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Değerli dostlar, hepimize geçmiş olsun
Maalesef her geçen dakika kötü haberler alıyoruz.  
Hatay’daki dostlarımıza ulaşmakta zorlanıyoruz, 
telefon internet çekmiyor, Adıyaman, Malatya, 
Gaziantep, Diyarbakır’daki dostlarımızdan haber 
aldık. Enkaz altında kalan yakınları olan birçok 
dostumuz var maalesef, inşallah hepsinden güzel 
haberler alırız. Adana, Osmaniye, Mersin ve Kayseri 
de depremi yoğun hisseden illerimiz.

Afet komitemiz Ahmet Kavazak başkanlığında 
çalışıyor. Bölgeye yapacağımız yardımlar için AFAD 
koordinasyonunda ve organize bir şekilde hareket 
etmek durumundayız. AKUT’tan ihtiyaç duyulan/
duyulacak malzeme listesi geldi bir kampanya 
başlatacağız. 

Evleri yıkılan dostlarımız var, Antep ve Hatay’da 
doğalgaz akışı durduruldu, destek olabilmek adına ilk 
olarak; evleri müsait olan dostlarımız lütfen Ahmet Başkanımıza bildirsin, bu kış gününde 
hiçbir dostumuz dışarda kalmasın, arzu eden dostlarımızı evlerimizde misafir edeceğiz. 
Biz evimizde bir aileyi ağırlamaktan mutluluk duyarız, özellikle yakın illerimizin desteğini 
bekliyoruz, koordinasyonu afet komitemiz yapacak.

 Bu arada Rotary Vakfı Afet Destek Fonuna başvuruyoruz, hızlıca 25 bin USD Vakıf desteği 
alacağız, 2420 ve 2440 Bölge Guvernörlerimizle de görüştüm onlar da bizim adımıza 
başvuru yapacak. 

Milletimize geçmiş olsun.
Acil şifalar diliyorum…
06 Şubat 2023
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Değerli dostlar, 

Tüm kulüplerimize destekleri için teşekkür ediyoruz.
Bugün sabah duyurduklarım dışında
- 5 Ocak Kulübümüz Malatya’ya 2 kamyon yardım kolisi,
- Ünye Kulübümüz ekskavatör dışında 2 tır yardım malzemesi,
- Ordu Kulübümüz ısınma amaçlı 1 kamyon fındık kabuğu,
- Mersin Kulübümüz Osmaniye’deki merkezimize 1000 kişilik çorba malzemesi, Adıyaman’a   
1 kamyon odun, Rotaract Kulübü ile birlikte 8 araç giyecek, çocuk bezi, mama ve ilaç,
- Yazılıkaya Kulübümüz operatörleri ile birlikte ekskavatör,
- Toros Kulübümüz muhtelif yardım malzemeleri dolu tırı ayrıca 1 kepçe,
- Akdeniz Kulübümüz 2 kamyonet hazır gıda, ekmek, su ve kışlık kıyafet 
- Samsun Kulübümüz 1 kamyon erzak ve çocuk yatağı ve battaniyeleri 
gönderdi veya gönderiyor.

Gaziantep’teki merkezimizde Sevcan dostumuzun ve Antep Kulüplerimizin desteği ile 500 
kişiye düzenli yemek çıkarıyoruz, yarınki yemeği Aspendos Kulübümüz üstlendi. Burcu 
Ketrez, Birgül Özyaşar, Meltem Erbaş ve Taner Alkara Başkanlarım da sonraki günlere 
sponsor oldular. Samsun, Anıttepe, Kızılay ve Başkent kulübümüz de 1’er günlük maliyetleri 
üstleniyorlar. 

3 ilimizde depremzedelere yardım yapabildiğimiz Rotary Deprem Üsleri oluşturuldu:

ADANA 
(Sizlerden gelecek yardımları topluyoruz, MNG Kargo buraya ücretsiz teslimat yapıyor, WHR 
vasıtasıyla bölgeye iletiyoruz.)
Cafe Green Peace
Adana Beyazevler Sanat Kahvesi yakını, Shell Petrol arkası
İletişim:
Rtc. Recai Doğan Ergörün (05076825256)
Rtn. Aslı Selin Arıemre (05389817108)

GAZİANTEP
(300 kişiye barınma 500 kişiye düzenli yemek imkanı sağlıyoruz, arzu edenler günlük yemek 
giderlerine sponsor olabilirler.)
Kültür Koleji
15 Temmuz Mah. 148073 no’lu sokak Şehitkamil/Gaziantep
İletişim:
Rtn. Sevcan Özatay (05322048210)

OSMANİYE 
(Barınma, yiyecek ve giyecek desteği – Kızılay ve AFAD koordinasyonunda yardım dağıtımı 
yapıyoruz.)
Opet, D400 Karayolu üzeri
Akyar Hastane Mevkii No: 111/1
Büyük Osmaniye Otel Yanı
İletişim:
Rtn. Selim Bal (05468288065)
Rtn. Adem Kıdık (05322954726)
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Bunlar dışında henüz başka bir dağıtım üssümüz yok ama aşağıdaki bölgelere
yardımları ulaştırmak için dostlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

ADIYAMAN 
Rtn. Mehmet Ferit Binzet (05323448889)
Rtn. Yaşar Koca  (05323241757

HATAY 
(Telefon ve internet sıkıntılı, SMS ile ulaşabilirsiniz.)
Rtn. Firuz Harbiyeli (05322920343)
Rtn. Volkan Ekmekçi (05326000330)

İSKENDERUN 
Rtn. Sezgin Acıoğlu (05446677793)

Bulunduğunuz illerdeki AFAD kanalı ile yardımlarınızı gönderebiliyorsunuz. AFAD 
dışında Adana’daki üssümüzü de tercih edebilirsiniz, WHR dağıtımları yapıyor. 
Şehirlere girecek araçlar için mutlaka valilik izni gerekiyor. Şu anda çadır, battaniye 
ve gıda öncelikli olmak üzere, hijyenik ped, çocuk bezi, çorap, bot, mont, kazak, iç 
çamaşırı, içlik, bebek maması, ısıtıcı ve cep sobası ihtiyaçları öncelikli.

DG Emre Öztürk
07 Şubat 2023
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Değerli dostlar, 

Sevgili Sevcan’ın girişimiyle Antep’te kullanıma açılan Kültür Koleji dün 500’e yakın 
kişiye yemek verdik. Bu çok önemli. Ama sürekliliğini de sağlamak gerekiyor, dünkü 
yemek ihtiyacını Çayyolu Kulübümüz,  bugünkünü ise Koru Kulübümüz karşıladı . Antep 
Başkanlarımız destek oluyor Bora ve Harun Başkanlarım su ve yakıt temin ettiler. Buranın 
hizmet vermeye devam etmesi önemli. Bölgemiz de bütçeden destek verecek.

