KULÜPLER’DEN HABERLER
ve onarımı, Fatih Rotary Kulübü tarafından, okul yönetimi ile koordineli olarak
yapılarak, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü Sağlık Şenliği

Ç

orlu 100. YIL Rotary kulübü Çorlu Halk Eğitim Merkezinde bazı hastalıkların erken teşhis ve tedavisi için Çorlu Vatan Hastanesi doktorlarını Çorlu Halkı ile buluşturdu. Günümüzde özellikle bazı kanser ve hastalıklarda erken teşhis hayat kurtarmakta. Bu bilinçle Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü
Rotaryenleri Çorlu Halkı ile hekimleri buluşturdu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği
etkinlikte konusunda uzman hekimler Meme Kanseri, Prostat Kanseri, Bunama, Rahim ağzı kanseri, Bel ve Boyun ağrıları, Çocuklarda astım, Obezitenin
önlenmesi, Radyolojik tanıları konusunda bilgi verdiler. Sunumların sonunda
katılımcılar hastalıklarla ilgili hekimlere akıllarına takılan konuları sordular ve
uzmanından bilgi aldılar. Dönem başkanı Cem Özel, yaptığı açılış konuşmasında "Günümüzde artık bir çok kanser türü ve hastalıkta erken teşhis hayat
kurtarıyor. Bu bağlamda 100. Yıl Rotary Kulübü olarak bizler de bu konuda halkımızı bilinçlendirmek amacıyla SAĞLIK ŞENLİĞİ ‘ni düzenledik. Halkımızın etkinliğe katılımı ve ilgisi bizleri çok mutlu etti. Bu konuda bize destek veren Başta
Kaymakamımız Sayın Cafer Sarılar’a, Halk Eğitim müdürümüz Sayın Mehmet
Gülen'e, Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt’a ve tabi ki organizasyonda
en büyük emeğe sahip Çorlu Vatan Hastanesinin değerli yöneticileri ve hekimlerine çok teşekkür ediyorum. Çorlu Halkı için önümüzdeki dönemlerde bir çok
projemiz var. Umarım 100. Yıl Rotary kulübü olarak bunları da gerçekleştirerek Çorluya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Etkinlik toplu fotoğraf
çekimi ile sona erdi.

Öğrenci ve Ailelerine Giysi ve Kırtasiye Yardımı

İ

stanbul Fatih Rotary Kulübü, Kırklareli’nde bulunan Faik Üstün İlköğretim Okulunun ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerine yönelik yaklaşık 10
koli giysi ve kırtasiye (Bölgenin düzenlediği çanta projesi teslimatıyla birlikte)
yardımını, bizzat Kırklareli’ne giderek gerçekleştirdi. Kırklareli’ne gitmeden
önce giysilerin tasnif ve paketlenmesi de bizzat kulüp üyelerinin katılımıyla kulüp ofisinde yapıldı.

İstanbul Fatih Rotary Kulübünün Değişim Öğrencileri

İ

stanbul Fatih Rotary Kulübünün sponsor olduğu Uzun Dönem Değişim Öğrencisi Atilla Işık yaklaşık 10 ay öğrenim göreceği ve yaşayacağı
Tayvan’a ulaştı. Bu kapsamda yine kulübün sponsorluğunda Türkiye'ye Uzun
Dönem Değişim Öğrencisi olarak seçilen, Brezilya’lı genç öğrenci Matheus
Paiva da İstanbul’a geldi. Değişim öğrencisi havaalanında kulüp üyeleri ve evsahibi aile üyeleri tarafından karşılandı.

Fatih Rotary kulübüne Tüketici hakları Konusunda
bilgilendirme
İstanbul Fatih Rotary Kulübü Okul Boyama Projesi

1

999 Depremi sonrası tamamen yıkılan ve Fatih Rotary Kulübü girişimiyle yeniden inşa ettirilip, 2002 yılında MEB’lığına teslim edilen, Yalova-Altınova Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunun tüm dış cephe boyama
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T

üketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Beylikdüzü Şube Başkanı Ruhi
Orhan ve Şube Sekreteri Avukat Hakan Aydoğan, Fatih Rotary Kulübünün toplantısına konuk konuşmacı olarak katılarak, genel tüketici hakları
konusunda bilmemiz ve yapmamız gerekenler konusunda bir bilgilendirme
yaptılar.

KULÜPLERDEN HABERLER
Rotary Week yapan kulübümüzü kutları" dedi. Guvernör Yardımcısı Hakan Ergenekon da " : Mükemmel bir organizasyon. Rotary nedir? Ne yapar? Amaçları
nelerdir gibi soruların cevaplarını halkımıza anlatmak için güzel bir fırsat" diyerek kulüp başkanı Hülya Dandin'i kutladı.

Beylikdüzü Rotary Kulübü 'Sevgi ve Barış' buluşmalarının
altıncısını başarıyla düzenledi

