
KULÜPLERDEN HABERLER

Özel gereksinimli çocuklar için dünyada sadece dört 
örneği olan ve Bornova Belediyesi, Erke Özel Eği-
tim ve Rehabilitasyon Merkezi, Erke Özel Sprocular 

Kulübü Derneği, Özsu Balık ve Karşıyaka Rotary kulübünün 
de katıkılarıyla gerçekleşen Terapi Bahçesi, Bornova’da  dü-
zenlenen neşeli bir törenle açıldı. 

Bornova Belediyesi’nin tahsis ettiği 4 bin 500 metrekare-
lik alanda kurulan Erke Terapi Bahçesi’nin açılışına özel ge-
reksinimli çocukların mutluluğu damga vurdu. Terapi Bah-
çesi’nde özel gereksinimli çocukların binicilik destekli terapi 
ünitesinden duyu bahçesine, yalın ayak yürüme parkurun-
dan, denge parkurları gibi pekçok eğitim alanı bulunuyor.  

DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ
Erke Terapi Bahçesi'nin Kurucusu Banu Kavalar,  günü-

müzde otizm, obezite, hiperaktivite, öğrenme bozuklukları 
gibi sorunların artış gösterdiğine dikkat çekerek "Kurduğu-
muz terapi bahçesi ile açık alanda doğanın iyileştirici 
etkisinden yararlanarak eğitimin kalitesini ve niteli-
ğini arttırmayı amaçlıyoruz. Burada özel bireylerimiz 
için eğlenceli parkurların yanında, aynı zamanda top-
rakla uğraşıp, çiçek ve sebze yetiştirebilecekleri horti-
kültür alanı oluşturduk" dedi.  Özel gereksinimli çocukla-
rın en büyük sorunun evden dışarı çıkamamak olduğunu ifa-
de eden Kavalar "Terapi Bahçesi ihtiyaç duyan herkesin 
evden dışarı çıkıp buluştuğu ve terapi desteği alacağı  
bir  alan olacak" diye konuştu. 

HERKESE AÇIK
Terapi Bahçesi’nin dünyadaki en iyi örneklerinden ilham 

alınarak tasarlandığını söyleyen Kavalar "Engelli bireyle-
rin yanı sıra fiziksel, ruhsal ve zihinsel terapi deste-
ğine ihtiyaç duyan herkese ücretsiz olarak yararlana-
bilecekleri bir alan sunduk.  Doğru ekipmanlarla, iyi-
leştirme sürecini hızlandırmayı ve eğitimin niteliğini 
artırmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki bu bahçe konuk-
larımız için hem terapi, hem de tedavi niteliğinde ola-
cak" dedi.  2440. Bölge Federasyon Başkanı Guvernör Ala-
eddin Demircioğlu da engel-
li kişilerin kapalı alanlara 
mahkum olduğunu, Terapi 
Bahçesi’nin bunu tersine çe-
vireceğini söyledi. Alanı 20 
yıllığına tahsis ettiklerini 
söyleyen Bornova Belediye 
Başkanı Olgun Atila da "Ge-
leceğe umutla bakmamı-
zı sağlayan, hayata daha 
sıkı sıkıya bağlanmamız 

için bize ışık yakan güzel yürekli kardeşlerimizin artık 
çok özel bir parkı var" dedi. 

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla tarafından açılışı 
yapılan parkı Karşıyaka Rotary Kulübü Vakıf projesi şekline 
dönüştürememesine rağmen, kulübün destek olmayı taahhüt 
ettiği bu projeye inanan ABD'deki 6550. bölgeden Libertyville 
Sunrise Rotary kulübü de 2.000 dolar katkıda bulundu.

Türkiye’nin ilk Terapi Bahçesi, Bornova’da hizmete açıldı

Terapi Bahçesinin genel görünümü altta. Herkese açık olan terapi 
bahçesinde çocukların faydalanmakta oldukları aktivitelerden bazıları 

yukarıdaki resimlerde  
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UR Vakfı ve Rotary kulüplerinden Yedi Mart Hastanesi’ne 
tıbbi ekipman bağışı 

Uluslararası Rotary Vakfı, Adana Rotary Kulübü ve İskenderun Rotary 
Kulübü ile USA’dan New Haven Rotary Kulübü ve Yale Koleji Rotaract 

Kulübü "Uluslararası Rotary Vakfı Küresel Bağış Projesi" kapsamında Osma-
niye’nin Kadirli ilçesindeki Yedi Mart Hastanesi’ne 1 adet röntgen cihazı ile 1 
adet küvöz hibe etti.

16 Ocak 2019 Çarşamba günü, 2430. Bölge Guvernörü N. Altan Arslan, 
Osmaniye İl Kamu Hastaneleri Müdürü, Kadirli İlçe Sağlık Müdürü ve Rotar-
yenlerin katıldığı teslim töreninde, hastane başhekimliği ile teslim protokolu 
imzalandı.

Törende konuşan Adana Rotary Kulübü Dönem Başkanı Yaşar Yiğit; "Bu 
proje; USA’dan New Haven Rotary 
Kulübü ve Yale Koleji Rotaract Kulü-
bü gibi 8 kulübün maddi destekleri 
ile Connecticut Rotary Kulübü’nün 
eski başkanı ve Türk asıllı Amerikan 
vatandaşı olan Sam Topal ile Adana 
Rotary Kulübü’nün geçmiş dönem 
başkanı Lütfi Soyupak ve İskende-
run Rotary Kulübü’nün geçmiş dö-
nem başkanlarından Serdar Kelah-
met’in öncülüğünde, Adana Rotary 
Kulübü üyesi Kemal Attila’nin çaba-
ları sonucu bir Rotary Vakıf projesi 

olarak hayata geçmiştir. Geliştirilen bu Rotary Vakıf projesi ile hibe edilen ci-
hazlar, özellikle mültecilerin yoğun yaşadığı ilçe olan Kadirli’deki hastalara ve 
yeni doğan çocuklara hizmet edecektir" dedi. 

