
KULÜPLER’DEN HABERLER

Doğa’da engel yoktur man-
tığı ile eşit yaşam koşullarının 
her ortamda herkese sağlan-
ması gerektiğini savunan Foça 
Forum Ekibi Sorumlusu Celal 
Demirkıran, geçen yıl daha kü-
çük bir grup ile başlattıkları bu 
kampın bu yıl 300 kişiye ulaş-
masından son derece mutluluk 
duyduklarını ifade etti. Hazırlık-

ları çok uzun bir zaman alan fakat 2 gün süren kampın süresini de uzatmak 
istediklerini de dile getiren Celal Demirkıran, “Bizler hepimiz birer engelli ada-
yıyız, sokakta yürürken onları görmezden gelemeyiz. İnsanlara hep bir arada 
yaşamanın güzelliğini paylaşarak anlatmak bunun için de birilerine dokunmak 
gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Mavişehir RK Engelsiz Kampına rekor katılım

Mavişehir Rotary Kulübü Foça Forum Ekibi ile birlikte Foça ve İzmir 
Büyükşehir Belediyelerinin de desteği ile Bergama’nın Kozak Yayla-

sı’nda engellilere yönelik 2 gün süren bir kamp düzenledi. Yaklaşık 300 kişinin 
katıldığı ve  “Engelsiz Kamp” adı verilen kampta İzmir ve Manisa’dan gelen en-
gelliler aileleri ile birlikte 2 gün boyunca doğada olmanın keyfini yaşadı. 

Foça’daki bir gönüllü gru-
bu olan Foça Forum Ekibi’nin 
fikriyle geçen yıl ilki düzenle-
nen Engelsiz Kampa bu yıl Ma-
vişehir Rotary Kulübü’nün iş 
birliği ile rekor bir katılım sağ-
landı. Bergama’nın Kozak Yay-
lası’nın serin havası ve muhte-

şem doğasında kurulan çadırlarla gün boyunca süren eğlenceli aktivitelerin 

yanı sıra akşamları da kamp ateşi etrafında şarkılar söylenip danslar edildi.

Türkiye Rotary'sinin üç bölgesi, her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da döneme Atamızı hu-

zurunda ziyaret ederek başladı. 3 Bölgenin 
guvernörleri, 2420. Bölgede Hasan Akbayrak 
ve eşi Kazumi Yoshida , 2430. Bölgeden N. Al-
tan Arslan ve eşi Neslihan Arslan ve 2440. 
Bölgeden Alaeddin Demircioğlu ile Rotar-
yenler, Rotaractörler, Interactörler  ve ailele-
rin katılımıyla geniş bir topluluk olarak Türk 
Rotary'si Ata'nın huzurunda temsil edildi.

Türk Rotary'si Ata'sının huzurunda
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Önümüzdeki yıl bin kişiyi Kozak Yaylası’nda ağırlamak istediklerini söyle-

yen Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Altan Yücel ise bu kampın herkes için 
son derece öğretici olduğunu söyledi. Yücel, “Bu kamp hepimize çok şey öğret-
ti. Her şeyden önce insan olabilmeyi öğretti. Misafirlerimizin yüzündeki mutlu-
luğu görünce daha da güçlendim. Destek veren katkı koyan herkese çok teşek-
kür ediyorum” dedi.

Doğa ile iç içe eğlenerek zaman geçirmenin mutluluğunu yaşayan engelli 
konuklar, Türkiye’nin değişik yerlerinde yada ailelerinin olmadığı, kendi başla-
rına iş yapabilmenin mutluluğunu yaşayacağı ve uluslararası bir boyutta yapı-
labilecek olan bu aktivitelerin fikirlerini paylaştılar. En büyük dileklerinin ise 
ayrıştırılmamak olduğunu da ifade ettiler.

