KULÜPLERDEN HABERLER
gerçekleşmesini sağladılar. Tesise şeker hastalığı hakkında bilgi veren 9 afiş
asıldı. İlkadım Rotary Kulübü Başkanı Dr. İnci Etikan şeker hastalığının damar
tıkayan organ bozan sinsi bir hastalık olduğunu, başlangıçta gizli ve sinsi seyrettiğini açlık ve tokluk kan şekeri bakılarak hastalığın tespit edilebileceğini
anons ederek halkı bilgilendirdi. 2000 kişinin iftar yaptığı tesiste yüzlerce kişiye iftar öncesi açlık şekeri bakıldı. Projeyi gerçekleştiren ekip iftar saatinde
halkımızla birlikte orucunu bozdu. Bir süre dinlenen ekip, yemeğin 2. saatinde
yüzlerce kişinin tokluk kan şekerine baktı.

Çukurova Rotary’den eğitime destek

Ç

ukurova Rotary Kulübü, Rotaract kulübü ile beraber Adana’nın Seyhan İlçesindeki Yalmanlı Köyü İlkokulu’na destek amacıyla binayı boyadı ve sınıflarda da düzenlemeler yaptı.
“Bir Okulumuz Var” projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyete okulda dış cephe boyaması, tuvaletlerin iyileştirilmesi, muslukların hijyenik hale
getirilmesi için 6 Rotary kulübünün çalışmalar yaptığını belirten 2430. Bölge
Guvernörü Canan Ersöz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Her kulüp olanakları çerçevesinde okul ihtiyaçlarını gidermek için önderlik yapacak. Toplumun
diğer kesimlerini ve kamu kurumlarını da işin içine katarak okulları iyileştirme çalışması yapacağız” dedi. Çukurova Rotary Kulübü Başkanı Lütfi Candır
da okulun ek binasının kapı ve pencerelerinin sponsor aracılığı ile yapılacağını belirtti ve Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) ile gerçekleştirecekleri proje çerçevesinde okulda kütüphane de yapılıp kitapların da temin
edileceğini belirtti.

İlkadım RK’dan diyabet hastalığına farkındalık yaratma
projesi

İ

lkadım Rotary Kulübü “DİYABETE FARKINDALIK YARATMAK PROJE”sini
Büyükşehir belediyesi, Sağlık Bakanlığı , Çokay Hemodiyaliz merkezi ve
Canik belediyesinin katkıları ile 02.07.2015 de gerçekleştirdi. Canik belediyesi
iftar tesisinde gerçekleşen çalışmada Gazi Devlet Hastanesinden 9 , Başkan
İnci Etikan’ın Çalıştığı Çokay Hemodiyalizden 7 olmak üzere 16 gönüllü hemşire çalıştı. Rotary kulübün üye ve eş ve çocukları büyük bir özveri ile projenin

Sağlık bakanlığı Halk sağlığı müdürlüğünün yüzlerce sağlıklı beslenme
önerileri ve diyabetle yaşam broşürleri dağıtıldı.
Şekeri bakılan kişilere yüzlerce hediye dağıtıldı. Hediyeler Büyükşehir belediyesince, Gönüllü bağış yapan İlkadım Rotary Kulübü üyelerince ve Canik
belediyesince temin edildi. Büyük hediyeler kura çekilişi sonucunda çok neşeli
bir ortamda sahiplerini buldu.
Sonuçta çok güzel ve neşeli bir ortamda halkın çok büyük ilgi gösterdiği
çalışmada diyabet hastası olduğunu bilmeyen 54 diyabet hastası bulundu.54
kişinin sağlıklı yaşama geçmesi için ön eğitimleri ve ilgili sağlık kuruluşlarına
gitmeleri için sonuç belgeleri ellerine verildi.

Antalya Falez Rotary Kulübü 2015-16 Dönem ilk toplantısını
İftar Yemeği olarak gerçekleştirdi.