Projenin toplam bütçesi 52.550 USD olup, Adana Rotary Külübü’nün bu 
projedeki görev ve sorumluğu tıbbi teçhizatların hastaneye teslimi, kayıt al-
tına alınması, kurulumu, teçhizatların amacına uygun şekilde kullanımını sağ-
lamak oldu.

Adana Rotary Kulübü Derneği Dönem Başkanı Yaşar Yiğit konuşmasın-
da şu noktalara dikkati çekti: "Adana’nın ilk, Türkiye’nin 7. Rotary kulübü olan 
Adana Rotary Kulübü bugüne kadar yüzlerce toplum hizmeti projesi gerçek-
leştirmiş ve kurulduğu günden bu yana, bilgi ve birikimlerini toplum ile payla-
şabilmek için çeşitli projeler üretmiştir." 

Adana Rotary'den Meslek Hizmet Ödülü

Bu sene 50. yılını kutlayan Türkiye'nin en eski 7. Rotary kulübü olan 
Adana Rotary Kulübü, bu yılki Meslek Hizmetleri Ödülünü, başarıları 

ile yeni nesillere ilham kaynağı olan değerli sanatçımız Hande Küden’e verdi. 
Berlin’de Alman Senfoni Orkestra’sında 2. Başkemanist olarak görev yapan 
26 yaşındaki Hande Küden, keman çalmaya olan tutkusu ile sanat yaşamı için 
çok kısa denebilecek bir sürede, çok genç yaşta çıktığı yolda Türkiye’yi yurtdı-
şında başarıyla temsil etmekte. Başarılı bir sanatçı olmasının yanında, Ada-
na’da yetişmiş olması da ayrı bir gurur kaynağı. 

Ünye Rotary Kulübü tekrar faaliyete başladı

1988 yılında kurulan Ünye Rotary Kulübü uzun yıllar hizmet verdikten 
sonra, kurucu üyelerinin vefat etmesi ve bazı üyelerin sağlık prob-

lemleri nedeniyle 2016-2018 yılları arasında çalışmalarına ara vermişti.
Ünye Rotary Kulübünün tekrar faaliyete geçmesi için, UR 2430. Bölge Gu-

vernörlüğü tarafından Ordu Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Hakan Ka-
rakaş ve Dönem Başkanı Tansu Odabaş görevlendirildi. Ünye Rotary Kulübü, 
2018 yılında Ordu Rotary Kulübünün destekleri ile tekrar çalışmalara başla-
dı ve yeni katılan üyeleri ile toplantılara başlandı. Çalışmalar tamamlandıktan 
sonra 18.02.2019 günü Ünye Atik Otel’de yeni üye kabul töreni yapıldı. Bu tö-
rene UR 2430.Bölge Guvernörü Nuri Altan Arslan, Guvernör Yardımcısı Ha-
kan Doruk ve Mehmet Murat Berk,  Samsun, Sinop, Ordu ve Giresun Rotary 
Kulüpleri’nden misafirler katıldı. 

Ordu RK Meslek Hizmet Ödülü

Rotary, İş ve Meslek yaşamında en iyiyi, en güzeli ve en doğruyu özen-
dirmek için etik değerlerini bozmaksızın, fedakârlıkla hizmet ederek 

mesleki başarıyı yakalamış, ya da mesleğinde özel bir başarı elde etmiş kişile-
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rin topluma ve yaşadıkları çevreye olan katkılarını da değerlendirerek ödül-
lendirmekte.

Ordu Rotary Kulübü her yıl geleneksel olarak vermiş olduğu Meslek Hiz-
met Ödülünü bu yıl, yıllardır sürekli olarak gerçekleştirdiği yüksek ihracat ile 
bölgenin ekonomik kalkınmasına, bölge halkının sosyal ve ekonomik güçlen-
mesine fırsatlar yarattığı için sanayici Mustafa Poyraz’a verdi.

Mustafa Poyraz’ın "Meslek Hizmet Ödülü" 30 Ocak 2019 Çarşamba günü 
Ordu, Ünye, Giresun Rotary Kulüpleri ve Ordu Rotaract Kulübü ile birlikte dü-
zenlenen Intercity toplantısında UR 2430.Bölge Guvernörü Nuri Altan Arslan 
ve Guvernör Yardımcısı Hakan Doruk’un katılımı ile Boztepe Radisson Blu Otel-
de düzenlenen eşli gecede takdim edildi.

Ordu Rotary Kulübü Başkanı Tansu Odabaş yaptığı konuşmada "Bugün 
burada kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini yerine getirebilmenin 
onurunu yaşıyoruz. Siz Sayın Mustafa Poyraz meslek hayatınız boyunca yaptı-
ğınız örnek çalışmalar ile hem meslektaşlarınıza hem de bizlere örnek oldunuz. 
Ordu Rotary Kulübü olarak, iş ve meslek insanlarına yarattığınız bu onuru, gös-
terdiğiniz bu ışığı ve hizmet idealimizi yücelten bu katkınızı şükran ile anıyor ve 
bugün takdim edeceğimiz MESLEK HİZMET ÖDÜLÜ ile bu onuru gelecek kuşak-
lara aktarmak istiyoruz" dedi ve plaketini takdim etmek üzere UR 2430.Bölge 
Guvernörü Nuri Altan Arslan’ı davet etti. Guvernör Nuri Altan Arslan bu güzel 
ödülü takdim etmekten duyduğu mutluluğu ifade ettikten sonra plaketi Mus-
tafa Poyraz’a takdim etti.

Daha sonra söz alan Mustafa Poyraz, bu ödüle layık görülmesinden dolayı 
mutlu olduğunu ifade ederek, Ordu Rotary Kulübüne ve yönetim kuruluna te-
şekkürlerini sundu.