B

u yıl Beylikdüzü Rotary Kulübü Türkiye’nin en büyük festivallerinden
biri olmaya aday 6.sı düzenlenen Beylikdüzü Geleneksel Sevgi ve Barış Buluşmaları’n da 9 gün boyunca içeriğinde Halk konserleri, Sahaflar Çarşısı, Kitap Müzayedeleri, Çınaraltı sohbetleri, Yöresel ürün pazarları, Spor
müsabakaları, Lunapark eğlenceleri bulunan, en önemlisi de belirli sayıda
Sivil Toplum Kuruluşlarına stand temin edilerek halk ile bir araya gelmelerini
sağlayan bu organizasyonda yapılan planlama ve program sayesinde organizasyonu bir Rotaryweek’e dönüşürdü. Çok yoğun geçen 9 gün boyunca muhtelif aktiviteler düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması ile Sevgi ve Barış Buluşmalarının
başlangıcı binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü ile yapıldı. Bölgemizden
Polio Plus Komitesi Başkanı Burçin Sarısaltukoğlu, Engelsiz Yaşam Komitesi
Başkanı Aysel Akbulut, Ispartakule Kulüp DB Arzu Kocatepe ve sevgili üyeleri,
Silivri Kulübü DB Yusuf Ölçer ve sevgili üyeleri Suadiye Kulübü DB Ali Gür ve
Sevgili Eşi ile Beylikdüzü Kulübü değerli üyelerimizin katılımlarıyla neşe içinde
yüksek enerjili coşkulu bir kortej ile gerçekleştirdik. Festivale ziyaretçi olarak
katılan çocuklara “End Polio Now” logolu balonlar hediye ettik, ailelerine de
Polio Plus bilgilendirmesi yapıldı. Standımıza Karikatürist dostumuzu Alican
Kalender davet edip 50 adet çocuk ziyaretçimizin portre karikatürlerini hediye ettik. Yüzlerce minik ziyaretçimiz ve aileleri bizi tanıdı. Festivale katılan tüm
sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak toplantılar yapmak üzere görüşmeler
yapıldı. Standımızı 2420. Bölge Dönem Guvarnörümüz Nezih Bayındır ve Guvernör Yardımcımız Rtn. Hakan Ergenekon Standımızı ziyaret etti. Nezih Guvarnörümüze yaptırdığımız karikatür çalışması hediye edildi.
Festival boyunca bizi yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediye Başkanımız
bizimle belediye ile ortak yapılacak projeler hakkında konuştuk ve hatıramız
olarakta kendisine özel yaptırdığımız karikatürü hediye ettik.
Sonuç olarak 9 gün süren festival boyunca yüzlerce ziyaretçi ağırlandı,
.Rotary tanıtımını ve misyonu anlatıldı, yeni üye adayları kazanıldı, Bölgede
dostluk ve bilinirlik arttırıldı.
Böyle güzel ve başarılı bir organizasyonun sonunda da yeni bir hedef oluşturuldu. Bu organizasyonu gelecek yıllarda Rotary 2420 Bölge Merkezi ile birlikte Bölgesel "Rotary Haftası" konumuna taşımak ve daha büyük bir organizasyon haline getirmek hedef olarak tespit edildi.
Faaliyet ile ilgili olarak 2420. Bölge Guvernörü Nezih Bayındır, "Dokuz gün
boyunca sevgi ve barış standlarında bizleri buluşturan ve Rotary'mizi tanıtan,

Amasya Genelgesi Paneli

B

ahçeşehir Rotary Kulübü ‘nün ev sahipliğini yaptığı 16. Gurup kulüpleri olarak düzenlenen ortak toplantıda Yrd.Doç. Orhan Çekiç'in konuşmacı olarak katıldığı "Cumhuriyet Tarihimizde Amasya Genelgesi ve yeri"
Konulu panele Beylikdüzü, Beykoz , Fatih Kulüpleri katıldılar. Orhan Çekiç hocanın bilgisi ve anlatımı ile çok önemli bilgiler edinildi ve kulüpler arası dostluğun geliştirilmesinde önemli destek sağlandı.

Rotaract ile kaynaşma gününde yapılan destek satışları
Beylikdüzü Rotary Kulübü İlçede bulunan Marmara Çocuk Destek Merkezi yöneticileri ile irtibata geçerek. Kurban Bayramında Merkezdeki kızlarımıza Fatih Rotary Kulubü ile Bayramlık Elbise ve Ayakkabı desteğimiz oldu. Sonrasında onları yine yalnız bırakmadık Merkezimizde bulunan kızlarımızın el
emekleri ile yaptıkları saksı ve mumlukları Kilyos'ta gerçekleşen 2420. Bölge
Rotaract Kaynaşma gününde Stand kiralayarak ürün satışı gerçekleştirdik ve
tüm geliri Marmara Çocuk Destek Merkezine hibe ettik. Kızlarımızın sevinci
bizi mutlu etti.
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kamp, çeşitli aktivitelerle renkli görüntülere sahne oldu.
Karadeniz Ereğli Kaymakamlığının da desteklediği etkinlik, Tas Gölü Doğal Kamp alanında gerçekleşirken, kampa Ereğli dışında Ankara, Kocaeli ve
Düzce’den toplam 30 aile katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını UR 2430. Bölge
Guvernörü Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza gerçekleştirirken, Dönem Başkanı
Aykut Ateş ve eşi Ülkü ile birlikte 28.Grup Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Muhittin Dikmen ve eşi Tunay da katılımcılar arasındaydı.

Kdz. Ereğli zamanı durduran meydan saatini yerine koydu

G

eçtiğimiz dönem elde ettikleri etkinlik gelirleri ile Karadeniz Ereğli’de
kalıcı bir eser bırakmak için harekete geçen Karadeniz Ereğli Interact Kulübü üyeleri, işlek bir noktada yer alacak olan bir meydan saati yaptırdılar. Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın da onayıyla sahil bandında, Bozhane
girişine monte edilen saat için harika bir açılış töreni gerçekleştirildi. Interact Kulübünü, Karadeniz Ereğli RK Dönem Başkanı Aykut Ateş ve eşi Ülkü, 28.
Grup Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Muhittin Dikmen, Rotaryenler, Roteşler yanlız bırakmazken geçmiş dönem başkanı Lara Damgacı dönem
başkanı Ayşe Zeynep Efe ile birlikte kulüp adına kısa bir konuşma yaparak,
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanına ve projeye sponsor olarak destek veren
Rtn. Emin Damgacı ya teşekkür ettiler.