1

0 Haziran 2015’de yapılan Devir Teslim Töreniyle 2015-16 Dönem
başkanlığını devralan Osman Ersoy, ilk toplantısını eşli iftar yemeği
olarak gerçekleştirdi. 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü Rixos Downtown Otel
Kalina’da gerçekleştirilen yemeğe üyeler, eşler, eski üyelerden Berna ve BüT E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 27
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lent Tuzlak ve Antalya Falez Rotaract Başkanı Melis Akıncı katıldı. Kulübün bu
dönem ilk toplantısında, özel nedenlerden dolayı daha önce kulüpten ayrılmış
olan Berna Tuzlak’ın kulübe tekrar üye olması nedeniyle Dönem Başkanı Osman Ersoy kendisine Rotary rozetini tekrar takmaktan mutlu olduğunu söyledi.

daşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 2015-2016 Dönem Başkanı Abuzer Tanrıverdi: ”Bu yıl “ROTARY ENGELLİLERLE ZİRVEDE-Nemrut’a Tırmanıyoruz” projemize önemli destekler sağlayan ATK Tekstil’in Adıyaman’daki engelli kardeşlerimize Bayram
hediyesi olarak gönderdiği 9 adet tekerlekli sandalyeyi Adıyaman ve Besni ilçesindeki Engelli Derneklerimizin ihtiyaç sahibi üyelerine teslim ettik. Ben bizlere destek olan tüm ATK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanına kulübümüz adına
teşekkür ediyorum. Ayrıca Adıyamanlı ve engelli bir genç kızımızın bozuk olan
akülü aracının tamir edilerek kullanılır hale gelmesine destek olan kardeş kulübümüz Çorlu Rotary Kulübüne de çok uzaklardan sağladıkları destek ile bizleri yalnız bırakmadıkları için şükranlarımızı iletiyorum” dedi.
Adıyaman Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı Abidin Harputluoğlu
ve Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan’da Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün ATK Tesktil’in destekleriyle yaptıkları tekerlekli sandalye bağışları için duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür ettiler.

Ostim Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü

O

stim Rotary Kulübü, Meslekte Başarı ödülünü bu sene Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkan’ı ve TV 6 Genel Yayın Yönetmeni Sayın Deniz GÜÇER’e Türk basınına yapmış olduğu katkılardan dolayı verdi.
Tandoğan, Kale, Emek, Ostim ve Çayyolu Rotary Külüpleri olarak ortak toplantısında Deniz Güçer’e ödülü takdim edildi.

Balıkesir RK bayramda çocukları ve yaşlıları
sevindirdi

B

Engelliler tekerlekli sandalyelerine kavuştu

A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü ATK Tesktil’in destekleriyle Ramazan ayında Adıyaman’da ve Besni ilçesinde ihtiyaç sahibi engellilere
tekerlekli sandalye dağıtarak yüzlerini güldürdü. Adıyaman Nemrut Rotary
Kulübünün geleneksel hale getirdiği “ROTARY ENGELLİLERLE ZİRVEDE-XV
“Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında tekerlekli sandalye dağıtıyor.
Bu yıl ATK Tekstil’in bağışladığı tekerlekli sandalyeler Adıyaman Anadolu Engelliler Derneği ve Besni Anadolu Sakatlar Derneğinin ihtiyaç sahipleri üyelerine teslim edildi.
Adıyaman’da 16 yıl önce kurulan Adıyaman Nemrut Rotary Kulübün her
yıl toplum yararına birçok projeye imza attığını ifade eden “ROTARY ENGELLİLERLE ZİRVEDE-Nemrut’a Tırmanıyoruz” Proje Koordinatörü Ferit Binzet, bir
sivil toplum kuruluşu olarak engellilerin sorunlarına dikkat çekmenin yanı sıra
onların hayatlarını kolaylaştıracak projeler üreterek çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.
“Birbirimizin hayatını kolaylaştırmak esas olmalı” diyerek engelli vatan28 - R O T A R Y D E R G İ S İ / T E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 5

alıkesir Rotary Kulübü her yıl gerçekleştirdiği bayram öncesi çocuk
projesini bu yıl da gerçekleştirdi. 85 çocuğun giydirildiği proje Civil
Mağazalarında 3 gün sürdü. Sakarya, Kayabey, Yıldız ve Aygören mahalleleri
muhtarları aracılığı ile belirlenen çocukların aileleri ile birlikte Civil mağazalarında proje gerçekleştirildi. 4 mahalle yanında “Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği OBİDER” tarafından da belirlenen çocuklar ile birlikte toplam 85
çocuk yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayramlık giysilerini teslim aldılar.
Toplam bütçesi 5.000 TL nin üzerinde olan proje kapsamında kulüp üyeleri bizzat çocukların giydirilmesi esnasında projede yer aldılar. 3 gün devam
eden ve her yıl tekrarlanan bu proje sonunda mutluluklarını aileleri ile birlikte paylaşan çocuklar Balıkesir Rotary Kulübü üyelerine teşekkürlerini ilettiler.
Balıkesir Rotary Kulübü ayrıca ramazan bayramı öncesi yaşlıları da unutmayarak Firdevs Saraçoğlu yaşlılar bakımevindeki 27 yaşlı ile bayramlaştı, onları
da giydirerek sevindirdi.

