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ve ana okuluna gidemeyen çocukları 1. Sınıfa hazırlamak için yaz okulu açtıklarını belirterek “Çocuklarımıza resim, müzik, beden eğitimi, yaratıcı drama dersleri vereceğiz. Bunlara ilave olarak da hafta sonları sinema, havuz gibi eğlenceli aktiviteler de düzenleyeceğiz”
dedi. Yaz okulunun ilk gününde öğrenci sayısının 40’ı bulduğunu ifade eden İzgeren
çevre ilçe ve semtlerden de okul öncesi eğitim almak isteyen öğrencileri yaz okuluna
beklediklerini söyledi. İzgeren okullar açılıncaya kadar yaz okulu eğitimlerinin devam
edeceğini belirtti.

Bandırma RK’nden Hem Eğitim, Hem Ramazan Desteği

B

andırma Rotary Kulübü,Toplum Birliği olan Şehit Bedir Karabıyık Okulunda
Ayşegül Erşen’in sunumuyla “Su Kullanımı ve Hijyen” konulu bir eğitim verdi.
İlgiyle izlenilen eğitim sonrası, okul yönetiminin tespit ettiği 30 aileye Ramazan ayına
özel gıda kolileri dağıtıldı.

Demirtaş Rotary ve Interact Kulüpleri Okul Boyadı

D

emirtaş Rotary ve Interact Kulüpleri Toplum Birlikleri Demirtaşpaşa Ortaokulunun dış cephesini boyadılar.

Çakabey RK Disleksi Projesinin Valilik protokolünü
imzaladı

Gökdere RK Toplum Birliği Okulunun çeşmesini yeniledi

akabey RK İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Abdülkadir Yıldız’a Disleksi projesi ile ilgili ziyarette bulundular. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenci, veli ve
öğretmenlere yönelik Disleksi’nin tanıtılması ve farkındalığın arttırılması amacıyla hazırladıkları protokolü imzaladılar ve Valilik oluru yazısını aldılar.

ökdere RK Toplum Birliği kapsamında faaliyet gösterdiğimi Karapınar Mahallesindeki İlkokulun bahçesinde bulunan ve bakımsızlığı nedeniyle öğrencilerin
kullanamadığı bahçedeki çeşme bakım yapılarak öğrencilerin kullanımına sundu.
Gökdere Rotary kulübü, geçen dönemin bu son projesi ile Rotary’nin odak konularından olan temiz su temin etme konusunda bir proje gerçekleştirmiş oldu.

Ç

G

toplantı düzenledi
Ege Rotary’den ana sınıfı öğrencilerine yaz okulu

E

ge Rotary Kulübü maddi durumu yetersiz olup ana okuluna gidemeyen çocukları 1. Sınıfa hazırlamak için yaz okulu açtı. Ege Rotary Kulübü Başkanı Murat
İzgeren Toplum Birliği Okulu olan Günaltay İlkokulunda maddi durumu yeterli olmayan
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Temmuz günü İzmir Hilton Oteli’nde Göztepe Rotary Kulübü evsahipliğinde
“Toplumsal Olaylar ve Rotary Konulu” bir iftar toplantısı düzenlendi. İzmir’deki
13 Rotary Kulübünün ortak toplantısı şeklinde düzenlenen toplantıya 26 Kulüpten Rotaryenler katılmışlardır. Moderatörlüğünü Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ve Halkla İlişkiler
Komitesi Başkanı Nedim Atilla’nın yaptığı toplantıda söz alan Rotaryenler konuya ilişkin
görüşlerini ifade ettiler.

KULÜPLER’DEN HABERLER
yılında Türkiye Yelken Federasyonunun içinde olduğu bir yarış haline gelecek” dedi. Lazer,
optimist ve katamaran branşlarında 58 yelkencinin yarıştığı yarış sonunda dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi.

Anfitiyatro basamakları seramikle döşeniyor

G

öztepe Rotary Kulübü, Güzelyalı parkının içindeki anfi tiyatronun basamaklarına seramiklerle mozaik çalışması yapıyor. Yolu düşen, benimde yapıştıracağım bir seramiğim olsun diyen herkes projeye katılmaya davet ediliyor. Projenin 1. etabı
Anfitiyatronun seramiklerle kaplanması, 2. etap (Ekim ayında); engelli çocukların yapacağı seramik çalışmalarının anfinin duvarlarında hazırlanan yerlere montajını içeriyor.