Adana’da da bir üs kuruyoruz, özellikle yakın olması sebebiyle İskenderun ve Antakya’ya 
buradan malzeme yardımı yapılacak.

Mobil tuvalet de bölgede önemli bir eksik, yakın yerlerden bulamıyoruz olanın tamamı 
bölgeye gönderilmiş zaten ama daha çok ihtiyaç var, bu konuda tanıdığı olan varsa lütfen 
görüşsün fiyat alsın ve bildirsin. 

Bu arada Olba’dan Ersay dostum, Mersin’den Burak dostum jeneratör, yakıt, gıda, su 
ve diğer ihtiyaç malzemeleri ayarladı bir kısmı bölgeye ulaştı bir kısmı da hazırlanıyor. 
Toplamda 3 tır. Toros Atilla başkanım 1 tır su gönderiyor, 12 bin tane de ekmek inşallah 
akşam gidecek. Denizli’den Adıyaman için ayarlanmış 1 tır malzeme var ama araç 
bulamıyoruz, nakliye ücretini öderiz araç bulma şansı olan var mı?

Büyük şehirlerimizde koordinasyon masaları kuruyoruz, her birimiz yardım göndermek 
için çırpınıyoruz, neredeyse tüm kulüplerimiz maddi desteğin dışında ayni destekler de 
hazırlıyor, yardımları toplayacağımız ve bölgeye doğru bir kanalla göndereceğimiz bir 
organizasyon yapmaya çalışıyoruz, bu bazı illerde valilik bazılarında AFAD aracılığıyla 
olabilir, bazılarında kendi organizasyonumuzu da yapabiliriz, komitemiz bunu duyuracak… 

Bölgeye 48 saat süreyle yalnızca sevkiyat yapılan araçlar alınıyor. Osmaniye-Antep karayoluna 
zorunlu olmadıkça çıkmayın deniyor. Kış lastiği olmayan araçların yola çıkmaması özellikle 
önemli, yaşanan kazalar yardımların daha da gecikmesine sebep oluyor.

Gaziantep’teki merkezimizde yarınki yemeği Aspendos Kulübümüz üstlendi. Burcu Ketrez 
ve Birgül Özyaşar da sonraki günleri.

Ünye Ali Tarık Başkanım eksvatör ve kullanacak operatörler ile personellerin 2 hafta 
kalacak şekilde uyku tulumları, iş güvenliği kıyafetleri, hazır yiyeceklerini hazırladı yarın 
sabah yola çıkacak. 

Osmaniye’de D400 karayolu üstü OPET içinde Selim Başkanım bir barınma merkezi 
oluşturdu, yiyecek, giyecek mevcut.

DG Emre Öztürk
07 Şubat 2023
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Değerli dostlar, 

İllerimizde gerek gönderilecek ayni yardımların düzenlenmesi ile gönderilmesi, 
zamanlaması; gerekse deprem bölgelerinde düzenli şekilde dağıtılması, gönderilenlerin 
ilgili kişilere teslimleri ve ihtiyaç yerlerine dağıtım süreçleri ile ilgili bir koordinasyon 
sağlamak adına aşağıda paylaştığımız dostlarımızla lütfen ayni desteklerinizi 
göndermeden önce irtibata geçiniz ve onların yönlendirmelerine göre desteklerinizi 
toplayınız ya da deprem bölgelerine göndereceğiniz araçlar ile ilgiliyse de oralarda 
sorumlu dostlarımızla kendilerine ulaşmalarını sağlayınız. Ayrıca bölgeye gönderilecek 
tırlar için izin alma gerekliliği olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunlara ilaveten geliş 
gidişte boş kamyon, otobüs ve diğer araçlarla ilgili ihtiyaç halindeki bilgi akışını da yine 
bu arkadaşlarımız üzerinden paylaşalım lütfen. Deprem bölgelerinde koordinasyona 
destek olabilecek diğer illerimizden gelecek dostlarımız olur ise, yine buralarda görevli 
dostlarımızla iletişim kurarak dönüşümlü olarak bölgede müsaitlikleri süresince görev 
alabilirler. Şimdiden tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Tüm sorularınız için ayrıca bizler 
canlı ekip ve Afet Komite Başkanımız Ahmet Kavazak (05442615934) dostumuzun da her 
daim telefonları açık.

Rotary 2430. Bölge İl Koordinasyon Görevlileri:

SAMSUN, ORDU, GİRESUN, TRABZON
Rtn. Celil Kurada (05322730418)
Rtn. Mehmet Saraçoğlu (05428323498)

SİNOP, KASTAMONU, ZONGULDAK, BOLU
Rtn. Fatma Zehra Aydın (05422751275)

ANKARA
Rtn. Faruk Mustafa Güler (05322051606)
Rtn. Müge Arslan (05375120403)

ANTALYA
Rtn. Birol İbrahim Öncel (05327434540)

ESKİŞEHİR
Rtn. Taner Alkara (05323213669)

MERSİN
Rtn. Serdar Vetem (05336263889)
Rtn. Burak Hosta (05333322590)

ADANA
Rtn. Tayfun Sevimli (05327633584)
Rtc. Recai Ergörün (05076825256)
Rtn. Aslı Selin Arıemre (05389817108)



9

GAZİANTEP
Rtn. Sevcan Özatay (05322048210) 
Rtn. Bora Tezel (05334297266)
Rtn. Harun Batmaz (05301131640)
Rtn. Adnan Akyazıcı (05326156655)
Rtn. İsmail Karakurt (05384147688)

MALATYA
Rtn. Fatih Arısal (05323656877)
Rtn. Ahmet Turan Demirtaş (05306960997)
Rtn. Murat Tursun (05334330412)

ANTAKYA, HATAY, İSKENDERUN
Rtn. Volkan Ekmekçi (05326000330)
Rtn. Sezgin Acıoğlu (05446677793)
Rtn. Firuz Harbiyeli (05322920343)

OSMANİYE
Rtn. Selim Bal (05468288065)

ADIYAMAN
Rtn. Kerem Oranlı (05304976348)

DİYARBAKIR
Rtn. Yiğit Mungan (05333172124)

DG Emre Öztürk
08 Şubat 2023



10

Değerli dostlar, 

Rotary ailemiz çalışıyor. Yaralara merhem olmaya uğraşıyoruz. Acı haberler alıyoruz
sürekli ama üzüntümüzü içimize gömüp yardımlarımıza devam ediyoruz. Bugün,