Bandırma Rotary Kulübünden sualtı temizliği

Bandırma Rotary Kulübü 21 Temmuz Cumartesi günü, Erdek lima-
nında çay bahçelerinin önünde çevre etkinliği olarak sualtı temizliği 

organizasyonu yaptı. Son zamanlarda özellikle plastik malzemelerin yarattığı 
kirliliğin yanı sıra, denize atılan her türlü artığın yarattığı kirliliği göstermesi 
bakımından da temizlik sonrası ortaya çıkan manzara ibretlik bir durum or-
taya çıkardı. 

B a n d ı r m a 
Rotary Kulübü bu 
etkinliği Erdek 
Dalış Kulübünün 
desteği ile ger-
çekleştirdi. Kulüp 
hazırladığı büyük 
boy afişler ile de 
şehirde denizle-
ri temiz tutmanın 
önemine vurgu 

yapan bilinçlendirme yaratmış oldu. 
Afişlerde “Suyu kirletmek hayatı tüketmektir, denizlerimizi temiz tutalım, 

haydi sen de harekete geç. Çok geç olmadan” sloganı yer almaktaydı. 

Kapadokya Rotary Kulübü 12. Otizm Kampını düzenledi

Kapadokya Rotary Kulübü'nün her sene geleneksel düzenlediği 
"Otizmli Çocuklar Yaz Kampı" nın 12. si bu dönem 19-22 Temmuz ta-

rihlerinde gerçekleşti. Kulüp organizasyona Egemen Karagöl'ün annesi ve ab-
lası ile birlikte katılmasını sağladı. 

Başta kulüp başkanı İlknur Hanım olmak üzere emeği geçen Kapadokya 
Rotary Ailesini bu aktiviteyi bunca yıldır sürdürmelerinden dolayı kutlarız. Her 
sene çocuklar ve ailelerin mutluluğu, farklı illerden gelen ailelerin kaynaşmaları 
açısından çok değerli bir organizasyon yapıyorlar.

Toros Rotary Kulübünden Yaz Kampı Mesin
STEP, Kısa Dönem Değişim Programı kapsamında Toros Rotary Kulübü-

nün  düzenlediği  “Sun of Mersin” yaz kampı başarıyla tamamladı. 9 yabancı ve 
5 Türk öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kampı, Toros Rotary kulübü tek kulüp 
olarak gerçekleştirdi. Mersin şehrini, Rotary ailelerini, Türk kültürünü, Türk örf 
ve adetlerini tanıma fırsatı bulan, kendilerini anlatan katılımcılar aynı zamanda 
“Yelken Dersleri” aldılar, tatil yaptılar. Toros Rotary Kulübü üyeleri, katılan, katkı 
sunan tüm dostlarına teşekkür ettiler.
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gerçekleştirilen Küresel Bağış Projesi ile satın alınarak teslim edildi.   Yılda 
2000'den fazla hastanın faydalanması öngörülen merkeze toplam 40,200 
Amerikan Doları bedeli ile satın alınan 12 cihaz Rotaryenlerin de katkıları ile 
kurularak yerine konuldu. 

Aşağıda yazılı Rotary kuruluşları, proje katılımcıları olarak katkıda bulun-
muşlardır:

Rotary Vakfı - 2440. bölge kulüpleri: Didim (proje sahibi), Bademli, Çanak-
kale, Çekirge, Ege, Manisa, Mavişehir ve Smyrna kulüpleri -Uluslararası kulüp-
ler: Yunanistan - Kos RK (İstanköy) (ana partner olarak), Ukrayna - Lviv RK ve 
Almanya - Waiblingen RK - Rotary Bölgeleri: 2440. - Türkiye / 2232. - Ukrayna 
/ 6060. - Missouri USA / 2482. - Bulgaristan / 1910. – Avusturya.