Nemrut Rotary'den okullarda hijyen eğitimi

Adıyaman Nenmrut Rotary Kulübü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile işbirliği yaparak okullarda öğrencilere "Hijyen" eği-

timleri veriyor. Adıyaman Merkez Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Mesleki ve Teknik 
Anadolu lisesinde okuyan öğrencilere Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 
Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Hemşirelerinden Şengül Kayaalp ve Serap Çelik 
Sönmez tarafından başta kişisel hijyen olmak üzere çevre, gıda ve okul hijyeni 
konularında görsel eğitim verildi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hasan Öztürk, her yıl 
düzenli olarak gerçekleştirdikleri sağlık konulu eğitim çalışmaları kapsamın-
da bu yıl okullarda “Hijyen” eğitimleri vermeye başladıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin bu proje kapsamında 
gösterdikleri duyarlılığa dikkat çeken Öztürk "Sağlığa zarar verecek ortam-

lardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin 
tümü hijyen olarak tanımlanır. Hijyen kuralları yaşam alanlarımızın tümü için 
geçerlidir. Hijyen, kelime olarak sağlam, sağlıklı anlamına gelmekle birlikte 
genel anlamda ele alınacak olunursa, sağlığa zarar verecek ortamlardan ko-
runmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü ola-
rak ifade edilmektedir. Bizler ilk olarak kişisel hijyen ile başlayan bir süreçte 
öğrencilerimizi bilinçlendirmek için gayret ediyoruz. Bu konuda bizlere destek 
olan eğitimcilerimize, okullarımıza, İl milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğümüze te-
şekkür ederiz" dedi.

Gençler kod yazma ve klavye eğitimi alacak

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ve Adıyaman Toplum Birliği tarafın-
dan organize edilen Sılıcon Valley Star Rotary Club ve Bahçelievler 

Rotary Kulübünün maddi desteği ile Adıyaman Halk Eğitim Merkezine 16 adet 
bilgisayar bağışı gerçekleştirildi.

Adıyamanlı gençlerin bilgisayar eğitimlerine katkı sağlamak ve yeni tek-
noloji bilgisayarlar ile eğitim almalarına imkan sağlamak amacıyla anlamlı bir 
projeye imza attıklarını belirten Nemrut Rotary Kulübü dönem Başkanı Hasan 
Öztürk, Halk Eğitim Merkezinde açtıkları Sılıcon Valley Bilgisayar Laboratuva-
rında gençlerin öncelikle bilgisayar kullanımı ve kod yazma eğitimi alacaklarını 
söyledi.

Teknoloji ile birlikte bilgisayar kullanımının giderek yaygınlaştığını belir-
ten Başkan Öztürk, "Günümüzde hangi sektörde iş yaparsanız yapın mutlaka 
bilgisayar kullanımını bilmek gerekiyor. Özellikle iş arayan gençlerin kendilerini 
bu konuda geliştirmeleri ve geleceğin en önemli sektörü haline gelen kod yaz-
ma eğitimi ile kendilerine meslek edinmelerini çok istiyoruz. Bu konuda Adıya-
man Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Sılıcon Valley Bilgisayar 
Laboratuvarında binlerce gencimiz eğitim alacak. Şimdiden hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Fırat ve 
Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç, bilgisayar bağışından dolayı emeği geçen 
herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Meslek Hizmet Ödülü Aziz Çelik’e verildi

Adıyaman Rotary Kulübü, 20. yılını kutladığı gecede Rotary Meslek Hiz-
met ödülünü 1947 yılında Adıyaman merkeze bağlı Terman Köyü’nde 

dünyaya gelen bestekâr Aziz Çelik’e verdi.
Nemrut Rotary Kulübü Kurucu Başkanı Erdal Oranlı tarafından plaketini 

alan Aziz Çelik, "Hayatımın bu anlamlı ödülünü almaktan büyük bir onur duy-
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emekler veren kurucu Başkanımız Erdal Oranlı ve Yesemek Rotary Kulübüne 
teşekkür eden Başkan Öztürk, şöyle konuştu: "İyi ki böyle güzel bir birlikteliği 
gerçekleştirmiş bizleri bir araya getirmişler. Kurulduğumuz günden buyana 
birçok proje ile binlerce insana dokunmayı başarmış olan Adıyaman Nemrut 
Rotary Kulübü üye sayısı az olsa da yaptığı işler ve projeler gerçekten çok bü-
yük. Gücümüzü aile olmaktan alıyoruz. Gelecekte daha büyük işlere ve projele-
re imza atabilmek dileğiyle hepimizin ve kulübümüzün 20. yılı kutlu olsun. Ben 
geçmişte kulübümüzde hizmet etmiş ancak şu anda aramızda olmayan üye ve 
Başkanlarımıza da teşekkür ederim. Sizlerle olmaktan ve bu güzel ailenin bir 
ferdi olmaktan onur duyuyorum.  Başta her zaman bizlerin yanında olan eşle-
rimize ve sizlere, kulübümüze verdiğiniz destek ve projelerimize harcadığınız 
emekleriniz için teşekkür ederim."

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 20. Yılını kutladığı gecede yeni üye olan 
İsmet Atay ve Emrah Candar’a rozetlerini takarak hep birlikte 20. Yıl pastasını 
kesmeyi de ihmal etmedi.

dum. Sizlere çok teşekkür ederim" dedi.
Türkiye müzik piyasasının son 50 senesinde ünlü sanatçılara yaptığı bes-

telere hayat veren Aziz Çelik, 80’den fazla beste ile Türkiye’nin en fazla tanı-
nan bestekârlarından  olup, "Türkmen Gelini"yle hüzünlendiren, "Gurbet Ku-
şu"yla ağlatan, "Düz Dara Yar Düz Dara, Yar Zülüfün Düz Dara" diyerek sevgili-
lere serenat yaptıran, hayatı beynelminel filmlere konu olmuş, 50 yıllı aşkın bir 
süredir sanat hayatında önemli işler başarmış Adıyamanlı bir sanatçı.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 20 Yaşında

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, 20. Kuruluş Yıldönümünü Antio-
chos Otelde düzenlenen gecede kutlayarak 2 yeni üyenin de rozetle-

rini taktı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 
Başkanı Hasan Öztürk,  her geçen gün büyüyen hizmetleriyle topluma ve ya-
şadığımız kente değer katmak için çalışan büyük bir aile olduklarını söyledi.