Karagöz RK ramazan boyunca iftar organizasyonu
gerçekleştirdi

K

aragöz Rotary Kulübü, bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiği
iftar
organizasyonunu
başarıyla
tamamladı.
Amacı topluma hizmet olan, insana değer veren, varlık nedenini insandan alan Rotary camiasının siyasi oyunlar içerisinde hedef olarak
gösterildiği bir sürecin ardından, rektörlük seçimleri sonrası Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nden 3 yıldır etkinliğin gerçekleştirildiği üniversite kampüsündeki alan için izin alınamadı. Bu organizasyona
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2012 yılında başlarken, kulübün amacı, üniversite öğrencileri, U.Ü.’nde yatmakta olan hastalar ve hasta yakınlarına iftarda destek olabilmekti. Bu doğrultuda hastaneden uzaklaşmak zorunda kalınsa da en azından öğrencilere
ulaşabilmeye devam edebilmek adına etkinliğin Görükle’de gerçekleştirilmesine karar verildi ve gerekli izin Nilüfer Belediyesi’nden alındı.

gili birimlerince karşılanamamasından dolayı kontrollerin yapılamadığı bilgisi
Bodrum Rotary kulübüne ulaşınca, konuyu bir hizmet fırsatı olarak ele alan
kulüp üyeleri, derhal bir karar alarak hizmete destek için gerekli adımları attılar. Kulüp toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda katkıda bulunmak amacıyla ilgili birimin ihtiyacı olan 384 adet tarama kitini temin etti ve birime bağışladı. Bodrum Rotary kulübü, dönem sonuna kadar kadar bu sayıyı 1000 adede
çıkartarak tarama kiti temini ve ilgili birime aktarılmasını sağlayacak.

Üç bölgeden birer kulüple gerçekleştirilen toplantı
Başlangıçta seçilen yer ile ilgili soru işaretleri yaşansada, endişelerin
yersiz olduğunu ikinci günden itibaren anlaşıldı. İlk gün 250 kişi ile başlayan
etkinlik, birinci haftanın sonunda günde 550 kişiden fazla dostla devam etmeye başladı ve Ramazan süresinde yaklaşık 14.000 kişiye ulaşıldı. Hep beraber masalar kuruldu, tabildotlar dağıtıldı, yemekleri dağıtıldı, yemek sonrası
tekrar masalar ve çüpler toplandı. Çoğu akşam yemekler bittiği için ekmek ve
kaldıysa biraz zeytinle iftar yapıldı ama bazı günler yemek bittiğinde hala sırada olup yemek verilemeyenlerin olması kulüp üyelerinin tek üzüntüleri oldu.
İftar esnasında yeni dostlar edinildi, sohbetler yapıldı, yeri geldi mesleki deneyimler paylaşıldı, Rotary’nin ne olduğu anlatıldı, bazı katılımcılara iş ve staj
konusunda yardımcı olundu. Ve tüm bunlar başta Karagöz Rotary’nin değerli
üyeleri, sonrasında Tophane Rotary Kulübü ailesi, Nilüfer Rotary Bursa , Yeşil
Rotary ve uzaklardan gelerek faaliyet esnasında Karagöz Rotary’yi yalnız bırakmayan Ege Rotary kulübü üyeleri yanı sıra birçok sponsor dost, Rotaract
kulüp üyeleri ve tabi ki 4 yıldır yemekleri sihirli eli ile hazırlayan “YANKI YEMEK”
( başta Coşkun Dönmez olmak üzere Seda, Mehmet Abi ve Fatma Abla) ile gerçekleştirldi. Neticede Karagöz Rotary kulübü Rotaryenleri bu yıl bir kez daha
“İyiki Rotary ailesinin bir parçasıyız” diyerek önümüzdeki yıl tekrar buluşmak
üzere aktiviteyi sonlandırdılar.