Rotary Baba Çocuk Yaz Kampı çok başarılıydı

A

ğustos ayı başında, Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü tarafından bölgede ilk kez düzenlenen Baba Çocuk Yaz Kampı’nda 6-12 yaş çocukları ile birlikte babalar unutulmaz anlar yaşandı.
Bölgede ilk kez düzenlenen ve babaların 6-12 yaşlarındaki çocukları ile
birlikte doğada, teknolojiden uzak, kaliteli zaman geçirmeleri hedeflenen
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Karaalioğlu konuşmasında; "Alan gerçekten çok güzel, hava çok güzel.
Buraya gelmiş olan babalar ve çocuklar birlikte çok güzel bir haftasonu geçirecekler. Babalar çocuklarını, çocuklar babalarını daha iyi tanıyacaklar. Bu
organizasyonu gerçekleştiren Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü Başkanı sevgili
Aykut’a ve eşine, ona yardımcı olan tüm Rotaryenlere gerçekten çok teşekkür
ediyorum. Bölgemiz için çok önemli bir aktivite, hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Dönem Başkanı Aykut Ateş de kısa bir konuşma yaparken, Kısa Dönem
Yaz Kampının ardından Ağustos ayında yine çocuklar için bir etkinlik planladıklarını ve gerçekleşecek aktivitelerle birlikte keyifli bir kamp programı olacağını hatırlattı.
Komite Başkanı Mert Öztürk kamp kurallarından bahsettikten sonra
kamp programına geçildi. Gün boyunca spor etkinlikleri, takım oyunları, yarışmalar gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği kampta "Düşle Harekete Geç Derneği" üyeleri çocuklarla tüm etkinlikler boyunca yakından ilgilenirken, kamp alanına çeşitli spor malzemeleri getiren Decathlon İzmit Ekibi de "Kamp Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli" konulu kısa bir eğitim gerçekleştirdi. Gece kamp
ateşi başında sohbet edilirken, çocuklar karaoke ile birlikte şarkılar söylediler.
Kampın sonunda çocuklara hatıra madalyası, rozetler, Turkcell Emocanlar ve katılım belgeleri takdim edilirken Düşle Harekete Geç Derneği tarafından Kuş Evleri hediye edildi.

KULÜPLERDEN HABERLER
Hem babalar hem de çocuklar için unutulmazların yaşandığı kampın en
önemli anı ise, ormanın içinde yapılan hiking, eğlenceli ve bir o kadarda maceralı bir şekilde tamamlandı. Daha sonra kamp ateşinin yakılması ve Oryantiring yarışması ve eğitimlerle kamp tamamlandı.

Kızılay RK'nın Sepsis projesi: 'Sadece sor, sepsis olabilirsin'

S

epsis Enfeksiyonlar sonrası gelişen bir durumdur. Dünyada her yıl
9.000.000 kişi sepsisten ölmektedir. Beş yaşına gelmeden 5 milyon
çocuk bu yüzden ölmekte. Her 3-4 saniyede bir kişi Sepsis nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Hastane ölümlerinin 1/3'ü Sepsistendir. Sepsis belirtileri Vücut ısısı düşüşü, titreme, kan basıncı düşmesi, uyku eğilimi, soluk cilt ve
kendini kötü hissetmektir. Sepsis tedavisindeki her 1 saatlik gecikme ölüm
olasılığını %4 artırmaktadır. Sepsis önlenebilir. Bunun için öncelikle enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi gereklidir ki bu da aşılama, temiz su temini, el
yıkama, temiz doğum yapılması ve diğer hijyen tedbirleri ile sağlanabilir. Ancak hepsinden daha önemlisi toplumun sepsis farkındalığının arttırılmasıdır.
Rotary’nin 6 adak noktasının 3 tanesi Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi, Su
ve Hijyen, Anne ve Çocuk Sağlığı Sepsis ile bağlantılıdır. Bu sebeple Rotary olarak Sepsis farkındalığını artırarak ölümlere engel olabiliriz.
13 Eylül Dünya Sepsis Gününde Ankara Kızılay Rotary Kulübü Taurus Alışveriş merkezinde Sepsis farkındalığını artırmak için stand açtı. Ankara Kızılay
Rotary Kulübü Başkanı Abdurrahman Baştaş ve Kulüp üyeleri standta bir çok
kişiye Sepsis hakkında bilgi verdiler. Etkinliğe 2430. Bölge Guvernörü Hakan
Karaalioğlu, 9. Grup Kulüplerinden sorumlu Guvernör Yardımcısı Sevgi Soluk ,
Sepsis Komitesi Başkanı Necmettin Ünal, Kulüp Başkanları ve birçok Rotaryen
katılarak Sepsis'in ne kadar önemli olduğuna dikkat çektiler.

Ordu Rotary Kulübü Başkanı İsmail Aydın üçüncüsünü düzenledikleri kampı bu yıl Ordu ve Giresun Rotary Kulübü olarak düzenlediklerini, Baba
Çocuk Yaz Kampını geleneksel hale gelmesi için çalıştıklarını, bunun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna ve desteklenmesinin önemine
dikkat çekti. Bu tür etkinlikler ile kulüp üyeleri ve aileleri arasında birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Aydın, Baba Çocuk yaz kampını gelecek yılvda yapmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.
Kampa katılan katılımcılar güzel bir ortamda güzel bir hafta sonunu çocuklarla birlikte geçirdiklerini belirterek bu kampı düzenleyen Ordu Rotary
Kulübü ve Giresun Rotary Kulübü Başkan ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür ettiler.

