
KULÜPLERDEN HABERLER

Uludağ Rotary Kulübü, Nilüfer Belediyesi, Barış İçin Müzik Vak-
fı’nın ortaklaşa Işıktepe Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri Barış 
İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası’nın amacı olanakları olmayan 

bölgelerde çocukların sanat yapma hakları önündeki engelleri kaldırmaktır. 
Hiçbir ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği yaratarak, çok sesli evrensel müzik 
eğitimi ile hem çocuklarda hem de mahallede çağdaş yaşama doğru olumlu dö-
nüşümler yaratmayı amaçlamaktayız.

Müzik, farklı kültür ve tabanlardan gelen tüm insanları birbirine bağlayan, 
eşsiz, harikulade bir lisandır. 

Müzik, insanları nereden gelirse gelsinler ya da nasıl görünürlerse görün-
sünler, onlara sevgi aşılayan bir dildir. Sevginin dilidir. En çok da çocukların hak-
kıdır. Her çocuk müzikle büyümelidir.

Barış İçin Müzik Eğitim Modelinde çocuklara müzik enstrümanları ücretsiz 
olarak temin edilmekte, yetenek aranmaksızın müzik yapmak isteyen her çocu-
ğa ücretsiz enstrüman eğitimi verilmektedir.

Çocuklar aldıkları eğitimle en kısa sürede orkestranın üyesi oluyor. El, göz 
ve kulak koordinasyonlarının gelişimi, özgüven ve sosyalleşmenin artması, bir 
topluluğun parçası olmayı, ortak bir amaç için birleşebilmeyi, beraber hareket 
etmeyi, insan haklarını temel alarak; bilinçli, özgürlükçü, adil, kimlikli genç birey-
ler olup ortak yaşam alanları oluşturmayı, barışın sesini müzik aracılığıyla du-
yurmayı öğreniyorlar.

Işıktepe Mahallesi, Ata Bulvarı ile Sanayi Bölgesi arasında sıkışıp kalmış, 
her gün önünden geçtiğimiz ama çoğumuzun farkında bile olmadığı bir mahalle-
dir. Mahallenin okulu olan Rüveyde Dörtçelik İlk ve Orta Öğretim Okulunda yak-
laşın 400 çocuk okumaktadır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşları-
mızın oluşturduğu bu mahallede müziğin ve sanatın yarattığı sosyal dönüşüm ve 
toplumsal uzlaşma projemizin nihai hedeflerinden en önemlisidir.  

12 Temmuz 2016 tarihinde başlayan bu proje ile Keman, viola, violensel ve 
kontrabas eğitimi alan 50 çocuğumuzdan oluşan orkestramız ilk konserini, 21 
Eylül 2016 Dünya Barış Günü’nde Nilüfer Cumhuriyet Meydanında  Samuel Ma-
tus’un şefliğinde verdi. Sırasıyla; Bursa TED Koleji konserleri, İstanbul Galata 
Rum Okulu konseri, Gölyazı Köyü Ağlayan Çınar Konseri, Podyum Park Konseri, 

Anneler Günü konseri veren orkestramızın en önemli konseri ise Barış İçin 
Müzik Vakfı Gençlik ve Çocuk Orkestralarının hep beraber 23 Nisan 2017’de 
ülkemizin hatta belki de Avrupa’nın en modern ve en büyük salonlarından biri 
olan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde verdikleri konser oldu.

Pazar hariç haftanın her günü devam eden eğitimlerle repertuarını yeni 
parçalarla genişleten orkestramız 2017- 2018 döneminde 29 Ekim Korupark 
konseri, misafir orkestra olarak katıldıkları Merinos AKKM’deki Şef Ahmet Ünlü 
eşliğinde TED Senfoni Orkestrası konseri, TED Interact RYLA konseri, Rüveyde 
Dört Çelik Okulu veli toplantısı ve TÜBİTAK Şenliği konserlerini gerçekleştirdi.

Bu dönemin en anlamlı desteği Devlet Sanatçılarımız Güher – Süher Peki-
nel’in hiçbir ücret almadan geliri bu projeye aktarılmak üzere kentimize gelerek 
vermiş oldukları konser oldu. Bu duyarlılıktan dolayı Sanatçılarımıza çok teşek-
kür ederiz.

2018-2019 dönemi ise, Barış İçin Müzik Çocuk Orkestralarının hep bera-
ber verdikleri Büyük Ada konseri ve Nilüfer Müzik Parkı açılış konseri ile başladı. 
Orkestraya yeni katılan çocuklarımızla mahallede verdiğimiz konser tüm ma-
hallelinin takdirini kazandı. Ardından Işıktepe mahallesinde dönemin ilk büyük 
provası tüm Bursa Rotary Kulüplerine açık olarak yapıldı. Ardından TOFAŞ ku-
ruluşunun 50.yıl etkinliklerinden olarak bir konser Anadolu arabaları müzesin-
de yapıldı. Konsere Edirnekapı çocuk ve gençlik orkestraları da katıldı. 29 Ekim 
tarihinde Podyum Parkta çocuklarımız Cumhuriyet bayramı konseri verdi. 