- Amasya Kulübümüz erzak yüklü bir araç ile Hatay’a,
- Toros Kulübümüz 2 paletli iş makinesini daha,
- Silifke Kulübümüz 1 kamyon battaniye ve erzağı İskenderun’a, 1 araç kıyafet ve batta-
niye Elbistan’a,
- Beysukent Kulübümüz 3 araç ve 1 minibüs dolusu malzeme ile Osmaniye’ye,
- Olba Kulübümüz 2 tır malzeme, 500 lt mazot, 4 tane jeneratör,
- 5 Ocak Kulübümüz ve Oğuz Başkanım 2 adet iş makinası,
- YunusEmre Kulübümüz 2 yataklı / ranzalı konteyner, 1 kamyon üstü vinç, demir kesme, 
krikolar, kırıcılar, tüm bu ekipmanı kullanabilecek operatör ve personelleri,
- Diyarbakır Kulübümüz Yiğit Başkanım 2 tır daha ayarladı Antakya’ya,
- Mersin Rotary 5 araç ihtiyaç malzemesini İskenderun’a,
- Ordu Meltem Başkanımın eşi bir iş makinası  ve operatörleri ile ayrıca 5000 ekmek ile 
Diyarbakır’a,
- Ali Gökben Guvernörüm 300 mont gönderdi.

Gaziantep’teki üssümüzde öğün sponsoru olan
GDG Güneş Ertaş, Lale Akyol, Semih Yönlüer, Sefa Baloğlu (x2), Sevil Gevecioğlu, Çağlar 
Yamaner, Ahmet Kozan, Orhan Uludağ’a ve Pamukkale, Ankara International (x2), Adana 
5 Ocak, Ordu, Kavaklıdere, Gazi (x2), Başkent (x3) kulüplerimize teşekkür ediyorum.

Bir güzel haber, Malatya’da da bugün yemek vermeye başladık, 300 kişiye yemek ve su 
dağıtımı yapıldı. Ayrıca çocuk bezi, ped, çorap, konserve ve meyve suyu verildi.

İrtibat: 
Fatih Arısal (05323656877) 
Ahmet Turan (05306960997) 
Öğün sponsorlarımızın katkılarını buraya da aktaracağız. 

Hepimize kolaylıklar diliyorum,
DG Emre Öztürk
08 Şubat 2023
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Değerli dostlar, 

9 saatlik bir yolculuk sonrası Adana’ya vardık. Hem Rotary yardım toplama üssümuzu 
hem de Bahçeşehir Koleji’ndeki çadır kenti ziyaret ettik. 

Üssümüzde her şey tıkır tıkır işliyor, Tayfun Başkanım ve diğer dostlarımız gelen tüm 
yardımları tasnif ediyor, paketliyor, ihtiyaca istinaden gönderimini sağlıyorlar. BRT’miz, 
Guvernör Yardımcımız, diğer kulüp Başkanlarımız tam destekler.

Çadırkentte çadırlar AFAD’dan ama  panosundan kablosuna elektrik tesisatı, ısıtıcılar, 
yatak, yastık, battaniye her şeyi Güney ve Anatolia Kulübümüzden dostlarımız alarak 
çok derli toplu bir şekilde organize etmişler. Biz gittiğimizde hastaneden çıkan misafir-
lerimiz gelmeye başlamıştı.

Yarın Osmaniye ve İskenderun’da olacağız.

2440 Bölgemiz 100 adet çadır gönderiyor, içinde uyku tulumu, battaniye, temel ihtiyaç 
malzemeleri olan.  Alper, Tuna ve Emre Rotaraktörlerimiz günlerdir sahadalar, İsken-
derun ve Kırıkhan’da keşif yaptılar. Buna istinaden yer ayarlandı, Evrim dostum izinleri 
halletti.

Bugün yine birçok kulübümüz harika işler yaptı, bazı kulüplerimiz yazmıyor ama biliyo-
ruz, bize ulaşanlar:

*Antep üssümüz artık Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Nurdağı ilçelerine de hizmet edi-
yor. Her gün buralara servisimiz var. Sevcan Başkanımın girişimi Antep Kulüplerimizin 
desteği ve Adnan Başkanım katkıları ile periferini genişletiyor. AFAD ekipleri de yemek-
lerini üssümüzde yiyor.

*Osmaniye’de bugün 3000 kişiye çorba verildi. Mersin Kulübümüze sponsor oldu.

*Malatya’da 500 kişiye yemek verildi. Emek Kulübümüz sponsor oldu.

*Anatolia Kulübümüz, biri Malatya’ya diğeri de Antakya’ya gitmek üzere 2 adet jenera-
tör gönderdi.  5 adet UFO (ısıtıcı ) alıp Adana’daki Rotary üssümüze teslim etti. Ayrıca, 
1200 adet kıyafet siparişi verdiler. Geldiği anda dağıtıma başlayacaklar.

*Adana Güney Kulübümüz 33 çadır kurulumu, enkazdan çıkan 3 aileye barınacak yer ve 
25 ısıtıcı temin etti.

*Adana Çukurova Kulübümüz, 824 battaniyeyi Balcalı Hastanesi’ne teslim etti.

*Kayseri Kulübümüz, Osmaniye’de ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve battaniye dağıttı.
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*Mersin Kulübümüz, yaklaşık 100 kişiyi konuk ediyor.

*Ankara Kavaklıdere Kulübümüz, Gaziantep üssümüzün 1 günlük yemek masrafını karşı-
lamıştır.

*Antalya Lara ve Aspendos Kulüpleri Adıyaman’dan gelen depremzedeler için barınma, 
yemek, sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşıladılar.

*Adana Kulübümüz, 2500 m kefeni AFAD’a verdi.

*Toros Kulübümüz Mersin’de 300 kişinin kalabileceği bir alan ayarladı, iç düzenlemesini 
yaptı. 

*Samsun Kulübümüz, iki kamyonet nitelikli insan, jeneratör, aydınlatma için projeksiyon, 
matkap hilti, kesici delici alet temin etti. 

*Bolu Kulübümüz Gaziantep üssümüzdeki 1 günlük yemeğe sponsor oldu.

*Samsun Canik Kulübümüz, 40 depremzedeyi Samsun’da misafir ediyor.

*2420 Caddebostan Kulübümüz, Malatya Arguvan’a yardım tırı gönderdi.

*Mersin Olba Kulübümüz, 40 depremzedenin Mersin’de günlük yemek ihtiyaçlarını 10 
gün süre ile karşılamaya başlamıştır.