			

19.Geleneksel Çimler Üstünde Dans organizasyonu

A

Ordu ve Giresun Rotary Kulüpleri beraberce Baba Çocuk
Yaz Kampı düzenledi

O

rdu Rotary Kulübü ve Giresun Rotary Kulübü birlikte Kulakkaya Yaylası Ağaçbaşı Tabiat Parkın - Zifin Otel Giresun’da 30–31 Ağustos -01
Eylül 2019 tarihlerinde Baba Çocuk Yaz Kampı düzenlendi. Çocuklarla beraber kurulan çadırlarda geçirilen iki gecelik kampa, Ankara Emek Rotary Kulübü, Sinop Diyojen Rotary Kulübü, Ünye Rotary Kulübü, Giresun Rotary Kulübü
ve Ordu’ Rotary Kulübünden katılım oldu.

nkara Koru Rotary Kulübü 14 Eylül 2019 Cumartesi gecesi İngiltere Büyükelçiliği bahçesinde 1.000’in üzerinde konuk ağırladı. 2000
yılında İsveç Büyükelçiliği bahçesinde 238 konuk ile başlayan serüven, Almanya, İngiltere, Avusturya, İtalya, Polonya, Fransa, Kanada büyükelçiliklerinde
devam etti.Davetlilerin eğlenerek coşku içinde geçirdikleri akşamlarda yaratılan fonlar ile çok çeşitli sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirildi. 2430.
Bölge’den ve diğer Rotary Bölge kulüplerinden de her yıl katılım sağlandı ve
desteklendi.
İlk yıllarda ağırlıklı olarak Rotaryenlerin katıldığı etkinliğimizde, son yıllarda üye olmayan davetlilerin katılımı artarak %75’lere ulaştı. Böylece Rotary’nin tanıtımına da hizmet edilmiş oldu. Çimler Üstünde Dans gecesine katılanlardan 7 davetli çeşitli yıllarda kulübe üye ve sonrasında başkan oldular.
Elde edilen gelirler ile Çocuk Hastanesi’ne Portatif Ultrason cihazı, Onkoloji
Hastanesi’ne CRYO mikroskop teslim edildi. Çamlıdere Yatılı Kız Meslek Okulu,
kurulanarıtma sistemi ile temiz içme suyuna kavuşturuldu. İncesu ve Yukarı
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Dikmen bölgelerinde eğitim evleri açıldı. Engelliler yaşam merkezlerine atölyeler yapıldı.
Son iki yılda 1.000’i aşan davetli ile devlet okullarındaki eksiklikleri gidermek, çocukların eğitimine katkı yapabilmek için, çağdaş eğitim araç ve sistemlerini, seçilen okullara kurarak toplumsal gelişmemize daha büyük katkı
sunulmaya başlandı.

Yaratılan fon büyüdükçe Koru Rotary Ailesi’nin cesareti ve hizmetleri de
büyümeye başladı. Şimdi sıra elde edilen fonu Uluslararası Rotary kaynakları ve Küresel Bağışlar ile büyüterek çok daha büyük kitlelere ulaşmaya geldi.
Son yıllarda elde edilen fonlar ile Ankara’da 3 devlet okuluna 3 Boyutlu
Eğitim Dersliği kuruldu ve binlerce öğrenci Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya ve
Geometri derslerini 800’den fazla 3 boyutlu video ve simülasyon ile izleme fırsatı buldu. Daha kolay öğrendiler ve öğrendikleri daha kalıcı olarak belleklerine yerleşti.
Şimdi yine çağdaş eğitime katkı sunmak için devlet okullarına "Teknoloji
Laboratuvarları" kurma hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Bu Laboratuvarlarda ağırlıklı olarak Robotik Kodlama araçları ile donanmış sınıflarda
eğitim verilecek ve sayısal dünyaya merhaba denilecek.

Tayvan, Paraguay ve Arjantin gibi ülkelerden gelen yüzlerce misafir Değişim
Programı Öğrencileri, Engelliler ve engelli derneklerinin yanı sıra Rotaryenlerin ve vatandaşların katılımı ile davullar ve zurnalar eşliğinde Mimar Sinan
Kültür Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşüne izlemeye gelen halk da alkışlarla destek verdi.

Adıyaman’da adeta bir şenlik havasında gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşünde Çocuk Felcine son pankartları ile caddelerde davullar ve zurnalar eşliğinde yürüyen kalabalık, gerçekleştirdikleri yürüyüş esnasında vatandaşlara çocuk felci hastalığı ve mücadelesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşür ve el
ilanları da dağıtıldı. Demokrasi Parkı önünde son bulan karnaval havasındaki
yürüyüşün ardından engelliler ve Rotaryenler Adıyaman Müzesini, şehrin tarihi ve turistik yerleri ile Perre antik kentini gezdi.