Gündoğdu RK’nün Yelken’de 13. Yıl gururu

G

ündoğdu Rotary Kulübünün geleneksel hale getirdiği yelken yarışlarının 13. sü
düzenlendi. Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Banu Şahinoğlu yelkeni seçmelerinin nedenini, “ yelken gençlerin hızlı ve doğru karar alabilmelerini tek başına bu kararlarını uygulamalarını, ailelerinden bağımsız düşünebilmelerini sağlayan, sorumluluklarını
ve özgüvenlerini arttıran bir spor dalı” şeklinde açıkladı.
13 yıl önce Gündoğdu Rotary Kulübü kurulduğundan bugüne kadar bu yarışmaları
düzenlediklerini belirten kulübün ilk başkanı ve projenin mimarı Gülfem Perçin de “2001
yılında biz bu projeye başladık. 2001-2004 yılları arasında federasyon yarışı olarak yapıldı.
Çeşme Yelken Kulübünde ve 3 senedir de Çeşme Altınyunus’ta TRW Yelken Kulübü ile yarışları gerçekleştiriyoruz. Federasyon yarışlarını da bu yarışlara dahil edeceğiz. 2013-2014

Evde bakıma 3 yeni yatak

R

otary 2440 bölge federasyonunun ilk etkinliğini Güzelyalı Rotary Kulübü gerçekleştirdi. Güzelyalı Rotary Kulubü 2013-2014 dönem başkanı Haluk Gezmez
geçen dönem başkanı Cüneyt Tuğrul ile 4 bin dolar değerindeki 3 adet hasta bakım
yatak ve karyolasını Sağlık Bakanlığı’na bağlı Evde Sağlık Hizmetleri birimine bağışladı.
Sağlık Bakanlığı İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Bölümü, toplumda halk sağlığına yönelik çok temel ihtiyaçlardan biri olan yaşlı ve bakıma muhtaç
olan yaşlıların evde temel bakım hizmetlerinin karşılanması, ailenin eğitilmesi, hastanın
ve ailenin sosyal haklarının verilmesi konusunda hizmet veriyor.
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi İl Koordinatörü Hamiyet Aydın Ateş, İzmir’de 4 bin
794 adet tam yatağa bağımlı olduğunu belirterek “Hastalarımızı ayda bir kez ziyaret ediyor ve taleplerini alarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aile hekimlerimizin ziyaret ettiği
hastalarımızı eğer aile hekimi isterse uzman doktorun görmesi için hastaneye sevk ediyor.
Hastanede konsültasyonu sağlanan hastaların ihtiyaçları doğrultusunda talepleri karşılanıyor. Biz EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ Birimi olarak Sivil toplum kuruluşlarının her türlü desteğine açığız ve Güzelyalı Rotary Kulübüne de bu anlamlı bağışları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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Karia RK En İyi 32 Satranç Turnuvası Tamamlandı

B

odrum Karia Rotary Kulübü “En İyi 32” Temmuz Ayı Satranç Turnuvası 13-14
Temmuz 2013 tarihlerinde Bodrum Belediyesi Kadın Danışma ve Eğitim Merkezinde toplamda 25 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Yeşil RK’nden Ramazan Erzak Paketleri

R

otary kulüplerimizin Türkiye genelinde Ramazan ayı boyunca yaptıkları faaliyetler arasında, çeşitli kurumlara ve ihtiyacı olan toplum kesimlerine erzak
dağıtımı da yer alıyor. Bu kapsamda, Bursa Yeşil Rotary Kulübü Ramazan münasebetiyle
Ayten Bozkaya spastik çocuklar derneğinde ramazan erzakları dağıttı.

Agora RK’nden Dönemin
İlk Meslek Edindirme
Kursu

E

Konak Rotary kulübü ana sınıfı tefriş etti

K

onak Rotary Kulübü, İzmir’in Buca İlçesinde yer alan Buca Şerife Bacı İlkokulunun Ana Sınıfını yeniden düzenledi ve sınıfın bir bölümüne de Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ile ilgili bir köşe oluşturdu.

