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ursa’daki Rotary Kulüpleri, 2021-
2022 döneminde hayatları
değiştirdikleri hizmet projelerini,
Hürriyet Gazetesi ile birlikte dağıtılan
12 sayfalık Rotary Özel Gazetesi ile
kamuoyunun bilgisine sundu.
Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü
tarafından projelendirilen yayında

2440. Bölge Dönem Guvernörü Nedim Atilla,
2440. Bölge Gelecek Dönem Guvernörü
Serdar Durusüt, 2440. Bölge Gelecek
Dönem Guvernör Adayı Ayda Özeren ve
GDG ve Dönem Vakıf Başkanı Alaeddin
Demircioğlu’nun köşe yazılarının yanı sıra
kulüplerden haberler ve dönem
başkanlarının Rotary’e ilişkin görüş ve
düşünceleri yer aldı.

Rotary & Rotaract & Interact nedir?,

Dörtlü Özdenetim, Rotaryenin özellikleri,
dünyada ve ülkemizde Rotary Vakfı,
Rotary’nin hedefleri, odak alanları, amaçları
gibi bilgi paylaşımlarının geniş yer bulduğu
Rotary Özel Gazetesi’nde, Bursa
Kulüplerinin dönem başkanları da “Neden
Rotaryensiniz?", "Topluma faydada güç birliği
için farklı STK’lara işbirliği çağrınız nedir?”,
"Yeni üyelerle büyümeye bakışınız nedir ve
yeni üyelere çağrınız var mıdır?” sorularını
cevapladılar.

Osmangazi Rotary Kulübü’nün
gerçekleştirdiği eğitim projelerinin haber
olduğu gazetede, Bademli Rotary Kulübü de
“Kanserle Savaş Moral Evi” projesi ile yer
aldı. Bölge Vakıf Semineri ev sahipliği ile
haber olan Özlüce Rotary Kulübü, en genç
kulüp olarak sayfalarda yer bulurken,
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çıkıyorum” eğitim projesi, orman yangınları
sonrası mağdur olan köylülere ulaştırdığı
1.500 zeytin fidanı, Bursa’nın en köklü
sanayici ve iş insanları sivil toplum kuruluşu
olan BUSİAD işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Yeni
Nesil İletişim - Marka Semineri”, çok sayıda
hizmet ürettiği, sporda, sanatta, eğitimde
desteklediği Toplum Birliği Okulu Alara’daki
etkinlikleri, ihtiyaç sahibi bir lise
kütüphanesine yaptığı 700 kitaplık bağış gibi
çok sayıda başlığın altını doldurarak yer aldı
Rotary Özel Gazetesi’nde…

Bu özel çalışmanın mimarı Yıldırım
Bayezid Rotary Kulübü Dönem Başkanı
Ferahi Öztimur, "İletişim profesyoneli olarak
hedefim, çok sayıda proje gerçekleştiren
Rotary kulüplerinin toplum için ürettikleri
hizmetlerin birlikte, güçlü şekilde kamuoyuna
sunulması ve bu vesileyle insanların tam
olarak bilmediklerini gördüğüm "Rotary
nedir?”, "Rotaryen kimdir?” sorularının da
geniş biçimde yanıtlanmasıydı. Bu gazetenin
aynı zamanda içeriğiyle yeni üye kazanımı
için de avantaj yaratacağı, 2440. Bölge ve
Bursa Kulüpleri için arşiv niteliği taşıyacak bir
doküman olacağı düşünceleriyle ivme
kazanan hedef, guvernörlerimin ve tüm kulüp
başkanlarının zengin içerik desteği, özellikle
sadece Rotaryenlerin ilan desteğiyle finanse
edilerek hayata geçti. Gazete baskısını
gördüğüm an Rotaryen olduğum için gurur
duydum.” dedi.

okumaya teşvik edici projeleriyle Nilüfer
Rotary Kulübü, sürüdürülebilir bir dünya için
gerçekleştirdiği projelerle Mudanya Rotary
Kulübü, yenilenebilir enerji projesiyle
Çekirge Rotary Kulübü de haberleriyle
farkındalık yarattı. İnegöl Rotary Kulübü
gazetede toplum birliği projeleriyle ön plana
çıkarken, Muradiye Rotary Kulübü de
Rotaract ve Interact kulüplerinin kuruluşu ve
onlara verdikleri destek ile haber oldu.
Eğitim ve çevre projeleriyle Yeşil Rotary
Kulübü, sürdürülebilir hale getirdiği
projeleriyle Tophane Rotary Kulübü, organ
nakli bekleyen çocuklara umut olduğu
projesiyle Gökdere Rotary Kulübü, Toplum
Birliği anlaşması çerçevesinde kanserle
mücadele eden ONKODAY ile birlikte
gerçekleştirdiği projeleriyle Demirtaş Rotary
Kulübü, proje gelirleriyle görme engelli
sporcuların eğitimine sağladığı desteklerle
Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü, "Gençlerle
Yarına Bir Adım” eğitim projesiyle Heykel
Rotary Kulübü gazetede geniş yer buldu.

30. yaşını kutlayan Yıldırım Bayezid
Rotary Kulübü ise, Almanya Stutgartt
Wildpark Rotary Kulübü ile birlikte hayata
geçirdiği 6 bin fidanlık Bursa Rotary Barış
Ormanı, Çağdaş Eğitim Kooperatifi ve
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
bursiyeri kız öğrencileri yarınlara güçlü
bireyler olarak hazırlamak amacıyla
gerçekleştirdiği 9 ay süreli “Hayatıma sahip
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