
KULÜPLERDEN HABERLER

Akçakoca Rotary Kulübü tarafından Devlet hasta-
nesine bağışlanan 5 adet diyaliz makinesinin de-
vir teslim töreni gerçekleşti. Diyaliz makinelerinin 

yanı sıra, diyaliz ünitesinin oturma grupları da baştan sona 
yenilendi. 

Açılışta Akçakoca Rotary Kulübü Başkanı Erkan Güldi-
ken Uluslararası Rotary Vakfı’nın ‘hastalıkların önlenmesi 
ve tedavisi’ başlığı altında, Akçakoca Rotary kulübünün ön-
derliğinde, Akçakoca Devlet Hastanesine 5 adet diyaliz ma-
kinesi  bağışının gerçekleştiğini ve 2016 yılında kurulan ku-
lübün kısa zaman içinde toplumun gerçekten ihtiyacı olan bir 
projeyi gerçekleştiğini ifade etti. 

Akçakoca Rotary kulübünün kurucu başkanı Cemil Gülez 
ise Akçakoca’da diyaliz ünitesi makinelerin yetersiz kaldığı-
nı, böbrek hastalarının  yeni makinelere ihtiyaç duyduklarını 
öğrendiklerinde hızlı bir şekilde harekete geçerek Rotary'nin 
geniş ağından faydalanarak "küresel ağış" kapsamında top-
lum için önemli olan bu projeyi gerekleştirdiklerine değindi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın Rotary'ye 
teşekkür konuşmasından sonra kürsüye gelen Hastane Baş-
hekimi Op.Dr. Muzaffer Haldun Çolak ise "İnşallah Akça-
koca’nın diğer eksikliklerinde de yardımlarınızı esir-
gemeyeceğinizi temenni ediyor ve teşekkür ediyorum" 
dedi.

Başhekimin ardından kürsüye davet edilen 2430. bölge 
dönem Guvernörü Nuri Altan Arslan şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir yanında 1 milyon 200 bin kişi, 
200 farklı coğrafya da kulüplerimiz eliyle hizmet üre-
tiyor. Bize gelen talepleri yapabildiğimiz, karınca ka-
rarınca yapabildiğimiz kişiler ve kuruluşlarız. Bir elin 
neyi var iki elin sesi var. Akçakoca Rotary kulübünün 
kuruluşunu dün gibi hatırlıyorum. Sevgili Boğaçhan ile 
buraya geldiğimizde ilk kez Cemil’in dükkanına geldi-
ğimizde o ilk toplantıda bu günleri geleceğimizi hisset-
miştik. Yeni bir kulüp, senelerdir var olan diğer kulüp-
lerin varlığına rağmen Akçakoca Rotary Kulübü daha 
iki buçuk yaşındayken bu projeyi aldı götürdü ve Akça-
koca’ya 45 bin dolar bir değer kattı. Rakamsal büyüklü-
ğü hiç önemli değil, bu 5 diyaliz makinesiyle kaç insana 
dokunacağımız çok daha önemli.”

Son olarak kürsüye gelen GDG Malik Aviral "Her zaman 
söylüyorum, yerel yönetimlerin bize destek olması çok 
önemlidir. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Hastane 
yetkilileri böyle bir şeye açık olmasalar böyle bir hiz-
metin alınması sözkonusu olamazdı. Biz devamlı şunu 
söylüyoruz, lütfen yerel yönetimler bizlerin burada 

beklediği sadece bir taktirdir, teşekkür ederiz demek 
bizim ilerde başka projeler yapmak için bize bir mo-
tivasyon kaynağıdır. Ben Sayın Belediye Başkanıma, 
hastanenin tüm yetkililerine, ve aramızda bulunan 
halka çok teşekkür ediyorum”

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdim edil-
di ve ardından kurdele kesilerek resmi açılış gerçekleşti.

Küresel bağışa Fenerbahçe, Ordu, Karadeniz Ereğli,Mer-
sin, Emek, Adapazarı, Eskişehir Yunusemre, Tunali Hilmi, 
Alanya, Beysukent,  Bahçelievler, Adana Seyhan, Gaziantep 
Zeugma, Samsun Atakum, Adana 5 Ocak, Bolu RK, Sinop Di-
yojen Rotary Kulüpleri katıldılar.

Akçakoca Rotary Küresel bağışla Dializ ünitesi kurdu
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Akçakoca Rotary kulübünün Küresel Bağış ile gerçekleştirdiği 
Diyaliz ünitesi açıldı, Üstte iç mekan, altta binanın önünde 

birarada çekilmiş resim görülüyor.

Açılışta ilk konuşmacı Akçakoca Rotary Kulübü başkanı Erkan 
Güldiken idi. Onu takiben Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 
Hastane Başhekimi Op. Dr. Muzaffer Haldun Çolak teşekkir 

konuşması yaptı, 



KULÜPLER’DEN HABERLER

Ataşehir Rotary Kulübü Bahar Şenliği 

Ataşehir Rotary Kulübü 04-05 mayıs tarihilerinde "Geleneksel 19. BA-
HAR ŞENLİĞİ" etkinliğini, bu yıl farklı olarak, "ROTARY DAY" etkinliği 

ile birlikte organize etti. Bahar Şenliği ve Rotary Day ‘de konserler, canlı sahne 
performansları,  yiyecek içecek standları, çocuk eğlenceleri, kermes masa-
ları, çocuk tiyatroları, workshoplar organize edilerek ROTARY halkla buluştu. 
Sahada yapılan bu etkinlikler, Rotary ‘nin hizmetlerini tanıtma, POLIO farkın-
dalığı yaratma amaçlı pek çok etkinlik yapıldı. ROTARY’nin  Topluma hizmet ve 
dünya barışına katkı sağlamak amaçlı yaptığı  hizmetleri halka tanıtabilmesi 
faydalı birgirişim oldu. ROTARY DAY kapsamında organizasyona destek veren 
DG Hasan Akbayrak ve eşi Kazumi ve kızları Selin ‘de etkinliğe katıldı. Ayrıca 
Bölge Guvernör Yardımcısı Durmuş Üstdağ ve ailesi, Atakoy RK, Caddebostan 
RK, Dolmabahçe RK, Fenerbahçe RK,  Tarabya RK, Tuzla RK, Yeniköy RK leri 
de bu güzel güne katıldılar. 5 Mayıs günü değişim öğrencilerine de sürpriz bir 
"Doğum Günü Partisi" de organize edildi.