Urla RK Eşli Bağış Açılış Töreni Gerçekleşti

D

ünyanın Karbon salınımı en düşük köyü olan Urla Kadıovacık Köyünde Urla
Rotary Kulübü tarafından yaptırılan köy çeşmesinin ve çeşmeye su sağlayan su
deposu tesisinin açılışı törenle yapıldı. Güneş enerjisi panelleriyle çalışan tesis sayesinde
köyün karbon salınımı daha da düşecek.
Urla
Kadıovacık
Kö y ü ’n ü n
5 yıllık kalkınma planı
çerçevesinde gerçekleştirilen
projeye Urla Rotary Kulübünün yanısıra Hindistan Bangalore Contenment Rotary Kulübü
de katkıda bulundu. 17 bin dolara mal olan köy çeşmesi ve su deposu tesisinin açılışında
konuşan Urla Rotary Kulübü Başkanı Tayfın Eyiel “Bu projeyi gerçekleştirmiş olmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. Projenin oluşmasında katkıda bulunan herkese çok teşekkür
ederim” dedi.
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ngelsizmir çatısı altında, İzmir
Büyükşehir Belediyesi, İzmir
Uluslararası Kukla Günleri ve Agora Rotary Kulübü’nün işbirliği ile gerçekleştirilen, engelliler için kukla yapımcılığı
meslek edindirme kursunun ön kayıtları başladı. Ücretsiz olan kursa 16 - 30
yaş arasında, kukla yapımcılığına uygun 20 engelli kabul edilecek. Müracaat 5 Ağustos 2013 tarihine kadar mesai
saatleri içerisinde 0232.293 10 86 nolu
telefona ya dawww.engelsizkongre.org/Pages/engelsizkukla.aspx adresindeki formu
doldurarak yapılabilir.

Bursa Rotary Kulüplerinden Her Gün 300 Kişiye İftar

K

aragöz Rotary Kulübü’nün ilk olarak geçen yıl, Bursa’daki bazı Rotary kulüplerinin ve bazı Rotaryenlerin katkılarıyla hayata geçirdiği Ramazan İftarları bu yıl
da başlamıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki hastaların yakınlarının ve Uludağ
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Türk Rotary’sinin 3 Bölgesi, geleneksel Anıtkabir Ziyareti’ni kalabalık bir katılımla gerçekleştirdi

T

ütk Rotary’sinin 2420, 2430 ve 2440. bölgeleri geleneksel olarak dönemin
başlangıcında yaptıkları Anıtkabir ziyaretini, bu yıl da kalabalık bir katılımla
gerçekleştirdi. Ankara Tandoğan Rotary kulübü evsahipliğinde gerçekleşen ziyarete,

Üniversitesi öğrencilerinin yararlandığı iftarlar yine Uludağ Üniversitesi rektörlüğü arkasındaki alanda ve Demirtaş Rotary Kulübü, Nilüfer Rotary Kulübü, Osmangazi Rotary
Kulübü, Tophane Rotary Kulübü ve Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü katkılarıyla yapılmaktadır. Etkinlik kapsamında tüm Ramazan ayı boyunca her akşam 300 kişiye iftar yemeği
verilecektir.

her üç bölgeden başta bölge guvernörleri olmak üzere bölge görevlileri, Rotaryenler
ve eşleri katıldılar. Ziyaret, dönemin başlamasının hemen ardından 6 Temmuz günü
gerçekleştirildi.

manın en güzel örneklerinden oluşturan Ramazan çadırında Ordu insanına iftar yemeği
vermekten mutlu olduklarını ifade etti. Bu organizasyonun yapılmasına katkıda bulanan
herkese teşekkür etti.

Ordu Rotary Kulübü geleneksel iftar yemeğini Ordu
Belediyesi iftar çadırında verdi.

O

rdu Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle Tayfun Gürsoy Parkında kurulan iftar çadırında 24 Temmuz 2013 tarihinde verilen yemeğe Rotary
Kulübü sponsor oldu. Yaklaşık olarak 1500 kişinin iftar açtığı çadıra, Ordu Rotary Kulübü
Başkanı Hakan DUMAN ve Ordu Rotary Kulübü yönetim kurulu üyeleri iftarı vatandaşlarla birlikte açtılar.