Kavaklık RK , EMSC kısa dönem kampı sona erdi

Kavaklık Rotary kulübünün, 12 yabancı öğrencinin katılımı ile gerçek-
leştirilen kampı, üç kulübün ortak planladıkları bir program çerçeve-

sinde 13 gün süre ile başarıı bir şekilde yürütüldü ve tamamlandı. Bölgenin, 
Rotary ailesinin ve Türkiye'nin en iyi şekilde temsil edildiği gözlendi. Katılımcı-
ların aileleri her an çekilen resimler ile olaya hep dahil oldular. Kampın teması 
''mutfak sanatları'' ''Türk yemekleri nasıl pişirilir'' idi ve pratikte uygulamalar 
ön plana çıkarılmıştı. Dolayısıyla katılımcılar her gün en az bir saat yemek pi-
şirme atölyelerine katıldılar ve Türk yemekleri ile ilgili geniş bildi sahibi oldular.

"Discover Anatolia" Kısa Dönem Yaz Kampı

Tandoğan, Falez, Meram, Kayseri, İlkadım, Atakum ve Anıttepe Rotary 
Kulüplerinin organize ettiği Discover Anatolia yaz kampının bu sene 

14. sü yapıldı. 1 Temmuz'da İzmir Adnan Menderes Havaalanına inen katılım-
cılar, Çeşme'ye gittiler ve denizin tadını çıkardılar. Daha sonra Efes, Selçuk, 
Meryem Ana Evi, Şirince Köyü turlarına katıldıktan sonra Pamukkale'de tra-
vertenleri ziyaret edip Antalya'ya geçtiler.

Burada Falez Rotary kulübünün önderliğinde ev sahipleriyle tanışan 
gençler için bir yat turu düzenlendi. Daha sonra görevi devralan Kaleiçi Ro-
tary kulübü Kemer, Faselis ve Tekirova turlarını gençler için düzenledi. 7 Tem-
muz'da Kayseri'ye geçen gençler burada Kapadokya'yı gezdiler, müzeleri ziya-
ret ettiler ve ailelerle akşam yemeği yediler. 

9 Temmuz'da Samsun İlkadım Rotary kulübü üyelerine teslim edilen genç 
katılımcılar, Karadeniz kıyısında gezip görme turuna katıldılar.  Samsun'dan 
sonra 13 Temmuz'da Ankara'ya geçen genç misafirler, burada Tandoğan ve 
Anıttepe kulüplerinin misafiri oldular ve 15 Temmuz'da arkalarında güzel anı-
lar bırakarak ve ülkemizi daha iyi tanıyarak Esenboğa'dan memleketlerine uç-
tular.

42.000 dolarlık Küresel Bağış projesi

Didim Devlet Hastanesinde faaliyete geçecek olan yeni Fizyoterapi 
merkezinin ekipmanları Rotary Vakfı ve katılımcıların katkıları ile 
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Rotary Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya tek bir amaç için getiriyor.: daha iyi şeyler 
yapabilmek. Toplumlarda kalıcı değişimler yaratmak üzere bir araya geliyoruz. Daha iyi şeyler 

yapabilmek içn — Hayatlara Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için  Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HEP BİRLİKTE

HAREKETE GEÇENLER

Konya Rotary Kulübü Çodem Çocuk Destek Merkezine 500 m2'lik kapalı spor salonu inşa ediyor

Konya Rotary Kulübü eğitime ve istismara uğ-
ramış çocuklara destek amacıyla önemli bir 
projeye imza atıyor. Kulüp, 12-18 yaş arası cin-

sel tacize ve istismara uğrayan kızların kaldığı ÇODEM Ço-

cuk Destek Merkezine ek olarak 500 m2 lik ve toplam tutarı 
80.000 ABD doları olan kapalı spor salonu projesini tamam-
lamak üzere. Bu projenin toplam tutarı Konya Rotary kulübü 
ve Konya'lı hayırseverler tarafından karşılanmakta.

Rotary daha iyi şeyler yapabilmeleri için Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya getiriyor. Atıl 
yerleri yenileyerek kullanılır hale getirmek ve buralarda ihtiyacı olanlara meslek kursları düzenlemek veya 
eğitim imkanı sağlayarak onlara bir gelecek kazandırmak üzere”ev”ler yapıyoruz. Toplumları güçlendirmek 
için bir araya geliyoruz — Hayata Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için  . Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HEP BİRLİKTE

HAREKETE GEÇENLER
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