
KULÜPLERDEN HABERLER

Yeniköy Rotary Kulübü Çevre Komitesi döneme hızlı başladı. Temmuz 
başında Kent Ormanları uzmanı Dr. Seyhun Sağlam ile yapılan ön gö-

rüşmeler sonrası önce kendimiz bilgilenelim, sonra çevremizi bilgilendirelim 
ve hep birlikte doğamızın, ormanların, denizlerin, yaşadığımızın yerlerin te-
mizliği için el ele verelim diye karar verildi.

18 Temmuz Cumartesi günü Başkan Didem Karabatur ve Ç̧evre Komitesi 
Başkanı Nilüfer Kozikoğlu, Yeniköy Rotaract Kulübü Başkanı Ecem Dinçdal, ku-
lüp üyeleri ve aday üyeler ile birlikte ormanlar hakkında bilinçlenme ve çevre 
temizliği projesi gerçekleştirdiler. Kent ormanları üzerine ihtisaslaşmış İTÜ 
öğretim üyelerinden Dr. Serhun Sağlam’dan ağaçların yaşamımızdaki öne-

mi, sağlıklı kent ormanı nedir, koru ve ormanlarımıza ne gibi çalışmalarla ba-
kılıyor, bu alanları nasıl temiz tutarız, gibi daha bir çok konuda faydalı bilgiler 
edinildi. Belgrad Ormanları’nın Şefi Berkant Korkmaz ile tanışıp, birlikte or-
manların temizliği ve çöplerin geri dönüşümü için nasıl işbirliği yapılabilir ko-
nusunda sohbet edildi. Kendisinden sadece 1 haftasonu sonrası ormandan 6 
ton çöp topladıklarını öğrendik. 

Yeniköy RK Rotaryenleri de bu bilinçlenme sohbetlerinden sonra ellerin-
de eldivenlerle 3 büyük çöp torbasını 15 dakika gibi kısa bir yürüyüş sırasın-
da doldurdu. Daha çok yolumuz var, ama çevremizdekileri bilinçlendirmeye ve 
birlikte doğayı temiz tutmaya devam. 

Yeniköy Rotary Kulübü Çevre Komitesi Faaliyeti
Bilinçlenme Sohbetleri ve Belgrad Ormanı’nda Temizlik

Beysukent Rotary'den bilgisayar 
Beysukent Rotary kulübü, dönemin ilk projesini gerçekleştirdi. Kulüp, 

2009 yılında  Diyarbakır- Bingöl karayolunda şehit düşen Şehit Piyade Uz-
man Çavuş Salih AKYÜREK’in kızı Buse’ye, derslerine çalışabilmesi için ihtiyacı olan 
bilgisayarı Beysukent ailesi adına Anıtkabir’de hediye etti. Beysukent Rotary kulü-
bü Rotaryenleri, Buse'nin kahraman bir babanın kızı olarak her zorluğu aşacağına 
ve çok başarılı bir geleceğe sahip olacağına inançlarının tam olduğunu belirttiler.

Beysukent'li Rotaryenler, böylesine yüreğe dokunan yardım projesini bölge 
projesi yaparak kendilerini yönlendirdikleri için başta Guvernör Serhan Antalyalı  
olmak üzere, Sinerji Ekibine, Şehitler ve Gaziler Komite Başkanı GDB. Serdar Ve-
tem’e, Buse'yi  tanımalarına vesile olan Rtn. Eşi Tolga Aytöre’ye teşekkürlerini ilet-
tiler.   
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2020 yılının Nisan ayında, İstanbul Bosporus 
Rotary Kulübü, İstanbul’da bulunan iki 
devlet hastanesinin COVID-19 Yoğun 

Bakım Ünitelerinde görev yapmakta olan sağlık çalışanla-
rının vardiyaları boyunca sıcak yemek yiyemediklerini öğ-
rendi. Pandemi sürecinin başında, kapalı olduğu için, nor-
mal hastane kantininden hiçbir yiyecek tedarik edilememiş, 
kantinler açıldıktan sonra ise, yüksek enfeksiyon riskinden 
ötürü bu ünitelerdeki personelin kantinleri kullanması ya-
saklanmışdı. Personel, kendileri için tahsis edilmiş odalarda 
ancak soğuk sandviç yiyebilmekteydiler. Zaten gönüllü bir şe-
kilde şahsi izolasyon içinde yaşayan bu personel, ilave olarak 
aile ve arkadaşlarını koruyabilmek adına, sosyal izolasyona 
da göğüs germekteydiler. Maruz kaldıkları sosyal izolasyon, 
uzun süreler boyunca düzenli ve sağlıklı yiyecek teminindeki 
güçlükle de birleşince, bu personelin üzerinde büyük bir bas-
kı oluşturmuş ve sağlık sistemi içindeki bu kahramanlara bü-
yük bir yük daha binmişti.
PROJENİN AMACI

