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Rotary 2440 Bölgeye bağ-
lı bütün Rotary Ku-
lüpleri bir araya gelerek 

Rotary’nin 108. Kuruluş yıldönümü-
nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Balço-
va Kipa AVM otoparkında düzenle-
nen etkinlikte kulüplerin yıl boyunca 
gerçekleştirdiği faaliyetlerin fotoğ-
raflarından oluşan yaklaşık 100 met-
re uzunluğundaki “Hizmet Yoluyla 
Barış” yolu büyük ilgi topladı. 

Rotary 2440 Bölge Federasyon 
Başkanı Güneş Ertaş, bu haftanın 
bütün dünyada “Dünya anlayış ve ba-
rış” haftası olarak kutlandığını hatır-
latarak öncelikle yıl boyunca bölgeye 
bağlı bütün Rotary kulüplerinin et-

Rotary’nin 108. kuruluş yıldönümü 
etkinliklerinde faaliyetler sergilendi
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Aile Şirketleri’nde çalışarak
kariyer basamaklarını güvenle tırmanmak istiyorsanız,

BU KİTAP TAM SİZE GÖRE  

KİTAPÇINIZDAN İSTEYİNİZ

AİLE ŞİRKETLERİNDE

K A R İ Y E R
Dr. Mazhar İzmiroğlu, 1947 İzmir doğumludur. 1969 yılında A.Ü. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü’nden mezun 

olduktan sonra bir süre Sanayi Odasında ekonomist olarak çalışmış 

ve E.Ü. İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde Avrupa Topluluğu 

ve Türkiye ilişkileri üzerine Doktora çalışmasını tamamlamıştır. 

1980 yılında iş hayatına atılmıştır. Hazır beton ve çimento nakliyesi 

ve ticareti, Hırdavat ve sanayi malzemeleri ithalatı, Cep telefonları 

bayiliği ve Otomobil yetkili satıcılığı gibi farklı sektörlerde 4 ayrı 

şirket kurmuş ve bunların eş zamanlı yöneticiliklerini yapmıştır. İzmir Ticaret Odası 

Meclis üyeliğinde bulunmuş olup İzmir Ticaret Odası Vakfı’nın kurucularındandır. 9 Eylül 

Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi Bimer’de part-time Öğretim Görevlisi 

olarak “Türkiye Ekonomisi” ve “Girişimcilik” dersleri vermiştir. Ekonomik ve mali 

konulara ilişkin olarak yayınlanmış muhtelif araştırmaları ve çevirileri, ulusal ve uluslararası 

alanda çeşitli seminer ve konferanslarda sunduğu tebliğleri mevcuttur. Uzun süredir 

çalışmalarını Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması üzerinde sürdürmekte olup, geçtiğimiz yıl 

bu konuda Aile Şirketlerinde Profesyonellerle Yönetim isimli bir kitabı yayınlanmıştır. 

Uluslararası Rotary (Rİ) başta olmak üzere, birçok dernek ve kuruluşlarda üyedir. Spor, 

günlük yaşantısında önemli bir yer tutar. Uzakdoğu savunma sporları eğitmenidir. Slovenya 

Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosudur. Evlidir ve bir oğlu vardır. Yabancı dili İngilizcedir.

“Bir süre önce değerli araştırmacı Dr. Mazhar İzmiroğlu’nun Aile Şirketlerinde 

Profesyonellerle Yönetim isimli kitabı okuyucularla buluşmuştu. Dr. İzmiroğlu bu kez, aile 

şirketlerinde kariyer konusunu ele aldığı bu eser ile geçmişten bugüne önemini koruyan 

aile şirketleri olgusuna farklı bir perspektiften bakmakta ve kendilerine bu şirketlerde 

kariyer fırsatları arayan gençler ve profesyoneller için rehber olabilecek değerli bilgiler 

sunmaktadır. Kitap bir akademisyen titizliği ile gözlemler, söyleşiler, deneyimler ve 

örneklere dayalı olarak kaleme alınmıştır. Hem aile şirketlerinin fertlerinin hem de 

çalışanların karşılıklı olarak birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri ve bir anlamda empati 

kurabilmelerini kolaylaştıracak çok değerli bilgiler bu kitapçığın sayfaları arasında 

yer almaktadır. Sade bir anlatımla, örnekler ve iş yaşamından kesitlerin de okuyucuya 

sunulduğu eser, bugün giderek artan oranda bilimsel çalışmalara da konu olan aile 

şirketleri konusuna çok önemli düşünsel katkılar sağlayacaktır. Dr. İzmiroğlu’nu bu güzel 

çalışması nedeniyle içtenlikle kutluyorum.”

PROF. DR. MUSTAFA TANYERİ - Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ege Genç 

İşadamları Derneği Genel Sekreteri

“Değerli dostum Dr. Mazhar İzmiroğlu’ nun akıcı ve yalın bir üslupla kaleme aldığı Aile 

Şirketlerinde Kariyer çalışmasını bir solukta okuyacaksınız. Ders kitabına yakın özellikler 

taşısa da, konuyu değişik boyutlarıyla ele alan bu çalışma, yılların birikiminin sistematik 

bir yansıması. 30 yıla yaklaşan profesyonel yöneticilik hayatımda kazandığım deneyimleri 

bu çalışma vesilesiyle tekrar irdeleme fırsatını buldum. Şunu net bir biçimde ifade 

etmeliyim. Aile şirketleri, bir iş yönetimi konusu olduğu kadar, psikolojik ve sosyolojik 

boyutları ile kendine özgü derinliğe sahip karmaşık bir alan. Belki de bu nedenle sevgi ve 

saygı gibi soft kavramlar, kritik durumları çözecek anahtarlar olacaktır.”

MUSTAFA GÜÇLÜ - Çimentaş Grup Genel İlişkiler Koordinatörü., Tekel eski Genel 

Md.,  Yaşar Holding Finans Grup Eski  Başkanı
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Aile Şirketleri Dizisinin 
2. kitabı

kinlik fotoğraflarından oluşan ve temaları olan “Hizmet yoluyla barış” 
yolu yarattıklarını söyledi. Ertaş, “Bu yılki temamız ‘hizmet yoluyla barış’ 
idi. Biz de hizmetlerimizi böyle bir yol yaparak barışa giden yolu tarif ede-
lim dedik. Bütün faaliyetlerimizin fotoğraflarını sergiledik. Yolu yaklaşık 

bin adet faaliyetimizin fotoğrafından oluşturduk” 
dedi. 

Rotary kulüplerinin bir köy, okul veya ma-
hallede hizmetlerini yoğunlaştırdıkları bölge-
ye “Toplum Birlikleri” adı verildiğini belirten 
Ertaş, etkinlikte bu birliklerden öğrenciler, ve-
liler ve vatandaşların kendi el emeği göz nuru 
ürünleri bir kermesle sergilediklerini ifade 
etti. Ertaş, “Meslek Eğitim Kurslarında Meslek 
Eğitimi almış kadınlarımız ürünlerini sergiledi-
ler. Yine başka bir kulübümüzün Afet Eylem Ça-
dırı var. Bu çadırdan 1.300 tanesini Van Depre-
minde depremzedelere göndermiş onların yarala-
rına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışmıştık. 
Herhangi bir afet anında bu çadırlar 4 kişilik bir 
ailenin barınma, ısınma, vb. ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmektedir” diye konuştu. 

