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KULÜPLERDEN HABERLER

Maçka Rotary
Kulübü ve Life Ba-

lance Coaching Center
ortaklığı ile yürütülen “HA-

YATI BAŞARAN NESİL-
LER” projesinde,

üniversite sınavına hazır-
lan gençlerimizin ailelerine

yönelik ERGENLERE
KOÇVARİ YAKLAŞIMLAR etkinliği organize edilmiş-

tir. Çocukların ve ergenlerin kimlik yapılanmasında
en önemli bir rol model olan ebeveynlerin çocukla-

rıyla bir birey olarak iletişim kurmaları ve onların geli-
şim sürecinde destekleyici ve teşvik edici yaklaşımlar

sergilemesini sağlamak bu vesile ile özellikle sınav
döneminde çocukların sosyal, mental ve duygusal

alanda sağlıklı ve yaşları düzeyinde gelişimlerini
efektif kılmayı, yetişkin bireyler olduklarında
sağlam temeller üzerine kurulmuş kimlikleri-

nin varlıklarını sürdürmelerinde etkin ol-
ması amacıyla 31 Mart 2021 de
çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

Ergenlere
Koçvari Yaklaşımlar

Ispartakule
Rotary

Kulübü'nden
Yardım Kolisi

Bağışı
Rotary 2420 Bölge Is-
partakule Rotary Ku-

lübü aldıkları Ramazan
ve Bayram kolilerini,

BADER (Bahçeşehirliler
Derneği) önderliğinde
toplanan kolilerle, ma-
halle muhtarlarının ön-

gördüğü Altınşehir ve
Şahintepe'deki, gerçek

ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara dağıtıldı.

Yeniköy Rotary Ku-
lübü Saymanı Aylin Şer-
betçioğlu ve yeni üye Nil
Ataç, Mart ayında Bod-
rum Çamlık İÖO’unu zi-

yaret etti. 1-2. sınıf ve
3-4. sınıf öğrencilerinin

bir arada 20 şer kişi gün
aşırı ders yaptığı köy

okulunun tek kişilik sıra
ihtiyaçları tespit edildi.

Okulumuza daha önce
yoladığımız Sevgi Kü-

tüphanesi’ni yerinde
görmüş oldular. Okula
20 adet tek kişilik sıra
teminini 12 Nisan’da

gerçekleştirildi.

Bodrum Çamlık
İÖO'una Sıra Desteği Erenköy Işık Lisesi Interact

Kulübü, Fındıklı İlkokulunda, öğ-
rencilerin daha iyi koşullarda eği-

tim alması, kelimeler yerine
oyuncakları kullanarak kendile-

rini ifade etmelerine yardımcı
olmak adına Fındıklı Rotary

ve Fındıklı Rotaract Ku-
lüpleriyle ortak olarak

“Oyun Terapi Rehberlik”
sınıfını yapmışlardır.

“Oyun Terapi Rehberlik” sınıfı

2420

27 Nisan’da değerli finansçı ve FODER
Yönetim Kurulu Başkanı Rtn. Attila Köksal’a
Rotary Meslekte Üstün Hizmet Ödülü’nü takdim
ettik. Ödül törenini 28 Mart’ta 2420 Bölge
Guvernörümüz Gaye Binark, İstanbul Rotary
Kulübü Dönem Başkanı Murad Ardaç ve üyeleri,
ve Yeniköy Rotaractörlerimizin de katıldığı kulüp
toplantımızda gerçekleştirdk. Attila Köksal bizlerle
finansal okuryazarlık ve davranışsal finans üzerine
bilgilendirici bir sunum paylaştı. Kendisini tebrik
ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Meslekte Üstün Hizmet Ödülü
Zeytin Çekirdekleri 2. sınıf grubu

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin
hayata geçirdiği Ayvalık Kış Okulu’nda 5
farklı kitapla tanıştı. Zeytin Çekirdekleri
okudukları kitapları üniversiteli abileri ve

ablaları ile yorumladılar.
Yeniköy Rotary Kulübü
olarak çocuklarımızın kitap
okuma alışkanlığı
kazanmalarını hedefleyen
bu projeye 32 öğrencimizin
her birine 5 farklı kitabın
gönderilmesi için sponsor
olarak
destek verdik.

Kitap Okuma Grubu



Yeniköy Rotary Kulübü olarak 20
Nisan 2021'de Rotaryen olmaktan
gurur duyduğumuz bir desteğe daha
imza attık! Geçen sene pandemi süre-
cinde iletişimde kalarak destek verdi-
ğimiz Çapa Tıp Fakületsi'ndeki
hocamız Prof. Dr. Rukiye Ömeroğlu
uzun zamandan beri ilk kez bizi araya-
rak pandeminin arttığını ve acil bir so-
lunum cihazına ihtiyaçları olduğunu
dile getirdi. Bu ihtiyacı duyar duymaz
yönetim kurulumuz ile hemen harekete
geçtik. Üyelerimizin ve bağışçılarımızın
desteği ile bir gün içinde Pediatri Bölü-
müne pandemi hastalarında kullanıl-
mak üzere teslim edildi. İhtiyacı olan
hastalara nefes olduk ve olmaya
devam edeceğiz!

