
KULÜPLER’DEN HABERLER

Ataköy Rotary kulübünden eğitime destek

Ataköy Rotary Kulübü Sarıyer ilçesi Mehmet Akif İlköğretim Okuluna eği-
tim yardımı kapsamında 45,000 TL tutarında tablet ve bilgisayar deste-

ğinde bulundu. Ayrıca İzmir depreminde tüm ihtiyaç alanlarına tutanak karşılığı 
çok sayıda yardım gerçekleştirildi.

Gölcük Rotary kulübü cerrahi kamera bağışladı

Gölcük Rotary Kulübü Kocaeli Üniversitesi Ameliyathanesine Marmara 
Güneşi Kulüpleri desteği ile cerrahi kamera bağışında bulundu. Ayrıca 

Gölcük Down Cafe ziyareti yapıldı ve yardım malzemeleri temin edildi.

Ispartakule Rotary'den yardım projesi

Ispartakule Rotary Kulübü bir kez daha düzenlediği "Veren El, Alan Eldir"-
yardım projesi kapsamında toplanan ihtiyaç fazlası ve ikinci el malzemeleri 

‘Büyükçekmece Sevgi Eli’ yardım merkezine ulaştırarak ihtiyaç sahiplerine dağı-
tılmasını sağladı.

İstanbul Rotary'nin küresel bağış projesi

İstanbul Rotay Kulübü’nün 2017- 18 döneminde başvurusunu yaptığı İşit-
me Engelli Çocuklar Tanı ve Tedavisi küresel bağış projesi, bu dönem ça-

lışmalarını gerçekleştirdi. Proje kapsamında İstanbul Rotay Kulübü üyesi Opr. Dr. 
Celalettin Ünver ve Opr. Dr. Onur Kulaksızoğlu tarafından doğuştan sağır olan bir 
küçük kıza Cochlear Implant operasyonu gerçekleştirildi. Ayrıca yapılan tarama-
lar sırasında 10 okul çocuğuna işitme cihazı takıldı.

2420. Bölgeden kısa - kısa (Guvernör mektubundan)

Bu ay güzel bir hizmet çalışmasına başladık. Türkiye’de yaşayan mülteci ka-
dınlarını hedef alan bu çalışma için Avrupa birliği fonlarından yararlanı-

yoruz. 31 Aralık tarihine kadar 250 mülteci kadına ulaşarak sağlık taraması ger-
çekleştirilmesi ve bu kadınlara Aile planlaması eğitiminin verilmesi hedefleniyor. 
Bu çalışma Belediyelerle işbirliği içinde gerekli isimler tespit ediliyor ve ilk etapda 
26 kadın ile başladı. STK'larla Projeler Komitesi liderliğinde yürütülen bu projeye 
altı kulübümüz sahip çıktı. Bahçeşehir, Bosporus, Galata, Göksu, Maslak ve Ni-
şantaşı Kulüplerine bu anlamlı proje için teşekkür ederim.

 ✓ Sarıyer Belediyesinin bize tahsis ettiği duvara sokak sanatçımız “Hi Hero” Po-
lio temalı bir duvar resmi yaptı. Kasım ayında Cumhuriyet ve Atatürk temalı 
etkinliğimiz devam etti ve 10  Kasım tarihinde Ortaköy Rotary Kulübümüzün 
organizasyonu ile Atatürk’ü anma programımızı gerçekleştirdik. Yazar Sayın 
İpek Çalışlar’ın yaptığı konuşma ile Ulu Önder Atatürk ‘ü andık. 

 ✓ Bölgemizde devam eden "ATMA BAĞIŞLA" kampanyasını hatırlatmak iste-

24 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / K A S I M  2 0 2 0

24202420



KULÜPLERDEN HABERLER
rim. TÜBİSAD ve TEGV ortaklıklarıyla yürütülecek olan bu projede elektronik 
atıkların geri kazandırılmak amacıyla toplanması ve bu geri kazanımdan elde 
edilen gelirin ilgili kulüp adına öğrenciler için eğitim fonuna dönüştürülmesi 
hedeflenmekte.