Rotary hizmet anlayışını yaşayarak gören mahalle sakinleri ile yaptığımız 
diğer faaliyetler ise Aksu Köyü Toplum Birliği kahvaltısı, aile için iletişim semine-
ri, Rotary tanıtım semineri ve meslek edinme kursu olmuştur. İki dönem üst üste 
orkestramız Anıtkabir ziyaretine götürülmüş, velilerin de İstanbul konserleri 
dahil tüm konserlere ücretsiz katılımı sağlanmıştır.

Mozart, Vivaldi ve Beethoven Orkestraları olarak üç ayrı grupta çalışmaya 
devam eden 90 çocuğumuza vereceğiniz destek için şimdiden herkese çok te-
şekkür ederiz. Bu sene orkestraya nefesliler, vurmalılar ve ritm, koroyu da kat-
mayı planlıyoruz. Umarımız, bir gün bu orkestrada çıkan müzisyenler, sanatçılar 
ülkemizi aydınlatmaya devam etsin.

❑❑❑

Barış için müzik - Nilüfer Çocuk Orkestrası
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Seyhan RK'den onkoloji'de yılbaşı partisi 

Seyhan Rotary ve Rotaract Kulüpleri, 28 Aralıkda Çukurova Üniversi-
tesi Balcalı Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören 1-15 

yaş arası çocuklara ortak bir Yeni Yıla Hoşgeldin Partisi organize etti. Çocuk-
lara hediyeler dağıtıldı, canlı müzik eşliğinde eğlence ve palyaço gösterisi su-
nuldu. Çukurova Üniversitesi Gönüllüler Derneği de bu projenin organizasyo-
nunda kulüplere katıldı.

Adana Rotary Kulübü hastalıkların önlenmesi kapsamında 
bilinçlendirme seminerleri düzenliyor

Adana Rotary Kulübü, kulüpteki uzman doktorların katkılarıyla ve Yü-
reğir Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü 

işbirliği ile Yüregir İlçesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde semt sakinle-
rine yönelik "Hastalıkların Önlenmesi" kapsamında bir dizi seminerler düzen-
liyor. 

İlk seminer  22 Kasım'da Meme Kanserinde Erken Tanı konusunda ger-
çekleştirildi ve Uzman doktor İdil Boyar 60 kişilik bir kadın grubuna, kulüp 
tarafından  geçtiğimiz yıllarda Adana  Halk  Sağlığı  Müdürlüğü’ne hibe edi-
len meme maketleri kullanlılarak uygulamalı eğitim  verdi. Seminer sonunda 
bir çok kadın,  evde kendi kendilerine yapacakları kontrollerin öneminin ve bu 
kanser türünün erken müdahele ile önlenebileceğinin  farkına varmış oldu.

İkinci seminer  ise  Ç.Ü.Tıp Fakültesi  Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 
Başkanı  Prof.Dr.Bülent Boyar tarafından 20 Aralık tarihinde Mehmet Akif Er-

soy Kültür Merkezinde 80 kişilik bir gruba "boyun  ve bel ağrıları" konusunda 
gerçekleştirildi. Katılımcıların çok yoğun ilgi gösterdiği seminerde Dr. Boyar 
hastalığın nedenleri, gelişimi,  kaçınılması gereken konular ve tedavi yönemle-
ri ile ilgili çok detaylı bilgi verdi.

Dernek Başkanı Yiğit, Adana’nın ilk, Türkiye’nin 7. Rotary kulübü olan Ada-
na Rotary Kulübünün bu yıl 50. yılını kutladığını; üyelerinin ulusal ve uluslara-
rası alanda başarı sağlamış iş ve meslek insanlarının oluşturduğu, bugüne ka-
dar  yüzlerce toplum hizmeti projesi gerçekleştirdiğini, benzer seminerlerin 
bu kültür merkezinde her ay devam edeceğini  sözlerine ekledi.

Ankara Bahçelievler RK Meslek Hizmetleri Ödülü

İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün mes-
leklerin değerinin tanınması, takdir edilmesi ve her Rotaryen’in kendi 

işini ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesinin Rotary'nin 
temel hedeflerinden olduğu bilinciyle, Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 
Meslek Hizmet Ödüllerini bu prensiplerle, "Ankara’ya İlham Kaynağı Olanlar" 
teması ile sanatçı ve profesyonellere takdim etti.

Bu yıl Bahçelievler Rotary Kulübü olarak Cumhuriyetimizin Başkenti An-
kara’ya İlham Kaynağı Olan;

Alpay NAZİKİOĞLU, Ses Sanatçısı
Hikmet ÇETİNKAYA, Ressam
Mustafa AYAZ, Ressam
Rahmi ÇÖĞENDEZ, Sanat Adamı
Süreyya ÜZMEZ, Gurme, Yazar
Sanatçı ve profesyonellere ödülleri kulüp üyelerinin geniş katılımıyla dü-

zenlenen bir toplantıda takdim edildi.  
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Safranbolu Rotary Kulübü'nün Engelliler Günü etkinliği

Safranbolu Rotary Kulübü üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü 
Şafak Özel Eğitim Kurumunun etkinliklerine katılarak günün önemini 

vurguladılar. Engelli Çocukların hazırladıkları dans, semah, müzik şöleni, kulüp 
üyelerine duygulu anlar yaşattı. Müzik korosunun şarkılarına Rotaryenler de 
katılarak eşlik ettiler ve birlikte şarkılar söylediler.