Çapa Tıp Fakültesine
Airvo 2 solunum cihazı

"Ben Okuyorum" Projesi
Zor günlerden

geçtiğimiz pandemi
döneminde, özellikle
eğitim hayatına yeni
başlamış olan
çocuklar bu süreçten
fazlasıyla olumsuz
etkilendi. Ocak 2021’de
Rotary 2420 Bölge

Egitim Komitesi ve İstanbul Gönüllüleri işbirliğiyle hayata
geçen “Ben Okuyorum Projesi” ile okumakta zorluk çeken
çocuklarımız için 12 günlük çevrimiçi hızlandırılmış telafi
eğitiminin ilki gerçekleştirildi.

Yeniköy Rotary Kulübü olarak ülkemiz çocuklarının
eğitimine verdiğimiz önem ile biz de 12-24 Nisan 2021
tarihlerinde gerçekleşen “Ben Okuyorum” projesinin 2.
etabına sponsor olduk. Çocuklarımızın üst sınıflara

okumayı sökmüş,
kuvvetlendirilmiş okuma
veanlama becerileri
geçmelerine vesile
olmak bizim için büyük
mutluluk oldu.
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"Okuyorum Büyüyorum"

Rotaryen Kenan
Şinasi’nin oğlu Kerem
Şinasi’nin bir günlüğüne
Fındıklı Rotaract
Kulübümüze başkanlık
ettiği bu toplantıda

Kerem Başkanımızın geri dönüşüm hakkındaki
proje fikirlerini dinledik. Bu doğrultuda, dönem
sonuna kadar kâğıt atıklarımızı ayrıştırarak geri
dönüştürmeye söz verdik. Ardından hep
beraber Kerem Başkanımızdan dans figürleri
öğrendik ve oldukça eğlendik.

17 Nisan 2021 tarihinde Fındıklı Rotary ve Rotaract
Kulüpleri olarak ilk Speed Mentoring «R2R» etkinliğimizi
gerçekleştirdik. 4 Rotaract ve 4 Rotaryenimizin 20’şer
dakikalık sürelerle ayrı zoom odalarına ayrıldığı ve

tanışıp, kariyer yolları
hakkında konuştukları ilham
verici bir etkinlikti. İlerleyen
süreçte R2R etkinliklerimizi
sürdürmeyi planlıyoruz.

2420
Yeniköy Rotary Kulübü 23 Nisan kutla-

maları vesilesi ile 21 Nisan'da Dönem Baş-
kanı Didem Karabatur, Eğitim Komitesi
Başkanı Tanya Minasyan ve çocuk kitapları
yazarı Tülin Kozikoğlu ile birlikte Zeytin-
burnu’ndaki Şehit İbrahim Yılmaz Anaoku-
lu’nu ziyaret etti. Okulun bahçesinde 110
anasınıfı öğrencisiyle Okuyorum Büyüyorum
projemizi gerçekleştirdiler. Uzun bir aradan
sonra etkinliği heyecanla dinleyip sorulara
cevap veren, hediye ettiğimiz kitaplarına sarı-
lan ve hemen açıp okumaya çalışan minikle-
rimizle bir araya gelmek büyük mutluluk oldu!

LÖSEV İşbirliği ile Ramazan Paketleri
Yeniköy Rotary Kulübü bu

sene de LÖSEV ile işbirliğini
devam ettirdi ve 125 adet orta
aile Ramazan paketinin ihti-
yaç sahibi ailelere ulaştırıl-
ması için gerekli bağışı yaptı.

23 Nisan etkinliği

Speed Mentoring «R2R» etkinliği
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Gordion Rotary Kulübü,
vatanımızı korumak uğruna şehit
olan güvenlik güçlerimizin geride
bıraktıkları çocuklarına bir nebze
de olsa destek olabilmek
amacıylaşehit ailesi çocuğumuza
bilgisayar
hediye etti.

Amasya
Yeşilırmak Rotary
Kulübü, eğitimine

katkı sağlamak
amacı

ile bir şehit
çocuğuna bilgisayar

hediye etti.

Engelsiz Dişler
Komitesi

Şehit ve Gazilerimiz Komitesi
Engelleri Sanat ile
Aşıyoruz Komitesi

Adana RK ve Medline
Hastanesi işbirliğiyle 10
zihinsel engelli çocuğumuzun
diş kontrol ve tedavilerini
gerçekleştirdik. Bu konuda
özverili emekleri ve sevgi dolu
yüreği için Dt. Ebru Akçalı'ya
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Zone 21 B’de bulunan ülkelerin
kulüpleri arasında düzenlenen ve
58 videonun yarıştığı “İYİLİĞİN
GÜCÜ” video yarışmasında
ESKİŞEHİR ANADOLU RK
3. oldu. Kutlarız.