Engelliler Zirvede Buluştular

U

Çocuk Felcine Son (End Polio Now)
Engelliler Davullar Zurnalar Eşliğinde Yürüdü

A

Haber ve Fotoğraf: Ferit Binzet

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün bu yıl 20.’sini gerçekleştirdiği
"Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz" projesi kortej yürüyüşü
ile başladı. Adıyaman Belediyesi tarafından Mimar Sinan Kültür Parkında yurt
içinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 300 engelli ve misafir için düzenlenen
öğle yemeğinde ihtiyaç sahibi engellilere 20 adet tekerlekli sandalye dağıtımı
yapıldı.
Başta Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep,
Malatya, Samsun ve birçok ilin yanı sıra Azerbaycan, ABD, Meksika, Brezilya,
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NESCO’nun dünya kültür mirasları arasında saydığı, 2206 metre
yükseklikteki devasa heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı zirvesinde verilen piyano konserinde "çocuk felcine" dikkat çekildi.
2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesi bu kez çocuk felcine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir konsere ev sahipliği yaptı. Adıyaman Nemrut
Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen "Engelliler ile Nemrut’a Tırmanıyoruz" etkinliğinin bu yıl 20.si gerçekleştirildi. Bu yılki etkinlik kapsamında
dünyaca ünlü Solist Soprano Selva Erdener ve ünlü Orkestra Şefi ve Piyanist
İbrahim Yazıcı konser verdi.
Fiziksel engeli olanlar ve Rotaryenler devasa kral ve tanrı heykellerinin
arasında güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağına,
zorlu bir tırmanışın ardından ulaşmayı başardı. Özellikle askerlerin de engellileri Nemrut Dağının zirvesine çıkarmak için rotaryen ve vatandaşlara yardım
etmesi büyük bir alkış aldı.

KULÜPLERDEN HABERLER
Adıyaman’da, Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen ve bu yıl 20. si gerçekleştirilen "Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut’a Tırmanıyoruz" projesi, Uluslar arası Rotary 2430.,
2420. ve 2440. Bölge Federasyonlarının desteği ve Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep ve Malatya gibi birçok ilin yanı
sıra Azerbaycan, ABD, Meksika, Brezilya, Taıwan, Paraguay ve Arjantin gibi ülkelerden gelen engelliler, rotaryenler ve yüzlerce ziyaretçinin de desteği ve
katılımıyla tamamladı.

Nemrut Dağının Zirvesinde doğu terasta Dünyaca ünlü solist ve Soprano
Selva Erdener ve ünlü Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı’nın, Halk Türkülerinden ve Türk bestecilerin özgün eserlerinden oluşan bir repertuar ile gerçekleştirdiği konserde "Nemrut’ın Kızı" türküsüyle büyük bir alkış alırken bu
kez notalar ve eşsiz melodiler adeta gökyüzüne yükseldi. Konser sonrasında
zirvede Türkçe ve İngilizce "Çocuk Felcine Son" pankartı açtı.
Konser sonunda açıklamada bulunan Dünyaca ünlü solist Soprano Selva
Erdener, tarihin yazıldığı bir yerde anlamlı bir konser vermenin mutluluğunu
yaşadıklarını, çocuk felcine dikkat çektikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı ise, Selva Erdener ile 2206 metre
yükseklikteki Nemrut Dağı’nda anlamlı bir konser vermenin yanı sıra engelliler için, çocuk felci hastalığına dikkat çekmek ve böylesine önemli tarihi bir
mekânda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek piyanonun zirveye çıkartılmasında güçlük çekildiğini dile getirdi.

Projesi kapsamında Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından engellilerin,
rotaryenlerin ve halkın bir arada Nemrut Dağının zirvesinde bir araya gelmesi
ve burada Çocuk Felcine son diyerek toplanması muhteşem bir organizasyon.
2206 metre yüksekliğe piyanonun çıkarılması ve sanatçılarımızın verdiği konser ise gerçekten muhteşemdi" dediler.

Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağının zirvesinde devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında gerçekleştirilen konserden sonra sanatçıların da katılımı
ile Rotary’nin büyük mücadelesi ile nerdeyse yeryüzünden silinme noktasına
getirilen POLİO (Çocuk Felci) ile mücadeleye de dikkat çekilerek, bütün katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Çekirge RK'nin dönem faaliyetleri

A

ğustos ayının üyelik ve üyelik geliştirme ayı olması sebebi ile Çekirge
Rotary Kulübü ev sahipliğinde, 4. Grup kulüplerini oluşturan, Osmangazi Rotary Kulübü ve Yeşil Rotary Kulübü Ortak toplantı gerçekleştirdiler. Konuşmacı konuk, 2440. Bölge Üyelik ve Rotary Elçiliği Kuzey Sorumlusu Şaban
Rodoplu idi. GDG ve Bölge Toplum Hizmetleri Komite Başkanı İsmail Rodoplu,
4. Grup Guvernör Yardımcısı Reşit Köseleci’nin de katıldığı toplantı, üyelik ve
üyelik geliştirme konusunda ufuk açıcı ve yol gösterici oldu.

Moleküler Patoloji Laboratuarına destek
Engelleri aşarak zoru başardıklarını belirten Rotary 2430. Bölge Guvernörü Hakan Karaalioğlu ve Nezih Bayındır, "Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün bu yıl 20. sini düzenledikleri 'Engellilerle zirvede Nemrut’a tırmanıyoruz'

Ç

ekirge Rotary Kulübü, Çekirge Rotaract ve Çekirge Interact kulüpleri ile birlikte her yıl düzenlediği ve bu sene 12.sini gerçekleştirdiği
geleneksel kahvaltı etkinliğini, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana
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Bilim Dalı bünyesinde kurulmakta olan Moleküler Patoloji laboratuarı yararına
gerçekleştirdi.

maları, farkındalığı arttırıcı tiyatro gösterisi ve konser organize edildi. Bu aktivitenin amacı, diyabetli bireyleri özellikle de Tip1 diyabetli çocuk ve ailelerini
bilgilendirme ve hastalığa adapte olmak konusunda farkındalık yaratabilecek
bir şenlik ile buluşturma konusunda yardımcı olmak olarak belirlendi. Festival boyunca Tip1 diyabetli çocuklar drama atölyelerine katılılar ve interaktif
öğrenme çalışması ile eğlenerek öğrendiler. Konusunda uzman eğitimciler de
aileleri bilgilendirdiler, hastalığın kontrol altında olmadığı takdirde ciddiyetini
koruyacağı, ancak kontrol edildiği durumda da hayatlarını diğer bireyler kadar rahat geçirebilecekleri vurgusu yapıldı.