Bu yıl 19. su düzenlenen geleneksel "BAHAR ŞENLİĞİ"nin  en büyük amacı 
Ataşehir Rotary'nin burslu öğrencileri için fon yaratmaktı ve bunda da belir-
lenen hedeflere ulaşıldı. 

Edirne Mimar Sinan RK'nın 'Bir Köprü de biz olalım' projesi

Edirne Mimar Sinan RK’nin 4. Uluslararası "Bir Köprü de Biz Olalım" 
projesinin Edirne ayağı tamamlandı. Kırcaali Rotary Dönem Başka-

nı Valentin Gogev ve Rotary Kulüp üyeleri, Kırcaali Gençlik Merkezi Müdiresi 
Zlatka Hanım, öğretmenleri Antoniya ve Sevinç Hanım ile Kırcaali Belediye gö-

revlisi Habibe Hanım ve Bulgaristan’dan gelen 12 öğrenci etkinliğe katıldılar. 
Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Selahattin Yayla ve Resim Öğretmeni 
Levent Tosun ile kulüp üyelerimizin de katkılarıyla etkinlik tamamlandı.Çaka-
bey Rotary Kulübü, Zeytindostu Derneği işbirliği ile Bornova Atatürk Mahallesi 
Hayrettin Duran Anadolu lisesinde  düzenlenen etkinlikte 100 kadar öğrenci-
ye zeytin ağacının ölümsüzlüğü, bereketi, şifası, beslenme, hijyen ve enerji ala-
ninda önemini anlatıldı. Daha sonra, 30 yetişkin zeytin fidanı okulun bahçesine  
öğrenciler ile beraber dikildi ve cansuyu verildi.

İstinye Rotary “Engelliler Kayak Kampı” düzenliyor.

İstinye Rotary Kulübü Derneği, 2002 yılından bu yana düzenleyerek 
geleneksel hale getirdiği ve son birkaç yıldır yurtdışından da katılımcı 

çağırarak Uluslararası boyut kazandırdığı ve birkaç yıl önce aramızdan ay-
rılan rahmetli geçmiş dönem başkanının adına atfedilen "Nesrin Demircioğ-
lu 13.Uluslararası Engelliler Kayak Kampı" projesi 10-13 Mart 2019 tarihleri 
arasında Bursa, Uludağ  Beceren Otel’de gerçekleştirildi.

İstinye Rotary, engelli insanlarımızın gelişmelerini, kendilerine güvenle-
rini sağlamak, özgürlük sınırlarını genişletmek, toplumsal, ekonomik, spor ve 
sanat gibi konularda denenmemiş çalışmaları denemeleri için onlara cesaret 
kazandırmak, bununla birlikte, toplumun farklı kesimlerinin engellilerle birlik-
te olmasını ve engelli gençlerimizin duyarlılığını anlamayı ve anlatmayı hedef-
liyor.

Bu yıl, İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile ortaklaşa be-
lirlenen 18-30 yaşları arasında görme engelli 20 genç,  Bursa, Uludağ Bece-
ren Otel’de ağırlandılar. Engelli gençler 10-13 Mart 2019 tarihleri arasında 
kayak pistinde ilk kayak deneyimlerini tecrübeli kayak hocalarıyla ve Rotar-
yenlerle birlikte yaşadılar. 13 Mart 2019 Çarşamba günü 10:30-12:00 saatle-
ri arasında yapılan Sertifika Töreni ile kamp son buldu. Gençlerin emeklerinin 
karşılığını alacakları, heyecan ve deneyimlerini paylaşacakları ve kampa des-
tek veren kulüp ve Rotary dostlarına teşekkür belgeleri takdim edildi. 

Dolmabahçe RK 'Rotary’nin 114. Kuruluş Yıldönümü' etkin-
liğinde ev sahibi

Dolmabahçe Rotary Kulübü, 2420. Bölgenin Rotary’nin 114. Kuruluş 
Yıldönümü kutlaması etkinliğinde ev sahipliği yaptı. 24 Şubat 2019 

tarihinde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde Gülsin Onay 
konseri gerçekleştirildi. Gecenin açılış konuşmasını Dolmabahçe RK Başka-
nı Eyüp Kömeçoğlu yaptı. Devlet Sanatçımız Gülsin Onay, piyano konserinde 
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ahmet Adnan Saygun, Franz Liszt 
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ve Frederic Chopin’den eserler seslendirdi. Konser sonunda 2420. Bölge Gu-
vernörü Hasan Akbayrak ve eşi Kazumi kısa bir konuşmanın ardından Devlet 
Sanatçımıza plaket sundu. 

Kötü hava şartlarına rağmen Geçmiş Dönem Guvernörleri, Japonya 
Konsolosu ve Rotaryenler konsere büyük ilgi gösterdi ve salonu dol-

durdu. 
Dolmabahçe RK 'Hala Çocuk' Projesi Bandırma’da

Dolmabahçe Rotary Kulübü, geleneksel projesi olan "Hala Çocuk" Pro-
jesi için bu defa Bandırma’daydı ve bu farkındalık yaratma projesini 

09.03.2019 tarihinde Bandırma Santral Kültür Merkezinde Bandırma Rotary 
Kulübü ile ortak gerçekleştirdi. 