Atakum Rotary lösemili çocuklar ve ailelerine yılbaşı 
partisi düzenledi

Atakum Rotaract ve Atakum Rotary kulüpleri Nadep binasında teda-
vileri̇ süresince kalan lösemili̇ çocuklar ve ailelerine moral vermek 

amacıyla 31 aralık pazar günü yılbaşı partisi̇ organize etti.
Her yıl olduğu gibi̇ bu yıl sonunda da Nadep binasında kalan lösemili hasta 

çocuklar ve aileleri, düzenlenen bu aktiviteden memnun kaldılar.  Lösam baş-
kanı Davut Albayrak ve ailesinin de katıldığı bu etkinlikte iki palyanço minikle-
ri̇ eğlendirirken Roteşler de evlerde hazırlamış oldukları ikramlarla aileleri̇ile 
güzel vakit geçirdiler. Aktiviteye katılanlar binada kalanları dinlediler, hazır-
lanmış olan yılbaşı pastasını beraberce kestikten sonra özel olarak alınmış 
olan hediyeleri dağıttılar. 

Karadeniz Ereğli Interact kulübümüzün başarılı etkinlikleri

K    aradeniz Ereğli Interact Kulübü ve Maltepe Interact Kulübü, Ankara 
Atlı Spor Kulübü’nde "Dostluk Kahvaltısı" düzenlediler. Bu etkinlikle-

rine değişim öğrencilerini de davet ettiler. Aynı gün Karadeniz Ereğli Intera-
ct,  Maltepe Interact, Maltepe Rotaract,Karadeniz Ereğli Rotaract Kulüpleri 
ve değişim   öğrencileri "İnsan Hakları Günü" ile ilgili bir video hazırladılar. Ku-
lüpler arası ilişkilerin güçlendirilmesi,RYE programının desteklenmesi, ortak 

projeler yapılması ve İnsan Hakları ile ilgili toplumda farkındalığın artırılması 
amacıyla bir araya geldiler.

Dünya Engelliler Günü 
Farkındalık Videosu

Dünya Engelliler Gü-
nü’nde, Kdz. Ereğli 

Interact Kulübü farkındalık 
yaratmak için "Farklılıklarımız 
engel değildir.Engelleri kaldı-

ralım." sloganıyla 6 farklı dilde  bir video hazırladı. Interact kulüp üyelerinin 
yanı sıra değişim öğrencileri de bu videoda yer aldı. Bu video 2430. bölgenin 
sosyal medya kanallarında paylaşıldı.

25 Kasım 
Uluslararası 
Kadına Karşı 
Şiddetle 
Mücadele Günü

K   aradeniz Ereğ-
li Interact Ku-

lübü, "25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" kapsamın-
da, "Turuncu Etkinlikler" düzenledi. Kadına karşı şiddete hayır demek amacıyla 
videolar çektiler, sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Interact Karadeniz 
Ereğli Kulüp, Karadeniz Ereğli Soroptimist Kulübü, Elif Lions Kulübü ve Bülent 
Ecevit Üniversitesi PDR Topluluğu ile birlikte turuncu yağmurluklar giyerek 
"Turuncu Yürüyüş" projesini gerçekleştirdiler. Yürüyüş sırasında farkındalık 
yaratmaya çalıştılar.

Neden Turuncu? Birleşmiş Milletler,’’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü’’nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar şiddete karşı "tu-
runcu etkinlikler ve turuncu haberler" yapmaya çağırıyor. Turuncu, kadınların 
ve kızların aydınlanmasının rengi olarak seçilmiştir. 

Ereğli ilçesindeki diğer sosyal sorumluluk kulüpleri ile birlikte ortak bir 
proje gerçekleştirilmesi,yerel medya ve haber kanalları tarafından yoğun il-
giyle karşılandı.

Karadeniz Ereğli  Rotaract'tan AIDS farkındalık projesi

Karadeniz Ereğli Rotaract kulübü üyeleri, HIV Konusunda farkındalık 
yaratmak amacıyla 1000 tane bilgilendirme broşürü hazırladılar ve 
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farklı lokasyonlarda dağıttılar. 11 Ocak günü,  Big Daddy’de AIDS konusunda 
küçük bir seminer düzenlediler. Aynı zamanda kırmızılar giyip fotoğraf çekile-
rek, Instagram’da başlatılan #rotaractaidsawareness "Red Challenge Alert" 
kampanyasına destek verdiler.

Ankara Emek Rotary Kulübünden köpek barınağına yardım

Ankara Emek Rotary Kulübü - İnci Anne Köpek Hayvan Barınağına ar-
dımda bulundu. 22 Ocak Salı günü sağlık komite üyesi Tuba Çandar’ın 

desteğiyle Emek Rotary Kulübü ve Haydok işbirliği çerçevesinde İnci anne kö-
pek hayvan barınağına antibiyotik, antiseptik solüsyonlar, yara bakım malze-
meleri, bağışıklık destek ürünleri, cilt koruyucu kremler şeklinde ilaç yardımı 
yapıldı. İlaç torbalarını alan İnci Annenin mutluluğu yüzünden okunuyordu.