Yeşil Rotary Kulübünün sahip olduğu Rotary Vakfı küresel bağış projesi
olan laboratuar, kanser hastalığının ilk adımı olan tanının konmasında ve tedavinin kişilere özgün kılınmasında, böylelikle tedavi başarı oranının yükselmesinde belirgin katkı sağlayacak.

Çevresel Farkındalık Projesi - Deniz Dip Temizliği

1

Gençlerin eğitimine destek

Ç

ekirge Rotary Kulübü ve TEGV Bursa Öğrenim Birimi iş birliği ile kulübün Toplum birliğinin 1. Murat Ilkokulu‘ndan 80 öğrenci, 9 hafta boyunca, TEGV yerleşkesinde, fen, matematik, okuma, sanat alanlarında eğitim
alacaklar. Bu adımla, Rotary Okulda projesi çerçevesinde başlattılan çalışmalar, gelecek dönemlerde de devam edebilecek.

00. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün, "Dünya Çöp Toplama Günü"
çevresel farkındalık yaratma projesi kapsamında deniz dip ve kıyı
temizliği şeklinde düzenlenen 1.etabında Güzelbahçe sahilinde Güzelbahçe
Rotarakt ve İnterakt kulüpleri ile birlikte Güzelbahçe Su altı takımı ve cKc Divers’ın dalgıçları eşliğinde "sualtı deniz dip temizliği" gerçekleştirildi.
Aktivitede kulüp üyelerinin yanı sıra, uluslararası değişim öğrencisi ve
Takev okulu öğrencileri de kıyı temizliğini yaptılar. Güzelbahçe Belediyesi de
lojistik destek verdi. Projenin 2. etabı için Güzel Sanatlar Heykel Bölümü öğrencileri de çalışacakları malzemeleri çıkan çöplerden seçtiler. Bu atıklar ile
oluşturulacak eser, Güzelbahçe’de bir meydanda sergilenecek. Ayrıca, İzmir İl Çevre Müdürü Şükran Nurlu, Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek
ve eşi Yeşim Akçiçek, Bölge Çevresel Sürdürülebilirlik Kom.Bşk. İsmail Çıtak
ve Mikroplastikler ve Plastikler Kom.Bşk. Arif Söylem de aktiviteye katılarak
desteklerini gösterdiler. 100 Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü üyeleri, çevresel
farkındalık adına güzel bir adım atmış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını
ifade ettiler.

100. Yıl Güzelbahçe RK'nden Diyabet Şenliğine destek

2

1-22 Eylül tarihinde Ege Diyabetliler Derneği ve Bornova Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Diyabet Şenliği’ne 100. Yıl Güzelbahçe Rotary kulübü de destek verdi. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen
bu etkinlikte alanında uzman konuşmacıların sunumları, çeşitli atölye çalış34 - R O T A R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 9

Gündoğdu RK Hayvan Barınağı Projesini gerçekleştirdi

D

ünya Hayvanları Koruma Gününde, Gündoğdu Rotary Kulübü Rotary
Okulda Proje okulu olan Otizmli çocukların eğitim gördüğü İzmir-Gü-

KULÜPLERDEN HABERLER
zelbahçe Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel
Eğitim İş Uygulama Merkezinde yaptığı Hayvan Barınağının açılış törenini gerçekleştirdi.

Projeye, Gökdere Rotary Kulübü, Bursa Rotary Kulübü, Nilüfer Rotary Kulübü, Uludağ Rotary Kulübü, Heykel Rotary Kulübü, Çekirge Rotary Kulübü katılımlarıyla destek verdiler.

Alsancak ve Kordon RK'lerinin 'Mandolinimin Sesi' projesi
hayata geçti

K

ordon ve Alsancak Rotary Kulüplerinin ortak projesi olan "Mandolinimin Sesi" projesininin ilk aşaması tamamlandı. Temin edilen 46 adet
mandolin belediye ve milli eğitime teslim edildi.
Kordon ve Alsancak Rotary Kulüpleri ortak bölge vakıf projesi kapsamında İzmir Devlet Bale Ve Operası eğitmenleri ve Zeytin Çekirdekleri Gönüllüleri tarafından her yıl eğitim alacak yaklaşık 100 öğrenci müzik ile tanışmış
olacak. "Mandolinimin Sesi" projesi, dönem sonunda, eğitim alan öğrencilerin
oluşturacağı bir orkestranın 23 Nisan 2020 tarihinde Metropoliste gerçekleştirecekleri bir konser ile proje tamamlanacak.

İzmir RK Dünya Barış Gününde Barış Paneli düzenledi

İ

zmir Rotary Kulübü, 19 Eylül'de ESİAD toplantı salonunda "Barış Diliyle
Çatışma Çözümü" paneli düzenledi. Açılış konuşmasındnan sonra Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Ali Kılıç "Dijital
Dünyada Çatışmalar", Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ferah Onat "Toplumsal Barış ve İletişim", Avk.Uzman Arabulucu, Özden Güner Batıkhan "Genel olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk (Mediation) nedir? Arabuluculuğun elverişli olduğu uyuşmazlık türleri", Avk.Uzman
Arabulucu, Efsun Karayel Matur da "Singapur Konvansiyonu olarak adlandırılan Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Arabuluculuk Anlaşmaları
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, konusu, içeriği, ne gibi yenilikler getiriyor? Ticari açıdan avantajları nelerdir?" konularına değindi.