Bornova Rotary’den Dokuz Eylül’e cihaz

B

Başkan Hakan Duman, Ordu Rotary Kulübünün her zaman hizmet için var olduğunu, Toplumsal olarak birlik ve beraberlik ön plana çıktığı bu önemli günlerde dayanış-

ornova Rotary Kulübü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Ana Bilim Dalı yararına Sabancı Kültür Sarayı’nda “Türkiye Renkleri Ulusal Egemenlik Napoliten’den Türkülere” adıyla gerçekleştirdiği konserden elde edilen gelirle Down
Sendromlu çocukların daha hızlı teşhis ve tedavisinde kullanılacak cihazı alarak hastaneye teslim etti.
Cihaz teslim töreninde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Derya Erçal ilk kez bir sivil toplum kuruluşundan böyle
bir yaklaşım gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Teknoloji çok hızlı geliştiği ve
çok hızlı değiştiği için her türlü teknolojik yeniliklerin devletin katkısıyla yapılmasının
zamanımızda artık giderek zorlaştığını ifade eden Prof. Dr. Murat Erçal, “Bir şekilde sivil
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toplum kuruluşlarının buna destek vermesi bizim gibi ülkeler açısından çok gerekli. Teknolojileri kısmen de olsa yenileyebilmek için böyle bir desteğe gerek duyduğumuz için laboratuvarımızın araştırma ağırlıklı bölümünde teknolojisi biraz daha eskiyen cihazları yeni bir
cihaz ile takviye etmiş olduk. Bu bize daha hızlı, daha çok sayıda hasta bakma imkanı ve
hastalara daha kısa sürede cevap verebilme imkanı tanıyor” diye konuştu.
Cihazın gen düzeyindeki araştırmalar için ihtiyacımız olan DNA parçalarını, hücre
içerisindeki kalıtsal bilgi parçalarını çoğaltmaya yaradığını söyleyen Prof. Dr. Erçal, “Yeni
teknoloji olduğu için daha kısa süre içerisinde ve aynı anda daha çok hastanın testini çoğaltabilme imkanına kavuşmuş olduk. Eskiden aynı anda 10 hasta çalışabiliyorsak şimdi
80-90 hastayı çalışabiliyoruz. Bu nedenle süratimiz arttı. Her türlü genetik hastalık için bu
cihazı kullanabiliyoruz” diyerek Bornova Rotary Kulübüne tüm hastalar ve kurum adına
teşekkür etti.

Didim Rotary Kulübü üyeleri, bu etkinliğe katkı yapan Karadeniz Ekmek fırınına,
Didyma Ekmek fırınına, Ekin Ekmek fırınına ve Güroğlu Ekmek fırınına teşekkür ettiler. İlk iki gün sonunda fırınlara ekmek bağışı yapan kişi sayısı 375 olurken, askıdan ekmek alanların sayısı da 191 oldu.

Didim RK yeni doğan bebek ziyareti

D

idim Rotary Kulübü üyeleri, Akbük Belediyesi ve Söke Özel Hospital hastanesinin katkıları ile 13 Temmuz Cumartesi günü Akbük belediyesi önünde buluşup yeni doğan 13 bebeği evlerinde ziyaret etti. Bu etkinlikte kulübün sosyal sorumluluk
projelerinde her zaman destek veren Özel Uluslararası Söke Hastanesi Çocuk Sağlığı uzmanı Uz.Dr.Şakir Apaydın tarafından bebeklerin muayeneleri yapıldı. Söke Özel Hospital Hastanesi Hastane Müdürü Cengiz Bayar ailelere çocukların iki yaşına kadar ücretsiz
muayene kartlarını dağıttı. Ayrıca Akbük Belediyesince bebeklere verilmek üzere hazırlanan hediye paketleri de bebeklerin ailelerine teslim edildi. Yıldırım Ünlü Eczanesi’nin,
Deka Petrol’ün, Akgüller Marketin, Akbüklü yardımseverler Tuğçe Demirbaş, İlkay Karamanlıoğlu, Yasemin Ünlü’nün de destek verdiği bu proje kapsamında Akbük Belediye
Başkanının eşi Av. Nesrin Sandalcı ve Rotary Didim Kulübü Başkanı Pınar Kısa, yaptığı
konuşmalarda sosyal sorunluluk projelerinin devam edeceğini, özellikle Akbük’de çok
güzel projelerle çok yakında yeniden biraraya geleceklerini açıkladılar.