Ç

ankaya ve İstanbul Kalamış Rotary Kulüpleri, Bodrum Rotary Kulübü
ev sahipliğinde ortak toplantıda buluştu. Ülkemizdeki üç bölge böylece birer kulüp ile aynı toplantıda temsil edildi. Uluslararası Rotary Direktörü
Şafak Alpay’ın da onurlandırdığı ortak toplantıda Kulüpler arası tanışıklığın
arttırılması ve proje ortaklıkları hedeflenirken, GDB. Yaşar Yıldız “Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi” eski müdürü olarak “Sualtı Arkeolojisi” ile ilgili bir sunum
yaptı.

Yeşil Rotary Kulübünden anlamlı bir Genç Kuşaklar Projesi    

Y

eşil Rotary kulübü, BUGES(Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü)’den
12 görme engelli genci “GELECEĞIN YILDIZLARI” ile buluşturdu. Bursa Uludağ’da tüm yaz yürütülen Geleceğin Yıldızları Kampına günlük katılan
13-17 yaş grubu görme engelli gençler, interaktif oyunlar ve doğa sporları yapacaklar. Bu anlamlı projenin mimarı Yeşil RK üyesi Erol Kesen’e, Demirtaş RK
üyesi Nazan Boran’a ve Yeşil Rotary Kulübüne eşekkür ediyoruz.

Bodrum Rotary kulübünden sağlığa katkı

B

odrum toplum sağlığı merkezinin rutin olarak Bodrum ve mahallelerinde yapmış olduğu “Rahim ağzı kanseri taraması çalışması” nda
kullanılan tarama kitleri bürokratik gecikmeler sonucu Sağlık Bakanlığının il-

Ege RK Minikler için Yaz Okulu Düzenledi

E

ge Rotary Kulübü eğitime destek projelerini başarı ile devam ettiriyor.
Bu sene de yapılan etkinlikte, anaokuluna gidemeyen çocuklar için

T E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 29

KULÜPLER’DEN HABERLER
Milli Eğitim ile işbirliği yaparak Karabağlar İyiburnaz İlkokulu’nda bu yıl 4. kez
yaz okulu açıldı.

6 yaş grubundakilerin eğitim alacağı yaz okulu programında; sanat çalışmaları, okuma yazmaya hazırlık, oyun gibi eğitimlerin yanısıra, tiyatro, sinema, Doğal Yaşam Parkı gezilerini kapsayan sosyal etkinlikler yeralacak.

Edremit Rotary’den ramazan kolisi desteği

E

dremit Rotary Kulübü üyeleri, Ramazan ayıındaki etkinliklerini düşük
gelirli ailelere yönelik olarak organize etti. Kulüp bütçesiyle hazırlanan 40 adet Ramazan kolisi daha önceden belirlenmiş olan ve ekonomik geliri
düşük ailelere teslim edildi.

İstanköy’de beyin fırtınası

U

R 2440 Bölge Guvernörü Reha Akın liderliğinde Yunanistan’ın Kos
(İstanköy) adasına yapılan ziyarette bölge görevlileri ve kulüp baş-
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kanları dönem projeleri üzerine beyin fırtınası yaşadılar. Türkiye Yunanistan
ÜAK Başkanı Nedim Atilla’nın bilgilendirmeleri ile İstanköy ve Kilimli (Kalimnos) adalarını gezen 2440 Bölge Guvernörü, görevli ve başkanlar yaşadıkları
beyin fırtınasının son derece yararlı olduğunu söylediler.