*Silifke Kulübümüz, Silifke’deki depremzedelerin yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılı-
yorlar.

Kulüplerimizin her birine çok teşekkürler, duyurulmasını istediğiniz haberleri lütfen Mu-
rat Turan dostumuza gönderin.

Tüm emekleriniz için kutluyorum, insanlarimiza umut oluyoruz. Bugünlerde en çok da 
umuda ihtiyacımız var. 

Sevgiler,
DG Emre Öztürk
10 Şubat 2023
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Değerli dostlar, 

Bugün önce Osmaniye ardından İskenderun’daydık. 

Selim Başkanım ve üyeleri, Kulüplerimizden giden yardımları ihtiyaç sahiplerine tek tek 
ve adrese teslim ulaştırıyor. Mersin Kulübümuz destekleri ile kurulan mutfakta binlerce 
kişiye çorba veriliyor.

İskenderun ‘da Sezgin Başkanım aynı şekilde deposunda tasnif ettiği ihtiyaç 
malzemelerini adreslere tek tek bırakıyor. İskenderun’da iş gücü eksiğimiz var. 
Özellikle Adana ve Mersin’deki dostlarımızın dönüşümlü bir şekilde Sezgin Başkanıma 
yardımcı olması çok önemli. Şu anda Trabzon Tolga Başkanım ve Akdeniz İnci Başkanım 
yardımcı oluyor ama sürdürülebilir bir yaklaşım için hangi dostumuzun hangi gün bu 
dağıtıma yardımcı olabileceğini il koordinatörü dostlarımızla görüşebilirsiniz.

2440 Bölgemizden gönderilen 100 adet çadır İskenderun’a ulaşmak üzere. Serdar Duru-
sut Guvernörüm ve afet komitesi Erhan Başkanım ile koordine ediyoruz. Çadır kurmak 
hiç kolay iş değilmiş, Hatay Valisi bizi çadırlar için Kırıkhan’a yönlendirdi. 4 gündür sa-
hada olan çok sevgili fedakar Rotaractörlerimiz Alper, Tuna ve Emre söylenen yere keşif 
için gittiler ve hiçbir güvenlik tedbiri olmaması sebebiyle geri döndüler hatta kendileri-
ni zor kurtardılar. Daha sonra gösterilen okula baktılar o da olmadı, en sonunda doğru 
bir lokasyon bulduk. Ancak bölgede en çok ihtiyaç duyulan şey çadır ve güvenlik olma-
dan çadırları kuramayacağımız için Bölge Komutanı ile görüşüp destek istedik. 20 tane 
asker ile güvenliğimizi sağlayacakları bilgisini almamızı takiben Belediye Başkanı ile 
görüştük kurulum sonrası sorumluluğumuzun kalmayacağına dair bir mutabakati imza-
laması gerektiği ilettik, kabul etti. Bu yazdığım aşamaya gelmek için en az yüz görüşme 
yapmışızdır. Yarın sabah kurulum yapılacak inşallah.

İskenderun ‘da, babası Atıf Özkaya ‘nin enkazdan çıkarılmasını bekleyen sevgili Hande 
Başkanımızı ziyaret ettik. Kendisine güç ve sabırlar diliyorum.

Değerli dostlar, bugün yol boyunca hem gidiş hem dönüşte sayısız tır gördük. Belediye 
Başkanı da “Bir çok şeyimiz var artık.” dedi. Ayni yardımlar için bir süre beklemekte ve 
yalnızca bölge koordinatörlerimizden bize gelen taleplere cevap vermekte fayda var. 
Bundan sonra sürdürülebilir desteğimiz ne olabilir, barınma, eğitim, sağlık ve istihdam 
anlamında kalıcı ne yapabiliriz bunu düşünmekte fayda var. Mersin ve Toros Kulüpleri-
miz bu konuda örnek çalışmalar yapıyor.  Büyük bir küresel bağış projesi için üç bölge 
Vakıf Komitesi Başkanlarımız çalışmaya başladılar.

Bugün kulüplerimiz yine çok önemli işler yaptılar:

*Beysukent Kulübümüz, Murat Öz Guvernörümüzün de katılımı ile Osmaniye Kulübümüzün 
belirlediği yardımları ulaştırdı.



14

*Ankara koordinasyon çalışmaları kapsamında Ankara Kulüplerimiz, Adana
üssümüze yardım tırı gönderdi.

*Diyarbakır Kulübümüz, Hani ilçesine inşaat malzemesi, çadır, ısıtıcı, gıda ve birçok yardım 
malzemeleri gönderiyor.

*5 Ocak Kulübümüz, 600.000 TL değerinde zorunlu ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir tır 
aracı Malatya’ya gönderdi.

*Sezgin ve Volkan Başkanlarımız, İskenderun ve Antakya bölgelerine gelen yardımları sürek-
li koordine ediyorlar ve ilk günden itibaren yardımları dağıtıyorlar. Hatay’da sayımız az.

*Samsun 19 Mayıs Kulübümüz, Elbistan’dan gelen depremzedelere evlerini açtı.

*Tandoğan Kulübümüz, 4 depremzede engelli vatandaşımızı Ankara’ya ulaştırdı.

*Yazılıkaya Kulübümüz, iki iş makinesi ve 35 tonluk büyük bir ekskavatörü Adıyaman’a 
gönderdi, iş makinalarının devamı gelecek.

*Eskişehir Anadolu Kulübümüz, Eskişehir’de soba üretimine başlayan meslek liselerine 
destek oluyorlar.

*Adana Seyhan Kulübümüz, Balcalı Hastanesi’ne battaniye ve ısıtıcı temin ettiler. Ayrıca, 
Osmaniye’ye, ekmek, ısıtıcı, gıda maddeleri, mont, polar ve ısıtıcı içeren bir kamyon ve 
ayrıca, Kahramanmaraş’a ekmek, mont ve sudan oluşan ihtiyaç kamyonu gönderdiler.

*Adana Tepebağ Kulübümüz, Kahramanmaraş’a, ekmek, su, mont ve ihtiyaç maddelerin-
den oluşan bir kamyon gönderdi.

*Kdz.Ereğli Kulübümüz, Malatya’ya yemek sponsoru oldu. Ayrıca; afet bölgesine bir kam-
yon su, battaniye, polar, yastık, bot gibi ihtiyaç malzemeleri gönderdi.

*Antalya Olimpos Kulübümüz, İskenderun’a bir kamyon battaniye, jeneratör ve çadır gön-
derdi.