 ✓ 30 Ekim'de İzmir’de yaşanılan depremin yaralarını sarmak amacıyla bölgemiz 
35,000 TL değerinde 100 adet uyku tulumunu 2440 Bölgemizin oluşturduğu 
deprem yerleşkesine iletti. Ayrıca kulüplerimiz çok sayıda ayni ve maddi yardı-
mı gerek bu yerleşkeye gerekse depremde zarar görmüş diğer yerleşkelere 
ve vatandaşlara ilettiler.

 ✓ Kurumsal İletişim Komitemizin yaptığı Atatürk videosu tüm Rotaryenlerimize 
SMS olarak yollanırken, sosyal medyada sponsorlu olarak 28,000 kişiye ulaş-
tı. Bu videomuza Bölgemiz YouTube hesabından ulaşılabilir.

 ✓ Kasım ayında Canlı Kulüpler seminerimizin ilkini gerçekleştirdik. Son derece 
yararlı olan bu seminerimiz bu formatta bölgemizde ilk defa gerçekleştiril-
di.24 Kasımda Öğretmenler Gününü Etiler Rotary Kulübümüzün organizas-
yonu ve çok sayıda misafir öğretmenimizin katılımıyla gerçekleştirdik; keyifli 
ve anlamlı bir kutlama oldu.

 ✓ 25 Kasım tarihinde Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Gününde Dolmabahçe 
Rotary Kulübümüz güzel bir organizasyon gerçekleştirdi, Bu anlamlı etkinlik 
aynı zamanda 1.200 çocuğa şiddetsiz iletişim eğitimi projemiz için farkındalık 
yaratmak ve fon oluşturmak için bir zemin oluşturdu.

 ✓ Kültür ve Sanat Komitemiz Kültür Sanat Sohbetlerinde bu ay Dr. Aylin Şengün 
Taşcı, Rtn. Çağnur Gürsan’ın konuğuydu. Türk Sanat Müziği Kronolojik tari-
hinin ele alındığı bu doyumsuz sohbet hafızalardan silinmeyecek güzelliktey-
di. Dinleyemeyenler için YouTube hesabımızdan ulaşılabileceğini hatırlatmak 
istiyorum.

 ✓ 30 Kasım tarihinde Rotary UNİCEF İşbirliği Komitesi ve UNİCEF Türkiye Milli 
Komitesi’nin organize ettiği ve Rotary UNİCEF işbirliğinin tanıtıldığı toplantıya 
çok sayıda kulübümüz katıldı. 

 ✓ Acarkent RK – Diyarbakır ili Sur İlçesi Kumrucuk ilkokulunun Atatürk Büstü-
nü yeniledi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübünün yaptığı 
meme kanseri farkındalık projesine destek vermek amacıyla Beykoz ilçesi bil-
lboardlarına farkındalık posterleri astırdı. Beykoz’da yaşayan sokak köpekleri 
için yardım ve bağış toplayarak mama desteği sağladı. Medeniyet Üniversite-
sinde tedavi gören 8 hastaya tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

 ✓ İzmit Rotary Kulübü Rtn. Hüseyin Alçıoğlu'nun işyerinde çalışan kadınlara 
meme kanseri farkındalık semineri düzenledi. Bu seminer yine İzmit RK üyesi 
Dr. Teoman Cesur tarafından verildi.Tavşantepe İlköğretim Okuluna eşler, Ro-
taractörler ve İnteractörlerin desteği ile toplamda 10,000 adet maske bağı-

şında bulunuldu. 
 ✓ Karaköy Rotary Kulübü 1 adet EKG cihazı ve bir adet dijital baskül / boy ölçeri, 

Fransız Rotary Kulübü Rotary Club de Neuille Sur Seine’in desteği ile, yine 1 
adet EKG cihazını Çapa Tıp fakültesine bağışladı; toplamda 5.500 EUR tutarın-
da bir bağış gerçekleştirildi. 