20 yıl önce Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün kurulmasında büyük 

Aspendos Rotary'den 3 bölge için RYLA
Aspendos Rotary Kulübü, 14-17 Şubat 2019 tarihle-

ri arasında Antalya Fame Rezidance Otel’de Türki-
ye’deki üç bölge olan  Uluslararası Rotary 2420, 2430, 2440 
Bölge Kulüplerinden gönderilen 39 katılımcı ile ilk defa ulu-
sal düzeyde gerçekleştirilen Ulusal Rylakademi programını 
başarıyla tamamladı. 

 Daha önce bölgelerinde yapılan RYLA programlarında 
bulunmuş gençlerin katılımı ile yapılan Rylakademi, progra-
mı ile ilgili en güzel düşünce ve değerlendirmenin, akademi-
ye katılan bir öğrencinin duygu ve düşüncelerini paylaşmak 
olduğunu inanarak, Yaşar Sobutay Ulusal Rylakademi ka-
tılımcısı Ayşe Ege Küheylan’ın göndermiş olduğu mektubu 
burada paylaşıyoruz: 

Sevgili Aspendos Rotary Ailesi, 
14-17 şubat tarihleri arasında düzenlenen Yaşar Sobutay Ulusal RYLA 

Akademi organizasyonundaki büyük çaba ve emekleriniz için sonsuz te-
şekkürlerimi sunarım. Rotaryen büyüklerimiz çok yorulmalarına rağmen 
yüzlerindeki gülümseme ile hepimizin yorgunluğunu aldılar ve birlikte çok 
verimli, eğlenceli bir süreç geçirdik. Ayrıca birbirinden değerli konuşma-
cılar işlerini bir kenara koyup farklı şehir ve ülkelerden gönüllü olarak biz-
leri eğitmek, aydınlatmak için gelmişlerdi, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür 
ederim. 

Rotary’nin çeşitli zamanlarda ve farklı şekillerde hayatıma dokunuşları 
o kadar değerli ki buna bir yenisini eklediğim için çok mutluyum. Bu etkin-
likte farklı şehirlerden kazandığım çok güzel dostlukların yanı sıra birçok 
konuda vizyon ve farkındalık kazandım. Her meslek alanından insanların 
birlikte olduğu üç gün içinde hukuk öğrencisinin nano-teknoloji, mühendis-
lik alanındaki insanların ise iletişim konuları hakkında ne kadar güzel soru 
sorduklarını ve pür dikkat dinlediklerini gördüm. Bunun gibi birçok konuş-
mada kimsenin kendi alanında kısıtlı kalmadığı genç bir neslin parlayan 

gözlerini gördüm. RYLA’nın açılımı olan “Rotary Yarının Liderlerini Arıyor” 
hedefinin başarıya ulaştığına inanıyorum ve bir Rotaract olarak Rotary Ku-
lübü’nün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. 

Bu organizasyonun konusu olan 2016’da yürürlüğe giren 17 maddeli 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin amacı "gelecek ne-
siller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru 
seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürümektir". Bu 
17 hedef ülkemiz insanlarının beynindeki kalıplaşmış kısımları değiştirmeyi 
de amaçlar yöndedir ve 2030 yılına kadar her başarılacak hedefin Türkiye 
için bir devrim niteliğinde olacağına inanıyorum. Her insan bir kıvılcımdır, 
kıvılcımlar büyür ateş olur ve ben değil biz oluruz, toplum oluruz, ülkemiz 
oluruz. Atatürk’ün de Gençliğe Hitabesi’nde dediği gibi "Muhtaç olduğumuz 
kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur." 

İyi ki Rotary ile tanıştım !
Saygılarımla, 
Ayşe Ege Küheylan”
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Yahya Kaptan Rotary Kulübü yoğun çalışma içinde

2420. Bölgenin yeni kurulan kulüplerinden olan Yahya Kaptan Rotary 
Kulübü,  kurulduğu ilk günden beri çalışmalarında fark yaratmaya ve 

devamında İlham Kaynağı Olmaya özen gösteriyor. 
Eğitime Destek projesi ile "İlham Kaynağı" olmak üzere çıkılan yolda ilk 

durak Derince Özel Eğitim ve Uygulama Okulu oldu. Özel çocukların aileleri-
nin hem bekleme salonu hem de meslek kursları için kullanacakları konteyner 
bağışı ile beraber, spor odalarının düzenlenmesi de gerçekleştirildi. Rotaryen 
eşleri de projeleri çerçevesinde atkı ve bereleri ile çocukları ısıttılar. Onların 
gözleri parladı, Rotaryenler ilham kaynağı olmanın gururunu yaşadılar. 

Kulübün ikinci durağı Kocaeli Başiskele Vezirçiftliği Ortaokulu oldu.13 
derslikli okulun 332 öğrencisine kitaplar dağıtıldı. Her sınıfa girerek tek tek 
verilen kitapların çocukların gözlerinde yarattığı mutluluğa şahit olundu ve en 
güzel hediyenin kitap olduğu bir kez daha kanıtlandı.

 

Vezirçiftliği Ortaokulunun önemli bir eksiği olan ana giriş kapısı Başkan 
Filiz Akkaş’ın katkılarıyla yenilendi.Eğitime Destek projesinde büyük katkıda 
bulunan Dolphin AVM’nin Değerli Yöneticisi Emre Tezcan Bey’e şükran plaketi 
takdim edildi.