Dolmabahçe Rotary Kulübü Başkanı Eyüp Kömeçoğlu’nun açılış ko-
nuşmasından sonra GDB Prof. Dr. Oya Gökmen çocuk yaşta kız ço-

cuklarının evlendirilmesinin sadece Türkiye’de değil, Dünya’da da bir kanayan 
yara olduğunu belirterek bu olayın yarattığı sağlık sorunlarını, kendileri çocuk 
olan annelerdeki erken ölümleri, düşükleri ve diğer sağlık sorunlarını anlattı. 
Avukat Sibel Şenol Pekbay sorunun hukuki boyutlarını, Psikolog Eda Ergür’de 
çocuk gelinlerde yaratılan psikolojik travmaları açıkladı. Sunumlardan sonra 
Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Halit Emiroğlu konuşmacılara plaket verdi.   
Dolmabahçe Innerwheel Kulübü Başkanı Sim Akyüz konuşmacılara el işi hedi-
yeler sundu. Etkinliğe Dolmabahçe Rotaract ve Interact Kulübüyle Bandırma 
Rotaract Kulübü de katıldı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı Seminer sonrası tiyat-
ro, sinema ve dizi sanatçısı Umut Oğuz bir stand up gösterisi sundu.

Ortaköy RK'nün 23 Nisan 7’den 70’e Gönül Köprüsü

Ortaköy Rotary Kulübü, bugüne kadar Kilis’ten, Urfa - Birecik’ten, 
Kahta’dan, Diyarbakır’dan (3), Malatya’dan, Gaziantep’ten(2), Sinop 

-  Gerze’den olmak üzere 19 yıldan beri çoğunlukla Güney Doğu Anadolu’nun  
il ve ilçelerinin İlköğretim Okulları son sınıflarından 6 kız 6 erkek öğrenci (14 
yaş civarı) ile bu çocuklara refakat edecek bir erkek ve bir kadın öğretmenden 
oluşan 14 kişiyi 23 Nisan Haftasında İstanbul’da misafir ediyor.

Bu öğrenciler her yıl uçağa binmemiş, İstanbul’u görmemiş, başarılı il-
köğretim okulu öğrencileri arasından Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından se-
çilmekte. Şehit ailelerinden olanlar ile ekonomik durumu iyi olmayan  öğren-
cilere  öncelik tanınmakta. Bu yıl ise Gaziantep Gazikent İMKB ortaokulu öğ-
rencileri 20-24 Nisan tarihleri arasında  7 kız, 5 erkek öğrenci ve yanlarında 2  
refakatçi öğretmen ile toplamda 14 kişi kulüp tarafından ağırlandı.

  Misafirler İstanbul’da bir otobüs ile kulübün üyelerinin gözetmeninde 
Ayasofya, Sultanahmet, Atatürk Arboretumu, Deniz Müzesi, Miniaturk, Çıra-
ğan Sarayı gibi İstanbul'un tarihi yerlerini gördüler, Etiler Huzurevi’ni ziyaret 
ettiler. Dünya Göz Hastanesi’nde göz taramaları yapıldı. Kültür etkinliklerine 
ve 23 Nisan şenliklerine katıldılar. Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan Üniver-
sitesi, İstanbul Üniversitesi gibi eğitim kurumlarını da bir program dahilinde 
ziyaret ettiler. Boğaz turu yaptılar ve 23 Nisan’da İstanbul Gaziantepliler Der-
neği üyelerinin öğrenciler adına düzenlediği akşam yemeğinde kendileri  ile 
tanıştılar ve onların eğitim, öğretim ve iş deneyimlerini dinlediler. Program 
sonunda da uçakla tekrar memleketlerine döndüler. Bu vesile ile Gaziantepli 
İş İnsanlarına, Beşiktaş Belediyesi’ne ve desteklerini esirgemeyen tüm dost-
lara kulüp üyeleri teşekkür ettiler.

Ortaköy RK'nün 'ALS Hastalarını Hayata Bağlayalım' projesi 

Ortaköy Rotary Kulübü öncülüğünde Uluslararası Rotary Vakfı ile Kü-
resel Bağış kapsamında "ALS Hastalarını Hayata Bağlayalım" proje-

si  ALS/MNH Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. 2016-2017 yılında Ortaköy 
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Rotary Kulübü Başkanı Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun başlatmış olduğu Glo-
bal Grant / küresel bağış projesi, 2017-2018 Ortaköy Rotary Kulübü Başkanı 
Neşe Cesur tarafından sürdürüldü, 2018-2019 Ortaköy Rotary Kulübü Baş-
kanı Alper Ertuna ile sonlandırıldı. 

Proje sonunda 18 adet göz takip sistemli bilgisayarlar ALS hastalarına 
teslim edilmiştir. Ayrıca proje kapsamında  hasta yakınlarına ALS hastalığı 
ve hastalara yaklaşım ile ilgili uzman kişiler  tarafından eğitimler verilmekte-
dir. Bu süreçte bir çok kişi, kurum ve kuruluştan bağış toplanmıştır. Kitlesel 
fonlama sitesi olan Fongogo’da ‘’ALS Hastalarını Hayata Bağlayalım’’  ismiyle 
projeye birçok bağış toplanmıştır.  Ulusal ve Uluslararası çeşitli  Rotary Ku-
lüpleri tarafından da proje desteklenmiştir.Toplamda 38.000$ bağış toplan-
mıştır. Bu tutarın 32.000$’ı ile göz takip sistemli bilgisayarlar satın alınmıştır. 
Kalan 6000$ ile hasta yakınlarının eğitim masrafları karşılanmaktadır. Proje-
ye katkı sağlayan tüm Fongogo gönüllülerine, projemizi ortaklarımız Ataköy, 
Bahçeşehir, Bayrampaşa, Beylerbeyi, Beylikdüzü, Dolmabahçe, Erenköy, Fa-
tih, Fenerbahçe, Galata, İstinye, Küçükçekmece, Maçka, Moda, Suadiye, Koca-
eli Yahya Kaptan, Varna Euxinograd, Taipei Asia East, Taipei Paramount, Taipei 
Paronpon Rotary Kulüplerine, gönüllü dostlarımıza ve Ortaköyy Rotary Kulü-
bü’nün kıymetli üyelerine teşekkür ve şükranlarımızı sunarım. 
 ALS Hastalığı nedir?

