuşan Rotaryenler ve Rotary’ye ilgi duyan kişilerin kullanımına 
açıktı. Bunun yanı sıra, www.gazirotary.org sitesi üzerinden ise kulübe ilişkin 
bilgilerin bulunduğu ve sadece İngilizce yayın yapan internet sitesi kullanıma 
sunuldu. 

İnternet Sitesi; dizaynı, başlık ve menu stili, renk seçimi, font ve diğer özel-
likleri ile, UR tarafından bu konuda hazırlanan direktif / tavsiye ve örnekleme-
lere uygun olarak hazırlandı. Yaklaşık 6 aylık bir ön hazırlık süresinden sonra 
hazırlanan internet sitesi üzerinden, dileyen Rotaryenler, toplantılar için onli-
ne rezervasyon da yaptırabilmekte. Ayrıca; her kulüp üyesine, gazirotary.org 
uzantılı elektronik posta adresleri tahsis edilerek, kulübün kurumsallaşma 
sürecine katkıa bulunuldu.

Ordu Rotary Kulübü Piknik Organizasyonu gerçekleşti

Ordu Rotary Kulübü ailesinin katılımı ile 2017–2018 Döneminin ilk pik-
nik organizasyonunu 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü GDB Musta-

fa Kuralay’ın köyünde gerçekleştirdi. Kulüp üyeleri, mükemmel ev sahipliği ya-
pan Mustafa ve Banu Kuralay çiftine teşekkür ettiler.

14.Vos Vos Şenliğine lojistik destek

Ordu Rotary Kulübü 26 Haziran - 02 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
Ordu’da 14’üncüsü düzenlenen “Vosvos Şenliği”ğine Lojistik Destek 

sağladı. Yurdun dört bir yanından gelen vos vos tutkunları Yason’da kamp kur-
du. Vosvoscular Çarşamba günü Şehir turu attıktan sonra Çambaşı Yaylası’na 
çıktı ve 2 Temmuz Pazar günü Vos Vos Şenliği sona erdi. Ordu Rotary kulü-
bünün  tanıtımına katkı sağlayan Geçmiş Dönem başkanı Ömer Aydın’a kulüp 
üyeleri bu organizasyondaki katkısı nedeniyle teşekkür ettiler

Malatya Rotary kulübü basın mensuplarıyla bir araya geldi

Malatya Rotary Kulübü tarafında 2016-2017 döneminde gerçekleşti-
rilen ve 2017-2018 döneminde yapılması hedeflenen projeler Ane-
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mon Otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaşıldı.

Başarı ile tamamlanan bir yılın ardından gelecek dönemde hedeflerinin 
“Rotary Fark Yaratır” sloganı ile bol projeli bir yıl hedeflediklerini beliren Ma-
latya Rotary Kulüp Başkanı İrfan Aksoğan “2017-2018 Döneminde üniversite 
öğrencilerine burs vereceğiz. 10 Okul 1000 kitap projesinde ise farklı okullara 
ulaşarak projemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Ayrıca, Erken tanı hayat kurtarır 
projesinde bu yıl 1500 kadına eğitim verilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Ayrıca Malatya’da sosyal ve kültürel projeler ile kentin öncelikli sorunları-
nın tespiti ve çözümleri ile ilgili kulüp olanaklarını ve dinamiklerini hayata geçi-
receklerini belirten Aksoğan, topluma ve insanlığı özellikle yaşadıkları kentten 
başlayarak hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Falez RK yurt dışından gelen 11 yabancı öğrenciyi ağırladı

2430. Bölge Projelerinden Discover Anatolia Projesinde, Bel-
çika-Romanya-Norveç-Çek Cum.-Slovakya-Mısır(3 öğ-

renci)- Rusya-Danimarka-Macaristan ve Estonya ülkelerinden gelen 9 kız ve 
2 erkek 11 öğrenci misafir Falez Rotary kulübü tarafından ağırlandı. Tekne ve 
Kaleiçi turlarıyla keyifli anlar yaşandı.

