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Maslak Rotary'den Braille Alfabe Kursları 

Maslak Rotary'nin TÜRGÖK GG projesi kapsamında Manisa 6 Nokta 
Körler derneğinde açılan Braille Alfabe kursu tamamlandı vekursi-

yerlerin sınavı da yapıldı. Sınav sertifikaları daha sonra Halk Egitim’den gele-
cek ve katılımcılara dağıtılacak. 10 kişilik kurs için kulübün öngördüğü 5.000,- 
TL bütçe 3.750,-TL olarak gerçekleşti. Benzeri kursu sürdürülebilir kılmak 
için Maslak Rotary dernekle görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kursda ileride Braille Alfabesi öğrenimi konusunda eğitim verecek 
iki hoca da sertifika aldılar. Böylece hoca için ayrı bir masraf gerekmeyecek.

Kurslar normal olarak 2 ay sürüyor ve Maslak RK yılda 4 kurs açmayı planlıyor. 
6 Nokta Körler Derneği bu eğitimi almak için sırada cok bekleyen olduğunu 
söylüyor.

Fatih Rotary'den çocuklara bayramlık giysi

İstanbul Fatih Rotary Kulübü ve Beylikdüzü Rotary Kulübü üyeleri, Ço-
cuk Koruma Merkezini ziyaret ederek, çocuklara bayramlık giysilerini 

teslim ettiler. İstanbul Fatih Rotary Kulübü, Beylikdüzü Rotary Kulübü ile ko-
ordineli olarak İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan ve TC Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler   Bakanlığına bağlı, Marmara Çocuk Destek Merkezini (ÇODEM) 1 
Ağustos 2019 tarihinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında yetkililer tarafindan, 
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Maslak Rotary'nin "Küresel Bağış Projesi” görme engellilere ışık olacak

Maslak Rotary Kulübü ve 
Fransa’daki Valencien-
nes Rotary kardeş ku-

lübünün işbirliği ile başlatılan "Kü-
resel Bağış Projesi" kapsamında, 
Uluslararası Rotary Vakfı ile yur-
tiçi ve dışından onlarca Rotary Ku-
lübü’nün bağışlarıyla finansmanı 
sağlanan iki adet Braille (kabartma 
yazı baskı makinesi) Türkiye Gör-
me Özürlüler Kitaplığı’na teslim 
edildi.

Dünyada ve Türkiye’de altı bini 
aşkın görme özürlüye kabartma 
(Braille) baskılı roman ve dergile-
ri ücretsiz olarak gönderen, görme 
özürlülerin eğitimleriyle kültürel 
gelişimlerine ücretsiz hizmet eden, Türkiye’nin ilk ve tek 
görme özürlüler kitaplığı TÜRGÖK, bu baskı makineleriy-
le daha hızlı ve ekonomik bir şekilde kabartma baskılı ro-
man ve dergiler basabilecek.

Bağış projesi kapsamında görme engelliler için toplam 
250 bin TL değerinde iki adet kabartma baskı makinesi ve 
ekipmanları Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’na (TÜR-
GÖK) bağışlanacak. Engelliler konusunda gösterdikleri 
hassasiyet ile bu konudaki projeler içinde özellikle yer al-

maya özen gösteren İstanbul Maslak Rotary Kulübü Yöne-
tim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, "T.RG.K’ün yüzlerce 
görme engelli genç ve çocuğa ışık olup onların yüzü-
nü güldürmeyi amaçlıyoruz. Hayata başarıyla ha-
zırlanıp geleceğe umutla bakmalarını sağlamak ve 
çalışmalarına katkıda bulunmak üzere iki adet yeni 
teknoloji kabartma yazı baskı makinesi ve ekipman-
larını TÜRGÖK’e kazandırmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz" diye konuştu.



KULÜPLER’DEN HABERLER
15-18 yaş aralığındaki istismar mağduru kız çocuklarının yaşadığı Marmara 
Çocuk Destek Merkezi ile ilgili bilgilendirme ve ihtiyaç duyulan konular ile so-
runlar da gündeme getirildi.