 ✓ Suadiye Rotary Kulübü Akıllı Stetoskop çalışması nedeniyle Prof. Dr. Yasemin 
Palanduz‘a "Meslekte Üstün Hizmet Ödülü" verdi. Suadiye Rotary Kulübü ayrı-
ca Uluslararası Fotoğraf yarışması için çalışmalarını sürdürmekte. Fotoğraf 
yarışmasına son katılım tarihi 17 Ocak 2021. Katılacak olanlar lütfen not et-
sinler. 

 ✓ Yeniköy RK – Peace builder kulüp sertifikası aldı. ÇYDD'nin "Anadoluda bir Kı-
zım Var, Öğretmen Olacak"kampanyasına destek amaçlı 3 kız çocuğunun bir 
yıllık eğitim bedelini de karşıladı. 

 ✓ Beyoğlu Rotary Kulübü Atatürk Kitapları Projesi kapsamında Beyoğlu Rota-
ract ve Interact Kulüpleri ile birlikte 81 ilden 2420 Çocuğa Atatürk’ü anlatan 
10 kitaplık bir set ile ulaşmayı hedefleyen bir etkinlik başlattı. Bu etkinliğe böl-
ge kulüplerinin tümü davet edildi. 

 ✓ Dolmabahçe Rotary Kulübü gelirini Çocuk Felci fonuna bağışladığı Mesleki 
Gelişim toplantılarının ikincisini gerçekleştirdi. Bu toplantıda uzman görüşü 
ile 2021 yılında "Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar" konusu işlendi. 

 ✓ Tarabya Rotary Kulübü sponsor desteği ile temin ettiği çocuk kıyafetlerini 
Darülaceze Vakfı ile birlikte ihtiyaç sahibi 106 çocuğa ulaştırdı. Yapılan yanlış 
iğne nedeniyle felç olan 20 yaşındaki gencin hayallerine dokunan Tarabya Ro-
tary Kulübü, bir tekerlekli sandalye bağışında bulundu.
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Gaziantep Rotary Kulüplerinden kan bağışı etkinliği

Gaziantep'in Kavaklık, Yesemk ve Zeugma Rotary Kulüpleri, Türk Kızılayı 
Gaziantep Şubesi ile kurdukları işbirliği vasıtasıyla "Kök Hücre veKan Ba-

ğışı"nı şehrin en yoğun alışveriş merkezinin önündeki Kızılay Mobil aracında ger-
çekleştirdiler. 

Adıyaman Nemrut RK'dan akülü tekerlekli sandalye  

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün geleneksel hale getirdiği "ULUSLA-
RARASI ROTARY ENGELLİLERLE ZİRVEDE- NEMRUT’A TIRMANIYORUZ" 

sloganı ile bu yıl 25-27 Eylül 2020 tarihleri arasında 21. kez düzenlemeyi planla-
dığı proje Corona Virüs (COVİD 19) nedeniyle gerçekleştirilemedi. Ancak ihtiyaç 
sahibi engellilere Akülü Tekerlekli Sandalye desteği sağlandı.

""Aktivitelerin iptal edilmesi bizlerin engelliler için düşündüğü iyilik çalışmala-
rımızı ve projelerimizi etkilemeyecek" diyen Nemrut rotary Kulübü dönem Başkanı 
İsmet Atay, şöyle konuştu:

""Bu yıl Nemrut Dağı zirvesinde gerçekleştirdiğimiz aktiviteleri Coronavirüs 
ve Pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. Ancak engelli kardeşlerimiz için “Akü-
lü Tekerlekli Sandalye” kampanyası başlattık. Projemize katılamayan başta Rotary 
2430. Bölge Federasyonu olmak üzere 2420 ve 2440. Bölge Federasyonlarına bağlı 
kulüplerimiz, Amerika’dan kardeş kulübümüz Silicon Valley Star Rotary Club ve Al-
hambra Rotary Club 'HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK' sloganı ile başlattığımız 
Akülü Tekerlekli Sandalye projemize yaptıkları bağışlar ile harika bir destek sağla-
dı. Akülü Tekerlekli Sandalye ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize aldığımız araçlarla 
onların yeniden hayatın bir parçası olarak evlerinden dışarıya çıkmalarına ve bizler 
gibi özgürce istedikleri yere yardım almadan gitmelerine katkı sağlıyoruz."