SİNGAPUR ANLAŞMASI NEDİR?

Tophane’den Mudanya’ya 11. Bisiklet Turu tamamlandı

T

ophane Rotary Kulübü tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet Turunun onbirincisi, 22 Eylül
tarihinde başarıyla tamamlandı. Başladığı yıldan beri katılımın hızla arttığı ve
son yıllarda da bisikletin popülarite kazanması nedeniyle bu yılki yarışlara katılım da yoğun oldu.

Demirtaş RK Onkoday ile Kanserli Çocukları Sevindirdi

B

ursa Demirtaş Rotary Kulübü Onkoday işbirliğiyle kanser tedavisi gören 91 çocuğun okul ihtiyaçlarını karşıladı.

46 ülke tarafından imzalanan sözleşmeye Türkiye adına Adalet Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan imzaladı. Kısaca Singapur Sözleşmesi olarak adlandırılan ve sınır ötesi ticari işlemlerin öngörülebilirliğinin kuvvetlendirilmesi ve yeknesaklığın sağlanması ile ticaret hukukunun modernleşmesi
amacıyla hazırlanan sözleşmeyle birlikte; yabancılık unsurlu hakem kararlarının bir başka ülkede infaz edilebilir olması, uluslararası alanda yapılan arabuluculuk anlaşmalarına da bir diğer devlette infaz edilebilmesi imkanı getiriliyor. Singapur sözleşmesi arabuluculuk sonucu gerçekleşen anlaşmaların
taraflarca yerine getirilmesi noktasında tarafların endişelerini büyük oranda
ortadan kaldıracak, aynı zamanda uluslararası ticaret hukukunda uzlaşı kültürünün gelişmesinde, ticaret aktörlerinin arabuluculuk yoluyla kendi sorunlarını kendilerinin çözmesine katkı sunacak. Ayrıca sözleşmenin hali hazırda
yatırımcı devlet arasındaki uyuşmazlıklarda uygulanan ve prosedür anlamında bir çok eleştiriye maruz kalan yatırımcı- devlet arasında çıkacak uyuşmazlıklara da yeni bir soluk getireceği değerlendiriliyor.
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halkının ve basının göstermiş olduğu ilgi karşısında bu organizasyonu kulübün
her ay düzenlemesini teklifine karşı kulüp başkanı ikinci bir organizasyonun
ancak baharda yapılabileceğini belirtti.

Ölüdeniz RK, 'Orman Dostları' Projesi ile Göcek Bölgesini
yeniden ağaçlandıracak

Ö

lüdeniz Rotary Kulübü Orman Dostları adı ile Orman Yangınlarının Tabiata verdiği zararı onarmak üzere başka Sivil Toplum Kuruluşları ile
beraber ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirecek. Bu vesile ile Afet Kapıda
Komite Başkanı Hamdi Özdemir, Guvernör Yardımcısı Caner Yıldırım, Fethiye
Rotary Kulübü Dönem Başkanı Aslı Faralyalı ile Pamukkale Rotary Kulübü Dönem Başkanı Tolga Şener ve Rotaract Güney Komitesi Üyesi Volkan Uçak’ın
katıldığı bir toplantı düzenlendi ve eylem planı belirlendi.

Türkiye-Avusturya ÜAK Avusturya'dan Gelen Heyeti
İzmir'de Ağırladı

Y

eni kurulan Türkiye-Avustruya Ülkelerarası Komitesi Avusturya'dan
gelen bir heyeti İzmir'de ağırladı. Program çerçevesinde Avusturyalı
Rotaryenlerden oluşan heyet 10 Eylül 2019 tarihinde Bostanlı Rotary Kulübü
evsahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Eskişehir Gordion Rotary Kulübü 2.El Pazarı