Kulüp üyeleri uyumlu ve başarılı bir şekilde Discover Anatolia Projesinin 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen Dönem Başkanı Figen Gönen, Geçmiş Dö-
nem Başkanı Özcan Kalaycı, Rtn. Berna-Bülent Tuzlak, Rtn. Murat –Belgin Ça-
lık, Rtn. Fikri Bayhan, Rtn. Pınar Canaydın-Burak Gönen Çiftlerine ve emeği 
geçenlere teşekkür ettiler. 

Kültürpark Rotary Kulübünden Bilim Sergisi

Kültürpark Rotary Kulübü hayatta en hakiki yol gösterici olan bilimi, 
çocuklarla buluşturdu. Bilim Sergisi Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, ODTÜ 

Ege Mezunlar Derneği, Mavibahçe AVM işbirliği ile 21 Temmuz 2017 açıldı. 
Sergiyi gezmeye gelenlere gönüllü olarak orada bulunan 5 lise öğrencisi 
dönüşümlü olarak eşlik ediyor. Görsel afişlerlerle deneylerin anlatılması da 
ziyarete gelen kişilerin daha çok bilgi almasını sağlıyor. Başkan Aslıhan Aka-
car bu serginin çok ilgi gördüğünü, açıldığı günden beri  hafta içi hergün en az  
100, hafta sonu 300 – 350 kişi tarafından ziyaret edildiğini, serginin bu denli 
ilgi çektiğini görmek Kulübün daha büyük projesi olan “Bilim Müzesi” için heye-
canlandıklarını ifade etti.

Karia Rotary Kulübünün 
eğitim faaliyetleri devam 
ediyor

Karia RK  olarak yeni döne-
me de çalışmaları uzanan 

“köpek dilini anlama ve davranış-
larımızı düzenleme” amaçlı eğitim 
çalışması Rotary fark yaratır diye-
rek devam ediyor.Bodrum da ana-
okulu öğrenci ve öğretmenlerine 
yönelik verilen eğitimlerde inte-

raktif ve sosyal uyumlu bir köpek kullanılarak okullar geziliyor.
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Karia RK komşu adadaki Kos RK’nü ziyaret etti 

Karia Rotary kulübü başkanı Aliye Muslu ve geçmiş dönem başkanı 
Afet Aksu, Kos RK nü ziyaret edip yeni dönemde ortak yapılabilecek 

projeler üzerine konuşmak ve onların devir teslim törenine katılmak üzere 
Kos adasına gittiler.Bodrum RK ve İstanbul RK üyeleri de Kos gezisine katıldı-
lar her 3 kulüp bayrak değişimi yaptılar.

Çakabey Rotary’den E.Ü.Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi 
‘’Ekranda Hayat Var Projesi’’

Çakabey Rotary Kulübü 1 Temmuzda başlayan  2017-2018 döneminin 
ilk projesini 4 Temmuz günü Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi çocuk 

bölümünün ihtiyacı olan hasta takip monitörlerinden  4 adedini  temin ederek 

hayata geçirdi.
 Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi  18 yataklı çocuk kliniğin-

de dünya standartlarına göre her  hastanın başında bulunması gereken hasta 
takip monitörlerinden yalnızca 2 adet bulunmakta  ve   aciliyet durumuna göre   
hastadan hastaya taşınmaktaydı.

Hastanedeki bu ihtiyacı tespit eden Çakabey Rotary Kulübü, hasta bakım 
ve takibi için önem arzeden   EKG, kalp atımı, oksijen saturasyonu, basınç ısı 

gibi parametreleri izlemeye yarayan geçmişe 
dönük kayıtları hafızasına kaydeden ve yaşa-
mı tehdid eden pek çok  durumu  gözlemleye-
rek ölüme yol açabilecek durumların önüne 
geçilmesini sağlayabilen hayati önem taşıyan  
bu monitörlerden 4 adet temin ederek, has-
tanenin hizmetine sundu.