2430

İYİLİĞİN GÜCÜ
VİDEO YARIŞMASI

Olba RK,
Mersin’in Kazanlı

mahallesindeki
veli ve öğrencileri

“Teknoloji
Bağımlılığı ve

Siber Zorbalık”
konusunda

bilinçlendirmek
amacı ile
seminer

düzenledi.

Anne - Baba - Çocuk
Kampı Komitesi

Teknoloji ve Çocuk Komitesi

SİNOP DİYOJEN RK Bu dönem
düzenlenen Anne-Baba-Çocuk Kampının
üçüncüsünü 23-24 Nisan 2021 tarihinde
Sinop’ta gerçekleştirildi. Tanışıklığın
geliştiği, dostlukların pekiştiği kampta çok
keyifli anlar yaşandı.

Zeugma RK, Otizm
Farkındalık Haftası

kapsamında “Engelleri Sanat ile Aşıyoruz”
projesinin ilk etabını workshop olarak Gaziantep

Otizm Vakfı’nda gerçekleştirdi. Sonrasında 2.
etap olan sergiyi SankoPark AVM de sanatçı

ruhlu çocuklarımızın el sanatları ve resimleri ile
halkımızın ziyaretine açarak projeyi

tamamlamış oldu.
Silifke RK, “Engelleri

Sanat İle Aşıyoruz Projesi”
kapsamında özel çocuk-

lar için 2 hafta süren
resim atölyesi dü-

zenledi.

ÇOCUK
İŞÇİLER KOMİTESİ

Antalya Rotary Kulübü
ve Perge Rotary Kulübü “Çocuk İşçiler”
konusunda toplumda
farkındalık yaratmak
amacı ile bilboard
çalışması yaptı.
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Çukurova RK ola-
rak, apartmanlarımızın
altında, evlerimizde
atıl vaziyette duran
çocuk bisikletlerini

topladık, tamir ettirdik ve Yalmanlı İlköğretim Okulun-
daki öğrencilerimizle paylaştık, çocuklardaki o bisiklete
binmedeki sevinçleri anlatılmazdı.

BENİM DE BİSİKLETİM VAR

Ünye RK, "Erken Tanı Hayat
Kurtarır" seminerini Atik Grup-
Dost Fındık Fabrikasının 110
kadın çalışanı için düzenledi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.
Ebru Çelik değerli bilgilerini
paylaştı. Çok ilgi ile dinlenilen bir
seminer oldu.

Erken Tanı Hayat
Kurtarır Komitesi

Kök Hücre ve Kan Bağışı Komitesi

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komitesi

Sepsis Komitesi

Arslantepe RK, toplumda
kan ve kök hücre bağışı
konusunda farkındalık
yaratmak amacı ile bağış
kampanyası düzenledi.

Defne RK “Sepsis” konusunda
toplumda
farkındalık
yaratmak amacı
ile bilboard ve
Led ekran
çalışması yaptı.

2430

Kızkalesi, Samsun,
Bafra Kızılırmak ve
Trabzon Ortahisar Rotary
Kulüpleri yaptıkları bilboard
ve led ekran çalışması ile
toplumda “Madde Bağımlı-
lığı ile Mücadele” konusunda
farkındalık yarattı.

EV-KA Programı

ENGELSİZ DİŞLER KOMİTESİ
Eskişehir Yazılıkaya RK, Engelsiz

Dişler Komitesi kapsamında özel
eğitim gören çocuklarımızın diş
tedavilerini yaptırdı.
RYLA KOMİTESİ

150. RYLA (ALL STAR)
UR 2430 Bölge tarafından online

olarak düzenlenen 150. “Rotary
Yarının Liderlerini Arıyor”
seminerinde konuşmacılar, değerli
bilgilerini gençlerle paylaştılar.
MESLEKİ DOSTLUK KOMİTESİ

Falez RK’nün ev sahipliğinde
online olarak toplantıya Bölgemiz
kulüplerinde bulunan 145 sağlık
çalışanı dostumuz katıldı. Toplantıda
Prof.Dr. Bingür Sönmez ve Prof.Dr.
Alp Can değerli bilgilerini paylaştı.
HUKUKÇULAR BULUŞMASI

UR 2430 Bölge ev sahipliğinde
online olarak düzenlenen toplantıya
Bölgemiz kulüplerinde bulunan 87
hukukçu dostumuz katıldı.
GİYSİ YARDIMI

Alleben Rotary Kulübü
Gaziantep’in yaklaşık 50 km. dışında
derme çatma çadırlarda yaşayan
mevsimlik işçilerden yaklaşık 100
aileye kıyafet yardımı yaptılar.

Amasya Yeşilırmak RK, kan
ve kök hücre bağışı kampanyası
başlatarak
bu
konuda
farkındalık
çalışma
yaptı.

Samsun RK, Tekkeköy/Yaylageriş
köyünde gerçekleştirdiği EV-KA
programı ile 6 değişik konuda ev
kadınlarına seminer verdi.