Ziyarette ayrıca, 55 kız çocuğumuza, Kurban Bayramı için üyeler tarafin-
dan tedarik edilen "Bayramlıkları" ( giysi ve ayakkabı) teslim edildi.

100. Yıl Güzelbahçe RK Toplum Birliği okulunu yeniledi 

100. Yıl Güzelbahçe Rotary kulübü "Rotary okulda" projesi kapsamın-
daki okul olan Buca Mimar Kemalettin İlkokulunda 1 Temmuz itibari 

ile ilk olarak faaliyet  tespit toplantısı yaptı. Bu esnada irtibata geçilen okul mü-
dürü, idari kadro, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri hatta mahalle muhtarı-
nın da dahil olduğu toplum birliği kurmak için anlaşıldı ve imzalar atıldı. 

Okuldaki ilk faaliyet, 6 Temmuz'da anasınıfının çok büyük tehlike oluştu-
ran çelik kapısını ivedilikle normal kapı ile değiştirilmek oldu. Ardından okulun 
defalarca uğraşmasına rağmen çok tehlikeli bulunan ancak raporlanamayan 
elektrik sistemi denetimi ile ilgili, Elektrik mühendisleri odasından yetkili kişi 
götürüldü ve incelemesi sağlandı ve sistemin çok tehlikeli olduğu raporlandı. 

Farklı finans kaynakları ve 
sponsor arayışları sonucunda 
elektrik sistemi yenileme çalışma-
ları da başladı. 15 Temmuz'da oku-
lun "Toplum Birliği Charter Belge-
si" Uluslararası Rotary’den geldi 
ve komite başkanı Hülya Karadu-
man kulüp toplantısına katılarak 
belgeyi kulübe iletti. 

Yine okulun kötü durumda ol-
duğu tespit edilen 23 adet sınıf kapısı için kulüp içi ve dışından finans yaratılıp 
tümünün sökülüp yenilenmesi sağlandı. Bu kapıların montajı 31 Temmuz’da 
yapıldı.  Aynı zamanda okulun Atatürk köşesi de yenilenerek yeni eğitim öğre-
tim yılına hazır hale getirildi. 

Okuldaki teknik çalışmalar Eylül ayına  kadar devam edecek. 

Bir Toplum Birliği kuruluşu da “Çekirge Rotary Kulübünden 

Uluslararası Rotary'nin önem verdiği konulardan biri olan Toplum 
Birlikleri konusunda Türk Rotary'si de çalışmalarını yoğun bir şekil-

de sürdürüyor. Dünyada halen 10.500'ün üzerinde toplum Birliği bulunuyor. 
36.000'e yakın kulüp olduğu düşünülürse, her üç kulüpten birinin toplum bir-

liği kurmuş olduğu istatistiği ortaya çıkıyor. Çekirge Rotary Kulübü de bu giri-
şimi yapan bir kulüp. 

Çekirge Rotary Kulübü bu amaçla Bursa Osmangazi 1. Murat İlkokulu 
ile Toplum Birliği Sözleşmesi imzaladı. Çekirge Rotary Kulübü, bu giri-

şimden sonra "Rotary Okulda" projesi kapsamında hizmet verecek.

Konya Rotary Kulübünden spor salonu

Konya Rotary Kulübünün iki yıldır gerçekleştirmeye çalıştığı projede 
sona gelindi. Kulüp kısaca ÇODEM diye bilinen,  Cinsel Tacize ve İstis-

mara Uğramış kızların kaldığı Çocuk Destek Merkezine 450 m2 lik bir spor sa-
lonu inşa etti. Adının ÇODEM/ROTARY Kapalı Spor Salonu olduğu tesisin açılışı 
bu günlerde yapılmış olacak.  