Etkinlikte ayrıca Rotary Orkestrası güzel 
bir konser verirken Güzelyalı Rotary Kulübü 
“Şiddet ve Barışı” temsilen kukla gösterisi yap-
tı. Urla Rotary kulübü ise “Sarhoş Gözlüğü” ile 
alkollü trafiğe çıkmanın tehlikelerini anlattı.

Sayfada yer alan fotoğraflar, 108. yıl kutla-
maları ile ilgili olarak gerçekleştirilen aktivite-
leri resmediyor.
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Yeşilköy Rotary Kulübü dönem faaliyetleri 

Yeşilköy Rotary Kulübü çeşitli aktivitelerle hızlı başladığı döneme yeni aktivite-
lerle devam ediyor. Geçtiğimiz bayramda  lösemili çocuklara oyuncak hediye 

eden kulüp üyeleri, daha sonra Darülaceze’de olan yaşlılara tek tek gül dağıttı. Dönemin 
melek hizmet ödülleri Fox Tv Çalar Saat programı sunucusu Fatih Portakal,  İletişimci 
Yaprak Özer ve Kagider Yönetim Kurulu Üyesi, Mentor Sanem Oktar’a verildi.

10 Kasım’da Atatürk’ü Anma ve Anlama etkinliği düzenleyen Yeşilköy Rotary Kulü-
bü, daha sonra Yeşilköy İş Okulundaki öğrencilere 32 adet bot ve anorak hediye etti ve 
bir diğer faaliyette de Lösev’deki lösemili çocukların ailelerine 2’inci el giysi yardımında 
bulundu.

Kozyatağı RK Dünya Su Gününde yürüyüş gerçekleştirdi

Kozyatağı Rotary Kulübü, WILO pompa sponsorluğunda  “Su İçin Yürüyoruz” 
temalı yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yürüyüş, Kozyatağı Rotary Kulübü üyeleri, 

Doğa Koleji öğrencileri ve halkın katılımıyla 22 Mart dünya su günü etkinlikleri kapsa-
mında gerçekleştirildi.

Kozyatağı RK’nden Kocaeli Üniversitesi 
Araştırma Hastanesi Çocuk ve 
Yenidoğan Bölümlerine yardım

Kozyatağı Rotary Kulübü, Kocaeli Üniversi-
tesi Araştırma Hastanesinin Çocuk ve Ye-

nidoğan Bölümlerine katkı amacıyla bir proje ger-
çekleştirdi. Çocuk bölümü ile ilgili olarak oda tefri-
şatı yapıldı, Yenidoğan Ünitesine de 2 adet bebek 
emzirme koltuğu ve bekleme koltuğu alındı.

Karaköy RK Dünya Kadınlar gününü  konferansla kutladı

Karaköy Rotary Kulübü 8 mart Dünya Kadınlar Günü Etkinleri kapsamında  “Ka-
dın Her Yaşta Güzeldir” konulu bir konferans gerçekleştirdi.

8 Mart Dünya Kadın günü etkinlikleri kapsamında kulübün on yıldır düzenlemekte 
olduğu “Kadın Her Yaşta Güzeldir” Konferansı bu yıl da Prof. Dr. Erdoğan Ertüngealp ta-
rafından Kadın sağlığı, kemik erimesi ve menopoz konularında 12 Mart salı günü, Arıköy 
Sitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İzmit RK’nden Kadın Konuk Evleri yararına konser

İzmit Rotary Kulübü, kadın konuk evleri yararına GİKAD ile birlikte TSM Konseri 
düzenledi. 10 Mart 2013 Pazar akşamı Süleyman Demirel Kültür Merkezinde İz-

mit Kadın Konuk Evleri yararına düzenlenen ve İzmit Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat 
Müziği Korosu’nun verdiği TSM konserine GİKAD Başkanı Seda Ünal ile İzmit Rotary Ku-
lübü Başkanı’nın eşi Fatma Zehra Çakmak ev sahipliği yaptı. Kocaeli Milletvekilleri İlyas 
Şeker ve Zeki Aygün, Vali Yardımcısı Dağıstan Kılıçarslan, Rotary 2420. Bölge Guvernör 
Yardımcısı Nuri Peşkircioğlu ve Handan Peşkircioğlu, AKP İl Başkan Yardımcısı Mehmet 
Uzunoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan Zamburkan, KASİAD Başkanı Abdulbaki 
Karaman, Kimse Yok Mu Kocaeli Şube Başkanı İslam Kadıçeşme, Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Gültekin Görüm, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Emel Balcıoğlu, GKD Baş-
kanı Ayhan Varol, Kuruçeşme eski Belediye Başkanı Ali Kahraman, Bekirpaşa eski Be-
lediye Başkanı Abdullah Köktürk, İzmit eski Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Pembe Aslan, Thököly Imre Dostluk Derneği Genel Sekre-
teri İsmail Çoruh ve çok sayıda davetlinin katıldığı konsere Esoto, Arslanoğlu Endüst-
riyel Mutfak, Gemsan, Özdağ Grup, Özko, Özsar, Hoşgör Pastanesi ve Gizem Çiçekçilik 
de sponsor oldu. Konser sonunda programa destek veren vali yardımcısı Dağıstan Kılı-
çarslan, Özdağ Grup’ un sahibi Murat Özdağ, Aslanoğlu Endüstriyel Mutfak adına Aydın 
Aslan, Özko adına Ulaş Yıldız, Gemsan adına Namık Çilingir, Esoto adına Burak Kayan ve 
Özsar adına Melike Tabak plaketle ödüllendirildi. Konser basında büyük yankı uyandırdı.

İst.Göztepe Rotary ve Rotaract Kulüpleri RYLA semineri

Çin bambu ağacının yetiştirilmesi, sabır ve özen iste-
yen işler için güzel bir örnektir. Çinliler bu ağacı şöyle yetiştirir...  
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Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhan-
gi bir değişiklik olmaz. Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikin-
ci yılda da  toprağın dışına filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapı-
lan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanıp gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu 
yıl da filiz vermez. Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve güb-
re vermeye devam ederler. Nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşer-
meye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. 
Akla gelen ilk soru şudur… Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mı yoksa 
beş yılda mı ulaşmıştır? Bu sorunun cevabı tabi ki beş yıldır. Büyük bir sabırla ve ısrarla 
tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var ol-
masından söz edebilirmiydik?

 Bir başarının şartları her zaman çok basittir.
Bir süre için çalışın,
Bir süre tahammül edin. 
Her zaman inanın ve hiç bir zaman geri dönmeyin... 
Yukarıdaki bambu ağacının yetiştirilmesindeki özen ve sabır gibi bizde çocukları-

mızı ve gençlerimizi yetiştirirken aynı özeni göstermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda İs-
tanbul Göztepe Rotary Kulübü genç rotaractlarla birlikte geçtiğimiz hafta sonu 16-17 
Şubat’ta RYLA –Rotary Yarının Liderlerini arıyor eğitimini tamamladı.

Bu eğitim programında, katılımcı gençler kendini tanıyarak liderlik modülü prog-
ramını sevgili eğitimcimiz Arzu Büke tarafından verilen eğitim ile başarılı bir şekilde ta-
mamlayıp sertifika almaya hak kazandılar.