İstanbul Bosporus Rotary Kulübünün amacı, İstanbul’da-
ki iki pandemi hastanesindeki bu sağlık personeli için, bir 
buçuk aylık bir süre boyunca, 10.000’den fazla sağlıklı sıcak 
yemek tedarik etmek olarak belirlendi. (24 
Nisan 2020-06 Haziran 2020). Bu neden-
le, İstanbul Bosporus Rotary Kulübü, CO-
VID-19 nedeni ile ekonomik sıkıntı yaşa-
makta olan bir yemek servis şirketi ile an-
laşarak, sıcak sağlıklı yiyeceklerin söz ko-
nusu hastanelere uygun bir şekilde servis 
edilmesi kulüp tarafından talep edildi.
İKİ YÖNLÜ DESTEK

Bu şekilde, Afet Müdahale başlığı altında 
iki farklı destek verildi. Hem sağlık sistemin-
de görev alan kahramanlara, hem de finansal 
bir kriz içinde olan bir şirkete destek sağlandı. 
Proje kapsamında 30.000 Avro’dan daha fazla 
bir miktara tekabül eden, 227.800 Türk Lirası 
harcandı.
TANITIM

İstanbul Bosporus Kulübünün, bu insani kriz esnasında, 
doğru zaman ve yerde destek sağlayan bir kuruluş olarak ta-
nındığı anlaşıldı. Destek sağlanan personel müteşekkir oldu 
ve kulübün bu jestine karşılık şükran duygularını dile getirdi. 
Bu hastanelerin yönetimleri resmi yazışma yoluyla minnet-
tarlık duygularını kulübe ilettiler. Bu dramatik kriz boyunca 
bu yemeklere ulaşabilen yüzlerce sağlık personelinin inanç-

ları kuvvetlendi, güç ve umutları yükseldi. Her bir personel, 
yemeğin İstanbul Bosporus Rotary Kulübünden geldiğini 
öğrendi. Her iki hastane yönetimi de, bu en karanlık zaman-
da hiç beklenmedik destek karşısında en derin minnettarlık 
duygularını dile getirdiler. Bu kitlenin tamamının, Rotary 
desteği hakkındaki iyi düşüncelerin sosyal çevrelerinde de 
muhtemelen paylaşıldı.
KOLEKTİF ÇABA

İstanbul Bosporus Rotary Kulübünün tüm üyeleri proje-
ye aktif olarak katıldılar ve destek verdiler, çeşitli organizas-

yonlarla finansal destek sağladılar. Bu pro-
je, sadece beş günlük (!) bir süre içerisinde 
planlanıp, organize edilip, gerçekleştirilmiş 
olmasında rağmen, kulübün en başarılı ve 
en yüksek seviyede işbirliğine dayalı proje-
lerinden biri oldu. Kulüp, hem hastane yöne-
tim kurulları, hem de yemek servis şirketi ile 
çok sağlıklı bir iletişim kurdu. Kulüp, tedarik 
edilen yemeklerle ilgili, hastane yönetimle-

rinden yemek kalitesi ve memnuniyet seviyesi 
hakkında günlük bazda geri bildirim yapılma-
sını talep etti. Ayrıca devlet hastanelerinin ger-
çek ihtiyaç ve taleplerinin ne olduğu da soruldu. 
Sonuç olarak, tedarik edilmekte olan yemek-
lerin, Türkiye’deki pandemi hastanesi olarak 
ilan edilen bu hastanelerdeki COVID-19 sağlık 

personelinin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığını 
memnuniyetle müşahede edildi.
İFTİHAR

İstanbul Bosporuz Rotary Kulübü, ihtiyaç içerisinde olan 
kişilere destek sağlamaktan ve COVID-19 krizinin acısını bir 
nebze de olsa yumuşatabilmiş olmanın gururunu ve mutlulu-
ğunu yaşıyor.