""10 yıl önce bir ayağını ve son zamanlarda diğer ayağını şeker hastalığı nede-
niyle kaybeden 72 yaşındaki Yusuf İlik amcamıza verdiğimiz akülü tekerlekli san-
dalye ile yeniden evinden dışarıya çıkmasına ve özgürce dolaşabilmesine imkân 
sağladık. 'Herkes Birer Engelli Adayıdır' diyerek çıktığımız bu yolda amacımız; Türk 
Rotaryenleri olarak ülke genelinde engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, engelli-

leri bir araya getirerek onların birbirleriyle ve toplum ile kaynaşmalarına yardımcı 
olmak ve ayrıca bu proje ile Rotary’i tanıtmaktır. Bizlere dünyanın öbür ucundan 
destek olan, iyi şeyler yapmamıza katkı sağlayan tüm Rotaryenlere, dostlarımıza ve 
Rotary kulüplerimize teşekkür ederim.”

Uzun zamandır iki ayağı dizlerinden kesik olduğu için evinden dışarıya çıka-
mayan 72 yaşındaki Yusuf İlik ise evinde kendisi için getirilen akülü tekerlekli san-
dalyeyi görünce aracına hemen binerek ilk sürüşünü evin içinde gerçekleştirdi. 
Protezleri ve binecek bir aracı olmadığı için yatağından çıkamayan Yusuf İlik:"Ne 
kadar mutlu olduğumu anlatamam. Allah bu yardımı yapandan, bu arabayı alandan 
ve bana veremlerden razı olsun. Çok mutlu oldum. Bundan sonra bence özgürce 
dışarıya çıkıp yeniden dolaşabileceğim" dedi.

72 yaşındaki Yusuf İlik’e akülü tekerlekli sandalyeyi teslim eden Nemrut Ro-
tary Kulübü Dönem Başkanı İsmet Atay, Rotary 2430. Bölge Guvernör Yardımcı-
sı Hasan Öztürk ve kulüp üyeleri hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal 
etmediler.

Akdeniz ve  Kızkalesi Rotary Kulüpleri Ev-Ka projesi 

Akdeniz ve Kızkalesi Rotary Kulüpleri ortak olarak, Ev-Ka projesinin ilk eta-
bını kadınların yoğun katılımı ve ilgisi ile gerçekleştirdi. Erken Tanı Hayat 

kurtarır, Medeni Kanun, Kadının Hakları Ve Ametem uzmanları Psik.Gökhan Öz ve 
Gökhan Tatlı ile "Çocuklarımızı Madde Bağımlığından nasıl uzak tutarız!" konuları 
ile çok verimli ve keyifli bir eğitim süreci geçirildi.

Mersin Olba RK Mülteciler İçin Sosyal Uyum Projesi

Mersin Olba Rotary kulübünün 4 hafta sonu boyunca devam eden Sosyal 
Uyum projesi 7 Kasım tarihinde başlatıldı. Projenin amacı din, dil, ırk ay-

rımı yapmadan; göçmen, mülteci ve yerli halktan oluşan çocukları sanat, felsefe ve 
spor ile buluşturmak ve bunu yaparken çocukların da birbiri ile uyumunu sağla-
mak, adaptasyon sürecini hızlandırmak ve farkındalıklarını arttırmak olarak be-
lirlendi. Çocukların yüzündeki gülümseme görülmeye değerdi.