Ordu Rotary Kulübü “Erken Tanı Hayat Kurtarır”  
Seminerinde Meme Kanserini Anlattı

Ordu Rotary Kulübü tarafından “Erken Tanı Hayat kurtarır” ( Meme Kanseri) 
semineri 26 Şubat 2013 Salı günü saat 14:oo de Patoloji Uzmanı Dr. Hakan 

DUMAN’ın sunumu ile Progıda Fındık Entegre tesislerinde çalışan 300 kadına verildi. 
Uzm. Dr. Hakan DUMAN günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme 
kanseri olduğunu ve dünyadaki yaklaşık her on kadından birinin hayatları boyunca 
meme kanseri tehdidi altında olduğunu belirterek günümüzde kadınları tehdit eden en 
önemli sağlık sorunlarının başında meme kanserinin geldiğini, bu sağlık sorununun ar-
tık bireysel değil toplumsal bir sorun olarak algılanmasının gerekliliğini vurguladı. Bu 
sağlık sorununun günümüzde erken tanı yoluyla sorun olmaktan çıktığını ve erken tanı-
nın hayati önemini vurgulayan Dr. Hakan Duman erken tanı için kadınların 20 yaşından 
sonra her ay memelerini kendilerinin düzenli olarak muayene etmeleri gerektiğini ve 
memelerini bu yöntemle tanımaları gerektiğini, 35 yaşında ilk mammografilerini çek-
tirmeleri gerektiğini, 40 yaşından sonra  2 yılda bir (risk grubu kadınlar için her yıl), 
50 yaşından sonra ise her yıl mammografi kontrolü yaptırmalarının önemini vurgula-

dı. Mammografinin erken tanı için olmazsa olmaz şart olduğunu, kendi kendine meme 
muayenesi ve hekim muayenesinin bu erken tanı yöntemini destekleyen diğer yöntem-
ler olduğunu, düzenli mammografi kontrolleri ile erken dönemde yakalanan meme kan-
serlerinde tedavi şansının %100 e yaklaştığını belirtti.  

Son olarak “Erken Tanı Hayat Kurtarır” projesi kapsamında Progıda Fındık Enteg-
re tesislerinde çalışan kadınlara “Ailenin temel direği kadındır ve annelerimiz en 

sevilen önemsenen aile bireyleridir. Annenin hayatı tehdit altına girdiğinde tüm aile fert-
lerinin hayatları olumsuz etkilenir. Bizim amacımız çağımızda hızla artış gösteren meme 
kanserinin erken teşhisinin önemini ve yöntemlerini aktararak kadınlarımızın ve aile kuru-
munun sağlıklı yaşamasına katkı sunmaktır” dedi.

Seminere katılan kadınlar verilen eğitimi ilgi ile dinledikten sonra konu ile ilgili so-
rular yönettiler. Ordu Rotary Kulübü Başkanı Tuğrul ODABAŞ Erken Tanı Hayat Kurtarır 
seminerlerine belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek bu seminerin gerçekleşmesi-
ne katkı sağlayan Progıda A.Ş.’ye teşekkür etti.

Oran Rotary kulübü 
yoğun bir faaliyet 
dönemi geçiriyor

Oran Rotary Kulübü düzen-
lediği çeşitli aktivitelerle 

yoğun bir faaliyet dönemi geçiriyor. 
Kulüp,  Mamak Pastacılık Anadolu Li-
sesi öğrencilerine 2 oturum şeklinde 
Denge Eğitim Merkezi Koordinatörü 
Feyza Köseoğlu tarafından Eğitim 
Koçluğu semineri verdi. Bu projeden 
faydalanmak isteyen 17 genç ile ba-

şarılarını arttırmak ve doğru meslek seçimleri konularında Eğitim koçları okulda birebir 
görüşmelere başlayacaklar. Aynı projenin devamı kapsamında Oran Rotary Kulübü, 13 
Mart 2013 Mamak Pastacılık ve Gıda Teknolojileri  Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte 
Mis Adam projesi gerçekleştirdi. Bu projede çevreye duyarlılığın arttırılması için afiş-
ler hazırlandı. Aynı günde, Çevre Temizliği ve Atıkların Geri Dönüşümü konulu seminer 
gençlere Çevre Yüksek Mühendisi Dr. Asuman Ülgen tarafından verildi. 

Aynı okul öğrencilerine daha önce Psikolog Berge Engür tarafından verilen Etkili 
İletişim Yöntemleri konulu seminer düzenledi. Oran Rotary Kulübü, aile içi şiddetin ön-
lenmesi ana projesi altında bu tür eğitimlere devam etmekte. Okulda verilen seminere 
katılan 200 gence iletişimin önemini ve gerekleri anlatıldı. Bir diğer aktivitede, Mamak 
Pastacılık Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine ve velilerine kulüp üyesi Ferhan Şere-
foğlu tarafından Erken Tanı Meme Kanseri Eğitimi semineri verildi. Seminere 160 kişi 
katıldı. 

Maddi durumu 
yetersiz çocuklar 
sünnet ettirildi

Oran Rotary Kulübü, 
13 Mart 2013 tari-

hinde Medicana Hastahanesi 
işbirliği ile  dört  maddi duru-
mu yetersiz çocuğa sünnet 
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yaptırarak çocukların hayallerini gerçekleştirdi. Kulüp üyelerinden Çocuk cerrahı Banu 
Kumrulu sünneti gerçekleştirdi.

Nemrut Rotary Kulübü 14 yaşında

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 14. yılını Antiochos Otelde düzenlenen balo 
ile kutladı. Kuruluşunun 14. yıl dönümünü kutlayan Adıyaman Nemrut Rotary 

Kulübünün düzenlediği baloya bölge illerinden Malatya, Diyarbakır ve Malatya Arslan-
tepe Rotary Kulüpleri ile Geçmiş Dönem Guvernörlerinden Malik Aviral ve 2430. Böl-
ge Rotary Guvernör Yardımcısı Yurdum Çağatay da katıldı. Topluma hizmet amacıyla 
Adıyaman’da bir çok projeye imza atıklarını belirten, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı Ahmet Hulusi Önder, 14. yıllarını kutlamaktan büyük mutluluk duyduk-
larını, topluma yaptıkları katkılarla anılmak istediklerini vurguladı. Düzenlenen gecede 
GDG. Malik Aviral ve Bölge illerinden gelen Rotary Kulüp başkanlarına Ahmet Önder 
Nemrut konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafları hediye etti.

Bölge Rotary kulüpleri Adıyaman’da bir araya geldi

Rotary 2430. Bölge 5. Grup Kulüpleri Eğitim Semineri Adıyaman Nemrut Rotary 
Kulübünün ev sahipliğinde Antiochos Otelde yapıldı. Bölge illerinden Malatya, 

Diyarbakır ve Malatya Arslantepe Rotary Kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim 
seminerinde Geçmiş Dönem Guvernörlerinden Malik Aviral Rotaryenlere Rotary hakkın-
da eğitim semineri verdi. 2430. Bölge Rotary Guvernör Yardımcısı Yurdum Çağatay’ın da 
katıldığı eğitim seminerinde Bölge illerinden gelen kulüpler ve üyeleri Rotary bilgilerini 
tazelerken GDG. Malik Aviral, düzenlenen eğitim seminerlerinin kulüpler arasında birlik, 
beraberlik ve dostlukların pekiştirilmesinin yanı sıra ortak projelerin geliştirilmesine de 
katkı sağladığını söyledi.