"Harekete Geçenler" kampanyasına fotograf üretmek hiç 
bukadar kolay olmamıştı

UR’nin Resmi Web Sitesi altında yer alan Brand Center’de Türkçe şab-
lonların bulunmayışı Kulüplerimizin People of Action - Harekete Ge-

çenler Kampanyasına katılabilmeleri önünde bir engel teşkil ediyordu. Anka-
ra Rotary Kızılay Kulübü Bu engeli aşmak için http://hareketegecenler.com 
adresinde bir web sitesi geliştirdi. Geliştirilen siteye tüm kulüplerin üyeleri 
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fotoğraflarını yükleyip, istedikleri Türkçe Şablonu üzerine ekledikten sonra, 
Kampanya Fotoğraflarını Bilgisayarlarına indirmek suretiyle Sosyal Medya 
Platformlarında paylaşabilecekler. Sitede İngilizce dil desteği de bulunmakta. 
( Not; Siteyi kullanmak için kayıt olmak gerekmektedir ve üyelik ücretsizdir.)

Bandırma RK Bisiklet Turu Düzenledi

Bandırma Rotary Kulübü 28 Temmuz 2019 da Bandırma Rotary kulü-
bü, Bandırma bisiklet grubu ile beraber "Geleceğin için Pedal çevir " 

sloganıyla yaklaşık 60 kişinin katılımında farkındalık yaratmaya çalıştı. Kulüp 
Başkanı Fatma Sibel Salı, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasının doğ-
rudan, birincil karbon ayak izini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Bir kişinin 
karbondioksit salınımı,  otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat 
azalıyor. 

Bandırma RK Dip Temizliği Gerçekleştirdi

Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Fatma Sibel Salı, Bandırma Rotary 
Kulübü 3. Geleneksel Erdek Limanı Dip Temizliği etkinliğini 27 Tem-

muz’da yine Erdek Dalış kulübü ile birlikte gerçekleştirdiklerini bildirdi. Geç-
miş Dönem Guvernörü Alaeddin Demircioğlu’nun da dalış yaparak katıldığı et-
kinlikte 4 Rotaryen ve 6 dalış kulübü ve gönüllüler ile beraber toplam 10 dalgıç 
katıldı. Bandırma Rotary Kulübü daha temiz, sürdürülebilir bir çevre ve doğa 
için çalışmalarına yılmadan devam ediyor. Maalesef tablo iç açıcı değil. esim-
de görüldüğü gibi atık çok ama Başkan Salı, "Bandırmalı Rotaryenler olarak 
umudumuzu kaybetmiyoruz ve yarınlara güzel bir dünya bırakabilmek için bu 
farkındalık çalışmamıza her sene devam ediyoruz, edeceğiz" diyor.

İzmir RK ve RTCK Kıyı Temizliği Gerçekleştirdi

Kıyı ve denizlerimizin atıklarla kirletilmesine dikkat çekmek amacıyla; 
İzmir Rotary kulübü, İzmir Rotaract, İnteract kulüpleri ile Çeşme Be-

lediyesi tarafından beraberce Ilıca Halk Plajında Kıyı Temizliği yapıldı. "Kıyıları-
mız Çöplük değildir, Temiz Kıyı, Mavi Deniz" sloganlarıyla düzenlenen etkinliğe 
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve ekibi ile İzmir Rotary kulübü Başkanı 
Vildan Gündoğdu, İzmir Rotaract kulübü Başkanı  Melis Uzşen,Guvernör Yar-
dımcısı İra Özkesen ve çok sayıda Rotaryen ve Rotaract Üye katıldı.Etkinliğe 
plaja gelen halk da büyük destek verdi.Eski Çevre İl Müdürü olan İzmir Rotary 
Kulübü Başkanı Vildan Gündoğdu atıkların uzun yıllar doğada yok olmadığını,-
bir cikletin 5 yıl, bir İzmaritin 2 yıl, pet şişenin de 400 yıl doğadan yok olmadı-
ğına dikkat çekti. Belediye Başkanı Ekrem Oran da göreve geldiklerinden beri 
her hafta deniz ve kıyı kirliliğine dikkat çekmek için STK'larla atık temizliği yap-
tıklarını, denizlerimizin çöplük olmadığını, özellikle plajdaki çocuk ve anneleri-
ne anlatıldığını söyledi.