G

eçtiğimiz Haziran ayında kurulan Eskişehir Gordion Rotary kulübü,
"Kelebek Hastalığı" konusuna dikkat çekmek için fon yaratmak amacıyla "2. El Pazarı" düzenledi. Satışlardan elde edilen tüm gelir kelebek hastası
çocuklara ilaç temini için kullanılacak. Polio farkındalığı da sağlanan bu organizasyonda, Ana ve Çocuk Sağlığı komite Başkanı Birgül Özyaşar'ın gönderdiği
Ana ve Çocuk Sağlığı broşür bilgileri içerisinden Kelebek Hastalığı ile ilgili kısmı kullanarak bastırılan broşürlerin de kullanıldığı 2. El pazarı, kulübün beklentisinin üzerinde bir talep gördü.
Yazılı ve görsel basının yoğun ilgisini çeken organizasyonda tüm basın
temsilcilerine tek tek röportaj verilmesine rağmen arka arkaya sorular soran
basın mensupları Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Dt.Ahmet Ataç'ın da gelmesi ile uzun süre organizasyonda kaldılar. Belediye Başkanı Ataç, Eskişehir
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Kelebek Hastalığına dikkat çekmek ve İlaç Yardımı sağlayabilmek amacı
ile başlattılan bu proje sayesinde Kelebek Hastalığı dışındaki insanlara da ulaşıldı. Sadece 35 kişilik bir ekibin evinden çıkan eşyalarla neler yapılabileceğine
tanık olundu. Çoğu belki çöpe atılacak eşyalar ile nasıl hizmet üretilebileceğini
kıulüp üyeleri hep beraber tecrübe etmiş oldular.
Kadın-Erkek-Çocuk Kıyafet-Ayakkabı-Çanta-Oyuncak satışı yapılan pazarda, Rotaryenler, beli bükülmüş teyzelerin, amcaların "allah razı olsun sizden, biz bunları alamazdık..." dediklerinde çantalarına 2 parça daha koymaları,
broşürlerle Kelebek Hastalığını anlattıktan sonra ağlayarak birbirine sarılmaları, ayağı alçılı kulüp dostunun evde oturamayıp hasta köpeği ile destek olmaya gelmesi, ertesi gün kulüp üyelerinin telefonla arayıp "Başkanım bir daha
yapalım, daha büyüğünü yapalım" demesi, toplanırken evsiz bir amcanın bana
ayakkabı verir misiniz demesi üzerine , tezgahın arkasındaki Rotaryenin ikiletmeden vermesi, arkasından yan tezgahtaki diğer dostumun ayakkabı ücretini
ödemesi..... gibi sayısız güzel an yaşandı.
11 Haziran'da kurulan bir kulüp olmasına rağmen, tüm kulüp üyelerinin
birbirine verdiği güçle 2 ay boyunca aralıksız çalışarak gerçekleştirilen 2. el
pazarı Eskişehir Gordion Rotary Kulübü için büyük anlam taşıyor. Dönemin
başlangıcından beri "Haydi Hep Beraber" diyerek yapılan "İş Güvenliği Eğitimi, Sepsis Farkındalığı, Çevre Temizliği Etkinliği" dışında ön çalışmaları devam
eden projeler de mevcut. Kulübün ilk projesi olen 2. El pazarı, bu yeni kulübümüze can veren ilk enerjiyi oluşturdu ve gelecekte de etkin projelere el atacaklarının bir göstergesi oldu.

Başkent Rotary Kulübü Çevre Temizliği Projesi

B

aşkent Rotary Kulübü, Çevre konusuna duyarlılık kapsamında Sorgun Göleti'nde Çevre Temizliği Projesi gerçekleştirdi. Ankara Başkent Rotary Kulübünün üç yıl önce başlattığı ve her yıl yapılması planlanan faaliyet kapsamında 3. Geleneksel Güdül-Sorgun Göleti Çevre Temizliği projesi
tamamlandı.

KULÜPLERDEN HABERLER

Proje; Başkent, Kocatepe ve Çankaya ROTARACT Kulüplerinin katılımı ile
gerçekleştirildi. Geçmiş yıllara nazaran Belediye tarafından çevreye daha fazla sayıda çöp konteyneri konulmuş olduğu ve çöplerin daha sık toplanması sebebiyle çevrenin nispeten daha temiz olduğunu gördükleri için kulüp üyeleri
memnuniyetlerini ifade ettiler.

nenler ise denizlerde yaşayan canlılar oluyor. Plastik gibi kirliliğin yanı sıra balıkçıların bıraktıkları ağlar da deniz varlıkları için tehdit oluşturuyor. Fethiye
Rotary kulübünün bu girişimi bu konuda önemli bir adım teşkil ediyor.
Hayalet ağı projesinin amacı, denizciliğin ve deniz canlılarının yaşamının
korunması, gelecek nesiller için daha yaşanılır bir doğa ve deniz bırakabilecek çalışmaların yapılması, doğal su altı ve üstü yaşamını doğal resif ve rezerv
alanlarını korumak, bu konuda bilim insanları ve üniversitelerle bilimsel çalışmalar, projeler yürütmek.
Hayalet ağ projesi ile balıkçıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
söz konusu av araçlarının ekosistemden uzaklaştırılması, yani su altında 2040 metre derinlikte terk edilmiş durumda bırakılan bu ağların dalıcılar ile dip
yapısına zarar vermeden yerlerinden su üstüne çıkartılarak bu bölgenin temizlenmesi ve sürdürlebilirlik koruma için iletişim ve veri ağı kurulması hedeflenmekte.
Neden "Hayalet Avcılık" denilmektedir? Sucul organizmalar kaybolan av
araçlarına yakalandıklarında içlerinden kurtulamadıklarından ölmektedirler.
Ölen türllerin vücutları, parçalanmış organları ve bunların kokuları, yem etkisi
yaparak etraftaki hedef dışı türleri de ağa doğru çekmektedir. Sonuç olarak
kaybolan bu avcılık takımlarının içleri ve çevreleri iskeletlerle dolu olmasından
dolayı bu olaya"hayalet avcılık" adı verilmektedir.

Fethiye RK Hayalet Ağlar Dalış Aktivitesi Düzenledi

Osmangazi RK Fermantasyon Çalıştayı düzenledi

ethiye Rotary Kulübü 2440. Bölge Dalış Hobi Grubu ve Çevresel Sürdürülebilirlik Komitesi beraberce 6 Ekim 2019 tarihinde bir dalış etkinliği düzenledi. Tüm dünyada denizlerimizin çevre kirliliği nedeniyle tehlike
altında olduğu biliniyor. Bu durum kirlilik olarak öne çıkarken en çok etkile-

smangazi Rotary Kulübü üyelerinin Sağlıklı Beslenme farkındalığı
oluşturmak üzere attığı adımlardan biri olan Fermantasyon Çalıştayının ilk aşaması olan Sirke Atölyesi Rotaryenlerin katılımı ile başarı bir şekilde
tamamlandı.
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