Arslantepe Rotary Kulübü sağlık taraması

Malatya Arslantepe Rotary kulübü üyeleri  Malatya Yakınca Beldesi ilköğretim 
Okulunda Şubat ayında 300 öğrenciye sağlık taraması yaptı. Tiyatroya götü-

rülmek üzere  hazırlanan öğrenci listeleri idarecilerden teslim alındı. Adana güney rotary 
kulubü projesine katkı için çocuklara A4 kağıda yaptırılan barış temalı resimler toplandı. 

M.Arslantepe RK’nden, Kadın sığınma evi yararına kahvaltı 
M.Arslantepe Rotary Kulübü “kadın konukevi ” yararına kahvaltı düzenledi. Malatya 

Rotary Kulübünün yoğun destek verdiği kahvaltıya, huzurevinde kalan 10 konuk, Tema 
Vakfı Malatya temsilcisi, Malatya Kadın Konukevi Müdür ve idari personeli, sakatlar der-
neği üyeleri yanısıra yaklaşık 250 kişi katıldı.

  Kahvaltı esnasında masalara M.Arslantepe kulübünün bugüne dek yaptıklarını 
özetleyen ve Rotary hakkında bilgi veren 3 sayfalık bültenler de bırakılarak Rotary ta-
nıtımına katkı sağlandı.  

Kadın konukevinde kalanların ürettiği el sanatı ürünleri için açılan standda satış 
yapılarak ayrıca gelir sağlandı. Kahvaltıdan elde edilen gelir, bu tür uğraşlarda kullanılan 
malzemelerin temininde kullanılmak üzere 8 mart dünya kadınlar gününde kadın konu-
kevi (sığınma evi) ne teslim edildi.

M. Arslantepe Rotary Kulübü kadınlar haftası etkinliklerinin son halkasını “8 
mart dünya kadınlar günü”nde gerçekleştirdi. Bu anlamlı günde kadın sığın-

ma evi ziyaret edildi. 3 Mart pazar günü yapılan kahvaltıdan elde edilen gelirle Malatya 
kadın sığınma evine bulaşık makinesi, hobi ve el sanatları yapımında kullanılan malze-
meler temin edilerek ziyaret esnasında bunlar takdim edildi.  

Ayrıca bölgemizin de desteklediği “gelincik projesi” kapsamında Ankara barosunun 
hazırlattığı kitapçık ve broşürler, Ankara barosundan temin edilerek sığınma evi konuk-
larına ve yönetimine sunuldu.

İskenderun Rotary ve Rotaract kulüpleri ortak projesi

İskenderun’da faaliyet gösteren ancak bir oyun bahçesi olmayan Esentepe Anao-
kulu, Interactların temalı partilerden elde ettikleri gelirin de kaynak olarak kulla-

nılmasıyla tefrişi tamamlanmış bir oyun bahçesine kavuştu. Interactlar, bir pazar günü 
kulüp üyeleriyle okulda boya badana yaptılar. Daha sonrada yer zemininden, perdeleri-
ne ve oyuncaklarına kadar oyun bahçesi için gerekli tüm donanım sağlandı. DG Murat 
Öz’ün  ziyareti sırasında açılışı yapılan oyun bahçesinde yaklaşık 90 anaokul çocuğu-
nun sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine katkıda bulunma imkanı yaratıldı. Çocukların 
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yüzlerindeki tebessüm  anlatılamayacak kadar mükemmeldi. Bu hizmet yerel basında 
da  yer alarak Rotary’nin tanıtımına katkı sağlandı.

Aspendos Rotary 108. yıl kutlamalarını düzenledi

Dünyanın ilk hizmet kuruluşu olarak bilinen Uluslararası Rotary’nin 108. kuru-
luş yıldönümü Aspendos Rotary Kulübü’nün organizasyonunda, kalabalık bir 

davetli topluluğunun katılımıyla Antalya’nın dizayn oteli Hotel Su’da kutlandı. Aspen-
dos Rotary Kulübü dönem başkanı Münciye Çavuşoğlu geceye katılan davetlilere Rotary 
kulüplerinin yürüttüğü projelere verdikleri destek için teşekkür eden bir konuşma yap-
tı, Rotary’nin hizmet programları ile toplumun yaşam kalitesini artırmak için çalıştığı-
nı söyledi. Çavuşoğlu, Rotary Kulüplerinin düzenledikleri çeşitli etkinliklerden sağlanan 
gelirle binlerce çocuk ve gence burs ve yurtdışı eğitim imkanı sağlandığını bildirdi. Ro-
tary 2430. Bölge Guvernörü Murat Öz de, “Dünya Anlayış ve Barış Yılı” olarak kutlanan 
Uluslararası Rotary’nin 108. Kuruluş yıldönümü nedeniyle davetlilere Rotary’nin tarihi 
ve hizmetleri konusunda bir sunum yaptı. Eğitim, kültür ve sanata 2,2 milyar dolarlık 
yardım Uluslararası Rotary’nin dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarından biri ol-
duğunu ifade eden Murat Öz, Uluslar arası Rotary’nin Birleşmiş Milletlerde (BM) elçilik 
düzeyinde temsil edilen tek kuruluş olduğunu belirtti. Türkiye’de 81 ilin 67’sinde Rotary 
hizmetleri verildiğine dikkat çeken 2430. Bölge Guvernörü Murat Öz, Uluslar arası Rotary 
Vakfı tarafından eğitim, kültür, sanata 2,2 milyar dolarlık destek verildiğini kaydetti. An-
talya Rotary Kulübü üyeleri ve eşleri ile çok sayıda iş adamının katıldığı kutlamada sahne 
alan Murat Alpsü ve orkestrası gece boyunca konuklara mükemmel bir müzik ziyafeti 
sundu. Uluslar arası Rotary’nin 108. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen gecede 
çeşitli kuruluşların katkılarıyla bir de piyango çekilişi yapıldı. Piyango çekilişinden elde 
edilen gelir Antalya’da gelir düzeyi düşük öğrencilere eğitim desteği olarak verilecek. 
Gecenin sonunda Uluslar arası Rotary’nin 108. Kuruluş yıldönümü için hazırlanan pasta, 
Rotary Kulüpleri temsilcilerinin katılımıyla kesildi.

Adapazarı RK engelsiz yaşam danışma merkezi kuruyor

Sakarya’daki engellilerin ve ailelerinin toplumla sosyal olarak aynı ortamları 
paylaşmaları, akademik ve sosyal alanda yeterli düzeye erişmeleri, bağımsız bir 

yaşam sürdürebilir, üretken ve yasal haklarından yararlanabilir hale getirilmesi amacıyla 
Adapazarı Rotary Kulübü “Engelsiz Yaşam Dayanışma Merkezi” kuruyor. 1 Temmuz 2013 
tarihinde başlayacak olana proje kapsamında, Sakarya’daki engellilerin ve ailelerinin 
toplumla sosyal olarak aynı ortamları paylaşmaları, akademik ve sosyal alanda yeterli 
düzeye erişmeleri, bağımsız bir yaşam sürdürebilir, üretken ve yasal haklarından yarar-
lanabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Hedef kitleyi ise 500 engelli çocuk ve ailesi; 100’ü 
engelli maaşı alan engelli ve ailesi, 100’ü alan taraması yapılarak belirlenecek (0-6 yaş 
gurubu) engelli ve ailesi, 250’si engelli eğitim merkezine devam eden çocuklar ve ailele-
ri, 50’si daha önceki çeşitli işlere yerleştirilmiş engelliler teşkil edecek. 