GDS Serter & GDB Alex Jakoby

Bosporus Rotary'nin sağlıklı yiyecek seferberliği
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Temiz ve Yaşanabilir Çevre Komitesi Dalış Etkinliği

Temiz ve Yaşanabilir Çevre Komitesi 5 Temmuz 2020 tarihinde Buca 
ve Çeşme Rotary Kulüpleri evsahipliğinde Çeşme Balıkçı Barınağımda 

bir Dalış Aktivitesi gerçekleştirdi. Balıkadam Dalış Hobi Grubunun da destek 
verdiği etkinlikte sualtındaki çöpler toplandı. Etkinlik İTÜ Öğrencilerinin ger-
çekleştirdiği Sualtı Robotu vasıtası ile Zoom ve YouTube Platformu üzerinden 
canlı olarak yayınlandı.

Mudanya’da Deniz ve 
Kıyı Temizliği Etkinliği 
Düzenlendi

Mudanya’da Temiz ve Yaşa-
nabilir Çevre için   Deniz 

ve Kıyı Temizliği    başlıklı etkinlik 26 
Temmuz 2020 tarihinde yüksek bir 
katılım ile gerçekleştirildi. Mudanya 
Rotary Kulübü, Tophane Rotary Ku-
lübü, Tophane Rotaract Kulübü ve   
MUTİK  tarafından  düzenlenen, Mu-
danya  Belediye  Başkanlığı, Mudanya 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Mudanya Arama Kurtarma (MAK) kurumlarının 
da desteği ile gerçekleşen etkinlik ilgiyle izlendi.

Karşıyaka Rotary Kulübü pandemi döneminde de eğitime 
destek projelerine devam ediyor.

Karşıyaka Rotary Kulübü eğitim konusunda düzenli olarak yaptığı ça-
lışmalara pandemi döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda Karşı-

yaka'da çocuk Yuvasını ziyaret edilip ihtiyaçlarını öğrenildi.

 Ziyaret esnasında yuvanın140 ilköğretim yaşında öğrencisi olduğu tespit 
edildi. Öğrencileri hem gülümsetsin   hem de yeni öğretim yılında yararlana-
bilsinler diye çanta ve kırtasiye malzemeleri ile küçük hediye paketleri hazır-
landı. Bu arada okul yaşında olmayanlar da unutulmadı.Küçük yaş grubunda-
ki 60 çocuk için de el yapımı oyuncaklar hediye edildi. 12 Ağustos Çarşamba 
günü  yuvaya yapılan ziyarette hediyeler ederek teslim edildi.

Nilüfer Rotary Kulübünden gezici kütüphane

Nilüfer Rotary Kulübünin, Nilüfer Belediyesi desteği ile hayata geçirdi-
ği gezici kütüphane hizmete girdi. Her yaş grubuna yönelik kitap ko-
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leksiyonu, dergi, çizgi roman gibi kitap türlerinin yer aldığı Gezici Kütüphane, 
ilk olarak Nilüfer’in kırsaldaki 34 mahallesini düzenli aralıklarla ziyaret ede-
cek.Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek düzenlenen hizmete giriş 
törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Rotary Külübü Dö-
nem Başkanı Can Bilecikli, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Işıkoğlu, 
Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile idari 
amirler de katıldı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
"Yerinde duramayan Gezici Kütüphanemiz bugün yola çıktı ve ilk molasını da 
burada, Ürünlü Mahallesi’nde verdi" diyerek, projenin hayata geçirilmesinde 
emek verenlere teşekkür etti. Nilüfer kütüphanelerinin 5 farklı noktada hiz-
met verdiğini hatırlatan Turgay Erdem, "İnsanların kapalı mekânlara girmeye 
çekindikleri pandemi sürecinde özellikle kırsal nitelikli mahallelerimizde kitaba 
ulaşımı kolaylaştırmak için bir de Gezici Kütüphane hizmeti başlatmak istedik. 
Nilüfer Rotary Kulübü'nün de desteğiyle Gezici Kütüphane aracımızı donata-
rak, bu uygulamayı başlattık. Aracımız ilk aşamada Nilüfer’in kırsal nitelikteki 
34 mahallesini ziyaret edecek. Bu mahallelerde öncelikle okullar, kadın der-
nekleri ve meydanlarda belirli bir program çerçevesinde etkinlikler yapılacak" 
dedi. 
Gezici Kütüphane 140 bin kişiye ulaşacak