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Çevre Haftası etkinliği
İstanbul Göztepe RK dönemin ilk etkinliğini gerçekleştirdi

İ

stanbul Göztepe Rotary Derneği bu senenin ilk etkinliğini proje ortağımız olan
“ Engelli Spor Akademisi Derneği” ile birlikte gerçekleştirdi. Ramazan ayı nedeniyle dernek bünyesinde bulunan 88 engelli aileye gıda yardım paketleri yapılan bir
törenle dağıtıldı.

D

okuz Eylül Rotary Kulübü, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Limontepe
Saadet Onart İlkokulunda düzenlediği etkinliklerle ana okul ve 1. Sınıf öğrencilerine diş bakımı, su ve enerji tasarrufu eğitimi verdi. Ana Okulu ve 1. Sınıfta okuyan
220 öğrenciye diş macunu, diş fırçası, diş bakım broşürleri ve diş bakımı hakkında hikaye
kitabı dağıtan Dokuz Eylül Rotary Kulübü ayrıca diş doktorları vasıtasıyla da sınıfları tek
tek gezerek diş bakımının gerekliliğiyle ilgili öğrencilere faydalı bilgiler verdiler.
İkinci etkinlikte ise EGESİS firmasından Çevre Mühendisi Ebru Yağcı, Çevre Haftasıyla ilgili yaklaşık 100 öğrenciye su, enerji tasarrufu ve katı atıkların geri dönüşümü ile
ilgili çizgi filmlerle desteklenmiş bir seminer verdi.

Didim Rotary kulübünün “Askıda Ekmek Var” projesi

D

idim Rotary ve Rotaract Kulüpleri Ramazanın ilk gününde ‘’Askıda ekmek var’’
adıyla bir proje başlattı. Proje, maddi durumu iyi olan insanların ekmek almak
için fırına gittiklerinde, kaç tane ekmek alacaklarsa bir veya daha fazla ekmeğin parasını
ödemeleri düzenine dayanıyor. Örneğin, projeye katılan her hangi bir kişi bir ekmek alıp,
2 ekmek parası vermek suretiyle, almadığı ekmeğin parasını da ihtiyaç sahiplerinin gelip alması için askıda bırakmış olacak. Hayırseverlerin de ihtiyaç sahiplerinin de birbirini
görmediği bu yardımlaşma modeli gösterişten uzak toplumsal fayda oluşturan bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Didim Rotaract ve Didim Rotary Kulübü bu uygulama ile sadece alan el ile veren eli gizliden buluşturmayı, muhtaç insanları hatırlamayı amaçlıyor.
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Dokuz Eylül RK Limontepe Toplum Birliği etkinlikleri

D

okuz Eylül Rotary Kulübü 31 Mayıs 2013 tarihinde Toplum Birliği Bölgesindeki
Limontepe Saadet Onart İlköğretim Okulu öğrencilerine 220 adet Diş Bakım
Seti (Diş Macunu, Diş Fırçası, Fırçalama Tekniği Kitapçığı) ve Diş Bakımı Hikaye Kitabını
Ana sınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine dağıttı.
Aynı gün saat 15:00‘de, 160 adet 1. Sınıf öğrencisine Egesis firmasından Çevre Mühendisi Ebru Doğan ile , “Geleceğinizi Düşünün, Dünyanın Suyunu Boşuna Harcamayın”
adlı su ve enerji tasarrufu konulu semineri verdi. Bu iki projenin gerçekleşmesi için diş
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bakım setlerinin tedarikinde çok emeği olan Özlem ve Kerim Ertürk’e, diş macunlarının
temininde Bahadır Elmacı’ya ve okula gelerek dağıtımında bulunan Serra Menteşe’ye
teşekkür edildi.