Bu amaçla, proje tanıtım broşürleri basılacak, proje ofisi oluşturulacak, engelliler 

konusunda deneyimli bir koordinatör ve bir sekreter işe alınacak, Sakarya Engelliler bilgi 
bankası oluşturulacak, alan taraması ile tüm köy ve mahalle muhtarları, imam ve öğret-
menlere ulaşılarak okul öncesi çocuklar belirlenecek, engelli maaşı alan ailelerle yaşam 
kalitelerini nasıl yükseltebilecekleri konusunda toplantılar düzenlenecek, İŞKUR’la bir-
likte iş ve beceri kazandırma çalışmaları yapılacak, engelli ailelere 50’şer kişilik grup-
lar halinde engelli ile yaşam seminerleri düzenlenecek, engellilerin spor, müzik, resim 
ve tiyatro etkinliklerinde toplumun diğer kesimleriyle birlikte yer almaları sağlanacak, 
engelliler ve ailelerin yasal hakları konusunda bilgilendirme seminerleri düzenlenecek.

Projenin 3 yıllık toplam maliyetinin 239,000 TL olması bekleniyor.

Eskişehir Rotary kulübü çeşitli faaliyetlerle dikkat çekiyor

Eskişehir Rotary Kulübü, yaptığı çeşitli faaliyetlerle bu Rotary yılında da yoğun 
bir çalışma temposu gösteriyor. Her Rotary kulübünün Rotary’nin genişlemesi 

doğrultusunda yapması gereken çalışmalar kapsamında, Eskişehir Rotary kulübü bu yıl 
hamiliğinde yeni bir kulübün kurulmasını gerçekleştirdi. Yazılıkaya Rotary Kulübü ailesi-
ne “Rotary dünyasına hoşgeldiniz” diyoruz. 

Bir diğer aktivitede, Kulübün EVKA komitesi kadın üyeleri yeni doğan bebekler için 
hazırladıkları battaniyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için 2430. bölge guvernörünün 
eşi Ela hanıma gönderdiler. 14 MART 2013 günü ETO ile Eskişehir Rotary Kulübü üyeleri 
ve üyelerin yanında çalışan personellerin ETO Akademi bünyesinde “İş Etiği Eğitimi Semi-
neri” Yrd. Doç. Dr. Nuran Öztürk Başpınar’ın sunumu ile gerçekleştirildi.  

Eskişehir Rotary Kulübü, Ankara Bahçelievler Rotary kulübünün düzenlemiş olduğu 
“3. Berdan Akalın Rotary Kulüpleri Bowling Turnuvası’na”katıldı. 24 Kulübün katıldığı tur-
nuvada Eskişehir Rotary 11. oldu.  

Alsancak RK’nden, “Mübadele Gerçeği” Konulu Panel

Alsancak Rotary Kulübü’nün Lozan Mübadele Anlaşmasının 90. Yıldönümü ne-
deniyle düzenlediği etkinliklerden birincisi olan “Mübadele Gerçeği” konulu 

panel 30 Ocak 2013 tarihinde İzmir Swiss Otel’de tamamlandı. Toplantıya katılan Türk ve 
Yunan Panelistler, Yılmaz Karakoyunlu, Prof. Dr. Kemal Arı, Sefer Güvenç,  Prof. Dimitri 
Kitsikis ve Stathis Oulkerouglu, farklı açılardan mübadele konusunu dile getirdiler.

Alsancak RK Mübadele Konulu Kısa Film Yarışması

Alsancak Rotary Kulübü Lozan Mübadelesinin 90. Yılı nedeniyle düzenlediği 
Kısa Film Yarışmasının Ödül Törenini İzmir Agora AVM’de gerçekleştirdi. Film 
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gösterimi ve Ödül töreni öncesinde AVM’nin aktivite alanında bir Rembetiko Konseri ve-
rildi. Dereceye giren filmler, kulübün web sayfasından izlenebilecek.

Agora RK’nden RCC Bölge Okuluna Mini Seminer Salonu

Agora Rotary Kulübünün RCC bölgesi olan Karabağlar Aydın Mahallesinde bu-
lunan Ali Akatlar İ.Ö.O’nun ihtiyacı olan seminer salonu Agora Rotary Kulübü 

tarafından hizmete geçti. Okul Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkanı tarafından gösterilen 
salon temizletildi, boyandı ve ihtiyacı olan sandalyeler temin edildikten sonra, öğrenci-
lerin kullanımına sunuldu. Okulun en sessiz bölgesinde konumlanan Mini seminer sa-
lonumuzda her hafta SBS’ye hazırlanan öğrenciler seviyelerini belirleyebilmek için sınav 
oluyorlar ve kendilerine ihtiyaçları olan sunumlar bu salonda gerçekleşiyor.

Gençlere yönelik blog 

Ege Rotary Kulübü ve Agora Rotary Kulübünün ortaklaşa hazırladıkları ve  genç-
lere Rotary’i tanıtmak, tüm yönleriyle anlatmak, onlarla birlikte sivil toplum 

alanında yepyeni çalışmalara yelken açabilmek amacının benimsendiği blog yayın haya-
tına başladı. İsmi “GENÇ ROTARY” olan bloga http://gencrotary.tumblr.com/ adresinden 
ulaşmak mümkün. Bundan sonra hem yapılanlar, hem de yapılacaklar ile ilgili eşzamanlı 
olarak güncellenecek blog sayfalarının gençler arasında bir an önce tanınması ve yaygın 
hale gelmesi adına, Ege ve Agora Rotary kulübü üyeleri, Rotary ailesinin tüm üyelerinin 
şahsi facebook, twitter, pinterest, instagram gibi sosyal medya ağlarında ve yine kişisel 
elektronik posta gruplarında bu konuyu paylaşmalarını rica ediyor. 

Bornova Rotary 27. Kuruluş yılını kutladı

Bornova Rotary Kulübü 27. yılını pasta keserek kutladı. Bornova Rotary Kulübü 
Başkanı Halil Kalaycıoğlu 27. Yıllarını kutlamaktan büyük mutluluk duyduk-

larını, topluma yaptıkları katkılarla anılmak istediklerini vurguladı. Kordon Otel’de ger-
çekleştirilen yemekte bir araya gelen üyeler hem 27. Yıllarını kutladılar hem de konuk 

konuşmacı Özsüt Genel Müdürü Yıldırım Çullu’dan Özsüt’ün kuruluş öyküsünü dinledi-
ler. Çullu yaptığı konuşmada İzmir Kemeraltı’nda küçücük bir dükkanda başlayan mar-
kalaşma süreçlerinin bugün 2 bin kişiyi istihdam eden Türkiye markası haline geldiğini 
söyledi. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan politikalarıyla sadık müşteriler yarat-
mayı hedeflediklerini anlatan Çullu, Rotary üyelerine gıda sektörünün inceliklerinden de 
bahsetti. Günün sonunda Yıldırım Çullu’ya günün anısına bir plaket sunuldu. 