Kimsesiz Çocuklarla TBMM gezisi

Ankara Emek Rotary Kulübü, 21 Ocak Pazartesi günü çocuk hakları 
komite başkanı Aylin Özyurt’un bağlantısıyla Ankara Çocuk Evleri’n-

de kalan 6-12 yaş grubu 25 çocuk ve 6 kişilik eğitimci ile TBMM turu gerçek-
leştirdi. Şubat tatillerinde ailelerinin yanına gidemeyen çocukların bir günleri 
hem tarih hem de güncel bilgiler içeren bir eğlentiye dönüştürüldü.

Adana Seyhan Rotary Kulübü 5 Ocak Kurtuluş Kupası 
Satranç Turnuvası 26. yılında

Rotary'de bazı kulüplerin uzun zaman içinde devam ettirdikleri proje-
leri var. Adana Seyhan Rotary kulübü de bu kulüplerden biri. Bundan 

26 yıl önce başlatılan ve Adana'nın kurtuluşu anısına düzenlenen satranç tur-
nuvası da bunun güzel bir örneğini teşkil ediyor. 

Bu yıl da 05-06 Ocak 2019 tarihinde 26 yıldır Adana Seyhan Rotary Kulü-
bü ve Adana Satranç Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 5 Ocak Kurtuluş Kupa-

sı Satranç Turnuvası'nı geniş katılım ile gerçekleştirildi. 

14 çevre ilden 300 civarından çeşitli yaş kategorilerinden sporcunun 
katılımı ile başlayan ve iki gün süren turnuva heyecanlı maçlara sahne oldu. 
2430. bölge Guvernörü N.Altan Arslan'ın da ziyaret edip gençlere hitap ettiği 
turnuva 06 Ocak günü yapılan ödül töreni ile son buldu.

 Emek Rotary Kulübü, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi 
Ameliyathane Girişini boyadı

Ankara Emek Rotary kulübü, GDB Suat Torun ve eşi İpek önderliğinde 
muhteşem bir grup çalışmasıyla Dr. Sami Ulus Çocuk hastanesinin 

Ameliyathane girişini 15 Aralık 2018 Cumartesi günü boyamaya başladı. Er-
tesi gün 16 Aralık 2018 Pazar günü de hem Emek Rotary Ailesinin, hem Ro-
taractların hem de Yenimahalle Kulübünün üye adayları ve çoluk çocuk ora-
daydı. Gün boyu süren çalışmaların ardından muhteşem bir sonuç elde edildi.

Ankara Koru RK Üç Boyutlu Eğitim Dersliği kurdu

Ankara Koru Rotary Kulübünün Prof. Dr. Mehmet Sağlam Orta Oku-
lu'na kurduğu "Üç Boyutlu Eğitim Dersliği" hizmete girdi. Öğrenciler 

ilk defa gördükleri sistemi büyük ilgi ve heyecanla izlediler. 
Kulübün Eylül ayında Büyükelçilik Konseri etkinliğinde yarattığı fon ile 

Ankara'da bir Devlet Okuluna daha Üç Boyutlu Eğitim Dersliği kuruldu. Ba-
tıkent'te bulunan Prof. Dr. Mehmet Sağlam Orta Okulu'na kurulan sistem 17 
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mutluluğu dile getirdikten sonra 2015 yılında yazdığı ve yayınlanmamış bir 
öyküsünü okudu.

Ankara-Başkent Rotary Kulübü 2018-19 dönemi bir diğer Meslek Hiz-
metleri Ödülünü Sinemasal'ın kurucusu, Türkiye'li sosyolog girişimci 

Enes Kaya'ya takdim etti. 
Kaya ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada; köyden çıkmış birisi olarak 

kendisine verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bügünlere geldiği-
ni ve dünya üzerinde değişik ülkelerde bulunan ofisleri sayesinde güne 5 saat 
erken başlayıp, 8 saat geç bitirdiğini belirtti.

Bahçelievler Rotary kulübü Barış Konferansı düzenledi

Rotary 2430. Bölge Projesi olarak STAR Grubu Kulüpleri tarafından 
düzenlenen Rotary Barış Konferansı 14 Aralık 2018 Gecesi Bilkent 

otelde 200 kişilik bir katılım ile gerçekleşti.
Konuşmacılar, barışın hayatımızdaki önemi ve yaşamımıza kattığı değer-

leri katılımcılarla paylaştılar. Tüm Rotary, Rotaract ve Interact Kulüplerinin 
katılımları ile 14 Aralık 2018, Cuma günü, Bilkent Otel’de eşler ile birlikte unu-
tulmaz bir gece yaşandı.

Konuşmacılardan Eski Yargıtay Başkanı, Sami Selçuk, "Atatürk, Demok-
rasi ve Barış" konuşmasını ve Tiyatro Sanatçısı, Selçuk Yöntem, "Sanat ve Ba-
rış" konulu konuşmasını gerçekleştirdi.

Soru ve cevaplar bölümü sonrasında Rotary Onur Üyeliği Töreni yapıldı. 
Törende GDB Kadri Güneş, Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk ve Tiyatro Sa-
natçısı Selçuk Yöntem’e onur üyeliği beratlarını kulüp adına takdim etti.