“Lou Gehrig hastalığı” olarak da anılan amyotrofik lateral skleroz (ALS); 
kas kontrolü ve hareketi ile ilgili sorunlara yol açan ilerleyici bir motor nöron 
hastalığıdır. Kas semptomları arasında kas seğirmesi, kramp, sertlik veya 
güçsüzlük, sonuç olarak düzensiz konuşma,çiğneme veya yutma güçlüğü (dis-
faji) bulunur. Hastalık ilerledikçe  bireylerin kasları zayıflar, sonuçta tekerlekli 
sandalye bağımlısı olurlar. Ünlü astrofizikçi Stephen Hawking ve gitar virtüözü 
Jason Becker de ALS hastalarıdır. 

Yahya Kaptan Rotary kulübünden Örsçelik Balkan 
anısına hatıra ormanı

Dönem sonuna yaklaşırken kaybettiğimiz, Türk Rotary'si ve 
Uluslararası Rotary'ye büyük hizmetleri geçmiş olan GDG Ör-

sçelik Balkan'ın adını ölümsüzleştirmek ve yad etmek için Yahya Kaptan 
Rotary Kulübü  bir orman satın aldı. Kulüp, Bölge Çevre Günü etkinliği 
kapsamında 22 Haziranda bu ormanda fidan dikimi gerçekleştirecek. 
Kirazlıyalı, Enka Country Yolu, Körfez Kocaeli adresinde 12-17 arası 
gerçekleştirilecek aktiviteye ağaç bağışı da yapılabilecek. .

Erenköy RK, Gıda Kurtarma Derneği iş birliğiyle gıda 
atığının önlenmesini sağlayacak 

Türkiye’de her sene 65 milyon ton gıda çöpe atılıyor, oluşan bu gıda atı-
ğının %60’ı yani 214 milyar TL’lik kısmı engellenebilir durumda. Dön-

güsel ekonomiyle bu rakamın minimum yüzde 10’u olan ortalama 20 milyar 
TL’lik bölümü tasarruf olarak geri kazanılabilir. Gıda Kurtarma Derneği, tam 
da bu konuda çalışmak üzere kurulmuş bir dernek. Dernek, teknoloji, insan 
kaynağı, finansal destek gibi farklı alanlarda destek programlarının devreye 
alınması ve gıda bankalarına sürekli gıda bağışı bulunulması gibi konularda fa-
aliyet gösteriyor. Gıda Kurtarma Derneği ve Erenköy Rotary Kulübü ile yapılan 
iş birliği sayesinde hem ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak  hem de gıda atığı önle-
nerek bu konuda farkındalık yaratılması sağlanacak. 

Ülkemizde gıda atığı ve kaybının önlenmesi, gerekli iletişim çalışmaları-
nın yürütülmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla faaliyet gös-
teren Gıda Kurtarma Derneği ile Erenköy Rotary Kulübü arasında imzalanan 
protokole göre market zincirleri ve üreticilerden gelen tüketilebilir durumda-
ki gıdalar, teknolojik altyapısı Fazla Gıda A.Ş tarafından desteklenerek ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılacak.

Kısa süre önce imzalanan  protokolle Erenkoy Rotary Kulübü, Gıda Kur-
tarma Derneği aracılığıyla “tüketilebilir durumdaki gıda” ve giyim malzemele-
rini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Bu kapsamda alınan kilolarca süt, 
kurabiye, meyve, sebze ve  1000’lerce  yeni giysi, Şehit Polisler Derneği, Tuz-
la Halk Eğitim Merkezi, Sahrayıcedid Muhtarlığı ve Çınar Mahallesi Muhtarlığı 
gibi kurumlar aracılığıyla ilgili kişilere ulaştırıldı. 

Projenin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi aşamalarında gerekli des-
teği veren Erenköy Rotary Kulübü üyesi Halis Karakaş; yapılan  bu anlamlı iş 
birliğini özenle takip edeceklerini belirterek, israfın önüne geçmek için çalı-
şacaklarını iletti. Tüm kurumların gıda atığı konusunda  duyarlı olmalarını ve 
Gıda Kurtarma Derneği ile koordineli çalışmaları konusunda çağrıda bulunan 
Karakaş, "Kurumlar duyarlı olursa, bize daha fazla malzeme gelir ve biz de ne 
kadar çok yardım alırsak o kadar çok kişiye bu yardımı ulaştırabiliriz, gıda atığı-
nın önlenmesi konusunda Erenköy Rotary Kulübü olarak elimizden gelen tüm 
desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi. 

Erenköy Rotary Kulübü Başkanı Ece Bayar, konuyla ilgili yaptığı açıklama-
da "Çağımızın en kötü alışkanlığı olarak nitelendirilebilecek  ‘aşırı ve yanlış tü-
ketim’ konusunda farkındalık yaratmak oldukça önemli, sivil toplum kuruluşları 
olarak bu konuda verilebilecek desteğin toplum için gerçek bir değer oluştura-
cağını düşünüyoruz. Gıda Kurtarma Derneği ile yapılan iş birliğini bu anlamda 
büyük önem taşıyor. Böyle anlamlı bir projeye destek vermekten gurur duyu-
yoruz, iş birliğinin sürdürülebilir olması için gerekli tüm çalışmaları yapmaya 
devam edeceğiz" dedi. 