Bursa’daki Rotary Kulüplerinden örnek organizasyon

Bursa’da bulunan tüm Rotary Kulüpleri ve Nilüfer Belediyesinin ortak etkinliğe 
imza attılar. Uluslararası Rotary’nin “Dünya Anlayış ve Barış Haftası” etkinlikleri 

çerçevesinde, 22 Şubat 2013 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Os-
mangazi Salonunda, 2012 Nobel Barış ödülüne aday gösterilen, “Antakya Medeniyetler 
Korosu” nu Bursa halkıyla buluşturdu. Farklı din ve mezheplere mensup kişilerden olu-
şan, yorumladıkları türkü ve ilahilerle tüm dünyaya sevgi ve hoşgörü mesajları veren, 
Antakya Medeniyetler Korosu’nun üyeleri tamamen amatör müzisyenlerden oluşuyor. 
Üç farklı dine ve yedi farklı mezhebe mensup olan koronun amacı çeşitli kültür ve dinle-
rin bir arada barış ve uyum içinde yaşadığını göstermek. Nitekim grubun vücut bulduğu 
Antakya bu düşüncenin yaşandığı ender bir yöre olarak biliniyor. Sevgiyi hem dünyada, 
hem de Türkiye’de yaymak istiyorlar. Kendi deyişleri ile; “İnsanların gözlerinin rengi farklı 
olsa da gözyaşları aynı”.

 Bu anlamlı konserin Çekirge Rotary Kulübü ve Nilüfer Belediyesi tarafın-
dan 2013 yılı Haziran ayına kadar bitirilmesi planlanan SERMER (Spastik Engelliler Re-
habilitasyon Merkezi) Projesi yararına gerçekleştirileceği belirtiliyor. SERMER Projesi’nin 
Bursa’da sayısı yaklaşık 15.000 kişi olarak saptanan bedensel ve zihinsel engelli için bir 
yaşam kaynağı oluşturacağı da kaydediliyor. Düzenlenen konsere, Müftü, Papaz ve Ha-
hambaşı da dini kıyafetleri ile katılıp ve barış mesajı verdiler. 

Huzurevinde güzel bir gün

Çiğli Rotary Kulübü eşler komitesi Rotary’nin 108. yılında “Dünya’da Anlayış ve 
Hoşgörü Haftası”  kutlamaları çerçevesinde Zübeyde Hanım Huzurevi’ni fasıl 

grubuyla ziyaret ederek huzurevi sakinlerine güzel bir gün yaşattılar. Çiğli Rotary Kulübü 
Başkanı Hayati Kural’ın eşi Güler Kural “Dünya’da Anlayış ve Hoşgörü Haftası” etkinlikleri 
kapsamında Zübeyde Hanım Huzurevi’ne bir buzdolabı hediye etmenin yanı sıra yaşlıları 
ziyaret ederek eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirterek “Yaşlılarımızın en çok ihtiyaç duy-
duğu şey moral. Onlara güzel bir gün geçirmek için bir fasıl grubu ile kendilerini ziyaret et-
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tik. Huzurevi sakinlerinin gençliğinin en popüler Türk Sanat Müziği şarkılarını hep beraber 
seslendirerek eğlenceli bir gün yaşadık, yaşattık” diye konuştu. Yaşlıların yüzü güldükçe 
kendilerinin daha da mutlu olduğunu dile getiren Kural, “Türkiye’nin yaşlı nüfusunun art-
tığı son yıllarda yaşlılarımızı unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Onlar bizim var olan 
değerlerimiz ve böyle bir hoşgörü haftasında onlarla birlikte olmak bizlere tarifi imkansız 
bir mutluluk ve huzur verdi” dedi.

Denizli Rotary’den çocuklara karne hediyesi

Denizli Rotary Kulübü, 26 Ocak 2013 Cumartesi günü Valinin eşi Nurtaç hanımın 
da katılımıyla Sevindik mahallesindeki Cumhuriyet Halk Evlerindeki çocuklara 

karne ve kış hediyelerini dağıttı. Yağmurlu bir hafta sonunun bu aktiviteyle keyifli bir 
ortama dönüştüğü günde, çocuklar oyunlarını oynarlarken Rotaryenler de annelerle is-
tekleri üzerine konuşmalar yaptılar.

Edremit Rotary Kulübü Dereli Toplum Birliği faaliyetleri

Edremit Rotary Kulübü, Dereli Köyü Toplum Birliği çalışmaları kapsamında, De-
reli Köyü İ.Ö.Okulu’na farklı zamanlarda iki aktivite yaparak, toplum birliği faa-

liyetlerini tamamladı. Eğitim öğretim yılı başında, okula fotokopi makinesi bağışlamıştı. 
14 Şubat tarihinde de okulda eğitim gören 25 adet öğrenciye, güzel yazı defteri ve 3-4 
ncü sınıf seviyesinde, yaklaşık 100’e yakın kitaptan oluşan eğitim seti hediye edildi.

Merkeze 6 km uzaklıktaki okulda tek derslikte, 1-2-3-4 ncü sınıf öğrencileri aynı 
anda eğitim görmektedir. Okul öğretmeni Mustafa bey, fotokopi makinesinin çok fay-
dalı olduğunu, bir sınıfa ders anlatılırken, diğer öğrencilere ödev vererek eğitime devam 
ettiklerini, testleri fotokopi ile çoğalttıklarını, hediye edilen eğitim setleri ile de çocuk-
ların kitap okuma alışkanlıklarının artacağını söyleyerek, kulübümüze teşekkür etmiştir. 
Geçen yıl aynı okula hediye ettiğimiz bilgisayar, yazıcı ve dolapların kullanıldığını da 
görmek, bizleri mutlu etti. 

Gökdere RK Okuma Yazma Kursu Düzenledi

Gökdere Rotary Kulübü bu yıl da Okuma-yazma Kursu açarak bu alanda ihti-
yaç olan bu büyük eksikliğin giderilmesine katkıda bulundu. Bursa’nın Üçev-

ler mahallesinde bulunan Şehit Faik Gökçen İlköğretim Okulunda Açev’inde katkılarıyla 

Okuma-Yazma kursu açtı. 15 öğrencinin bulunduğu kursta öğretmen ve kursa katılan 
kursiyerlerle konuşuldu. 

Yapılan çalışma hakkında kurs yönetmeni Fazilet Çelik öğretmenden bilgi alındı.  
Okulun müdürüyle de yapılan toplantıda, okulun daha yeni yapılmış olması 

nedeniyle bazı eksiklerinin bulunduğunu belirtildi. Gökdere Rotary Kulübü Kursiyerlerin 
hazırlamış olduğu ikramlardan sonra okuldan ayrıldı.