Hastane Başhekimi Prof.Nazan  Çetingül 
ve Pediatrik Onkolog Prof.Dr. Mehmet Kan-
tar hasta çocukların tedavi sürecine  bu denli 
sürdürülebilir  yarar sağlayacak kalıcı  önemi 
olan bu  hizmeti almalarından ötürü memnu-
niyetlerini dile getirdiler.

Hastanenin ihtiyacının önemli bir kısmı-
nı ilk etapta karşılayan Çakabey Rotary kulu-
bü bağlı bulunduğu 6. Grup kulüpleri ile ortak  
Proje olarak Rotary Vakfı’nın katkılarıyla  her 

hasta başına bir monitor olacak şekilde tüm kliniğin ihtiyacını tamamlayacak  
proje hazırlıklarını sürdürmekte.

Bu proje kapsamında, Rotary’nin dönem teması olan Rotary Fark Yaratır 
sloganına yaraşır bir şekilde Tülay Aktaş Onkoloji  hastanesi ve  hasta çocuk-
lar için önemli bir fark yaratıldı.
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Cezayir,  Mısır, Mauritanya,  Fas, Sudan,  Tunus, Er-
menistan,  Azerbeycan, Bahreyn,  Gürcistan, Ür-

dün,  Kazakistan, Kırgızistan,  Lübnan, Filistin,  Tacikistan, 
BEA ve Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Kosova, Ka-
radağ, Sırbistan olarak 24 ülkenin oluşturduğu Zon 20 B’de 
Türkiye’nin ödül kazanması ayrı bir gurur vesilesi oldu.

06-09 Ekim 2016 tarihinde Selanikte yapılan Zon Ensti-
tüsü  sırasında ilan edilen başarılı bölgelerin ödülleri, Bölge 
Konferansı sırasında UR Başkanı özel temsilcisi tarafından 
takdim edildi. 

06-09 Mayıs 2017 tarihinde Bodrum’da yapılan UR 
2440. Bölge Konferansı’na UR Başkanı John Germ, kendi-
sini temsilen UR Direktörü Per Hoyen’i Danimarka’dan gö-
revlendirerek 2015-16 dönemi Guvernör’ü Reha Akın’a En 
Çok Kadın Üye Alan Bölge Ödülü’nü takdim etti.  UR Başka-
nı Konferans Özel Temsilcisi olarak konferansa katılan Ro-

tary Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Örsçelik Balkan’ın da katıl-
dığı töreni UR Zon 20B Geçmiş Dönem Direktörü Şafak Al-
pay  bizzat yöneterek, kendi hizmet dönemine rastlayan bu 
başarının önemine dikkat çekti. 

GDG Reha Akın kendisi ile yaptığımız söyleşide şu ifade-
de bulundu:   “Bu ödülü bölgemdeki kulüplerin başarılı ça-
lışmalarına gösterilen farkındalık sembolü olarak alıyorum. 
Unutmayalım ki, biz ayrımcılık yaparak kadın üye aramadık. 
Yeni alınacak üyelerde Rotary kurallarına göre Dostluk, Dü-
rüstlük, Çeşitlilik, Hizmet aşkı ve Liderlik özellikleri aradık. Ne 
mutlu ki cinsiyet ayrımı yapmadan önerilen adayların çoğu 
kadın adaylardı. Yani, yeni üyeleri “kadın oldukları için” alma-
dık, tam tersine, aranan özelliklere sahip kişilerdi kadınlar. 
Aramıza yeni katılan dostlarımıza “hoşgeldiniz” diyor, kendi-
lerini gönülden tebrik ediyorum”. 

❑❑❑ 

Uluslararası Rotary 2440.Bölge Zon 20B  içerisinde 
2015-16 dönemindeki üyelik faaliyetleri için “En Çok 

Kadın Üye Alan Bölge” olarak ödüllendirildi
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