Gıda atığına sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir çözümün ancak teknolo-
jiyi işin kalbine koymakla gerçekleşebileceğinin altını çizen Fazla Gıda Kurucu 
Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, "Fazla Gıda olarak şu ana kadar çalıştığımız iş 
ortaklarında yüzde 70 seviyesinde bir kurtarma başarısına ulaştık. Türkiye’nin 
gıda atığı toplamda yıllık 214 milyar TL. Döngüsel ekonomiyle bu rakamın mini-
mum yüzde 10’u yani ortalama 20 milyar TL’lik kısmı tasarruf olarak sağlana-
bilir. Erenköy Rotary Kulübü iş birliği ile hem ihtiyaç sahiplerine ulaşacak hem 
gıda atığını önleyecek ve bu konuda farkındalık yaratmış olacağız" dedi.
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Arslantepe RK'nın 'Hedef 10.000' projesinde sona doğru

M.Arslantepe Rotary kulübü 7.Nisan.2019 Pazar günü Malatya Ane-
mon otelde hiç tiyatroya gitmemiş çocukları tiyatroyla buluşturma 

projesi olan ve 10 yıldır sürdürülen,  7.200 Sayısına ulamış olan; "Hedef 10.000 
Projesi" ne destek amacıyla kahvaltı düzenledi. Bu yıl kahvaltıya Malatya down 
sendromlular spor kulübü derneği nden 50 kulüğp dostu da aileleri ile birlikte 
katıldılar. Son derece keyifli ve yararlı geçen kahvaltıya, Malatya Rotary kulubü 
ve Malatya Eğitim Vakfı (m.E.V.)da yoğun katılım ile destek verdi.

Diş Sağlığı taraması
16.Nisan.2019 tarihinde Malatya Konak Mahmut Kömürkara Ortaoku-

lunda 410 öğrenciye ağız-diş ve kulak muayelerini gerçekleştirildi. Kulübün 
Diş Hekimi ve KBB uzmanı doktor üyelerince gerçekleştirilen taramada, prob-
lemli öğrencilere detaylı bilgi notu iletildi. Tüm öğrencilere Rotary ile ilgili özet 
bilgilerdirme broşürü ile diş fırçası dağıtıldı. Diş fırçalama tekniği hakkında 
bilgi verildi.

M.Arslantepe Rotary kulübü daha önce sağlık taraması yapılan Malatya 
Konak Mahmut Kömürkara Ortaokulunda 23 nisan için düzenlenen resim ya-
rışmasında dereceye giren öğrencilere resim malzemelerinden oluşan “re-
sim setleri” armağan edildi. Ayrıca okulda mevcut olan “zeka oyunları” odası 
için temin edilen yeni ve günce zeka oyunları hediye edildi.

Ordu Rotary Kulübü  “Meme Kanseri Ve Kanserde Erken 
Tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla eğitim semineri verdi.

Ordu Rotary Kulübü tarafından Karimex A.Ş ‘de çalışan 40 bayana 20 
Nisan 2019 tarihinde  “Meme Kanseri ve Kanserde Erken Tanı Hayat 

Kurtarır” sloganıyla eğitim semineri verildi.  Uzm. Dr. Hakan Duman, birçok 
kanser türünün ancak erken tanı sayesinde tedavi edildiği ve hayat kurtardı-
ğının vurgulandığı seminerde kadın kursiyerlere kendi kendine meme kanse-
ri muayenesi öğretildi. Hastalıkların belirtileri ve tedavileri hakkında bilgiler 
verildi. 

Ordu Rotary Kulübü Başkanı Rtn. Tansu Odabaş, Kanserde erken teşhisin 
hayat kurtardığını belirterek vatandaşları bu konuda bilinçlendirmeye devam 
ettiklerini söyledi. Eğitimlerimizin amacı vatandaşlarımızı kanserler hakkında 
bilinçlendirmektir. “Erken tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla hafta boyunca çeşitli 
eğitimler vereceğiz” dedi. 

Kültürpark Rotary Kulübü ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı 
ortaklaşa Gençlik Gelişim Semineri Düzenledi.

Kültürpark Rotary Kulübü,  Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile ortaklaşa bu 
yıl 7.sini düzenledikleri Gençlik Gelişim Seminerlerini EÇEV bursiyeri 

160 üniversite öğrencisinin katılımı ile 23 Mart ve 27 Nisan tarihlerinde İzmir 
Ticaret Odası Konferans Salonda gerçekleştirdiler. Gençlere ilham kaynağı 
olan 7 seçkin konuşmacı, 160 üniversite öğrencisine  sunumda bulundu. 

İletişim Doktoru, Gazeteci, Yazar Sedef Kabaş, "Değişen Dünyamızda De-
ğişmeyen Liderlik İlkeleri"ni kendine has üslubuyla anlattı. 

Eğitimci, Profesyonel Koç ve Köşe Yazarı Sezin Sivri "Pozitif Liderlik" başlı-
ğı ile gençlere "Pozitif Liderliğin odağında insan olan yeni nesil liderlik gereksi-
nimi olduğunu ve negatif bir zihin ile pozitif bir hayat yaşanamayacağı"nı kolay 
uygulanabilir ipuçları vererek detaylandırdı.

Eğitimci, Danışman  Özlem  Bakan "Topluluk Önünde Konuşma" teknikleri-
ni somutlaştırarak sıraladı. 

Blogger, Profesör Dr. Tülay Yücel,  "Gezgin Gözüyle"  başlığında, kariyer 
hayatına başlayacak olan öğrenciler için ekonomik gezi kurallarını vurgulayan 
bir sunum yaptı. 

Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi Mehmet Anıl, "Yazar Dünyası"nı anla-
tırken, yazmak için gerekli alt yapı hazırlıkları ve kurgulama-yazma sürecini 
gençlere yazma cesareti vererek aktardı. 
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Bahçeşehir Rotary Kulübünün 2012 yılından bugüne gerçekleştir-
diği "Rota Ata" Projesi hazırlıkları 2420. Bölge Rota Ata Komite-

si Başkanları  Gözde Engin,  Hilal Erbakan, 2430. Bölge Rota Ata Komitesi 
Başkanları  Burak Hosta,  Tahsin Arapoğlu ve 2440. Bölge Rota Ata Komi-
tesi Başkanları Demet ÖzKeleş, Figen Göktürk ile birlikte Atamızın Sam-
sun’a çıkışının 100. Yılında Türkiye Rotary'si olarak Atamızın Rotasında 
Samsun’a gitmek üzere aylar öncesinden başladı.

19 Mayıs 2019'da 19 tekne hedefi ile çalışmalarına başlayan Rota Ata 
Türkiye Komitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altındaki Atatürk Ral-
lisine katılarak toplam 50 teknelik kafile ile 19 Mayıs 2019 sabahı Samsun 
Tütün İskelesine varmayı planladı. 4,12 ve 16 Mayıs 2019 tarihlerinde se-
yirlerine başlayan tekneleri uğurlayan ve Bandırma Vapuru rotasındaki 
uğrak limanlarında karşılayan çeşitli sivil toplum kuruluşlarından vatan-
daşlarımız ile cumhuriyet ruhu ahenk içinde yaşandı.

19 Mayıs girişiminin ne olduğunu, ne denli değerli olduğunu genç ku-
şaklara anlatmak için bir fırsat olan Rota Ata Projesi, tüm insanlığa en ça-
resiz durumlarda dahi neler başarılabileceğini göstermeyi hedefleyen bir 
eğitim projesi olması vesilesi ile gençlerimize yönelik şiir, kompozisyon ve 
resim yarışmaları da gerçekleştirildi. Toplam 500 katılımcı arasından de-
receye giren öğrencilere ödülleri 2420, 2430 ve 2240. Bölge Guvernörleri 
tarafından 18 Mayıs 2019 tarihli Ödül Töreninde takdim edildi.

 ✔ RotaAta, insan zekasını, yaratıcılığını, cesaretini, metanetini ve 
idealizmini takdir etme projesidir.

 ✔ RotaAta, tüm insanlığa en çaresiz durumda dahi neler başarılabi-
leceğini göstermeyi hedefleyen bir eğitim projesidir.

 ✔ RotaAta, bir ulusun küllerinden yeniden var olma kararlılığını genç 
kuşaklara anlatma projesidir.

 ✔ RotaAta, bir ulusun çağdaşlarıyla birlikte var olma, tüm insanlıkla 
birlikte kucaklaşma isteğinin ifadesi projesidir.

 ✔ RotaAta, bir barış, dostluk ve sevgi projesidir.
 ✔ RotaAta, tüm dünyaya dünya uluslarının birbirleriyle nasıl dostluk 

ve dayanışma içinde olduğunu göster-
me projesidir.

 ✔ RotaAta, bir küçük kıvılcım-
la başlayarak tüm dünyayı saracak ve 
tüm insanlığı harekete geçirecek bir 
heyecan projesidir.

 ✔ RotaAta, Türk ulusunun tüm 
dünya uluslarına duyduğu sevgi ve 
dostluk duygularını pekiştirme proje-
sidir.

Dünyada pek çok kişi için sıra-
dan bir takvim yaprağı teşkil eden 19 
Mayıs 1919, aslında insanlık tarihinin 
mihenk taşlarından birini temsil edi-

yor. Bu gerçeğin de en çok Türk ulusu tarafından dikkate  alındığı ortada. 
Çünkü 19 Mayıs Türk ulusunun Kurtuluş Mücadelesinin başladığı tarih ola-
rak kayıtlara geçmiş bulunuyor.Bahçeşehir Rotary, bu projede 19 Mayıs 
tarihinin bunun ötesinde anlam taşıdığına inanarak 2019 yılını tüm Türki-
ye’deki Rotary ailesiyle birlikte aynen Atamızın yaptığı gibi Samsun’a çıka-
rak anmak istemişti ve bunu hep birlikte başardılar.  Emeği geçen, yüreği 
Atamızın sevgisiyle dolu tüm katkılara yürekten teşekkürlerimizle…

ROTA ATA projesi başarıyla gerçekleşti
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Profesyonel Yönetici Tevfik Kurt gençler için çok önem arz eden "Mülâkat 

Teknikleri" konusunda eksikliklerini tamamladı.
Provis Bilgi Sistemleri CEO’su, Bilgisayar Mühendisi Çetin Ayla ise "Bilişim 

Sektöründe Girişimcilik Hikayeleri"ni anlatarak girişim dünyasında başarının 
anahtar formüllerini kendi hayat hikayesinden yola çıkarak ve sanatla birleş-
tirerek gençlere aktardı. 

Kültürpark Rotary Kulübü başkanı Fikret Gökpınar, konu ve konuşmacı 
seçimini öğrenciler ile birlikte yaptıklarını, katılımcı sayısının ve ilgisinin art-
masını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Gençlik Gelişim Seminerlerinin,  
üniversite öğrencilerine Vizyon Geliştirme ve Liderlik Eğitimi verebilmek için 
düzenledikleri bir nevi kişisel gelişim semineri olduğunu. Kültürpark Rotary 
olarak bu seminerlerdeki temel amaçlarının ileri de bir toplum lideri olarak 
yurdun dört bir köşesine yayılacak bu öğrencilerin mesleki, kültürel birikimle-
rine katkı koyarak çağdaş bir ufuk kazandırmalarına destek vermek olduğunu 
dile getirdi. Rotaryenler olarak  EÇEV ile ortaklaşa proje düzenlemelerinin se-
bebini de  alanında uzmanlaşmış sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmak 
ve birlikte daha büyük bir sinerji yaratmak şeklinde özetledi.  