26 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / K A S I M  2 0 2 0

2430



KULÜPLERDEN HABERLER

Gaziantep Alleben RK'dan eğitime destek

Gaziantep Alleben Rotary Kulübü, "Bir Köyümüz Var" projesi kapsamında 
Şehitkamil Dımışkılı İlköğretim Okulu’na da yeni bir Atatürk büstü yap-

tırdı, depo olarak kullanılan bir odayı Müdür odası olarak tefriş etti ve okulun per-
delerini, elektrik tesisatını da yeniledi. Öğrenim gören 35 öğrenciye de kırtasiye 
yardımı yapıldı. Proje kapsamında ayrıca Sakçagözü Hisar İlköğretim ve Ortaoku-
lu’nun Müdür Yardımcısı odası mobilyalar ile tefriş edildi.

Eskişehir Rotary Kulüpleri ve Bozüyük RK mimar ve 
mühendisleri buluşturdu 

Eskişehir ve Bozüyük Rotary Kulüpleri Mesleki Dostluk Komitesinin düzen-
lediği Mimar ve Mühendis Rotaryenlerin buluşması Eskişehir’de gerçek-

leşdi. Değerli bilgilerin paylaşıldığı, dostlukların pekiştirildiği bu toplantının evsa-
hipliği Eskişehir'de bulunan tüm kulüpler ve Bozüyük Rotary Kulübü tarafından 
organize edildi.

Adana Tepebağ RK'dan köy okuluna yardım

Adana Tepebağ Rotary Kulübü, Adana’nın Topalak Köyündeki okulun tu-
valetlerini yeniledi ve ihtiyaçları olan projeksiyon makinesini hediye etti.  

Eğitime destek amacıyla yapılan bu proje ile ilgili olarak da Tepebağ RK, aynı köyde 
bir de Rotary Toplum Birliği kurdu.

Adana Güney Rotary Barış Parkı'nın heykelini yeniledi

Rotary'nin odak alanlarından biri olan Barış, dünyanın her köşesinde 
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Barışı her zaman için hatır-

latmak amacıyla bundan yıllar önce Adana Güney Rotary Kulübü Barış Parkına bir 
güvercin heykeli yaptırmıştı. Aradan geçen süre içinde meydana gelen yıpranma 
nedeniyle, Park'taki Güvercin Heykeli yenilendi.

Samsun Rotary'den öğrencilere tablet

Günümüzün pandemi koşullarında eğitimin çevrimiçi yapılmasının yoğun-
laştığını dikkate alan Samsun Rotary Kulübü, Lösemili Çocuklar haftası 

dolayısı ile Samsun LÖSEV Merkezine ve Samsun ÇYDD ‘nde ihtiyaç sahibi çocuk-
lara 10 adet Tablet Bilgisayar hediye etti.

Samsun Atakum Rotary'den eğitime destek

Samasun Atakum Rotary Kulübü eğitime desteğe yönelik projelerine de-
vam ediyor. Projeleri kapsamında kulüp Kuşkayası Köyünde ihtiyaç sahibi 
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3 üniversite öğrencisine eğitimlerine destek olabilmek için tablet bilgisayar hedi-
ye etti. Bir diğer projede de Erzurum'un Hınıs ilçesi Yelpiz köyü Ortaokuluna boya 
malzemesi ve kütüphaneleri için 5 koli kitap gönderdi.

Ordu Rotary'nin kermesi

Ordu Rotary Kulübü, 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde Ordu Merkez Köprü-
başı mevkiinde, kulüp üyeleri ve eşlerinin ortak çalışmasıyla Demir Ali be-

beğe bir nebze daha nefes olabilmek ve gelirini Demir Ali'nin ailesine vermek için 
planladıkları yiyecek ve diğer ürünleri, Rotaryenlerin evlerinde hazırladığı veya ev-
lerindeki eşyaları getirerek sattığı bir kermes düzenlediler. İlk gün itibariyle çok 
ilgi gördüler, Ordu Rotary Demir Ali'ye desteğe devam edecek.