*Mersin Kızkalesi Kulübümüz, İskenderun ve Osmaniye’ye mazot, battaniye, ısıtıcı, su ve 
ilaç gönderdi. Ayrıca Mersin’de kalan depremzedelerin terlik, havlu gibi temel gereksi-
nimlerini karşılıyorlar.

*Ankara Gaziosmanpaşa Kulübümüz, Gaziantep ve Osmaniye üssümüzde çölyak hastala-
rına özel yemek ve gıda temini sağlamıştır.

*Kayseri Kulübümüz, Osmaniye’ye bir minibüs battaniye ve ısıtıcı göndermiştir.
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*Ayrıca Malatya, Gaziantep, Osmaniye ve Adana üslerimizde yemek  dağıtımı devam et-
mektedir.

Gaziantep üstümüz için bugün de birçok dostumuz ve Kulübümüz öğün sponsoru olmuştur.

Sevgi ve saygılarımla,
DG Emre Öztürk
11 Şubat 2023
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Değerli dostlar, 

12.02.2023 itibarıyla Kulüplerimizden haberler 

*Toros Kulübümüz bir barınma merkezi oluşturuldu. Bugün ziyaret etme şansım oldu. 
100’den fazla misafirin konuk edildiği, 3 öğün yemek çıkan ve her gün 2 gün sonranın ye-
mek menüsü planlanan, sıcak duş imkânı olan, çocukların mutlu koşuşturmalarına şahit 
olduğumuz, özlediğimiz görüntüleri gördüğümüz nefis bir merkez. Bölgeden veya diğer 
kulüplerimizden destek almadan idame ediliyor.
 
*Adana Kulüplerimiz, canla başla çalışıyorlar. Adana üssümüze gelen tırları insan gücüy-
le indiriyorlar, yardım taleplerini dikkatle alıp nokta atışı yapıyorlar. Adana’ya gelen tüm 
destekler için teşekkür ederiz. Bugün de tahmini 20.000 insanımızın ihtiyaçlarını karşı-
ladılar. Üssümüzde özellikle kuru bakliyat, bebek bezi, hijyenik ped ve her yerde olduğu 
gibi çadıra gereksinim var.
 
*Ünye Kulübümüz, başından beri durmuyor. Valilik koordinasyonuyla belirlenen aşağıda-
ki ihtiyaçları mümkün olduğunca sağlamaya çalışıyorlar. 
1) 3 m x 7 m konteynerin 8 ya da 10 kişilik ranza (yatay ya da sünger, nevresim takımıyla 
beraber hazırlanması ve low bed ile) gönderilmesi.
2) Bir kamyon daha yakacak tırı (low bed ve ekiple) hep beraber gönderilecek şekilde 
planlanması.
3) İl vali temsilcisi, Adıyaman’da görev alan 21 arkadaşla ilgili tulum, ceket, pantolon, 
ayakkabı, baret, dizlik, kafa feneri vs. ihtiyacının tedariki.
4) Çamaşır makinesi tamburundan soba tedariki.

*Kayseri Kulübümüzden Ülkü Başkanımız, 14 ton olan ikinci odun tırını Osmaniye’de Se-
lim Başkanımıza gönderdi.
 
*Kdz.Ereğli Kulübümüz, ilçeye gelen depremzedelerin barınma dahil tüm gereksinimle-
rini karşılıyorlar.
 
*Adana 5 Ocak ve Gazi Kulüplerimiz, Adana’daki bakliyat ihtiyacı için maddi destek sağ-
landı.
 
*Eskişehir Kulüplerimiz ve Anamur Kulübümüz de illerindeki depremzedelere barınma 
ve her türlü desteği sağlamaya devam ediyorlar.
 
* Eskişehir Yazılıkaya Kulübümüz, 20.000 adet kadar 430 mL likit dezenfektan, 4.000 adet 
1.000 mL dezenfektan ve 100.000 adet kadar ethanol + hydrogen peroxide ıslak mendil 
tedarik ediyor.



17

* Ayrıca;
Rotary Çadır Kenti’nde bugün de çalışmalar son hızıyla devam etti. Dün gece kurulum-
ları tamamlanan çadırlarımıza aileler yerleşti. Bugün de tesis eksikleri için çalışmalar 
başladı. Işıklandırma için alana aydınlatma direkleri dikildi. Çadırlara elektrik verilmesi 
için kanallar kazıldı toprak altından kablolar döşeniyor.  Evrim dostumuz 180.000 TL’lik 
elektrik kablosu, saha sigorta panoları, projektörler ve daha pek çok ekipman sağladı. 
Yangın tüpleri aldık sabah elimizde. Hastalanan kişiler için sağlık personeli bulmakta 
zorlanıyoruz, çadırlarda kalan bir hemşirenin gönüllü olması ile kısmen rahatladık ama 
yakın illerden 2 güne bir doktor dostumuz gelirse çok iyi olur. İskenderun Kulübümüz-
den Sezgin dostumuz tüm İskenderun’daki alanlara lojistik destek sağlamakta. Koordi-
nasyon merkezimizde bulunan ekipmanları ve yardımları çadır kente defalarca gelerek 
taşıdı. 
Rotaractörlerimiz bu çadır kentimizin bel kemiği oldular. Alper, Yiğit, Alp Tuna, Emre 
Kaan, Tan, Alperen, Görkem, Cihan, Mert, Erkan, Alp ve Mehmet Ali’ye çok teşekkürler
 
* Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne gönderdiğimiz çadırlar ulaştı, kurulumu yapıldı, yarın da 
Koru Kulübümüzün ve bölgemizin aldığı mobil tuvaletlerimiz ulaşıyor.
 
* Muhtelif kanallardan çadır bulma durumumuz var yakında netleşecek.

Sevgi ve saygılarımla,
DG Emre Öztürk
12 Şubat 2023
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Değerli dostlar, 

Bu detayda yazdığım son paylaşım olacak bu, çünkü 5 günü geride bıraktık, gücümüz 
yettiğince binlerce depremzedeye umut olduk, acil ihtiyaçlari giderdik, her birimizde 
tarifsiz tecrübeler oluştu, bundan sonra elbette acil ihtiyaçlari paylaşacağım ve esas üç 
bölge ortak aklı ile karar vereceğimiz büyük, kalıcı projemize odaklanacağız. 