Gezici Kütüphane’nin gittiği her yere kitaplarla birlikte, hikâyeler, ma-
sallar, resimler, oyunlar götüreceğinin de altını çizen Başkan Turgay 

Erdem, "İlk etapta yaklaşık 140 bin nüfusun yaşadığı kırsal nitelikli bir bölgeye 
hizmet verecek olan Gezici Kütüphanemiz, merkezdeki bazı noktalarda deza-
vantajlı grupları da kitapla buluşturacak. Çocukların yanı sıra aileleri, eğitim-
ciler ve kadınlar, kendilerine özel atölye ve seminerlere erişebilecekler. Bu 
etkinliklerin ilki bugün, burada gerçekleşiyor ve ilk etkinlik konuğumuz da ga-
zeteci-yazar Ömür Kurt oldu. Kendisi, çocuklarımızla bir söyleşi yapacak ve ar-
dından da çocuklara Köy Enstitüleri’ni anlatan ‘Karaca ve Mucizeler Köyü’ adlı 
kitabını imzalayacak. Köy Enstitüleri Türkiye’de eğitim sistemini kurtaracak 
çok önemli bir modeldir ve geleceğimiz adına bu modelin çocuklara anlatılma-
sını ayrıca önemsediğimi belirtmek isterim" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi ile uzun yıllardır devam eden iş birliğine bir yenisi-
ni daha eklediklerini belirten Nilüfer Rotary Kulübü Dönem Başkanı 

Can Bilecikli de, Gezici Kütüphane ile kırsal mahallelere ve dezavantajlı vatan-
daşlara kütüphane hizmetinin ulaşacağını ifade etti. Bilecikli, Gezici Kütüpha-
ne ile edebiyat ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, çeşitli alanlardan eğitim ve 
sağlık programlarını da ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Gezici Kütüp-
hane projesi içinde yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duyduklarını 
belirten Nilüfer Rotary Kulübü Dönem Başkanı Can Bilecikli, projenin hayata 
geçirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Nilüfer’de öğrencilerin şanslı olduğunu vurgulayan Nilüfer İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Ömer Işıkoğlu da, çocukların ve gençlerin Ni-

lüfer Belediyesi’nin kütüphanelerinden her zaman,  hem kitaba hem de bilgiye 
ulaşabildiklerini söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin, Gezici Kütüphane projesiyle de 
kırsal mahallelerde olan öğrencilerin kitaba ve bilgiye erişim noktasına ayağa 
kadar hizmet götüreceğini belirten Işıkoğlu, emeği geçen herkese teşekkür 
etti. Işıkoğlu, “Öğrencilerimiz bundan sonra kitaplara daha kolay ulaşıp, oku-
yacaklar. Kitapla ve yazarlarla tanışarak, hizmetten yararlanacaklar” şeklinde 
konuştu.

Çalıkuşu Rotary Kulübünden Toplum Birliğine gıda yardımı

Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü, dönemin ilk projesinde Gürçeş-
me'deki Toplum Birliğine gıda yardımında bulundu. Kulüp üyelerinin 

ve projeye destek veren bağışçıların çalışmaları sonucu, 78 aileye temel ihti-
yaç gıda paketi dağıtıldı.. 

Rotary Kulüpleri Çevre faaliyetleriyle dikkat çekiyorlar

Pandemi ortamında Uluslararası Rotary'nin belirlemiş olduğu 6 odak 
alanına yedinci olarak "Çevreyi Destekleme"nin eklenmesi, zaten bu 

alanda faaliyet gösteren Rotary kulüplerini çevre faaliyetlerini yoğunlaştır-
maya itti.  Erdek ve Didim'de bu kapsamda faaliyetler sonucu denizlerimizin 
ne kadar kirlenmiş olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Resimde Erdek'te 
yapılan temizlikte denizden çıkarılan malzemelerin çeşitliliğine şaşırmamak 
gerçekten mümkün değil. Tam anlamıyla inanılmaz...
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 Şehit Aileleri İçin Implant Tedavisi