Balıkesir 
Rotary'den Otizm 
Farkındalık günü 
etkinliği

Balıkesir Rotary 
Kulubü 2 Nisan 

Dünya Otizm Farkında-
lık günü etkinliği kapsa-
mında toplantısına ku-
lüp konuşmacı konuğu 
olarak OBİDEV Otizmli 
Bireyleri Destekleme 
Vakfı Başkanı Fatma 
Tabanlı ve Vakfın Yö-
netim Kurulunu davet 
etti. Vakfın farkında-
lık teması mavi gözlük, 
içeriği ise "Birgün değil 
hergün buradan bak, 
hayatıma anlam kat" 
gözlüklerini tüm üyeler 
takarak vakfa destek 

oldular. Ayrıca Vakfın şirin yüzlü karakteri Mavican, toplantı boyunca Rotar-
yenlerle beraberdi.

Bandırma Rotary'den Trafik Simülasyon eğitimi

Bandrma Rotary Kulübü, 4 Mayıs Cumartesi 10:30-18:00 saatleri ara-
sında Bandırma Meydanında HED Akademi ile birlikte Trafik Simülas-

yon eğitimi düzenledi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eğitimde çarpma simüla-
törü, araç takla atma simülatörü ve alkol gözlüğü simülatörü eğitimleri verildi. 
Belediye Başkan vekili, Başkan yardımcısı, Meclis üyeleri, çevik kuvvet, öğren-
ciler ve vatandaşların katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. 

Türkiye’de her sene yaklaşık 185 bin trafik kazası olmakta ve yaklaşık 
7500 kişi hayatını kaybetmekte.Ölümlerdeki en büyük oran ise hız ve emniyet 
kemeri kullanmama durumlarında ortaya çıkmakta. Bandırma Rotary kulü-
bünün simülasyon eğitimi de bilinci arttırmak için Bandırma Belediyesi’nin de 
desteği ile topluma açık alanda düzenlendi.

       26. Toplum Birliği Okulu'nda Müzik Atölyesi/Konferans 
Salonu tadilatı yapıldı

Bandırma Rotary Kulübünün Toplum Birliğinin Şehit Bedir Karabıyık 
Ortaokulunun konferans salonu baştan yaratıldı  ve çok amaçlı salon 

haline getirilerek aynı zamanda müzik atölyesi olarak da kullanılması sağlan-
dı. 17 Nisan’da yapılan açılışa 2440. Bölge Guvernörü Alaettin Demircioğlu ve 
Belediye Başkanı katıldı.
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Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü önderliğinde Rotary Küresel Ba-
ğış Projesi olarak Polatlı’da yer alan Anadolu Bacıları Kadın Girişimci 

Kooperatifine Süt’den Peynir yapma tesisi kuruldu. Bu büyük proje sayesinde 
5.000 kişi iş ve gelir sahibi olacak. Projenin resmi açılışı 3 hafta içinde ger-
çekleşecektir.

Bu tesisin tüm makine ve teçhizatlarının maliyeti (95.450 USD) Rotary ta-
rafından karşılandı. Ancak tesisin ekonomik büyüklüğü tüm katkı verenlerle 
birlikte 2 milyon TL’yi buluyor. Tesis 400 m2 kapalı alana sahip.

Bu önemli proje sayesinde Ankara Polatlı’da önemli sayıda aile geçimini 
sağlayacak bölge süt ürünlerini işlemeyi öğrenecek ve kalkınacak.

Bu proje Bahçelievler Rotary Kulübü tarafından sadece bir peynir üretme 
projesi olarak tasarlanmadı. Proje aynı zamanda kadınlara, köylülere ve genç-
lere bir “Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma Modelidir”.

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Başkanı Rtn. Murat DOĞRU ve eşi 
Nursun projeyi anlattılar. “Proje sayesinde bir kalkınma modeli olarak köy-
ler dahil yaklaşık olarak 5.000 kişi nitelikli süt üretimini öğrenmekte, kadın 
girişimciler peynir ve süt ürünleri yaparak ekonomik kalkınmayı gerçekleş-
tirmekte, yöre ekonomisi gelişmekte, yerel kültürün bir parçası olan yöresel 
peynirlerin üretim tekniklerine bir model oluşturulmaktadır. Ayrıca sütten 
kaynaklanan hijyen sorunları da bu proje sayesinde ortadan kalkacaktır. Pro-
je sayesinde ülkemizde yıllık 5 milyon TL katma değer sağlanacaktır.” 

Bu tesis sayesinde iş sahibi olmayan kadınlar iş sahibi olmuş, peynir üret-
me konusunda eğitilmiştir. Kadınlar, peynir üretecekler, bölgede süt kültürü 
yaygınlaşırken sattıkları peynir ile aile ekonomilerine önemli bir gelir sağlana-
caktır. 

Ayrıca bölgedeki süt işlemedeki hijyen eksikliği de giderilmiş toplum sağ-
lığına da hizmet edilmiş olacaktır. Köylerdeki süt üretimi ve kalkınma modeli 
ise çarpan etkisi yapacaktır.