Yenimahalle Rotary Kulübü Yazarlık Yarışması

Yenimahalle Rotary Kulübü tarafından "3Y YARATICI YAZARLIK YARIŞMA-
SI" düzenlenecek. Kulüp tarafından düzenlenen "3Y YARATICI YAZARLIK 

YARIŞMASI" 2 kategoride ÖYKÜ türünde yapılacak. Yarışmaya son başvuru tarihi 
15 Mart 2021 olarak tespit edildi. Genel Yarışma şartlarına, Katılımcı formuna ve 
Sponsorluk formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://yenimahallerotary.org/2020/10/25/yenimahalle-rotary-kulubu-o-
larak-3y-yaratici-yazarlik-yarismasi-duzenliyoruz/

Mersin Akdeniz Rotary Kulübü eğitim desteği

Rotary kulüplerinin eğitim destekleri çeşitli ortamlarda ve yöntemlerle de-
vam ediyor. İçinde bulunduğumuz pandemi ortamında eğitim sisteminin 

çevrimiçi olarak düzenlenmesi de bir çok aile için zorlukları da beraberinde getir-

di. Eğitimin internet üzerinden yapılması için kullanılacak bilgisayar, tablet ve en 
önemlisi de internet bağlantısı bir çok ailenin bütçe sınırlarını zorlayan faktörler 
olarak ortaya çıktı. Rotary de bir anlamda bu ortamı eğitime destek için kullan-
maya başladı.

Bunun bir güzel örneğiinde, Mersin Akdeniz Rotary Kulübü, Uzaktan Eğitime 
destek kapsamında iki çocuğun daha eğitimlerine yeniden başlamasını sağladı. 
Bu amaçla çocuklara tabletleri teslim edildi. Ayrıca evlerinde internet’de olmadığı 
için, internet başvurularını da gerçekleştirip ödemelerine sponsor oldu.

Karia Rotary Kulübünden 
çocuk kütüphanesi

Karia Rotary Kulübü, 2440 Böl-
ge 2020-21 dönemi için baş-

vurduğu Bölge Teşvik Proje desteği sa-
yesinde Bodrum Peksimet Köyü Çocuk 
Kütüphanesi’nin   kırtasiye ve etkinlik 
malzemesi ihtiyaçlarını karşıladı. Ka-
ria Rotary Kulübü tarafından ihtiyaç 
duyulan kitaplar kütüphaneye teslim 
edildi.Karia Rotary Kulübü üyelerinden 
GDB Nesrin Ergün ve As başkan Sai-
de Kurt, Bodrum Ahmet Kırtasiyenin 
de destekleriyle hazırlanan Kırtasiye 
malzemelerini Peksimet çocuk kütüp-

hanesi sorumlusu Güler Somer’e yerinde teslim ettiler.
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Marmaris RK İkiz Kulübü ile beraber 
engelli yatağı temin etti

Rotary'nin ulsulararası ilişkileri güçlendirmesinde çeşitli ülkelerin kulüple-
rinin kardeş kulüp olarak hizmete soyunmaları önemli rol oynuyor. Bunun 

güzel örneklerinden birini Marmaris Rotary Kulübü gerçekleştirdi. Ukrayna,nın 
Cherkasy Rotary kulübü ile kardeş kulüp olan Marmaris Rotary  Kulübü, müşterek 
girişimle  bir adet Engelli Yatağını ihtiyaç sahibi aileye teslim etti.

Konak RK İkiz Kulüp Anlaşması İmzaladı

Pandemi döneminde karşılıklı ilişkilerin kısıtlandığı bir ortamda, bihassa 
uluslararası alanda iş yapmak kolay değil. Buna rağmen Konak Rotary 

Kulubü yaptığı girişim sayesinde Nepal’den Gopal ve Arghakhanchi Kulupleri ile 
"İkiz Kulüp anlaşması" imzaladı. .