 .
Kadının İnsan Hakları Paneli

Kocaeli Yahya Kaptan Rotary kulübünün düzenlediği "KADININ İNSAN 
HAKLARI" konulu panel başarıyla gerçekleşti. Coğrafyamızda kadı-

nın adının yok olması ile karşı karşıya kaldığı bu zamanda, yaşanan gerçekler 
dinlendi, sorgulandı ve çözüme nereden başlanacağı tartışıldı. Eğitimin çok 
gerekli olduğu, bu panelin Konferans Salonlarında yapılmayacağı görüldü. 
Köylerde, mahallelerde dahası evden çıkarılmayan, şiddetin sadece fiziksel 
değil her türlüsünü yaşayan kadınlarımıza gerektiğinde giderek bu panellerin 
verilmesinin gerektiği anlaşıldı. Paneli organize eden moderatör kulüp üye-
si Dr. Öğr.Üyesi Ayşegül Gökalp Kutlu’ya teşekkür edildi. Şiddet gördüklerin-
de hukuki haklarını Av. Selda İlgöz’den, onlara sığınacak ve kapılarını açacak 
merkezler olduğunu, Şönim (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) Sosyolog Nur-

çin Dolanbay’dan, erken evliliklerde ve gebeliklerde, kadın üreme sağlığında 
hangi hastalıklarla maruz kalınacağını ve nelere şahit olduğunu Öğr. Gör. Dr. 
Resmiye Özdilek‘ten dinlenildi.

Şehit ve Gazi Çocukları için Su Kampı

UR 2420. Bölge 2018-2019 Döneminin ilk etkinliği olan "Şehit ve Gazi 
Çocukları Su Sporları Yaz Kampı" 19 genç ve 2 şehit eşi ile beraber 

gerçekleştirildi. Şehit ve Gazi Aileleri Komitesi liderliğinde ve 3. Grup Kulüp-
leri, İzmit RK, Gölcük RK, Yalova RK, Fenerbahçe RK öncülüğündeki bölge pro-
jesine ortak olan Kocaeli Yahya Kaptan Rotary Kulübü, adına yaraşır bir etkin-
likle ilk projesine imza attı.. Vatan uğruna can veren Mustafa Kemal askerleri-
nin çocukları ile birlikte olmaktan gurur duyduklarını ifade eden kulüp üyeleri 
emeği geçenlere teşekkür ettiler.

 
İlham Kaynağı olmaya devam 
ediyoruz.

Çocuklar için verilen her çabanın 
çok kıymetli olduğu bilincile ha-

reket eden  Yahya Kaptan  Rotary Kulübü 
Temel Eğitim Komitesi "Okuyorum Büyüyo-
rum" projesine sponsor oldu. Çocuk kitabı 
yazarı Zeynep Alpaslan "Robot Balerin" ki-
tabını çocuklarla canlandırdı. Kulüp üyele-

ri, bu projede emeği geçen herkese, başta Melek Yıldız’a teşekkür ettiler. 

“Deprem her an kapımızı çalabilir!”

Yahya Kaptan Rotary Kulübü, bir diğer projesinde Kocaeli Üniversite-
si’nin hocaları Doç. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya ve Doç. Dr. Engin Ulu-

taş’ın sunumları ile deprem farkındalığını arttırmaya yönelik Gölcük Rotary 
Kulübü ile ortak konferans düzenledi. Konferans  Kocaeli Sanayi Odası'nın bu 
amaçla tahsis ettiği salonda gerçekleşti.

Meme kanserine farkındalık ayında MEMEDER'e destek

Yahya Kaptan, İzmit, Yalova, Körfez, Gölcük ve Fenerbahçe Rotary Ku-
lüpleri, İstanbul-Moskova seferini yapan THY uçağında seyahat eden 

kadın yolculara pembe kurdela dağıtarak meme kanserine dikkat çektiler. Ar-
dından, pembe kurdelalarını bir araya getiren katılımcılar, bunları Moskova, 
Kremlin, St.Petersburg ve Neva Rotary Kulüpleri Başkanlarıyla paylaştılar. Bu 
anlamlı ayda MEMEDER’e destek veren Guvernör Yardımcısı Hakan Tanta ve 
kulüp başkanlarına ve THY uçuş personeline teşekkür edildi.
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Dokuz Eylül Rotary'nin Yeniköy-Metropolis Projesi

Dokuz Eylül Rotary Kulübü, dönem başında en büyük hedefini "Köyü-
müze Rotary Geldi" projeleri kapsamında seçilecek bir köyün sosyo 

ekonomik kalkınmasına katkı koymak olarak belirledi. Bu kapsamda Torba-
lı'da bulunan ve yanıbaşında Metropolis Antik Kentinin bulunduğu Yeniköy’de 
karar kılındı. Projenin büyüklüğü ve önemi dikkate alınarak 9. Gurup Kulüple-
rini de projeye dahil ederek daha kapsamlı bir proje yapılmaya çalışıldı.

Metropolis antik kentinin yaygın tanıtımını sağlamak ve köy kadınlarının 
üretimlerinin, el emeklerinin ziyaretçilere satılması suretiyle gelir elde ede-
rek Metropolis antik kentini sahiplenmeleri amacıyla, 26 Eylül Çarşamba günü 
110 kişinin katıldığı günübirlik bir gezi düzenlendi.

Bu gezide, katılanlara ücreti karşılığı köy kadınlarına hazırlatılan yemek-
ler sunuldu, kadınların gelir elde etmeleri sağlandı.  Gezide kazı başkanı Prof. 
Serdar Aybek ve ekibi, bizzat katılarak rehber Müjde Tönbekici eşliğinde katı-
lımcıları bilgilendirdiler. 

Gezinin ardından Turizm İl Müdürlüğü, Torbalı Kaymakamlığı, Torbalı Be-
lediyesi ve Muhtarlıkla iş birliği yapılarak Metropolis Antik Amfi Tiyatrosunda 
Olten Flarmoni sponsorluğunda konser düzenlendi. Köy halkı ile birlikte 700 
kişinin katıldığı konserin sponsoru olan Fatma Olten’e teşekkür edildi. Bu ora-
ganizasyonda köy kadınları 16 adet satış standıyla ciddi gelir elde ettiler.

Gezi ve Konser gelirleriyle Köy okuluna Bilgisayar ve Fen Laboratuvarı 
ile Yemekhane yapımı gerçekleştirildi. Okul idarecileri ve öğrencilerinin de 
emekleri ile katkı koyduğu proje, tamamlanma aşamasına geldi. Yakın tarihte 
ilçe protokolünün de katılımı ile açılış töreni gerçekleştirilecek.