OTİZM FARKINDALIĞI
Bakü Khazar RK, 2 Nisan

Dünya Otizm Farkındalığı Günü
nedeni ile düzenlediği

etkinliklerle, minik dostlarımıza
hediyeler verdiler, çiçek

ektiler ve gökyüzünü mavi
balonlarla süslediler.

NİSAN - MAYIS 2021
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İNTERACT HABERLERİ

Mersin
Marine
Interact
Kulübü
olarak “ İyi-
lik Biriktire-
lim”
projemiz
kapsa-
mında 100
adet kum-
bara satışı
yaptık.
Elde ettiğimiz gelirin bir kısmı ile ihtiyacı
olan öğrencilere tablet satın alıp kalan
kısmını ise Polio Fonuna bağışta
bulunduk.

Kitap toplama etkinliğimizde
topladığımız kitaplarla
ihtiyacı olan bir köy okuluna
kütüphane oluşturup
duvarlarını boyadık ve
öğrencilere hijyen seti
hediye ettik.

Sokakta bulunan minik
dostlarımıza mama
yardımında bulunmak için
çantalar bastırıp satışına
başlandı.

Karadeniz Ereğli Interact
Kulübü ile düzenlediğimiz
mesleki tanıtım seminerinde
Prof. Dr. Atilla Tekat mesleği
ile ilgili biz gençlere önemli
tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir TED İnteract Kulübü olarak,
Otizmli 8 arkadaşımıza kıyafet ve
oyuncak hediye ettik. Ayrıca ETİ’nin
katıklarıyla bisküvi, çikolata, kraker
gibi yiyecekler de hediye ettik.

Eskişehir TED İnteract Kulübü olarak,
Otizmli 8 arkadaşımıza kıyafet ve
oyuncak hediye ettik. Ayrıca ETİ’nin
katıklarıyla bisküvi, çikolata, kraker gibi
yiyecekler de hediye ettik.

Mersin Marine Interact
Kulübü

Eskişehir TED Interact Kulübü Eskişehir TED Interact KulübüCanik Interact Kulübü

Canik Interact Kulübü

19 Mayıs Interact Kulübü

Başkent İnteract Maltepe İnteract ve
Kızılay İnteract Kulüpleri olarak, Böl-
gemizin “Mutluluğu Paylaşalım” proje-
sine destek olduk. Yakupabdal
Köyü’ndeki Mehmet Hikmet Ayberk
İlkokulu’ndaki 29 öğrenciye bu kap-
samda 200TL değerinde hediye çek-
lerini armağan ettik.

Başkent-Maltepe-Kızılay
Interact Kulüpleri

BİR TOHUM SAÇTIK,
BİNLERCE ÇİÇEK AÇTIK

2430

Maltepe Interact Kulübü

MUTLULUĞU PAYLAŞALIM

KIYAFET VE OYUN YARDIMI

OYUN KÖŞESİ

İYİLİK BİRİKTİRELİM

Ankara Maltepe Interact Kulübü olarak
dönemimizin başından bu güne Plastik
kapak topladık. Çevremizdeki pek çok
iyilik dolu insandan destek bulduk. “Bir
Tohum Saçtık Binlerce Çiçek Açtık” diye
çıktığımız yolun sonunda plastik kapakları
dönüşüme vererek, engelli arkadaşlarımız
için tekerlekli sandalye temin edilecek.
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ROTARACT HABERLERİ

ENGELLERİ SANAT İLE
AŞIYORUZ
Beysukent Rotary Kulübü ile bera-
ber gerçekleştiğimiz projemizde, 6
Nisan günü Otizm Vakfında Otizimli
bireylerle beraber resim yaptık. Oti-
zimli bireylerin yaptığı güzel resim-
leri 13 Nisan Günü Beysupark
AVM’de sergiledik.

'Bir Köyümüz Var' projemiz
kapsamında Kilis'e bağlı Kızılkent
köyüne gittik. Gaziantep Yesemek
Rotary ve Gaziantep Yesemek
Rotaract kulüplerinin işbirliği ile köy
kadınlarına “kadın hakları ve haklara
erişim “konusunda eğitim verildi.
Katılımcılara Rotary Hijyen setleri
dağıtıldı.Ayrıca köy okulunda eğitim
gören tüm öğrencilere diş taraması
ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Beysukent Rotaract Kulübü

Yesemek Rotaract Kulübü

İpekyolu Rotaract Kulübü

Perge Rotaract Kulübü

Güney Rotaract Kulübü

BİR KÖYÜMÜZ VAR

2430

2430 Rotaract Kulüpleri

Ankara Gaziosmanpaşa
Rotaract Kulübü küçük
dostları Arel için SMA destek
projelerine başladılar. Arel’in
savaşına destek olmak için
hala zaman var! Sizler de bu
güzel kumbaralar ile
desteğinizi gösterebilirsiniz.

Uzun zamandır provalarını
devam ettirdiğimiz ve senar-
yosu bir üyemizin abisi tara-
fından yazılan “Corona
Adam’’ adlı çocuk oyununu
Alev Küner Toplum Merke-
zi’nde anaokulu öğrencilerine
sergiledik.