Karşıyaka RK’nün Atletizm Yarışmasına rekor katılım

K

Yeşilköy RK, tarihi çeşmenin çevre temizliğini yaptı

Y

eşilköy Rotary Kulübü, 23 Haziran Pazar günü, Yeşilköy Tarihi Abdülmecit Han
Çeşmesi çevre temizliğini gerçekleştirdi. Kulüp üyelerinden Ali Doğan başkanlığında, Ayfer Berke, Ayfer Kaynarca, Sinan Devin, Özlem Güven ve Yeşilköy halkının da
yardımlarıyla tarihi çeşme tertemiz bir hale getirildi. Çevre temizliğinin yanı sıra, çeşmeden akan suyun daha temiz ve daha fazla akması için de tesisatı yenilendi.

arşıyaka Rotary Kulübünün 1986 yılından beri her yıl düzenlediği Torunlar Atletizm yarışmasına, bu yıl 2200’ün üzerinde genç atlet katıldı. İki etapta yapılan yarışmada, ilk etapta İzmir’deki tüm okullardan 8-14 yaş arası gençler atletizmin çeşitli dallarında yarışıyorlar. Yarışmalarda ön sıralarda yer alan gençler, daha sonra yapılan
finallerde tekrar karşı karşıya geliyorlar. Sporların anası olarak bilinen atletizm sporunun
önemini genç nesillere erken yaşlarda aşılamak olan bu yarışmanın 27 senedir de başarıyla devam etmesi sonucu, ilk atletizm zevkini bu yarışlarda tadan bir çok gencin ileride
başarılı birer atlet oldukları da dikkat çekiyor.

Erenköy Rotary’den Sulukuleli müzisyenlere destek

E

renköy Rotary kulübü, Napoli West Rotary kulübünün de desteğiyle Sulukule
Sokak Çocaukları Müzik Grubunu Napoli’ye gönderdi. Müzisyenlerin Napoli’de
kalmaları ve karşılamalarına Napoli West kulübü sponsor oldu.

Malatya RK’dan okula ödül

1

4 Nisan 2013 tarihinde Adana Güney RK’nün Guinness Rekorlar Kitabına giren
“Dünyanın en büyük resim mozaiği” projesine katkıda bulunan T.E.D. Malatya
Koleji İ.Ö.O.’na Adana Güney Kulübünce gönderilen teşekkür belgesi ve Guinness Sertifikasını Başkan Mehmet Çamurlu ve üyeler katıldıkları 03 06 2013 tarihli Bayrak törenlerinde, tüm okul önünde verdiler. Okul Müdürü, Görsel sanatlar Öğretmeni ve 285
öğrenciye resimleri ve rekora katkıları için Başkan tarafından teşekkür edildi ve ayrıca
Kulüp Bayrağı armağan edildi.

Kozyatağı Rotary’den 40 koli giysi yardımı

İ

stanbul Kozyatağı Rotary Kulübü, Bafra Umut Derneği’ne (Bafumder) 40 koli
giyim eşyası desteğinde bulundu. Kozyatağı Rotary kulübü, Bafra ilçesine daha
önce de kırtasiye, oyuncak ve giyim eşyası destekleriyle yardım etmişti. Bu yıl da giysi
yardımında bulunan Kozyatağı Rotary başkanı Hikmet Çamlıgüney ve üye Feyza Ener’e
Bafumder başkanı teşekkürlerini iletti.

13 başkan 2013 projelerini anlattı

R

otary 2440 bölgeye bağlı 13 kulüp başkanı projelerini Kordon Otelde düzenlenen basın toplantısında tanıttı. Rotary 2440 Bölge 2013-2014 dönem başkanı Esat Kardıçalı’nın gerçekleştirdiği basın toplantısına katılan yeni dönem başkanlarını
projelerini tek tek anlattı.
Toplantıda her başkana projelerini tanıtmaları için 5 dakika süre tanındı. İlk sözü
alan Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Yasemin Reşitoğlu, kök hücre tedavisi için umut
olacak “Eşli bağış projesi” ni başlatacaklarını söyledi. Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı
Lütfiye Kula ise kırdan kente göç etmiş çocuklar ve ailelerini hedefleyen “evimiz projesi”, beslenme konusunda çocukları ve ailelerini bilgilendirecek “Beslenme Dostu Okul
Projesi”ni hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Çakabey Rotary Kulübü Başkanı Banu
Abacı “Disleksi haftası” gerçekleştireceklerini, İzmir Rotary Kulübü Başkanı Füsun Sevgi
Postoğlu “engelli kadınlarımız nerede” ve “sakız ağaçlarına sevgi aşılamak” projelerini
hazırladıklarını ifade ettiler. Başkanların toplantısı basında büyük ilgi gördü.
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