Kayseri RK'dan Şehit aileleri için IMPLANT tedavisi 

Kayseri Rotary kulübü diş hekimi üyelerinin organizasyonunda ilginç 
bir proje ortaya çıkmış. Projeye katılan doktorlar, kişisel tanışıklık-

ları ile 750 adet implant bulmuşlar ve şehit ailelerine bu çok pahalı tedaviyi 
çok konforlu muayenehanelerinde gerçekleştiriyorlar. Kulüpten 3 diş hekimi, 
dışarıdan da gönüllü 5 diş hekimi olmak üzere 8 koca yürekli adam yapıyor bu 
işi. Aileler o kadar mutlu ki, anlatması zor, yaşamak lazım. Bir şehit babası dedi 
ği gibi: "10 yıldır ilk kez elma yedim". Kayseri Rotary Kulübü'ne bu girişiminden 
dolayı tebrikler.Bu arada konu ile ilgilenen kulüpler benzer bir projeyi yapmak 
isterlerse, ücretsiz Implant temin etme konusunda Kayseri Rotary Kulübü ku-
lüp olarak yardıma hazır olduğunu belirtiyor.

Gaziantep Yesemek RK gıda ve kırtasiye yardımı

Gaziantep Yesemek Rotary Kulübü, Türk Kızılay’ı Gaziantep Şubesi 
desteğiyle onkoloji hastanesindeki hastalar ve ailelerine yardım için 

önemli bir projeye imza attılar. Proje kapsamında ilk etapta Türk Kızılay’ı ile 
görüşerek işbirliği yapılması konusunda ortak noktaya varıldı. Bu kapsamda 
gıda ve kırtasiye yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Olba RK faaliyeti

Mersin Olba Rotary Kulü-
bü Kazanlı Mahallesin-

de Hijyen ve Gıda Güvenligi proje-
sini gerçekleştirdi. Öncesinde en 
işlek yerlere SağlıkBakanlığının 

yayımlamış olduğu 14 kural tabelaları ve dezenfektan aparatları asıldı, ar-
dından da halka Rotary hakkında kısa bir bilgi verildi. Hijyen ve gıdagüvenliği 
anlatıldı ve hazırlanmış olan hijyen paketleri dağıtılarak etkinlik tamamlandı.

Konya Meram RK'dan Kitap Kumbarası projesi

Konya Meram Rotary Kulübü ve Konya Devlet Tiyatrosu, topladıkları 
kitapları köy çocuklarına ulaştırıyorlar. Kulüp bu proje ile ilgili olarak 

Rotary kulüplerinin de desteklerini bekliyor. Kitap göndererek bu desteği ger-
çekleştirebilirsiniz. Kitapları göndereceğiniz adres:  "Konya Devlet Tiyatrosu 
Müdürlüğü Sahipata Mah. Atatürk Cad. No: 45 Pk: 42040 Anıt Alanı / Meram 
/ Konya".

Adana Güney Rotary Kulübünden "Sinerjik İlmekler

Adana Güney Rotary Kulübü, 2020-21 Rotary dönemini "Rotary fırsat-
lar yaratır" diyerek kutluyor. Bu dönem kulüp Rotary'nin Çocuk Felci 

Fonu'na katkı sağlamak ve hizmet projelerine destek oluşturmak amacı ile Sİ-
NERJİK İLMEKLER projesini yürütecek.Üye ve eşlerden (hatta çocuklardan) 
oluşan maharetli bir grup, ilmek ilmek sevgi ile dokudukları bileklikler, kitap 
ayraçları, anahtarlık ve küpeleri sosyal medya aracılığı ile satışa sundular. El 
emeği, göz nuru ile yapılan ürünler yine rengarenk, yine çok neşeli, yine çok 
keyifli. Aralarından seçim yapmak gerçekten zor.
Bilim Otobüsü

Adana Güney Rotary Kulübü, özellikle kırsal bölgedeki çocukların ve genç-
lerin bilime yönelmesine destek olacak "Bilim Otobüsü" projesinin protokolünü, 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Güney Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı Fatma Akdoğan, yönetim kurulu üyeleri ve TRS Turkish Robotics 
Genel Müdürü Hakan Akdeniz ile imzaladı.

❏❏❏
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