Antalya Perge Rotaract,
Perge Rotary ve Perge Inte-
ract kulüpleri olarak Antalya
Boztepe Köyü Boztepe İlk-
okulu’na iki adet kitaplık ve ki-
taplıklarımız için okuma
kitapları bağışında bulunduk.

Ankara Gaziosmanpaşa
Rotaract Kulübü

Gaziantep İpekyolu Rotaract
Kulübü olarak, bu yıl 23 Ni-
sanı çok özel çocuklarla kut-
ladık. Gaziantep özel
rehabilitasyon merkezindeki
yüreği tertemiz çocukları-
mızla harika zaman geçirdik.

Adana Güney Rotary ve Adana Güney Ro-
taract Kulüpleri olarak Özel Akdeniz
Okulları öğrencilerine teknoloji bağımlılığı
ve siber zorbalık üzerine farkındalık yarat-
mak amacıyla seminer düzenledik.

Ankara Gazios-
manpaşa Rota-
ract Kulübü,
Eskişehir Gor-
dion Rotaract Ku-
lübü, Agora
Rotaract Kulübü,
Gaziantep Yese-
mek Rotaract Ku-
lübü, Sarıyer
Rotaract Kulübü
2 Nisan Dünya
Otizim
Farkındalık günü

için Otizme Mavi Işık Yak projesini
sosyal medya üzerinden
gerçekleştirdiler.

ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ
BAĞIMLILIĞI VE SİBER ZORBALIK

23 NİSAN EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI

OTİZME MAVİ
IŞIK YAK
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KULÜPLERDEN HABERLER

Yeşil
Rotary

Kulübü 19
Nisan 2021

tarihinde Dr.
Ayten

Bozkaya
dernek ofisinde

imza karşılığı
ihtiyaç sahibi

ailelere alış veriş
kartları teslim

ederek toplamda
51 aileye

destek vermiş
oldu.

Yeşil RK
Ramazan Erzak Paketi

Yardımında Bulundu

Dokuz Eylül Rotary Kulübü 2.Dönem başında planlanan
projelerden birisi olan bahçe ve çocuk oyun alanının duvarlarının
yenilenmesini tamamlandı. Bahçe duvarlarının üzerindeki teller suni
çim çit ile kaplandı. Yıkık durumda olan çocuk oyun alanının sokak
duvarı yeniden yapıldı ve boyandı. Çocuk oyun alanının duvarlarının
üzerine suni çim çit uygulaması yapıldı, çim çitler ile uyumlu kapı
yapıldı. Çocukların bahçede oldukları süre içerisinde okul

çevresindeki
diğer binalar
ve yaşam
alanları ile
iletişimi
kesilmiş daha
güvenli bir
ortam
oluşturulmuş
oldu.

Yeşil Rotary Ku-
lübü Mudanya Kent
Konseyi’ nin üç aylık
mama sponsoru arayı-
şına, Nisan-Mayıs-Hazi-
ran ayları için destek
vererek, sokak hayvan-
larını Rotary gönüllüleri-
nin beslenmesine
yardımcı oldu.

Rotary Means Business -
Rotary Meslekler Buluşması
Komitesi Nisan Ayında Bir
Marka Yaratmak Konusu ile
Türkiye’nin önce gelene Giyim
Markası Kiğili’nin Kurucusu
Abdullah Kiğili’yi, Endüstri 4.0
Konusunda 2440 Bölge DFG
Ertan Soydan’I konuk etmiştir.

Rotary Means Business
Toplantı Konuğu Abdullah Kiğili

2440

Cumhuriyet
Kazanımları
Komitesi Köy
Enstitüleri
Konulu
Toplantı
Düzenledi

Dokuz Eylül RK Toplum Birliği
Oyun Alanını yeniden Düzenledi

Gundoğdu
Rotary

Kulübü Yeni
Toplum

Birligi Kurdu

Yeşil RK’nden
Sokak Hayvanlarına Destek



A.Ş.K Özel Eğitim
Uygulama Okulu Sıhhi
Tesisat Yenileme Projesi
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Heykel Rotary Kulübü’nün önderliğinde,
Nisan ayında başlayan seminerlerimiz Mayıs
ve Haziran aylarında başarıyla devam edicek.
3 ay olarak pşanlanan seminerlerde, 18 - 25
yaş aralığındaki 35 kız + 14 erkek
öğrencimize

*Öğrenme ve Yenilenme Becerileri
*Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri
*Yaşam ve Meslek Becerileri
*Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

konularında 8 farklı eğitim semineri veriliyor.
Seminer sonunda katılımcı gençlerimize
sertifika ve hediyeler verilecek. Bu proje her
yıl, proje ortağı Nilüfer Belediyesi ile
tekrarlanarak geleneksel bir seminer olarak
devam ettirilecektir.

Rotary
Bursa

sokaklarında
halkımız ile

buluşuyor
Bursa’da Farklı

noktalardaki büyük
led panolara 42

adet afişler asıldı.