Bugün çadır kentimizi kurduk. Sabah Hakan BRT’miz ile 2440 Bölge Serdar Guvernörü-
müzü havaalanından aldık ve İskenderun’a gittik. 2440. Bölgemizden gelen 100’den fazla 
çadırın İskenderun’da bize tahsis edilen alanda, iki manga askerin korumasında kuru-
lumunu yaptık ve de Belediyeye kurulum sonrası sorumluluğun kendilerine geçeceğine 
dair protokolü imzalattık. Günlerdir bölgede kalan ve geceyi arabada geçiren Rotara-
ctör dostlarımız Alper, Tuna, Emre Kaan, Mersin kulübünden gelen Kerem Guvernörüm, 
Burak dostum, Rujdan dostumuz ile teknik ekibi, Ankara’dan gelen Evrim dostum, Sam-
sun’dan gelen ve diğer tüm dostlarımız sayesinde çadır kent kuruldu. Sezgin Başkanım 
zaten her zaman her yerde.  2440 Bölgeden Hamdi, Erhan ve Şakir dostlarımız konunun 
uzmanı, onların yönlendirmeleri sayesinde kurulumlar tamamlandı. Sosyal hizmetler 
müdürlüğü ile çadırlarda kalacak aileler belirlendi. Alan aydınlatması yaptırıldı. buraya 
aldığımız 12 adet mobil tuvaleti Kırıkhan’a gönderiyoruz çünkü ToiLogi firması 44 adet 
tuvaletin kurulumunu kendi inisiyatifi ile gerçekleştirdi. Bize tahsisli alana sığmayan 6 
adet çadırı da Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne gönderdik. Bazen Rotaract bizim gelece-
ğimiz diye söyleniyor, hiç değil, Rotaract bizim bugünümüz, onlar olmadan çadır kent 
olmazdı, her birine çok teşekkürler.

Arsuz’dan gelen talep üstüne yardım malzemelerimizi götürüp teslim ettik.
Dönüşte Adana üssümüze gittik. Tayfun Başkanım burayı inanılmaz iyi bir şekilde
koordine ediyor. Günün belki 20 saati orada. Recai dostum zaten 5 gecedir üssümüzde 
yatıyor. Sayısız tır, kamyon ve kamyonet geldi, WHR ile birlikte müthiş bir uyum içinde 
koordine oluyorlar. Emre, Aslı, Burak dostlarım ve diğerleri tıkır tıkır işleyen bir düzen 
oturtmuşlar. Tolga Başkanım, Bülent Başkanım, Fahri Başkanım üssümüze destek veriyor. 
Buraya destek vermek isteyen dostlarım lütfen öncesinde Tayfun Başkanım ile koordine 
olsun. Ayrıca lütfen araçların gece çok geç saatlerde değil makul saatlerde boşaltma 
yapması gerektiğini düşünerek ve üsteki dostlarımızın da dinlenmesine müsaade ede-
cek şekilde planlama yapınız. Kolilerin kolay tasnifi için her bir koli içinde tek tip malze-
me bulunması da önemli bir konu.

Bahçeşehir Koleji’ndeki Güney Kulübümüzün idame ettiği çadır kent örnek bir yer oldu, 
kulüp üyeleri, Rotaract ve Interact üyeleri ve hatta gençlik değişim öğrencilerimiz ko-
lektif bir şekilde çalışıyorlar, Adana kulüpleri olarak bir benzerini  daha kurmaya çalışı-
yoruz, çadırlar için sponsor bir firma bulduk haftaya netleşecek.

Antep’teki merkezimiz de Adnan Guvernor Yardımcımız ve Antep Kulüplerimizin destek-
leri ile faaliyetine devam ediyor. Buradan özellikle Maraş ve ilçelerine de destek oluyo-
ruz.
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Malatya’da Dardenel’den aldığımız sandviçler 10 gün boyunca düzenli olarak verilecek, 
benzer bir model de Diyarbakır’da yapmaya çalışıyoruz.

Hatay’da Volkan Başkanım çırpınıyor. İskenderun’da Sezgin Başkanım gibi, her yere ye-
tişmeye gayret ediyor. 5 adet mobil tuvaleti bugün kendisine gönderdik.

Bugün de duyurusunu yaptığım üzere, bazı yardımlar israf boyutuna ulaştı. Dolayısıyla 
lütfen ve lütfen, yalnızca il koordinatörlerimizden gelen taleplere cevap verelim. Kıya-
fet ve su yardımı artık yapmayalım. En büyük ihtiyaç çadır, mümkünse konteyner. O da 
maalesef çok kısıtlı.

Bugünkü ihtiyaç listesi aşağıdaki gibi, lütfen listede olmayan ürün göndermeyelim. İl 
koordinatörü dostlarımızla öncesinde iletişimde olalım.

11.2.2023 tarihli ihtiyaç listesi

Adana
Kuru bakliyat
İç çamaşırı (kadın, erkek, çocuk)
Çocuk bezi (her numaradan, eşit sayıda), yetişkin bezi, hijyenik ped
Sıvı sabun, ıslak mendil, kağıt havlu 
Biberon, pişik kremi 
Fener ve pil

Gaziantep
Battaniye, çadır
Süt, bebek maması
Isıtıcı, mum
Powerbank
El feneri

Osmaniye
Konserve ve hazır gıdalar
Biberon maması
Islak mendil
Çocuk bezi, hijyen malzemesi
Kıyafet ve iç çamaşırı

Adıyaman
Çadır, tulum
El feneri, pil
Mum
Hijyenik ped
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Bugün kulüplerimizin yaptığı bazı yardımlar:

* Adana ve Çukurova Kulüplerimizin hemen her gün büyük bir yardımı oluyor, çoğunluk-
la tır seviyesinde ama paylaşacak vakitleri yok. Başkanlarımın, kulüp üyesi dostlarımız 
bilgilendirecek.

* Antalya kulüplerimiz, Antalya’ya gelen depremzedelere erzak ve giysi yardımına de-
vam ediyorlar.

*Adana kulüplerimiz Osmaniye üssümüze destek vermeye devam ediyor.

* Eskişehir Yunus Emre Kulübümüz, kalabalık bir şekilde afetzedelerimizin ihtiyaçlarını 
gidermek üzere çalışmaya devam ediyor.

* Samsun Canik Kulübümüz,  12 kişilik 2 aileyi Bafra’da iki eve,  anne-kız bir de köpekleri 
olan bir aileyi de Samsun merkeze yerleştirdi. Depremzedelerin, süresiz olarak tüm ihti-
yaçlarını karşıladı ve karşılamaya devam ediyor.

* Ünye Kulübümüz, daha önceki temel ihtiyaç ve iş makinası desteğine ek olarak; 1’er 
adet eskavatör, tır, low-bed dorse, servis aracı ve bir miktar erzak ve yardımcı malze-
meleri gönderdi. Ekipte, gönüllü olarak 2 operatör ve 2 sürücü olmak üzere toplam 4 
kişilik bir ekibi de malzemelerin dağıtımı Adıyaman’da görevlendirdi.