Karşıyaka Rotary Kulübü hızlı başladığı dönemde 
projelerine devam ediyor

Karşıyaka Rotary Kulübü, 2020-21 
Döneminde hızlı başladığı hizmet 

projelerine pandeminin menfi koşullarına 
rağmen hızla devam ed iyor.  Dönemin kulüp 
projelerinden biri olan  " Kadınlara Yönelik 
Meslek Edindirme Projesi" de bunlardan bir 

tanesi. Kulüp ilk olarak eğitim desteği sağladığı öğrencilerin annesi ile işe başladı 
ve birisinin Tıbbi Sekreterlik Kursuna kaydını yaptırdı. Bu anne kursu tamamlayıp 
sertifikasını alınca ikinci annenin de aynı kursa kaydı yaptırıldı. Kurs Tıbbi Sekre-
terlik Eğitimi - Hasta Kabul İşlemleri kursu olarak işlev görüyor ve bitirenler Tıbbi 
Sekreterlik Sertifikası alıyorlar. Bu program hastanelerde, muayenehanelerde, 
sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde çalışmakta bulunan tıbbi sekreter-
lerin çalışmaya devam edebilmeleri için veya bu iş yerlerinde işe başlayacak olan 
adayların çalışabilmeleri için zorunlu tutulan bir eğitim programı.

Onkoloji bölümündeki çocuklara hediye

Karşıyaka Rotary kulübü Tepecik hastanesi onkoloji ve diğer çocuk servis-
lerinde tedavi olan çocukları sevindirmek için hazırladığı aktivitede yeni 

yıl için çocuklara verilmek üzere hediyeler hazırlattı. Daha sonra hediyeler kulüp 
üyelerinin bizzat katıldıkları bir ziyarette  çocuklara teslim edildi. Çocukların yüz-
lerindeki mutluluk çalışmanın boşa gitmemiş olduğunun bir göstergesi idi.

Diğer projeler

Karşıyaka Rotary bir diğer projesini de Eçev ile gerçekleştirdi. Proje kap-
samında İstanbul Sanal Maratonuna kulüp olarak katılarak 30 öğrenci-

nin yıllık bursunu karşılandı. Kulüp kurumsal katılımda en çok bağış gerçekleşti-
rerek ilk sırada yer aldı.

Bu arada kulübün "Sevgi Evleri" çorba projesi de devam ediyor. Sürekliliği 
olan bu proje kapsamında her ay bir miktar çorba çocuklara gönderiliyor. Örneğin  
Kasım ayında alınan bağışlarla 24 adet konserve çorba gerekli yerlere ulaştırıldı. 
Destek olmak isteyenler  2 çorba için 20 TL katkıda bulunuyorlar.

Dokuz Eylul RK Görsel Yarışma düzenliyor

Dokuz Eylül Rotaract ve Dokuz Eylül Rotary ailesi, ortak başlattıkları "Sür-
dürülebilirlilik Ve Çevre Seminerleri" ile yine Rotary'de iz bırakacak bir 

aktiviteye imza atmaya hazırlanıyor. "Dönüşüm Evde Başlar" teması ile başlatılan 
sloganın ilk seminerinin gerçekleştirileceği 20 Şubat 2021’de, bu organizasyon 
için Rotaraktörler arasında bir yarışma gerçekleştirilecek. Yarışmada Seminer 
için kullanılacak afişler seçilecek ve seçilen ilk 5 kişiye de kulüp tarafından ödüller 
verilecek.
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KULÜPLER’DEN HABERLER

Bu ödüller şöyle: 
1. Ödül, Denizatı Hotel'de 1 Gece Çift Kişilik Konaklama (Mayıs Ve Haziran Ay-

larında Geçerli)
2. Ödül Murano’s Restorant’ta 2 kişilik Akşam Yemeği (Kısıtlamalar bittikten 

sonra)
3.Ödül  Tuzu Biberi Restorant’ta 2 Kişilik Kahvaltı (Kısıtlamalar bittikten son-

ra)
4.Ödül 150 TL lik D&R Hediye Çeki
5. Ödül 100 TL lik D&R Hediye Çeki
Başvurular 10.12.2020 ile 10.01.2021 tarihleri arasında yarışma linki üze-

rinden yapılabilecek. Yarışma ile ilgili şartname ve formlar link ekinde yer almak-
ta. Yarışma Sonuçları Web sitesi ve sosyal medya aracılığı ile duyurulacak.