Dokuz Eylül Rotary Kulübünün gelecek dönem için hedefi, turizm şirket-
leri ile görüşerek Metropolis Antik Kentinin günü birlik tur programlarına 
alınmasını sağlamak, böylece köy kadınlarının el emeklerini satarak ekono-
milerine katkı yaratmak. Öte yanda köy halkına yönelik eğitim çalışmaları da 
planlanmakta.

Kuzey Yıldızı Rotary Kulübünden görme engellilere destek

Kuzey Yıldızı Rotary kulübü, 9 Şubat’ta Toplum birliği olan Nilüfer Bele-
diyesi Görme Engelliler Spor Kulübü BUGES’te, görme engelli gençler 

için dans dersleri başlattı. Sporcuların fiziksel gelişimine büyük katkı sağlaya-
cak, denge, koordinasyon ve bağımsız hareketlerini geliştirecek dans eğitimi-
ni Eray Asarlı ve Büşra Asarlı verecek.  İlk verilen derste,  eğitmenler Eray ve 
Büşra, gençlere ritim ile ilgili bilgiler verdiler ve dansa ilk adım atıldı.

 

Meslek Hizmet Ödülü

Kuzey Yıldızı Rotary 
kulübü 12 Mart 

2019   tarihli toplantısında, 
Bursa’da 1967 yılında faa-
liyete başlayan Selçuk Res-
taurant’in ikinci kuşak sa-
hibi Selçuk Aniş’e, yüksek 
ahlak standartlarına uygun  
yaptığı mesleği, sürdürülebilir başarı  ve iş istihdamı ile genç kuşaklara örnek 
olacak başarılı iş hayatı için kulübün ilk meslek hizmet ödülünü verdi. Selçuk 
Aniş'e ödülü 2440. bölge Guvernörü Alaeddin Demircioğlu’nun da katıldığı bir 
törenle  takdim edildi.

Balıkesir Rotary Kulübünün Kültür Sanat etkinliği

Balıkesir Rotary Kulübü Cumhuriyet Kazanımları Komitesinin bu yıl 
ikincisi Türk Eğitim Vakfı ile beraber düzenlemiş olduğu "Kültür Sa-

nat Etkinliği", " Orada Duruverseydi Zaman"  isimli müzikli gösteri 4 Mart ak-
şamı gerçekleşti.Balıkesir Rotary Kulubü gerçekleştirmiş olduğu bu etkinlikle  
BAÇEV Balıkesir Çağdaş Eğitim Vakfından, FEKAL Fatma Emin Kutvar Anadolu 
Lisesinden, BSM Balıkesir Sanat Merkezinden yaklaşık 70  ögrencinin göste-
riyi bedelsiz izleyebilmelerini sağlarken, yine elde ettiği gelirle TEV Türk Eğitim 
Vakfına 6.130TL' lik  bağış ile ögrencilerin eğitimine katkı sağlamayı sürdürdü. 
Bu dönem toplamda böylelikle Türk Eğitim Vakfı öğrencilerine 15.130 TL'lik bir 
bağış gerçekleştirildi.
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Ayrıca OBİDEV Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfına da 3.000 tl lik bağış 

gerçekleştirerek Otizmli çocukların ihtiyaclarına destek verildi. Sanatçı Pınar 
Ayhan’ın belgesel niteliğindeki sunumuyla gerçekleşen gösteri basında büyük 
yer alırken yine bir çok sivil toplum kuruluşunda ve halkta ilgi uyandırdı.

Urfa - Adıyaman Kültür Gezisi

Balıkesir Rotary Kulübünün  Kulüp Komitesinin Yurtiçi Seyehati olarak 
düzenlemiş olduğu Urfa- Adıyaman kultür gezisi gerçekleşti.  Gezide 

Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Balıklı Göl, Halfeti, Harran, Adıyaman’da ise Nemrut 
ziyaret edilip görüldü.

Nemrut’ta güneşin doğuşunu seyretmek için erken saatlerde hareket 
edilmesi ve içinde tarihi barındıran alanda güneşin doğuşunu görebilmek 
görsel bir şölen,  bu ana  kulüp üyelerinin birlikte tanık olmaları da tüm üye ve 
eşleri için güzel bir anı oldu.

Seyehat boyunca tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu yerleri gezmenin yanı-
sıra yörenin kültürüne ait lezzetleri de tatmış olmanın fırsatı yakalandı.

Efes Rotary himayesinde Rock Konseri

Efes Rotary kulübü organizasyonunda, İzmir'in en minik rock grubu 
olan Z KUŞAK ile, ÇOCUK FELCİ'nin önlenmesi girişimine katkı amacıy-

la 14 Aralık 2018 tarihinde Güzelbahçe Kültür Merkezi’ nde bir konser etkinliği 
gerçekleştirerek konu ile ilgili değişik bir farklılık yarattı. Efes Rotary Klubü hi-
mayesinde gerçekleştirilen bu anlamlı konsere büyük bir ilgi vardı. Sağlanan 
bilet geliri ile Çocuk Felcinin önlenmesi için alınacak aşılarda kullanılmak üze-
re  yapılan kampanyaya parasal yardım sağlanacak. Bu projeye verdiği değerli 
katkılarından dolayı başta Efes Rotary Klübü başkanı Zafer Menteşoğlunu ve 
emeği geçen herkesi kutlarız.