Aralık 2018 günü 2430. Bölge Guvernörü Altan Arslan ile birlikte açıldı. Gu-
vernör, Kulüp Başkanı Can İlkkurşun ve bir grup üye ile önce Okul Müdürü Ha-
san Çetin'i ziyaret ettiler. 32 Derslik ve 950 öğrencinin bulunduğu okulun pro-
jelerini, ihtiyaçlarını ve başarı öyküleri dinlendi. Hangi alanlarda, nasıl işbirliği 
yaplabileceği ve katkıda bulunabileceği konuşuldu.  Okul Aile Birliği Başkanı 
ile tanışıldı.

Açılan Derslikte, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji ve Coğrafya dalların-
da 305 Video ve 166 Simülasyon bulunmakta. Dersliğin tamamı Milli Eğitim 
Bakanlığının Müfredatına uygun içerikte. Ankara'da hemen hemen tüm Özel 
Okullarda ve Kolejlerde kullanılmakta olan sistem, Devlete ait 461 Orta Öğ-
retim Kurumunun hiçbirinde bulunmamaktaydı. Koru Rotary kulübü üyeleri 
durumu görür görmez bir proje olarak ele aldılar ve yaratılan fonlarla Anka-
ra Rotary Yeşiltepe Orta Okulu, ardından Metin Oktay Orta Okulu ve şimdi de 
Prof. Dr. Mehmet Sağlam Orta Okulu'na kurarak bir ilki gerçekleştirdiler.

Her Dönem sonunda dersliğin kurulmuş olduğu okullarda öğretmenler 
ve öğrenciler arasında yapılan anketler ile sistemin kullanılırlığı ve yararlılı-
ğı ölçümleri yapılmakta. Böylece destekçilerin katkıları ile yapılan yatırımlar 
rasyonel biçimde değerlendirilmekte ve ileriye dönük kararlar alınmakta. Bu 
yıl yaratılan fon ile Koru Rotary bir okula daha (tercihen Lise'ye) sistemi kur-
mayı hedeflemiş bulunuyor. Bununla ilgili araştırma ve çalışmalar devam et-
mekte.

Başkent Rotary Mesleki Hizmet ödülleri

Ankara-Başkent Rotary Kulübü 2018-19 dönemindeki ilk Meslek Hiz-
metleri Ödülünü İletişim Danışmanı ve yazar Reyhan Saygın'a Kulü-

bün 27nci Kuruluş Balosunda takdim etti. Saygın, ödülü almaktan duyduğu 
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Gaziantep İpekyolu Rotary'nin sağlık projesi

Gaziantep İpekyolu Rotary kulübü, toplum hastalıklarının önlenmesi 
ile ilgili olarak Sarısalkım Köyünde "Kadın, Ergen Sağlığı ve Hijyen" 

Projesini başlattı.
19 Kasım’da Sarısalkım Ortaokulu’nda Kadın ve Ergen Sağlığı Eğitimi pro-

jesinin 3. etabı Gaziantep İpekyolu Rotaract Kulübü ile ortaklaşa gerçekleşti-
rildi. Hijyenik ped ve hijyen kitleri dağıtılan projede Rtn.Dr.Jülide Aksoy kız öğ-
rencilere ve annelerine kadın sağlığı ve hijyen hakkında eğitici seminer verdi.
Öğümsöğüt, Adaklı ve Sarısalkım köyleri ile toplamda yaklaşık 320 kişiye "er-
ken tanı, kadın, ergen ve çocuk sağlığı" kapsamında erişilmiş oldu.

İpekyolu ve Alsancak Rotary Kulüpleri ortak projesi

Gaziantep İpekyolu Rotary Kulübü, Alsancak Rotary Kulübü ile ortak-
laşa gerçekleştirdikleri 2440. ve 2430. bölgeler arası projede uçağa 

binmemiş ve denizle tanışmamış 16 başarılı öğrenciyi İzmir’e götürdü. Arkas 
Müzesi, Atatürk Müzesi, Efes Müzesi, Araba Müzesi, Akvaryum, Urla Sihirli  
Masal Evi , Kuşadası ve vapur gezisi proje kapsamında öğrenciler tarafından 
ziyaret edildi. Kulüp Başkanı, "yeni heyecan, yeni umutlarla başladığımız, ilham 
kaynağı olacağımız bu dönemde aklımızdaki sorulardan biri de geleceğimiz ço-
cuklar için ne yapabiliriz? Topluma hizmet, toplumda değişimler yaratmanın 
kuşkusuz gelecek nesillere yapılan yatırımla olacağının farkındayız."

""Eğitimler, seminerler, farkındalık projeleri yaptık, yapacağız da… Fakat 
geleceğimiz  çocuklar içinde bir şey yapmamız gerekiyordu. Bu proje onların 
motivasyonunu arttırmalı, gezeceği, eğleneceği ve öğreneceği; bu üç eylemi 
aynı anda yapacağı bir ortam sağlamak olmalıydı" dedi. İpekyolu Rotary Kulü-
bü Başkanı geziyi aşağıdaki sözlerle ifade etti:

Alsancak Rotary Kulübü’nün deniz ile tanışmamış öğrencilere kültürel 
gezi fikri harika bir projeydi bizler için. Yapılmamışı yapıp sadece maddi değil 
manevi olarak da buradayız demeliydik çocuklara…

Birbirinden değerli öğrencilerimizi, Alsancak Rotary Kulübüyle beraber 
Gaziantep’ten İzmir’e yolculuğa çıkarmak üzere planlara başladık. Çocukları 
tek tek belirledik; ailelerin bizi tanıması lazımdı. Bir tanışma kahvaltısı düzen-
ledik;  kendimizi anlattık. Rotary’i anlattık ailelere; birbirimize güvendik.