Bostanlı RK - Rotary Okulda Projesi

Bu yıl Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nuna bağlı tüm Rotary Kulüp-
leri  "Rotary Okulda Projesi" kapsamında kitap ve kütüphane eksiği 

olan okullara destek olmak amacıyla bir dizi proje ve etkinlikler düzenliyor. 
Bostanlı Rotary Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği, İzmir Milli Kütüphanesi desteği ile 7 Ağustos 2019 tarihinde 
saat 20.30’da Bostanlı Günbatımı Seyir Terasında "Her Kitap Bir Umut" sloganı 
ile bir konser gerçekleştirdi. Konserde İzmirli sevilen sanatçı Sedat Yüce ve 
Musicana Band gönüllü olarak sahne aldı. Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi 
Puğ’un anlatımı ve şiirleri ile gerçekleşecek konser halka açık ve ücretsiz ola-
rak düzenlendi. Konser alanına kurulacak noktalara kullanılmayan kitapları 
bağışlayarak bir gencin geleceğine siz de dokunabilirsiniz. #herkitapbirumut

Gaziemir RK - Yeşil Çevre - Mutlu Okul projesi

Gaziemir Rotary Kulübü, "Yeşil Çevre, Mutlu Okul" projesi ile Limonte-
pe Remzi Oğuz Arık İlkokulu öğrencilerine çevre ve sürdürülebilirlik 

konusunda farkındalık yaratan çalışmalarına başladı. Gaziemir Rotary Kulü-
bü 2019-2020 dönem başkanı Selen Toron: "Kulübümüzün Yeşil Çevre, Mutlu 
Okul projesi ile sürdürülebilir bir gelecek için korunması ve iyileştirilmesi ge-
reken alanlardan biri olan çevreyi merkeze alan bir dizi farkındalık ve eğlenceli 
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eğitim programları hazırladık. Programlarda çevrenin korunması ve atıkların 
geri dönüşümünün sağlanmasının yanısıra sağlıklı beslenme, hijyen ve su kul-
lanımı, doğal kaynakların korunması, anne ve çocuk sağlığı gibi konularda ko-
nusunda uzman eğitimcilerimiz ile farkındalık ve bilgilendirme toplantıları or-
ganize ediyoruz" dedi. 

Okul bahçesinde ve çevresinde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışma-
ları için gerekli başvuruları başlattıklarını söyleyen Toron, "Okulumuzun 550 
öğrencisinin kendilerine ayrılan alanlarda toprakta ekim yapacakları PerMa 
Kültür Bahçeleri oluşturuyoruz, böylece çocuklarımızın toprak ve doğanın mu-
cizevi yenilenişine yakından şahit olmalarını sağlayarak çevre koruma bilinci-
nin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.
9. Grup RK’leri Okuma Yazma Ayında Neden Okumuyoruz 
konulu panel düzenledi

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonunun Rotary'nin okuma 
yazma konusundaki oddak alanını dikkate alan 9. Grup kulüpleri Al-

sancak, Buca, Dokuz Eylül, Güzelyalı, Kordon ve Varyant Rotary Kulüpleri Ro-
tary takvimindeki "Okuma Ayı"na dikkat çekmek üzere Milli Kütüphane'de bir 
söyleşi düzenledi. 

Kordon Rotary Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen, Moderatörlüğünü 
İzmir Milli Kütüphane Müdürü Ulvi Puğ'un yaptığı söyleşinin konukları 

Yazar Canan Tan ve Yazar-Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu idi.Panelde-
ki konuşmacılar "Neden Okumuyoruz?" konusu hakkında görüşlerini dile ge-
tirdiler. İzmir Milli Kütüphanesinin tarihi bir bina olması ve iç yapısının mimari 
açıdan ilginç ortamı, katılımcıların bir çoğunun da ilk defa binayı ziyaret etme-
leri Rotaryenler için değişik bir tecrübe oldu.
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Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üç bölgemizin guvernörleri, kulüplerin başkan ve mensuplarının bir çoğu dönem başında Anıtkabir'i ziyaret 
ederek Atamızın huzurunda ona olan bağlılığımızı ve izinde olduğumuzu gösterdiler