Gençlerle Yarına Bir Adım

Mehmet Lütfiye Dönmez Kocatepe
İlkokulunda bu dönem yenilenen okul
binası içerisindeki eğitim destek odasında
Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından "Evde
Çocuk Bakımı ve Gelişimi" konulu kurs

düzenlenerek kurs bitiminde başarılı olan katılımcılara Avrupa
Birliği ülkelerinde de geçerli olarak sertifika verildi. Toplumsal

kalkınma faaliyeti kapsamında açılan bu kursa katılan 14 kadının
çalışma hayatına kazandırılmaları hedeflendi.

2440

Dokuz Eylül RK Sertifikalı Evde Çocuk Bakımı
ve Gelişimi Halk Eğitim
Kursu Düzenledi

HEYKEL RK 2020-21 dönemi
Meslek Ödülünü bir kargo şirketinde
18 yıldır çalışan ve son 12 yılda hiç
izin kullanmadan ve özellikle de bu
pandemi şartlarında hastanelere
kargo iletme görevini her şeyini
ortaya koyarak yapan Ensar
AKDAŞ’a verdi.

HEYKEL RK
2021 Meslek Ödülü

"Dünya Otizm Farkındalık Haftası
nedeniyle, İzmir Rotary Kulübü, Orta ve
ağır derecede zihinsel öğrenme ve
yetersizliği olan bireylerden zorunlu öğrenim
çağında bulunan (5-23 yaş arası) 116
öğrencinin eğitim-öğretimini gerçekleştirdiği,
Konak- Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim
Uygulama Okulu’nun sıhhi tesisat bakım, onarım
ve yenileme projesini gerçekleştirdi. Okulun klozet,
batarya ve lavaboların tamir ve bakımı yapılarak,
kullanılamayacak halde olanlar yenisi ile değiştirildi.
Ayrıca damlatan ve küflenmiş olan 27 m’lik ana su
bağlantısı ve 9m’lik dış su gider borusu yenilendi."



KULÜPLERDEN HABERLER
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Arslantepe Rotary Kulübü, Spina
Bifida Hastası Akülü Sandalye Teslimi

Tepecik Hastanesi
Çocuk Servisi

Karşıyaka Rotary Kulübü Tepecik
Hastanesi Çocuk Servisi’ne bağış

gerçekleştirdi.

Arslantepe Rotary Kulübü olarak 9
yaşındaki Hanımın Çiftliği Fatih İlkokuluna
giden Spina Bifida hastası engelli Mu-
hammed Yusuf Apaçık’a akülü tekerkekli
sandalyeyi teslim ettik... Hediyeler eşli-
ğınde sandalye teslim töreni yapıldı...

Bu esnada Arslantepe Rotary ku-
lübü olarak Muhammed Yusuf un ilköğ-
retim hayatı boyunca okul ihtiyaçlarını
karşılamayı üstlendik...

Konak Engelsiz
Yaşam Köyünü’nde

Otizm Festivali

Dokuz Eylül RK
Benim Mesleğim, Benim

Seçimim Semineri
Dokuz Eylül Rotary Kulübü

Mavişehir Interact Kulübü işbirliği
ile ve Interactörlere Meslek

seçimlerine ışık tutmak üzere
Benim Mesleğim, Benim

Seçimim konulu 3 günlük bir
Seminer düzenledi.

23 Nisan Çocuk Bayramı
etkinliği kapsamında 20 Adet
100 TL lik LC Waikiki hediye
çeki KİTVAK’a bağlı Çocuk
Onkoloji Kliniği’nde yatan
hasta çocuklarımıza verilmek
üzere teslim edildi.

Anneler Günü Fon
Yaratma Kampanyası
2440 Bölge
Anneler
Günü’nde
geleceğimiz
olan
çocuklarımıza
yeşil bir dünya
bırakmak için
harekete geçti. Bölge Rotaryenleri Ege
Orman Vakfı’na fidan bağışı yaparak

Bursa/Karacabey’de yeni bir “Rotary
Barış Ormanı” oluşturulmasına katkı
sağlandı.

2440
Bostanlı RK’dan
KİTVAK’a destek

Özel Eğitim Sınıfı

Karşıyaka Ro-
tary Kulübü ve Ma-
vişehir Rotary
Kulübünün ortak
projesi olan Fevzi-
paşa Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı ayni
bağışlarla tamamlandı.

Bostanlı Rotary Ailesi olarak İzmir Konak
Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitimve

Rehabilitasyon Merkezi’nde Otizm
Festivaline katılım gösterildi. Tüm

çocuklara hediyelikler dağıtıldı.
Eğlenceli aktiviteler düzenlendi.