Alsancak Rotary Kulübünün hazırlamış olduğu program dahilinde;  Arkas 
müzesi, Atatürk müzesi, Efes müzesi, araba müzesi, akvaryum, Urla sihirli ma-
sal evi , Kuşadası ve vapur gezisi projemizde öğrencilerimizle ziyaret ettiğimiz 
mekanlar oldu.

Çocuklarımıza evlerini ve kalplerini açan değerli Alsancak Rotary Kulübü 
üyeleri; her çocuğumuzun hayatlarında iz bırakacak anlar yaşattılar.

Masal evinde Alsancak Rotary kulüp üyesi psikolog Sevil Tabak ile çok gü-
zel bir sohbete dahil oldular. Sevgili Sevil, "Çok özel olduklarını; herkes için en 
iyi ailenin kendi ailesi olduğunu, yeryüzünde ne kadar şanslı olduklarını ve ken-
dileri ve aileleri için çalışmak zorunda olduklarını" anlattı. Çocuklarımızın kendi 
aileleriyle buluşmadan önce bu sohbete ihtiyaçları vardı. Bizim için bu destek 
çok önemliydi.

Gezi sonunda unutulmayacak anlar ve sorular kaldı aklımızda. “Onur baş-
kanım denizi tutabilir miyim?”

"Benim İzmir’de çok güzel bir ailem var"
“Keşke uçağımız rötar yapsa da bir gün daha kalabilsek”....
Alsancak Rotary Kulübü ve İpekyolu Rotary ile birlikte olmak, aile paylaşı-

mımızı arttıracaktır.
Güzeli buydu. Çünkü sosyal sorumluluk inanılarak ve çoğalarak topluma 

fayda sağlar.
Başta bizlere güvenip çocuklarını teslim eden ailelere, Alsancak Rotary 

Kulübü başkanı Yıldız Rotaryenime ve değerli üyelerine, bu projenin mimarla-
rından olan Rotaryen dostum üyemiz Jülide’ye, İpekyolu Rotary Kulübümüzün 
tüm üyelerine, beni yalnız bırakmayan eşim Nadide’ye ve tabi ki çok kıymetli 
çocuklarımız; Eren’e, Havin’e, Erdal’a, Nisa Nur’a, Mehmet’e, Ozan’a, Ceren’e, 
Gizem’e, Yağmur’a, Mustafa’ya, Ali’ye, Ercan’a, Merve’ye,Zeynep’e, Derya’ya ve 
Ercan’a çok teşekkürler...

9. Berdan Akalın Bowling Turnuvası muhteşem bir 
katılımla gerçekleşti

Bahçelievler Rotary Kulübünün düzenlediği 9. Berdan Akalın Bowling 
Turnuvası 23 takımın katılımı ile gerçekleşti. Mahşeri bir kalabalık 
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ve muhteşem bir Rotary katılımı vardı ve turnuva tarihindeki en büyük katılım 
gerçekleşti. Beysukent Rotary birinci,Tandoğan Rotary ikinci ve Emek Rotary 
Kulübü üçüncü oldu. Bu kulüpler Samsun'da yapılacak olan Türkiye finallerine 
gitmeye hak kazandı. 

Göztepe RK Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Göztepe Rotary Kulübü'nün IFOD ile birlikte düzenlediği Uluslararası 
Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı. Yarışmanın Konusu "Topraktan Ça-

tala; Beslenme ve Yaşam" olarak belirlenmişti.
Artan küresel nüfus ve kırsal alandan kentsel hayata geçiş, beslenme 

alışkanlıklarımızda büyük bir değişim başlattı. Endüstriyel gıdalar geleneksel 
beslenme modelinin yerini aldı. Daha fazla karbonhidrat, trans yağ, tuz, kim-
yasal gıda katkı maddeleri, transgenik bitkiler (GM) vb. içeren endüstriyel ta-
rım ürünleri ve gıdalar geleneksel beslenme modelinin yerini aldılar. Sağlık-
lı besin zinciri tarlada başlamaktadır ve gıdaların ana malzemesi olan tarım 
ürünleri doğal ve güvenli olmalı. 

Teknoloji ve sanayinin gelişmesi ile farklılaşan yaşam alanlarımız, gıda 
türlerimiz ve beslenme alışkanlıklarımız bizi doğal yaşamdan uzaklaştırıp, 
beton duvarların arasında, ambalajlı gıdalara mahkûm etmekte; değişen 
ekolojik koşullar ve artan ekonomik sorunlar nedeni ile bir çok insan yetersiz 
beslenme veya açlık içinde yaşam mücadelesi vermekte ve her yıl milyonlarca 
insan açlıktan ya da sağlıksız beslenme nedeni ile hayatını kaybetmekte. Yapı-
lan bilimsel çalışmalar, küresel ısınma, çevre kirliliği ile artan nüfus ve kentsel 
yaşam koşullarının gelecekte; ihmal ettiğimiz geçmişimize geri dönüşü ola-
naksız kılarak sağlıksız nesiller olarak karşımıza çıkacağını şimdiden ortaya 
koymakta. 

Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD olarak bu yıl 5.sini düzenlediğimiz ulusla-
rarası fotoğraf yarışması ile; her geçen gün artan sağlıksız yaşam koşulları ile 
doğaldan uzaklaşan toplumda, ekolojik yaşam bilincini oluşturmak ve doğa ile 
uyumlu yaşamı desteklemeyi özendirecek, sistemde yanlış uygulamalar sonu-
cu kaybolmaya yüz tutmuş doğal dengeyi yeniden kurmak için insana ve çev-
reye dost üretim sistemleri konusunda ilham kaynağı olacak fotoğraf karele-
rini arıyoruz, Geleneksel gıdaların üretim ve tüketiminin önemini kavramak, 
öncelikle farkındalık yaratarak ve toplum için bir rol modeli olabilen insanlar 
ile mümkün olabilecektir. Tüm amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını, 
yarışmamıza katılmaya, dünyanın ve insanlığın önemli bir sorunu olan bu ko-
nuya dikkat çekme gayretimize destek olmaya davet ediyor, sağlıklı beslenme 
ve yaşam mesajımızı destekleyen orijinal fotoğrafları bekliyoruz.

Haber içinde yer alan resimler ilk üç sırayı alan resimlerdir.

Yeşil RK Toplum Birliğine Konferans Salonu Kazandırdı

Yeşil Rotary Kulübü 8 Ocak 2018 tarihinde Yeni Toplum Birliği Akçağ-
layan İhsan Dikmen İlkokulu’nda yapımını gerçekleştirdiği konferans 

1. Ödül

2. Ödül

3. Ödül
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salonunun açılışını Dönem Guvernörü Alaeddin Demircioğlu ve 2430. Bölge 
Guvernörü Altan Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Çakabey RK Çağdaş Yaşam Eğitimevi'nde Yılbaşı Kutlaması 
gerçekleştirdi

Çakabey Rotary Kulübü Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Eğitimevinde, üye-
lerinin çoğunluğunun katılımıyla düzenlediği Yılbaşı Etkinliğinde diye-

tisyen üyesi ile sağlıklı beslenme egitimi, diş hekimi üyesi ile çizgi filmli diş sağ-
lığı eğitimi ve diş taramalarını gerçekleştirdi. Diş fircası ve macunları dağıttı. 
100 ün üstünde çocuk eğlendirilmiş, kitaplar ve hediyeler dağıtmıştır.

100. Yıl Güzelbahçe RK Bayındırlı Çocukları Sevindirdi

100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü Bayındır'ın çeşitli köylerinde oturup 
taşıma sistem ile okula giden çocuklara ilham kaynağı olmaya çalıştı. 

Kimi ilk kez müzeye adım attı, kimileri Hacivat Karagöz’ü ilk kez perdede sey-
retti hem de işin uzmanından, belki hepsi ilk kez sahne kostümü ve bir baleden 
sahneler gördü böyle bir ortamda atölye çalışması yapma zevkini tattı. Ve fi-
nali de Atatürk müzesi ile tamamladılar. Son olarak da daha önce denizi hiç 
görmemiş çocuklar için Kordon’da yürümek ve vapura binerek deniz havası 
almak yüzlerinde büyük bir mutluluk yarattı.

Karşıyaka RK'nün Köyümüze Rotary Geldi etkinliği

Karşıyaka Rotary Kulübü "Köyümüze Rotary Geldi" Projesi kapsamında 
2440. bölgenin düzenlemiş olduğu etkinliklere katılıyor. İlk aktivitede, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber konser düzenlemişti. 

Bu kez  Bulgurca Köyü ilk-ortaöğretim Okulundaki öğrencilere "Sağlıklı 
Beslenme ve Obezite" konulu eğitim verdi. Eğitimi Kulüp Üyesi Çocuk Endok-
rin Uzmanı Dr. Erdem Durmaz tarafından verirken, kulüp üyeleri de eğitime 
katılarak daha önce de konser verdikleri Bulgurca köyüne bir kez daha gitme 
fırsatı yakaladılar.

Meslek hizmet ödülü

Karşıyaka Rotary Kulübü, Ocak ayının meslek hizmetleri ayı olması ne-
deniyle dönemin ilk meslek hizmet ödülünü özel gereksinimli çocuk-

ların eğitimindeki özverili çalışmalarından dolayı Pınar Özseven’e verdi. Sayın 
Özseven Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin en değerli öğretmen-
lerinden biri. Meslek Hizmet Ödülü töreni dönem guvernörü Alaettin Demirci-
oğlu'nun kulüp ziyareti gecesinde gerçekleşti. Pınar Özseven'e  ödülü guver-
nör tarafından takdim edildi.