Rotary Markası, Algısı ve İtibarı Semineri başarıyla 
tamamlandı

Osmangazi ve Yeşil Rotary Kulüpleri evsahipliğinde 12 Aralık 2020 tarhin-
de gerçekleşen Rotary Markası, Algısı ve İtibarı Seminerine Kurumsal 

İletişim ve İtibar konularında Uzmanlar Sayın  Salim Kadıbeşegil ve Dr Cengiz Ta-
vukçuoğlu katıldı, Seminer Gençlerin aktif katılımı ile zenginleşti.  

Seminer kaydını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: https://youtu.be/fT2W9S-
4HDYY

Güvercinada Rotary Kulübünün Atık İlaç Toplama 
Kampanyası Duyurusu

Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü 
belediye ile işbirliği yaparak çevre 

için çok faydalı olabilecek bir proje başlattı.
Bilindiği gibi, atık ilaçların bilinçsizce atılma-
sı, lavabolara dökülmesi çevre ve insan sağ-
lığını doğrudan etkilemekte. Tuvaletlere dö-
külen ilaçlar da şehir kanalizasyon sistemine 
ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar 
suya, havaya ve toprağa geçerek evlerimize 
ulaşmakta. İlaçların havaya, suya, toprağa 
geçmesi ve yetiştirilen besinler, içilen sular-
la kişilerde bağışıklık sistemi, üreme sistemi, 
hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar 
görmesine neden olmakta. Sudaki kimyasal-
lar, ne yazık ki her yıl iki milyon insanın ölü-
müne neden olmakta. Bu nedenle evlerde ya 
da eczanelerde kalan kullanım ömrü dolan 
kırık veya bozulmuş atık ilaçların kontrollü 
toplanması gerekmekte. İlaç atıkları, üzerinde "Atık İlaç" ibaresi bulunan biriktir-
me ekipmanlarında toplanmalı. Belediyeler tarafından kurulmuş olan 1. sınıf atık 
getirme merkezlerine getirilmeli veya getirilmesi sağlanmalı. Atık ilaçların kont-
rollü bir şekilde bertarafının sağlanması ve piyasaya yeniden sunulmasının engel-
lenmesi gerekmekte. Güvercinada Rotary Kulübü Kuşadası Gazibeğendi eczane-
sinden başlayarak diğer eczanelerin de önlerine  konacak kutularda ilaç atıklarını 
toplayıp Belediyenin araçları ile atık getirme merkezine götürülüp imha edilmesini 
sağlayacak.Bu farkındalık için Kuşadası Belediyesine ait Billboardlarda Proje Gör-
seli de sergilenmekte.

Varyant Rotary'den e-atık kampanyası

Uluslararası Rotary'nin 
Çevre'yi de odak alanla-

rının yedincisi olarak açıklama-
sından sonra, çevreyi temiz tut-
maya yönelik projeler de kulüpler 
tarafından daha sıklıkla hayata 
geçirilmeye başlandı. Rotary Ku-
lüpleri zaten her zaman çevre 
duyarlı kurumlar olarak, özellikle 
ağaç dikimi ve benzeri alanlarda 
projeler geliştirmişlerdi. Varyant 
Rotary Kulübü de E-Atık toplama 
kampanyası başlatarak bu konu-
da önemli bir adım attı. Projenin 
kapsamında hem e-atıkların top-
lanması, hem de fidan dikilmesi 
ilginç bir yaklaşım oldu. 
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