Z KUŞAK, yoğun ders temposu arasında boş vakitlerini müzik yaparak de-
ğerlendirmek isteyen, yaşları 9 ile 10 yaşında değişen altı çocuktan oluşmak-
ta. İlkokul 1.sınıfta okurken beraber müzik yapma fikrinin tohumlarını 2014 
yılında atan çocuklar, 2017 yılında Eğitmen Özgür Umut Hoşafçı koçluğunda 
bir orkestra kurarak bu hayallerini gerçekleştirdiler. Bateride Çağan Özkaya, 
Klavyede Alp Önder Limoncuoğlu, Saksafonda Poyraz Menteşeoğlu, Elektro 
Gitarda Teoman Altan, Bas Gitarda Yağız Saraçoğlu ve solist Eliz Kapkın'dan 
oluşan bu minik rock grubu yerli ve yabancı rock müzik parçalarını başarı ile 
icra etmekte. İlk iki konserini 2018 yılının Mayıs ayında veren Z KUŞAK, ha-
yallerini gerçekleştirdikleri bu çalışma ile çocukların içinde bulunduğumuz 

teknolojik çağda bile sosyalleşebileceklerini, sanat ile uğraşabileceklerini ve 
dünyaya bakış açılarının değişebileceğini vurgulamakta. Ayrıca yaptıkları mü-
zik sayesinde birilerinin hayatlarına dokunabildiklerini ve bu sayede diğer ço-
cuklara da "İLHAM KAYNAĞI" olacaklarını göstermekteler.

Uludağ Rotary kulübünün "Bir Kez Dokun" projesi

Uludağ Rotary Kulübünün projesi "Bir Kez Dokun" 4. Yılını 35.000 ka-
dına ulaşmış olmanın gururuyla tamamladı. Meme kanseri hakkın-

da eğitim vermek ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kadınlara kendi 
kendine meme muayenesini öğretmekte.

Meme kanseri, dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser 
türü. Kadınlarda görülen tüm kanserlerin yaklaşık üçte biri meme kanseri. 
Yaşamı boyunca her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmakta. Tanı ve 
tedavideki gelişmeler sonucunda başarı oranları %90 düzeylerine çıksa da er-
ken tedavinin önemi ve tamama yakın sağ kalım başarısı halen en önemli ger-
çek. Erken tanıda tarama yöntemleri çok etkili olsa da halen en değerli tanı 
yöntemi kendi kendine meme muayenesi olarak kabul görmekte. 20 yaşından 
başlayarak her kadının bunu yapması gerekmekte. Bu yöntem, özellikle tara-
ma programlarına katılamayan ve tetkik olanağı bulunmayan kadınlar için ne-
redeyse tek tanı yöntemi.

Uludağ Rotary Kulübünün bu projesinin amacı da tam olarak bu: "Kadınla-
ra kendi kendine meme muayenesini doğru bir biçimde öğretmek." Bu amaçla 
patenti kulübe ait bir eğitim modülü geliştirildi. Modülde 3 dakikalık bir ani-
masyon film izlenmekte ve sonra yanında bulunan içinde 3 adet kitle olan si-
likon modelde uygulama yapılmakta. Kadınlar 5 dakika sürede kendi kendine 
meme muayenesini uygulamalı olarak öğrenmekte ve kendilerine uygulaya-
bilmekte. Aynı zamanda video izleme düğmesi sayıcıyı çalıştırmakta ve uygu-
layan sayısı ölçülebilmekte.

Proje başladığı günden itibaren Rotary Kulüplerinde, sanayi bölgeleri ve 
fabrikalarda, okullarda, kadın hapishanelerinde, köylerde, belediyelerde, has-
tanelerde ve kliniklerde kullanıldı ve 35.000 kadına ulaşıldı. Bursa Nilüfer ve 
Eskişehir Tepebaşı Belediyeleri, Çanakkale, Pamukkale, Salihli, Bodrum, Mar-
maris, Nilüfer, Yeşil, Kuzey Yıldızı Rotary kulüpleri, Bursa ve Gebze sanayi böl-
gelerinde pek çok fabrika, Bursa Onkoloji Hastanesi, okul ve toplum birliklerin-
de kullanıldı ve onlarca kurumda eğitim hazırlıkları planlandı.

Proje şu ana dek Rotary İzmir Sağlık Şenliği de dâhil olmak üzere 2440. 
bölgede 6 ilde onlarca kulüp tarafından kullanıldı, bazı kulüpler tarafından sa-
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hiplenilerek kalıcı proje haline getirildi. 2430. Bölgeye bir modül yollanarak 
değişik etkinliklerde kullanıldı. Uygulama alanı toplu alanlardan alış veriş mer-
kezlerine kadın bulunan her yere yaygınlaştırılabilecek nitelikte düzenlendi.

Projenin başladığı günden itibaren pek çok kadına bu yöntem sayesinde 
erken evrede meme kanseri tanısı kondu ve tedavileri başladı.

Bir Kez Dokun, 2015-16 döneminde en iyi proje, 2016-17 döneminde hiz-
met başarı ödüllerini kazandı. Bölgenin en önemli ve sürekliliği olan sağlık pro-
jesi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Proje hedefleri arasında 2420. ve 2430. bölgelerde kullanılması, Eskişe-
hir başta olmak üzere anakent belediyeleri, Rotary aksiyon grupları ve global 
proje haline gelmesi yer alıyor. Kısa süre önce yurt dışı kulüplerinden talepler 
gelmeye başladı ve proje global proje olma yönünde ilerlemeye başladı. Yurt 
dışına gidecek ilk modüller kısa bir süre sonra yola çıkacak. Pakistan ve Hin-
distan başta olmak üzere talepler alınmaya ve hazırlammaya başlandı.

Bilgilendirme için www.birkezdokun.com ve www.touchonce.org sayfa-
ları yayında. Bilgilendirme videoları ve içeriğe buradan ulaşmak mümkün.Pro-
jenin amacı ülkemizde ve dünyada mümkün olan en fazla kadına ulaşmak ve 
erken teşhis ve farkındalık sağlayarak meme kanserinden ölümleri azaltmak. 
Rotary odak konularının hem hastalıkların önlenmesi, hem erken tanı, hem 
eğitim, hem de anne ve çocuk sağlığı başlıklarını içeren bu proje kapsamında 
Uludağ Rotary kulübü tüm kulüpleri bu konuda beraber çalışmaya davet edi-
yor ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtiyor. 