Meriç Köyatası
Ortak Toplantısı

11 Mayıs 2021 tarihinde Varyant,Dokuz
Eylül,Turgutlu ve İzmir Rotary Kulüpleri yaptıkları
ortak toplantıda değerli Ekonomist ve Politikacı Meriç
Köyatası'nı ağırladılar. Köyatası yaptıgı sunumda
Dünya ekonomisi nereye gidiyor? 2008 finansal krizi, ar-
dından covid salgını nedeniyle neoliberal sistemin sonu
geliyor mu? Dünya devlet müdahalesini Keynes'i yeniden
keşfederken Keynes'ten öce karma ekonomik modeli öne-
ren Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomik düşünceleri ve Türki-
ye'deki kalkınma politikası neydi? Türkiye ekonomisi ne
durumda? Türkiye Ekonomisi için çıkış yolları nedir? soru
başlıkları üzerinden katılımcıları bilgilendirdi.
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Karabağlar Belediyesi Konferans
salonunda gerçekleştirilen Resim ya-
rışması Ödül Törenine Dokuz Eylül
RK Dönem Başkanı Betül Elmasoğlu
ve Geçmiş
Dönem Başkan-
larımızdan Nafih
Butur Başkanı-
mızla katıldı.
Dokuz Eylül Ro-
tary özel ödülü
olarak Yarışma
Üçüncüsüne
tablet hediye
edildi.

Çeşme
RK’den 23

Nisan’da
Çocuklara

Hediye Kitap

Dokuz Eylül RK
Karabağlar Belediyesi
İşbirliği ile 23 Nisan
Resim Yarışması
düzenledi

İzmir Rotary ve Rotaract
Kulüplerinden Köye Dijital sınıf

2440

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda Özel Gereksinimli

Çocuklar için Çicek Dikimi yapıldı

Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu
İzmir Rotary ve İzmir Rotaract Kulüpleri Sarı-
kemer Köyü Ortaokulu’na “Dijital Sınıf” kurdu. 15

adet sabitlenmiş tabletten oluşan akıllı tahta ile entegreli dijital sınıfın internete ve
tablete erişimi olmayan çocuklara Eba Destek Merkezi olması amaçlanıyor.

İzmir Rotary ve İzmir Rotaract Kulüpleri Söke Sarıkemer Köyü’ndeki çocukla-
rın pandemi sürecinde uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için dijital bir
sınıf oluşturdu. Köyde internete erişimi olmayan ve de tableti olmadığı için ders-
lere katılamayan öğrencilere yönelik hazırlanan sınıfın pandemi bitiminde akıllı
tahta ile entegreli dijital sınıf olarak kullanılması planlanıyor.

İzmir Rotaract Kulübü Başkanı Av. Ozan Karakaya pandemi döneminde pek
çok öğrencinin uzaktan eğitime uzak kaldığını ifade ederek, “Eğitimde fırsat eşit-
sizliği ile mücadele toplumsal bir mücadeledir. Sarıkemer Ortaokulu öğrencileri-
nin gerek internet gerekse tabletten dolayı bu eğitimi alamadıklarını öğrenince
hemen bir çözüm üretmemiz gerektiğini düşündük ve kısa sürede dijital bir sınıf
kurduk.” diye konuştu.

İzmir Rotary Kulübü Başkanı Şeref Tufan Yazıcı ise, “Uzun yıllardır eğitim ön-
celiğimiz ve bu dönemde de öyle olmaya devam ediyor. Kırsaldaki gençlerimiz
bizim geleceğimiz, ülkemize ve gençlerimizin eğitimine katkıda bulunabilmek
adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



Ergenlik ve Regl Eğitimi
Ülkemizde bir tabu olan regl konusu ne yazık ki tam olarak bilinmemekte ve korku
yaratmaktadır. Bu yüzden İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü olarak Manisa
Turgutlu’da bulunan köy okullarında okuyan 5.6.7.8. kız çocuklarına Birleşmiş

Milletler çatısı altında bulunan We Need To Talk
eğitmenliğinde “Ergenlik ve Regl” eğitimi
düzenledik. Eğitimimize katılan çocuklarımızın
her biri için özel hazırlanan errgenlik kitimizde
bu proje için yazılmış özel psikoeğitim kitapçığı,
gece pedi, normal ped, oje, aksesuarlar,
deodorant ve hijyen ürünleri bulunmakta.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
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Lojistik Zirvesi
Bu sene altıncısını gerçekleştirdiğimiz
geleneksel projelerimizden biri olan 6. İzmir
Lojistik zirvesini İzmir Ekonomi Rotaract ve
İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik kulübü iş
birliğinde gerçekleştirdik. Çok fazla talebin
olduğu bu zirvede sektörün öncülerinden
UPS, DHL, TIRPORT, METRO, BORUSAN
lojistik firmalarından beş farklı yöneticiyi
ağırladık. Dört yüzün üzerinde katılımcı
sayısıyla yaptığımız bu zirve büyük bir
ilgiyle karşılandı.

Agora ,Bornava,Çiğli, Ege, Güzelyalı, Göztepe ve
Konak Rotaract Kulüpleri olarak Ramazan ayında
İzmir İl fakirleri derneğine yardımda bulunarak 170 aileye erzak paketi ulaştırdık
.Doğu’da kadın girişimcilere destek olmak adına kadınların el emeği ile hazırladığı
erzak paketlerinden alarak Adana’da 27 aileye ve 14 koli erzak paketini Gaziantep’te
yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklara ulaştırıldı.