Bodrum Belediye Başkanını ziyaret

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Yeni Dönem Başkanı
Reha Akın, Bodrum’daki Rotary kulüplerinin yeni dönem başkanları ve yönetim kurulu ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret
ederek, projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Ziyarette, Reha Akın, devir teslim töreninin ardından yeni yönetim ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bölge olarak 2015 – 2016
dönemi için hazırladıkları projelerinden bahsetti. Bu yıl çalışmalarını “Hizmetleriniz dünyaya armağan olsun” sloganıyla sürdüreceklerini belirten Akın,
özellikle trafik konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi. Rotary’nin
dünyanın dört bir yanında yerel yönetimlerle el ele çalıştığını ifade eden Akın,
“Görevimiz yerel yönetimlerin görevlerine müdahale etmek değil, tam tersine onların arzu etmiş oldukları bazı projelerde ki bunlar Rotary’nin yaptığı
faaliyetlerle de örtüşüyorsa, onlara bazı imkanları sağlamak. Bodrum Belediye Başkanı olarak sizin değerli katkılarınız da bizim için çok önemli. Trafik, en
önemli dosyalarımızdan birisi ki bunları yerel yönetimlere ve emniyet müdürlüklerine de sunacağız. Bu dönem trafik ile ilgili dört tane toplantı yapacağız.
Bunların bir tanesi de Bodrum’da olacak. Ayrıca sevgili Hülya Başkanımıza da
kulübümüze destekleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise nazik ziyaretleri için Rotary yöneticilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Topluma
fayda sağlayan projelere elinden geldiğince her zaman destek verdiğini ifade
eden Başkan Kocadon, “Toplumsal açıdan yapmış olduğunuz bu projeleri, telafisi olmayan ‘can’ üzerinde gerçekleştiriyorsunuz. Bunlardan biri de devlet
hastanesi için yaptığınız çalışmalar. Ayrıca çocuklarımız için yaptığımız park
gibi projeler de var ama şu an Türkiye’nin başındaki en büyük sorun trafik. Bugün trafikteki hataların %70-75’i hatalı sollama. Bunun nedeni de eğitim. Bu
konuda sizlere yardımım dokunabilir. Bodrum trafiğini biz çok iyi biliyoruz, sıkıntılarını da çok iyi biliyoruz. Bodrum’un düzenli bir trafiğe ihtiyacı var. Çevre
yolunda, trafik ışıklarında sıkıntı yaşıyoruz, döner kavşaklarda vatandaşların
tam bilinçli olmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz. Sizlerle birlikte özellikle okullarda sempozyumlar vererek insanları daha da bilinçlendirebiliriz. Telafisi olmayan tek şey can ve bütün projeleriniz de insan sağlığı üzerine, can üzerine; çocuk felcinden erken doğuma kadar her şeye katkıda bulundunuz. Şimdi
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de trafikle ilgili yaptığınız bu çalışmanız çok güzel. Ayrıca Bodrum’a yeni yollar
açılmasına taraftar değilim. Mevcut yolları genişletelim yeni yollar açmayalım.
Yeni yol açılırsa hemen imar gelir ve yapılaşma başlar. Yeni yol demek aynı zamanda imar rantı demektir.” dedi.
Ziyaretin ardından Rotary Yöneticileri hep birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

ni koruyarak kalkınma yöntemlerini bulmak yolunda alternatif bir model olan
“Slow Food” organizasyonu hakkında bilgi verdi. Çeşme Rotary Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe Germiyan sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiğini
belirten dönem başkanı Pınar Kırmızıoğlu, oluşturdukları Germiyan Toplum
Birliği’nin bu etkinlikle ‘Germiyan’ın korunması gereken değerleri nedir, bunları yitirmeden nasıl bir kalkınma olabilir ve bölgeden uzaklaşan gençlerin geri
dönmesi nasıl sağlanabilir?’ sorusunun yanıtını aramayı amaçladıklarını söyledi. Kırmızıoğlu, “Bu arayış, Çeşme Belediyesi’nin farklı mahalleler için yürüttüğü kimlik ve model arayışı ile de örtüşmekte. Bu arayışa destek veren Çeşme
Rotary Kulübü olarak, Germiyan’ı “Slow Food” hareketiyle tanıştırmaya karar
verdik. Eğer Germiyan bu zincirin bir parçası olmayı kabul ederlerse, uluslararası boyutta sahip olduğu değerleri hem tanıtıp, hem de koruma şansına
sahip olacak ve bunun ekonomik getirisini de tüm Çeşme ve yarımada ile paylaşacaklar” diye konuştu.

Çeşme Rotary Toplum Birliği sayesinde “Germiyan,
Türkiye’nin ilk Slow Food Köyü olabilir”

T

ürkiye Slow Food hareketi kurucularından Gazeteci-Yazar Rtn. Nedim Atilla, Çeşme Germiyan mahalle kahvesinde, yörenin değerleri-

Yeni dönem üç bölgemizin Anıtkabir’i ziyaretiyle başladı
4 Temmuz 2015 cumartesi günü 24202430-2440. Bölge Guvernörleri, Rotary
ve Rotaract Kulüp Başkanları ve eşleriyle
birlikte Anıtkabir ziyaret edilerek

mozoleye çelenk konuldu ve saygı duruşu
yapıldı. Resimde, üç bölgemizden ziyareti
gerçekleştiren Rotaryenler Anıtkabir’in
önünde birarada görülüyor.
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