2440. Bölge Rotaract tarihinde bir ilke imza atıldı

Rotaract'ların küresel ilişkileri gün geçtikçe önemli boyutlar kazanıl-
ması yönünde atılan adımlara sahne oluyor. Bu yıl Ocak ayında, 2440. 

bölgenin, 2018-2019 dönemindeki ilk kardeş kulüp anlaşması imzalandı. Kor-

don Rotaract Kulübü, ICC Türkiye/Ukranya komite Başkanı ve Lviv Interna-
tional Rotaract kurucusu ve sponsoru Mithat Sucuoğlu tarafından organize 
edilen törenle, Lviv International Rotaract Kulübü ile Kordon Rotaract kulübü 
kardeş kulüp anlaşması imzaladı. 

  Kordon Rotaract kulübü üyeleri, başta kulübün twin club olması konu-
sunda bu imkânı veren ve iki klüp arasındaki ilişkileri kuran ve uluslararası 
platformda yeni dostluklar ve ortak projeler geliştirme imkanını sağlayan Mit-
hat Sucuoğlu olmak üzere, Lviv International Rotary üyesi Lars Vestbjerg’e, 
Lviv International Rotaract Kulübü dönem başkanı Sindhu Muhammed Umair 
Rafique’ye, seyahat ile ilgili sponsorluklarını esirgemeyen Kordon Rotary Ku-
lübüne ve misafirperver tutumlarından dolayı Lviv International Rotaract Ku-
lübü’ne  teşekkür ettiler.

Karşıyaka Rotary Kulübüne anlamlı teşekkür

Karşıyaka Rotary Kulübü, Rotaract ve interact kulüpleriyle beraber 
Harran-Şanlıurfa’ya kitap bağışında bulunmuştu. Kitaplar yerine 

ulaştıktan sonra kitapların gönderildiği okulun öğrencileri çok anlamlı bir fo-
toğraf çektirerek kulübe gönderdiler ve teşekkürlerini orijinal bir yöntemle 
ifade etmiş oldular. 

Kordon Rotary'den anma töreni

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun en eski ikinci ku-
lübü olan Konak Rotary Kulübü vefat eden Başkan ve üyeleri için bir 
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anma töreni düzenledi. Konak Rotary Kulübü vefat eden 17 başkan ve 22 üye-
sini vefat eden üyelerin ailelerinin ve yakınlarının da olduğu bir törenle andı. 
Törene Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu, 8. 
Grup Kulüpleri Bölge Başkan Yardımcısı Ertan Soydan ile birlikte çok sayıda 
kulüp üyesi katıldı. Ayrıca aynı saatlerde vefat eden tüm Rotaryenler için Kor-
don Otel’in önünde lokma dağıtıldı.

Urla RK'nden Kuşçular Ova İlköğretim Okuluna ek derslik

Urla Rotary Kulübü Kuşçular Ova İlköğretim Okuluna yapmış olduğu 2 
adet derslik ile hem okulun kapanmasını engelledi, hem de öğenci-

lerin taşımalı sistem ile başka okullara ulaşmak için çektikleri zorluklara son 
verdi. Açılış ve plaket törenine, Urla Rotary Kulübü Üye ve Eşleri, Urla Kayma-
kamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldılar.

Gökdere RK Su ve Hijyen Projesi gerçekleştirdi

Gökdere Rotary Kulübü, Toplum Birliği Okulu Karapınar İlkokulu'nun 
kullanılmaz durumda olan arızalı sabunluklarını sökerek rezervuar-

lı sabunlukların montajını yaptı. Daha önce su tasarruf setlerini sağladıkları 
okulda, temiz ve atık su kaybının yarı yarıya düşmesini, sıvı sabun giderinin 
önemli ölçüde azalmasını ve okul rehberlik biriminin ilettiği cilt hastalıklarının 
son bulması hedeflendi.

2. El Kıyafet Satışı ile projeler için Fon yaratma

Gökdere Rotary Kulübü, Uludağ Soroptimist Derneği'nin kadınların 
istihdamını sağlama ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olanaklara 

erişimini sağlama amaçlı "Kız Çocuklarının Eğitimi ve Kadınların İş Yaşamına 
Katılımı" projesine destek olmak için dönem başından bu yana farklı tedarikçi-
lerden toplamakta olduğu kıyafetleri Soroptimist satış mağazasına bağışladı. 

Rotary dışındaki sivil toplum örgütleriyle çalışmanın güzel bir örneği olan 
bu faaliyetle birlikte iki kulüp arasında işbirliğini geliştirme amacı sağlayan 
protokolün yapılması için ilk adım atıldı.

Demirtaş RK Uyuşturucu'dan Korunma Semineri düzenledi

Demirtaş Rotary Kulübü aynı zamanda "RTR Köyümüze Geldi " pro-
jesinde merkez üssü olan ve bulunduğu sosyal lokasyon nedeniyle 

ebeveynlerin %40'nın ya uyuşturucudan cezaevinde olduğu yada bu sorunla 
karşı karşıya olduğu (ABD' deki Harlem gibi) Çukurca İ.O. nda ailelere ve öğ-
retmenlere yönelik bir seminer düzenledi. Kulüp üyesi psikiyatrist Mustafa 
Canbazoğlu ve AMATEM'den psikolog Ufuk Çelebi tarafından gerçekleştirilen 
seminerde "Uyuşturucudan Korunma" konulu bir sunum yapıldı.

Çakabey RK Öğrencilerle 
Zeytin Fidanı Dikimi 
Gerçekleştirdi

Çakabey Rotary Kulübü, 
Zeytindostu Derneği 

işbirligi ile Bornova Atatürk Ma-
hallesi Hayrettin Duran Anadolu lisesinde  düzenlenen etkinlikte 100 kadar 
öğrenciye zeytin ağacının ölümsüzlüğünü bereketini şifasını, beslenme, hijyen 
ve enerji alaninda önemini anlattı. Daha sonra, 30 yetişkin zeytin fidanı okulun 
bahçesine  öğrenciler ile beraber dikildi ve cansuyu verildi.
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