Çevre Benden Sorulur Yarışması
13.04.2021 tarihinde Balçova

Rotaract kulubü ile "Çevre"
konulu yarışmada geri
dönüşüm, hayvanların

yaşamlarına ilişkin doğru
bilinen yanlışlar, küresel

ısınma, su tüketimi gibi pek
çok konu hakkında farkındalık

yaratmaya çalışıldı.
Yarışmada kazanan ilk 3

arkadaşımıza geri dönüşüm
ve doğa temalı matara ve

çevre dostu alışveriş torbaları
hediye ettiğimiz keyifli bir

oyun gerçekleştirildi.

Kütüphane
Erzincan’da bulunan bir köy
okulunun kısıtlı imkanları nedeniyle
pandemi sürecinde olmamıza
rağmen yüz yüze eğitime devam
edilmekte. Biz de bu çocuklarımızın
eğitimine bir katkıda bulunmak adına
sıfırdan bir kütüphane inşa ettirdik.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Çiğili Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Çiğili Rotaract Kulübü

Erzak Yardımı
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Bizim Mahalle Kültür Sanat
Bizim Mahalle olarak belirlediğimiz Basmane
Kocakapılar bölgesinden Suriye’de savaştan
kaçmış Suriyeli çocuklarımızla Türk çocuklarımızı
kaynaştırmak adına uzun soluklu sanat atölyesi
gerçekleştirdik. Öğretmenleri kaynaşmakta ve iletişimde sorun
yaşadıklarını dile getirdiler. Bizde onları kaynaştırırken sanata dair
yönlendirmede bulunduk. Her bir çocuk
için hazırlanmış özel kitleri tek tek
kendilerine ilettik sonrasında ise anne-
çocuk gelişi ve iletişimi, çevreye
duyarlılık temalarında çeşitli etkinlikler
gerçekleştirerek suluboya teknikleriyle
çalışmalar yapmalarını sağladık.

Okul Arkadaşım Kiti
Pandemi nedeniyle okullarımızda fiziki
eğitim yerine online eğitime geçiş yapıldı
fakat ne yazık ki her çocuk aynı imkanlara
sahip olup online eğitime geçiş
yapamadılar. Doğuda internet olmayan,
internet olsa da o internete erişim
sağlayabilecek teknolojik aletleri olmayan
köyleri bulduk. Öğretmenleri yüz yüze
eğitim verilmemesinin yasak olmasına
rağmen, memleketlerine gitmeyip gizli gizli
fiziki eğitim yapan 5 okul toplamda 159
öğrencinin bütün kırtasiye ihtiyaçlarını
giderdik. Bu beş okulun ikisi 2440.Bölge
interact kulüpleri eşliğinde ortak
gerçekleştirildi.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Çiğili Rotaract Kulübü

Son beş yılda artan orman yangın-
ları ve çevreye ve ekolojik dengeye
olan zararı konuda farkındalık ya-
ratmak adına tamimiyle atık malze-
melerden oluşan 0 maliyetli tohum,
atık kağıt ve sudan olu-
şan bir proje yapmak is-
tedik. Tohum Bombası
adını verdiğimiz bu pro-
jede 3 ayak bulunmakta-
dır.1. Ayağı Tohum
Bombası yapım videosu
çekerek yurt dışındaki

kulüplerimizde projeye ortak olabil-
mesi için ingilizce altyazı ekle-
dik.2. Ayağı orman yangınlarının
çevreye verdiği etkiyi anlatan bir
eğitim ve Tohum Bombası yapım

atölyesi yaptık. 3.Ayağı
Tohum Bombalarını çev-
remizde uygun gördüğü-
müz arazilere atmaktır.
Bu proje twin clubları-
mız ve doğuda yardım
yaptığımız okullarla ger-
çekleştirildi.

Tohum Bombası

Kobilere Sosyal Medya Eğitimi
Kordon Rotaract Kulübü Fakülte Ajans iş birli-
ğinde KOBİLERE yönelik sosyal medya eğitim-
leri düzenliyor. İnternet üzerinden düzenlenen
eğitimde amaç pandemi döneminde daha da
artan internet alışverişi nedeniyle küçük ve orta

büyüklükteki işletmelerin ayakta kalabilmelerine olanak sağlamak.

Kordon Rotaract Kulübü

Çocuk Sağlığı Zirvesi
8 Nisan Pazar Günü saat 13:30-17:55
arasında rekor katılım ile alanlarında
uzman birbirinden değerli konuklarımız ile
ebeveynliğe ve çocuğa dair merak edilen
bilinmeyen, bilinmesi gereken konuları
işlerken pek çok soruya da cevap
bulduğumuz 160 kişilik rekor katılım ile
“Çocuk Sağlığı Zirvesi” gerçekleşti.
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