Hizmet aktivitelerine yoğun bir şekilde devam eden Karşıyaka Rotary Ku-
lübü, Rotaractorlar ve interactorlarla birlikte Karşıyaka El Ele Butik Giysi Ba-
ğış Kampanyasına giysi yardımında bulundu

Bir diğer faaliyette, 
kulübün Yakaköy Toplum 
Birliği okulu olan Şengül 
Mustafa Karaca İlköğretim 
Okulu’nun  sıra, ocak ve tüp 
ihtiyaçları temin edildi. Ro-
taract ve interact kulüple-
riyle beraber Harran-Şan-
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Rotary, Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya tek bir amaç için getiriyor.: daha iyi şeyler 
yapabilmek. Toplumlarda kalıcı değişimler yaratmak üzere bir araya geliyoruz. Daha iyi şeyler 

yapabilmek için — Hayatlara Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için  Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HEP BİRLİKTE

HAREKETE GEÇENLER

lıurfa’ya kitap bağışında bulunuldu.Bu bölgeye geçtiğimiz kasım ayında kulü-
bün gerçekleştirdiği kültür gezisinde yöre halkıyla yapılan sohbet sırasında 
Rotaryenlerden kitap yardımı talep edilmişti. Bu talep de cevapsız bırakılmadı 
ve ilk parti kitap yerine ulaştırıldı.

Gökdere RK Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirdi

Gökdere Rotary Kulübü Mardin/Nusaybin'in Gırnavas Mahallesi'nde 
bir köy okulunun Kırtasiye,  Kitap  ve Ayakkabı ihtiyaçlarını Çağdaş 

Eğitim Kooperatifi'nin desteğiyle giderdi.

Karabağlar Çalıkuşu RK - ROTATALK Etkinliği ile Sağlık 
Projesi gerçekleştirdi

Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü geçtiğimiz günlerde düzenlediği 
ROTATALK etkinliğinden gelir elde ederek sağlığa yönelik bir hizmet 

gerçekleştirmeyi planladı. ROTATALK'un başarıyla sonuçlandığını dergimizin 
Kasım-Aralık sayısında haber olarak vermiştik. Beklenen sonuca ulaşan Çalı-
kuşu Rotary Kulübü sözünde durdu ve Rotatalk'dan elde ettiği gelir ile Behçet 
Uz Çocuk Hastanesine Tıbbi Cihazlar temin etti.

Aydın RK - Tiyatro Gösterisi başarıyla sergilendi

Aydın Rotary Kulübü, sahnelediği bir oyunla ilginç bir hedefe ulaşmaya 
çalışıyor. Oyun, epik tiyatro formatında olup Latmos bölgesinde bu-

lunan 8000 yıllık kaya resimlerinin, eşsiz doğal flora ve faunanın korunması 

gerektiğine parmak basarken, bölge insanının bu yıkıcı ve kabullenmiş tavrı-
nın somut ve soyut temellerini sorguluyor, eleştiriyor.  Aslında insanın içindeki 
“vefa” duygusunu ve temiz iyi yürekli çocuğu ortaya çıkarmaya çalışıyor. 

Latmos, aslında tarihi ve doğal bir açık hava müzesi…  Ne yazık ki Aydın’da, 
Muğla'da ve Türkiye’de bölge 
yeterince tanınmıyor ve maden 
ocaklarıyla bitirilme tehlikesi 
yaşıyor. Bir alman arkeolog 
bölgeyi araştırıyor. Tarihi de-
ğerini belgeliyor. Dünya’ya ta-
nıtıyor. Hayatının 30 yılını bu 

uğurda harcıyor.  
2017 Temmuzu’nda, Aydın’da 24 sivil kuruluşun katıldığı bir toplantı son-

rasında, oyunun tüm yurtta ve belki sonrasında Berlin’de;  bahsi geçen Alman 
Arkeolog - "Anneliese Peschlow" un halen yaşadığı şehirde sergilenmesine 
yönelik çalışmalar başlatıldı. 

Oyun son 1,5 yıl içinde Söke’de, Aydın’da, Didim'de, Selçuk’ta, Yenipa-
zar'da, İzmir Bayraklı’da, Güzelçamlı’da 20 kez oynandı. Kulüp, Berlin-Tiyat-
rom Salon’da, 9 Mart 2019’da bu oyunu sahneleme yolunda ilerliyor. Proje şu 
anda 3 adet ana çalışma üzerinden devam ediyor. 

1.Tiyatro  oyununun, Berlin gibi bir Avrupa Kenti'nde oynanabilecek kıva-
mı yakalaması amaçlı çalışmalar, provalar

2.Kurum ve kuruluşların desteğiyle çevre illerde oyunun sahnelenmesi 
(ki bunlar oyun kadrosunu Berlin'e götürecek bütçeyi sağlayacak.)

3.Berlin ayağında, projeyi anlayacak ve bizi davet edecek bir kurum veya 
kuruluşla iletişim kurma.

Gökdere RK Meslek Hizmet Ödülü Verdi

Gökdere Rotary Kulübü 2018-2019 dönemi Rotary Meslek Hizmet 
Ödülü'nü 40 yıllık duayen gazeteci, anchorman, Seyr-i Sabah'ın su-

nucusu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zafer Arapkirli'ye verdi. Zafer Arapkirli, 
1957 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. Darüşşafaka ve Boğaziçi Üniversite-
si’nde öğrenim gördü. Mesleğe Cumhuriyet Gazetesi’nde başladı. 1990 yılında 
gittiği İngiltere’de BBC Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü’nde 6 yıl çalıştıktan 
sonra yaklaşık 20 yıl boyunca Londra’dan; Cumhuriyet, Milliyet, Kanal D, Milli-
yet, Radikal, NTV, NTVMSNBC, CNBC-e, Dünya gibi gazete, TV, radyo ve intenet 
portallarının muhabir ve/veya köşe yazarı olarak görev yaptı. 
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