* Kayseri Kulübümüz ek olarak, Doğanşehir ilçesine teslim edilmek üzere bir tır
yatak ve odun gönderdi.

* Adana Kulübümüz birçok yere binlerce metre kefen gönderdi. 

Daha niceleri var…
Hakan BRT’me tüm gün yanımda olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Canlı ekibimiz 
sürekli tüm mesajları takip ediyor, koordine ediyor ve çözüm üretiyor, Ahmet Kavazak 
ve Mustafa Güler dostlarımız aynı şekilde her saat teyakkuz halindeler.

Deprem bize çok şey öğretti. İnsanlığın en güzel tarafını da en çirkin yüzünü de gördük. 
Bir kez daha anladık ki daha güzel, daha yaşanabilir, daha adil bir dünya hayalinde Ro-
tary’nin büyük bir yeri var.
Emeklerinize sağlık değerli Rotary ailemiz…

Sevgi ve saygılarımla, 
DG Emre Öztürk
12 Şubat 2023
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Değerli dostlar, 

Rotary ailemiz tüm fertleri ile, Rotaryenler, Rotaractörler, Interactörler, eşler ve dost-
larımız depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Herkesin katkısı çok kıymetli, bazı dost-
larımız zor şartlarda sahada görev yapıyorlar,  bazı dostlarımız gece gündüz bilgisayar 
başında koordinasyondalar, bazı dostlarımız çevresini kullanarak destek veriyor, bazı 
dostlarımız da motivasyonu ile, duası ile, iyi dilekleri ile destek oluyor. Kimin elinden ne 
geliyorsa… Bununla birlikte sahadaki sayımızı biraz artırmamız gerekiyor özellikle çadır 
kentimiz için ve de kuracağımız yeni alanlar için. Üç ayaklı bir afet stratejisi belirledik. 
Birinci ayak acil ve anlık ihtiyaçlar, yani temel gereksinimler, belki 50 tırdan fazla malze-
me dağıttık, iş makineleri gönderdik bunları yapmaya devam ediyoruz ama bir yerden 
sonra nefesimiz tükenecek, devlet imkanları da bu arada artacaktır. Kademeli olarak bu 
desteklerimizi azaltacağız, varsa gücümüz ikinci ve üçüncü ayaklarda kullanalım. İkinci 
ayak, konteyner kent, bölgemizde toplanan nakdi bağışlarla yapacağız. Bu bağışlarla 
bazı acil ihtiyaçları karşılıyoruz ama esas amacımız bir konteyner kent kurmak. Etkili 
ve nispeten uzun vadeli bir çözüm olduğu ‘99 depreminde tecrübe edilmişti.  Burada 
önemli konu şu, konteyner üreticilerinde yoğunluk var, temin edince de izin almadan 
kuramıyoruz. İki süreci de paralel götürmeye çalışıyoruz. Bunun için bir tedarik komis-
yonu kurduk, başkanlığını Serdar Guvernörümüz yapacak. Konteyner kent kısa vade-
de bitecek bir iş değil, dolayısıyla elimize ulaşan çadırlardan halen çadırkent kurmaya 
devam ediyoruz.

Üçüncü ayak küresel bağışlar. Kuracağımız konteyner kentin muhtelif ihtiyaçlarını, sağ-
lık hizmetleri, eğitim, hijyen vs bunları da küresel bağışlarla tamamlama niyetindeyiz. 
Tüm bölgelere projelerimize destek vermeleri için yazı yazıyoruz, bölge DDF’lerini talep 
ediyoruz. Küresel bağış projelerinin konteyner kentle entegre olabilmesi için merkezi 
koordinasyon önemli, kulüplerimizin münferiden hareket etmesini değil, üç bölge olarak 
kurduğumuz komisyonumuzun başkanı Canan Guvernörümüzle iletişimde olmasını istir-
ham ediyorum. Komisyon projeleri belirleyecek. Mükerrer işler yapmamak adına iletişim 
önemli.

Yapacağımız projelere fon sağlamak adına tüm dostlarımızı gerek Rotary camiasındaki 
kontakları ile, gerekse iş yaptıkları yurtdışı firmalar, STK’lar ile iletişime geçmeye davet 
ediyorum. Tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum, en kısa sürede geçmiş olsun.

Sevgi ve saygılarımla,
DG Emre Öztürk
15 Şubat 2023
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Değerli dostlar,

Rotary Çadır Kentimize elektrik çekildi, her çadıra ısıtıcı temin ettik, bu akşam daha sıcak 
uyuyacak misafirlerimiz, telefonlarını şarj edebilecek. Ayrıca kampta bir hemşiremiz var, 
hatta artık bayrak direğimiz de var, Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Yönetimi 
resmi olarak belediyeye devrettik, yani hukukî sorumluluğumuz kalmadı ama vicdani so-
rumluluk devam ediyor. 2 emekli yarbayımız (birisi Emek Kulübümüz Roteş) kampta bize 
yardımcı oluyor. Büyük eksikler giderildi ama halen kampta gönüllü çalışacak yeni dostla-
ra ihtiyaç var. Şu anki eksiklerimiz:

- Her çadıra 1 adet elektrikli çaydanlıklı kettle
- El feneri
- Megafon (1 adet)
- Uyku tulumu
- Banyo, çamaşır yıkama hiz.
- Her yaştan çocuk için oyuncak

*Yeni çadır kentlerimiz de olacak, hatta daha kalıcı olanlar, yakında bilgi vereceğim.

*Antep ve Nurdağı’na gittik. Kültür Koleji yöneticilerine hem depremin ilk günlerinde 300 
den fazla kişiye ev sahipliği yaptıkları için hem de günlük 500 kişiye yemek çıkarmamı-
za olanak sağladıkları için. Yemek işine birkaç gün ara verdik, talebe göre tekrar devam 
edeceğiz. 

* Adana üssümüz inanılmaz çalışıyor, Tayfun başkanım ve Recai dostum başta olmak
üzere destek olan tüm dostlarıma ve de WHR’ye çok teşekkürler. Osmaniye üssümüz,
İskenderun üssümüz ikisi de tıkır tıkır. Antakya’da Volkan başkanım kendi evinin bahçesin-
de organize oluyorlar. Mersin’de, Antep’te, Samsun’da, Eskişehir’de ve Ankara’da çok güzel 
ev sahiplikleri var. 