Güzelyalı RK’nden Buket Uzuner ile söyleşi

Rotary’nin bu yılki “Hizmet Yoluyla Barış” temasına istinaden “Su ve su kaynak-
larının en iyi şekilde değerlendirilmesi” üzerine bir dizi etkinlik gerçekleştiren 

Güzelyalı Rotary kulübü eşler komitesi “Su” kitabının yazarı Buket Uzuner ile bir söyleşi 
düzenledi.  Güzelyalı Rotary Kulübü Başkanı Cüneyt Tuğrul’un eşi Özlem Tuğrul “su ve 
dünya barışı ilişkisinin uluslar arası su projeleri vasıtasıyla toplumlar arası yakınlaşmala-
rın nasıl sağlanabileceği ve Dünya Anlayışı oluşumunda suyun ne denli etkin olabileceği 
konuları üzerinde duruyoruz. Bu nedenle “Su” kitabının yazarı Buket Uzuner ile bir söy-
leşi gerçekleştirdik. Söyleşi bitiminde Uzuner kitabını bizler için imzaladı” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Türkiye Görme Özürlüler Kütüphanesini ziyaret eden Uzuner 
kitabının görme engelliler için hazırlanan CD’sinin son bölümünü seslendirdi. Uzuner’e 
ayrıca Gültekin Yazgan’ın “Kör Uçuş” adlı kitabı hediye edildi. 

Dönemin 4. Bölge RYLA semineri başarı ile tamamlandı 

1-3 Mart 2013 tarihlerinde Gümüldür Palamo Pasha Otel’de Güzelyalı Rotary 
Kulübü tarafından düzenlenen RYLA seminerine çoğunluğu bursiyerlerden 

oluşan toplam 118 genç katıldı. “X,Y,Z KUŞAKLARA EMPATİK YAKLAŞAN VE ÇÖZÜM ÜRE-
TEN LİDERLER” temalı RYLA semineri, sadece gençler için değil, Rotaryenler için de ol-
dukça eğitici ve bilgilendirici oldu.

Doç. Dr. Fatih Dalkılıç, ING Genel Müdürü Pınar Abay, Maxion Wheels Türkiye İn-
san Kaynakları Direktörü Gülçin Tekin, Eğitmen-Yazar Bahadır Zengin, Prof. Dr. Abbas 
Türnüklü, Op.Dr. Cüneyt Tuğrul, Rtn. Aylin Onart, Rtn. Nazmi Çetindağ ve Zone Direk-
törümüz Şafak Alpay bilgi ve birikimlerini gençlerimizle paylaştılar. RYLA’nın finalinde 
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ise Prof. Dr. Celal Şengör’ün “Atatürkçülük Bakışı ile Liderlik” konulu konferansı anılardan 
silinmeyecek kadar çarpıcı idi. 

RYLA semineri TRT sunucusu Murat Can Canbay’ın ve Rtc. Merve Yıldız’ın sunu-
muyla hep canlı kaldı. Eğitim aralarında gençler salsa dersleri alma olanağını da buldu-
lar. Ayrıca hediye çekilişleri ve Zafer Çebi Orkestrası’nın yer aldığı Gala gecesiyle, genç-
ler  eğlence ve eğitimi 2 tam gün dolu dolu yaşadılar. 

Konak Rotary’nin kurslarında yeni hünerler edindiler

Konak Rotary Kulübünün Buca Kooperatif Evlerinde 4 yıl önce kurduğu Halk Eği-
tim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler törenle sertifikalarını aldı. Konak Ro-

tary Kulübü Başkanı Serkan Ayan, özellikle ev hanımlarının faydalandığı kursların ken-
dilerine büyük faydası bulunduğunu belirterek, “Burada yepyeni şeyler öğrenip evlerinde 
uygulayabiliyorlar. Özellikle evlerindeki artık malzemeleri ne şekilde kullanacaklarını öğre-
nerek ev ekonomisine katkıları bulunuyorlar” diye konuştu. 

Yok olmaya yüz tutmuş pek çok 
el işi sanatını yeniden canlandırdık-
larını ifade eden Ayan, iğne oyası, 
delik işi, kasnak işi, ahşap boyama, 
kitre bebek yapımı, kuaförlük, cilt 
bakımı, dikiş-nakış ve aerobik gibi 
pek çok çeşitte kursları bulunduğunu 
ifade ederek, “Kursiyerlerimizin sayısı 
her dönem artıyor. Bu da bizi son de-

rece mutlu ediyor. Çünkü ne kadar çok insanı topluma kazandırabilirsek o kadar mutlu 
oluyoruz” dedi.

Ölüdeniz Rotary Kulübünden ‘‘Akıllı Tahta”

Fethiye’nin “Dostluk ve Barış köyü” olarak bilinen Kaya Köyündeki İlköğretim 
Okulunda “Akıllı Tahta” sevinci yaşandı. Ölüdeniz Rotary Kulübünün eğitime 

destek projeleri kapsamında temin edilerek, sömestre tatilinde montajı yapılan “Akıllı 
Tahta”, Fethiye’de ilk kez bir köy okulunda hizmete alındı. Bilgisayar bağlantılı özel bir 
aygıt ve bir projeksiyon yardımıyla beyaz bir tahtaya aktarılan görseller aracıyla verilen 
eğitim, öğrencilerin algı ve öğrenme yeteneklerini olumlu yönde etkiliyor. Bu nedenle 
Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye’deki tüm okullarda akıllı tahta teknolojisinin yaygınlaş-
tırılması için “Fatih Projesi” kapsamında bir çalışması bulunuyor.

Akıllı tahtanın tanıtımını yapan Okul Müdürü Hasan Şahin, Fethiye’deki diğer okul-
lardan daha önce akıllı tahtaya sahip olmanın avantajını, öğrencilerin eğitim seviyesin-
deki yükselişte görmeyi umut ettiğini belirterek;  akıllı tahtanın Kaya Köyü İlköğretim 
kuluna kazandırılmasını sağlayan Ölüdeniz Rotary Kulübü’ne teşekkür etti.

Ölüdeniz Rotary Kulübü Başkanı Hasan Özer, eğitime destek projelerini sürdüre-
ceklerini ve 2010 yılında bakımsızlıktan ve ilgisizlikten kapanmak üzere olan Kaya Köyü 
İlköğretim Okulunun, verdikleri destekle yeniden gurur duyulacak bir eğitim yuvasına 
dönüştüğünü belirtti. Kaya Köyündeki tek öğrenim kurumunun kapanmaması ve eği-
tim kalitesinin yükselmesi için verdikleri çabaların boşuna olmadığını belirten Başkan 
Hasan Özer,  “bugün öğrencilerin gözlerinde gördükleri mutluluğun ve sevincin her türlü 
zahmete ve emeğe değdiğini” ifade etti. 2009 yılında öğrenci sayısının yetersizliği nede-
niyle kapanma tehlikesi yaşayan kaya Köyü İlköğretim Okulunda bu öğretim yılında 40 
dolayında öğrenci eğitim görüyor.

Pamukkale RK’nden Dolmuş Durağına Kütüphane

Pamukkale Rotary Kulübü Çamlık Mahallesi Dolmuş Şoförleri Bekleme Durağına 
“Okuma Köşesi”ni Kurdu ve buraya topladığı 100 Kitabı bağışını gerçekleştirdi. 

Kitaplıkların montajı RYLA katılımcıları tarafından yapıldı.
Bir diğer projesinde, Pamukkale Rotary Kulübü AICC Derneği ile Denizli -Cumhuri-

yet Halk Evinde çoksesli müzik  ve halk müziği derslerinin verilebileceği ve korolarının 
çalışabileceği imkanlara sahip “Müzik Odasını” kurdu. Denizli Rotaract Kulübü ile ortak 
proje olarak gerçekleştirilen bir girişimde de, Honaz “Adil Akan İlköğretim Okulu” Spor 
Salonunun zemin kaplamasını yaptırdı ve spor salonunu aktif duruma getirdi.