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü önderliğinde gerçekleşen bu dev pro-
je uluslararası birçok bölge ve kulübün desteği ile gerçekleşti. Proje, aşağıda 
sıralanmış olan Uluslararası Rotary Bölgeleri ve Rotary Kulüpleri tarafından 

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü önderliğinde gerçekleştirilmiştir. Anka-
ra Bahçelievler Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary 2430. Bölge, Uluslararası 
Rotary 3650. Bölge, Uluslararası Rotary 3630. Bölge, İtalya Augusta Rotary 
Kulübü, İstanbul Fındıklı Rotary Kulübü Mission Valley Sunset Rotary Kulübü 
ABD, Ankara Oran Rotary Kulübü, Ankara Tandoğan Rotary Kulübü, Ankara 
Gazi Rotary Rotary Kulübü, Ankara Koru Rotary Rotary Kulübü, Ankara Kavak-
lıdere Rotary Rotary Kulübü, Ankara Maltepe Rotary Kulübü, Ankara Rotary 
Kulübü, Ankara Anıttepe Rotary Kulübü

Proje ilk günden bu yana inanan, kendi döneminde projeye çok büyük bir 
fon gönderen Rotary Vakfının 2018-22 Mütevelli Heyeti Üyesi ve Saymanı, Yö-
netim Kurulu Üyesi Rtn.SangKoo YUN ve değerli eşi Eunsun, projeyi yerinde 
ziyaret etti. 

Bu tesisin tüm makine ve teçhizatlarının 
maliyeti (95.450 USD) Rotary tarafından 
karşılandı. Ancak tesisin ekonomik 
büyüklüğü tüm katkı verenlerle birlikte 2 
milyon TL’yi buluyor. Tesis 400 m2 kapalı 
alana sahip

Proje ziyaretinde hayranlığını gizlemeyen Rotary Vakıf Saymanı Rtn.
SangKoo YUN, “Bu dev proje bende hayranlık uyandırdı. Mutluluk ve gurur 
duydum. Bu proje sadece para ile yapılabilen bir proje değil. Önemli olan bir 
kulübün bir aile olarak gönül vererek ve emek sarf ederek bu eseri gerçek-
leştirmesidir. Rotary sadece fon veya para demek değildir. Rotary insanlara 
dokunmaktır. Siz bu eseri bir kulüp olarak vakit ayırarak, özünüzden vererek, 
sürekli çalışarak gerçekleştirdiniz. Esas takdire şayan olan budur, Rotary bu-
dur sadece para değildir.” dedi. Tebriklerini sunan Saymanı Rtn.SangKoo YUN 
bu projenin tüm dünyaya süt ve tarım konusunda bir kalkınma modeli olabile-
ceğini ifade etti.

Bahçelievler Rotary'nin Küresel Bağış Projesi

EKONOMİK - TOPLUMSAL KALKINMA PROJESİ ANADOLU BACILARI 
KADIN GİRİŞİMCİ KOOPERATİFİ SÜT ve PEYNİR TESİSİ
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KNAUF gibi, sektör devi firmalar alçıpan duvar bölmeleri ve mobilya konu-
sunda projeye sponsor oldular. Kalkınma Ajansı ise yerin kirasını ve giderlerini 
karşıladı. Ayrıca şahsi olarak birçok Rotaryen de bu anlamlı projeye bağışta 
bulundu.

Projenin fon bulmasını sağlayan, her aşamasında projeyi destekleyen 
GDG Rtn. Malik AVİRAL ve eşi Mihriban ise, "Proje gurur verici bir eser oldu. 
Rotary’nin ülkemizdeki en büyük projelerinden birisi gerçekleşti, artık yurt dı-
şından gelecek olan Rotary heyetlerini Ankara’da bu tesise getirerek ağırlaya-
cağız. Burayı gören her kişi Rotary’nin büyüklüğünü, gücünü ve topluma katkı-
sını gözleriyle görecektir" dedi.

Projeyi ziyaret eden Geçmiş Dönem Direktörü Şafak ALPAY ve eşi Deniz 
ise projenin anlamına vurgu yaparak, "Bu proje bir Rotary başarı öyküsüdür. 

Konuşmalarımda anlatacağım bir Rotary öyküsünü Ankara Bahçelievler Ro-
tary Kulübü yazmıştır. Bu anlamlı projeyi sunumlarımda ve konuşmalarında 
kullanacağım. Bakü Konferansında bu proje anlatılmalıdır…" dedi.

Başkan Murat DOĞRU "Bu gün çok mutluyuz. Her şey seninle güzel Bahçe-
lievler Rotary Kulübü" ifadesini kullandı ve "En başta bu projeyi var eden Bah-
çelievler Rotary Kulübüme, projeye katkı veren tüm geçmiş dönem başkanla-
rıma, Vakıf Komitesi Başkanım bir duayen Rtn. Abdullah KÜREĞİBÜYÜK’e, Pro-
jeler Komitesi Başkanım Erkan ULUKAN’a, adeta hocam olan Emre ÖZTÜRK’e, 
Kulüp Organizasyonları Komite Başkanım Kadri GÜNEŞ’e, Rtn. Ömer Naci YU-
KARUÇ’a, Rtn. Arif MERDOL’a, Komite Üyesi işini gücünü bırakarak büyük emek 
sarf eden Engin ÜNAL’a, tüm komite ve komisyon üyelerine, Guvernörüm Altan 
ARSLAN ve Guvernör Yardımcım Bekir Sıtkı ASLAN’a, projenin mimarı ve ya-
ratıcısı olan kocaman yürekli insan, bir büyük Rotaryen Necil BÜYÜKPAMUK-
ÇU’ya ve eşi Feride’ye, görev yaptığı döneminde projeye gönülden inana ve des-
tekleyen GDG Serdar ÜNLÜ ve Nilüfer’e, gönlümüze taht kuran GDG. Malik AVİ-
RAL’e, Bölge Vakıf Komite Başkanımız Hasan AKDUMAN’a ve Kemal DEMİR’e ve 
tüm komitemize, bizlerin dostu ailemizin üyesi Rotary Vakfı Saymanı SangKoo 
YUN ve eşi Eunsun’a, değerli eşim daima destekçim Nursun ve oğlum Itc.Yiğit 
Bora’ya teşekkürü bir borç bilirim” dedi.
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