Söke Rotary Masa Tenisi turnuvası

Yerel ve Görsel Basının büyük ilgi gösterdiği ve Söke Rotary Kulübünün gelenek-
sel hale getirdiği 3. Ferdi Tenis Turnuvası  31 Mart 2013 günü Rotary Gönüllüsü 



M A R T  -  N İ S A N  2 0 1 3  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 35

KULÜPLER’DEN HABERLER
Ömer Fuat Tanman’ın babası Merhum Selim Tanman adına, Söke  Kapalı Spor Salonun-
da yapılan Masa Tenisi Turnuvasına, Aydın İlinin bütün İlçelerinden Hocalarının gözeti-
minde otobüslerle Söke’ye gelen 170 kişilik  grup 10 kategoride yarıştılar. Dereceye giren 
40 öğrenciye madalya verildi. Bunun yanında öğrecilere havlu hediye edildi. )

Tarım konusunda bilgilendirme
Söke Rotary Kulübü 19 Mart 2013 tarihli toplantısını Rotary Gönüllüsü Sayın Fuat 

Tanman Çiftliğinde gerçekleştirdi. Bu toplantıya  Aydın ve İlçelerindeki Ziraat Odası Baş-
kanları, Üyeleri ve çiftçilerinden 80 kişinin  katılımı ile birlikte Pamuğun Gübrelenmesi, 
İlaçlanması ve hastalıklarla nasıl mücadele edileceği; Konusunda uzman 3 Ziraat Mü-
hendisi konuşma yaparak çiftçilere  teknik bilgiler sundu. Toplantının bitiminde 80 kişiye 
yemek verildi. 

Görme Engelliler için yemek kitabı

2440. Rotary bölgesi, TÜRGÖK İle ortaklaşa gerçekleştirdiği “Mutfaktan Güzel 
Kokular Geliyor” isimli görme engelliler için Braille alfabesiyle yemek kitabı 

projesinin son aşaması olan yemek kurslarını gerçekleştirdi. 10 Şubat tarihinde İmse 
Mutfakta Özger Tanık ile beraber 1. yemek kursu, 17 Şubat tarihinde de 2. yemek kursu 
Şefi Özger Tanık önderliğinde düzenlendi. TÜRGÖK ile beraber düzenlenen yemek kurs-
larında,  her görme engelli kişiye bir eş asistanlık etti. Proje sorumluları, bu etkinlik için 
mutfağını açan Özger Beye, Türgök’ten Tülay Yazgan ve Şafak Özpoyraz’a Bostanlı RK 
Tamay ve Tamer Hepağır’a, İzmir RK Ebru Tavus, Urla RK Yasemin Eyiel, Nilgün Çoban ve 
Gülay Maraba’ya, Dokuzeylül RK Sedef Nehir El’e, Efes RK  Derya ve Ulaş Birant’a, Manisa 
RK Özge ve Hakkı İşcan’a teşekkürlerini ilettiler. 

Gündoğdu RK’nden  Yeni Doğan bölümüne ziyaret 

U.R.’nin belirlediği 6 Temel öncelikli Hizmet Alanı olan Anne ve Çocuk Sağlı-
ğı Projesi kapsamında Gündoğdu Rotary Kulübü Eşler Komitesi İzmir Buca 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Yeni Doğan Bölümünü ziyaret etti. 
Anne sütünün bebek için hayati önemini anlatan ve bir Rotary Projesi olan Dr. Atilla 

Çilengiroğlu’nun Kulübe hediye olarak gönderdiği ‘’Emzirme Hüneri’’ kitabı dağıtıldı. 
Anneler için Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı  tarafından hazırlanmış olan ’’Bebek 
Bakımı‘’, ‘’Lohusalık ve Yeni Doğan Bakım Rehberi’’ Kitapları dağıtıldı. Annelere bebek 
kıyafetleri, bebek battaniyesi, bebek bakım ürünleri ve malzemeleri, bebek bezi, ıslak 
mendil v.b. ile hazırlanmış paketler  hediye edildi, Rotary Nedir Broşürü dağıtıldı. Bebek 
Dostu kriterlerini prensip edinmiş hastanenin, yeni doğan bölümünde annelere bölüm 
hemşireleri tarafından da bu eğitimleri verilmekte olduğu izlendi. Annelere kelebek et-
kisi olabilecek bu ziyarete  Komite Başkanı Aynur Erenay, Bahar Engin, Sevda Çelikkaya, 
Ebru Karabacak ve Başkan Begüm Şanlı katıldılar. Etkinlikte Emeği geçen bütün Eşlere 
ve Sponsorlara Başkan Begüm Şanlı tarafından teşekkür edildi. Hastane Yönetimi kural-
lar gereği hastane içinde fotoğraf çekilmesine izin vermediği için toplu fotoğraf hastane 
dışında alındı.

Gündoğdu Rotary Kulübü’nden polio’ya katkı

Gündoğdu Rotary Kulübü bu dönem, Polio’nun yok edilmesi için gelir getiren 
bir proje gerçekleştirdi. Kulübün 12. kuruluş yıldönümü kutlama gecesinde 

Rotary’nin “End Polio” Kampanyasına Fon Yaratmak amacıyla bir piyango düzenlendi. 
Eski üye  Leyla Özakbaş, Laila Mücevher’den bir elmas bileklik ve bir akuamarin  küpe 
ve Mege Mücevher de iki adet inci kolye ile piyangoya sponsor oldular.  Başkan Begüm 
Şanlı Polio’ya katkı sağlayan tüm üyelere, eşlere ve konuklara teşekkür etti.  Piyangodan 
elde edilen 2.400 TL karşılığı  1.350 USD Uluslararası Rotary Vakfı’na Kulübün  Polio Ba-
ğışı olarak gönderildi. 

Gündoğdu Rotary ve Rotaract kulüpleri resim yarışması 

Gündoğdu Rotary Kulübü ve Gündoğdu Rotaract Kulübü İzkent Toplum Birliği 
Okulu olan İsmet Yorgancılar Ortaokulu’nda 25 Ocak 2013’te “Barış Temalı Re-

sim Yarışması”nın Ödül Töreni’ni gerçekleştirdi. Yarışmanın Amacı, Dostluk ve Barış kav-
ramlarını geliştirmek, çocukların resim kabiliyetlerini desteklemek ve bu konuda ileride 
profesyonel olarak yetiştirilmeye hazırlamaktı. Jüri 5-10 yaş ve 11-14 yaş gruplarını ayrı 
ayrı değerlendirdi. Ödüller 2 kategoride birincilere Laptop, ikincilere Tablet, üçüncülere 
Dijital Fotoğraf Makinası ve Mansiyon Ödülü olarak Resim Takımı şeklinde Okulda dü-
zenlenen törende 2440. Bölge Guvernörü Güneş Ertaş ve 7. Grup As. Gvr. Hüdai Moral 
tarafından verildi. Kulüp Başkanı Begüm Şanlı, yarışmaya katılarak dereceye giren tüm 
öğrencilere başarılarının devamını diledi. 