*Koru Kulübümüz 5 adet, Bölgemiz 7 adet olmak üzere toplam 12 mobil tuvalet aldık. 
Daha önce Antakya’ya 5 tuvalet göndermiştik. Bu 12’nin de 2 tanesini Kırıkhan’daki devlet 
hastanesine 10 tanesini de Payaz’da sahra hastanesine gönderdik.

* Çankaya Kulübümüz, Çankaya Belediyesi öncülüğünde ve Çankaya Rotary Kulübü yö-
netiminde, Anıttepe ve Kavaklıdere Rotary Kulüplerinin de katkılarıyla Adana’ya 1.000.000 
civarında su, kuru gıda, hijyenik ped, Bebek Maması, bebek bezi, odun, kömür, soba, jene-
ratör, kedi ve köpek maması gibi ihtiyaçları içeren yardım tırı gönderdi.

*Adana Kulübümüz, diğer katkılarına ilaveten, Antakya ve İskenderun afet bölgelerine 
yaklaşık 300.000 TL değerinde kefen dağıttı.

*Yenimahalle Kulübümüz, geçtiğimiz 3 gün içerisinde bölgeye yemek sponsoru olup,  bak-
liyat bağışı yaptılar.
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*Anatolia Kulübümüz, Malatya ve Antakya’ya iki adet jeneratör gönderdi. Ayıca, Antak-
ya’dan gelen depremzedeler için yemek verdiler ve bölge üssümüze erzak, yatak ve 
ısıtıcı desteği sağladılar.

*Ankara’dan Gazi, Bahçelievler, Yenimahalle, Kızılay, İncek, Yıldız, Kavaklıdere, Ankara, 
Anıttepe ve özellikle Koru Kulüplerinin destekleri ile bugün Adana’ya 3 ton kuru gıda 
sevkiyatı yaptı. 

*Samsun Canik Kulübümüz, Samsun’a yeni gelen depremzede ailelerin her türlü sorun-
larıyla ilgileniyor.

* Mersin ve Mersin Akdeniz Kulüplerimiz, bursiyerlerini arayarak ihtiyacı olanlara destek 
oluyorlar. Ayrıca, Mersin Kulübümüzün Osmaniye’de kurduğu mutfakta 10.000’den fazla 
çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

*Yolunuz düşerse Toros Barınma Evi’ni mutlaka ziyaret edin.

*Ünye Kulübümuz Adıyaman’da çalışan afet gönüllülerinin ihtiyaçlarıni temin etti, Ferit 
başkanım götürdü.

*İskenderun üssümüze su tankı temin ettik proje ortağımız İdea Universal’den. Ayrıca 
sahil güvenlik komutanlığına da verdik.

Kalıcı ve sürdürülebilir projelerimiz netleşiyor yakında bilgi vereceğim.

Ben genelde sahadayım, bu akşam Ankara’ya döndüm ama Perşembe sabah tekrar gi-
diyorum. Bölge sekreterlerimiz, Afet komitemiz, il koordinatörlerimiz ve ofis yöneticimiz 
Mustafa tüm koordinasyonu sağlıyorlar. Çok uyumlu nefis bir ekibiz. 

Canan Guvernörüm tüm bölgelerin Guvernör ve Vakıf Komitesi Başkanlarına yazı gön-
derdi, olabildiğince dış kaynağı artırmaya çalışıyoruz, o da bu süreçte hep yoğundu.

2420 ve 2440 bölgelerimiz Suat ve Serdar Guvernörlerim liderliğinde bize tam destek 
sağlıyor, yakında gurur duyacağımız haberleri, hikayeleri bizimle paylaşacaklar.

Güzel günler göreceğiz güneşli günler, ama biraz daha işimiz var. 

DG Emre Öztürk
15 Şubat 2023
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Değerli dostlar,

3 aşamalı afet planımızı dün açıklamıştım:
-Acil ve anlık ihtiyaçlar
-Çadır ve konteyner kentleri
-Küresel bağış projeleri
 
Bunlar kısmen iç içe geçmiş ve paralel yürütülen süreçler. Acil ve anlık ihtiyaçları kar-
şılamaya devam etmekle birlikte artık enerjimizi barınma ve küresel bağış projelerine 
aktarıyoruz. Bu bağlamda iki önemli gelişmeden bahsetmek istiyorum.

Erhan Çiftçioğlu Guvernörüm 400 kişilik bir çadır kent kuruyor, izinleri için Serhan An-
talyalı Guvernörüm uğraşıyor, bu çadır kent Hatay’da olacak. Adıyaman’da ise cumarte-
si günü bir çadır kent daha kurmaya başlıyoruz. İzmit Rotary Kulübümüzden 20+1 (bü-
yük), Numesys şirketinden 30, Hindistan’dan 50 çadır ile burayı kuracağız. Tüm izinleri 
alındı. Ayrıca 2420 Bölgemizin hemen yakınına kurmak istediği multi klinik için de bele-
diye izinleri alındı.
 
Bugün Antakya ‘da AFAD ve ilgili mülki amirlerle görüştük. Kurmak istediğimiz Kontey-
ner Kent için Suat Baysan Guvernörüm ve Serdar Ünlü Guvernörüm ile yer baktık. 

Bu gelişmeler dışında kulüplerimiz aşağıdaki destekleri sağladılar:
 
*Amasya Yeşilırmak Kulübümüz, bir kamyon ve bir tır odun, ısıtıcı, aydınlatma gereçlerini 
Adıyaman’a gönderdi. Kuru bakliyat yüklü bir transporter aracı da Hatay’a gönderdi. 
Yarın kuru bakliyat yüklü bir transporter aracı da Yüksel Eren dostumuzun refakatinde 
Malatya’ya gönderiyor. Ayrıca, Malatya’da yemek çıkmasına ve dağıtılmasına da destek 
oluyorlar. Depremzedeler için kan bağışında bulundular.  Ayrıca, Abidin Şendoğan dos-
tumuz da Hatay’da deprem kurtarma gönüllüsü olarak çalışıyor.

*Trabzon Ortahisar Tolga Başkan ve Amasya Yeşilırmak Bülent başkanımız İskenderun’a 
erzak yardımında bulundu ve ekiple birebir çalıştı.
 
*Erhan Çiftçioğlu, Serhan Antalyalı, Kerem Muradi ve Serdar Vetem dün çadır kentimiz-
deydi. 200 adet uyku tulumu, hijyen malzemesi, iç çamaşır, ayakkabı, kadın erkek giyim, 
oyuncak, çocuk bezi ve hijyenik ped desteğinde bulundular.
 
*Konya ve Konya Meram Kulüplerimiz, Konya’daki depremzedelere destek oluyorlar.

*Kayseri Kulübümüz, Malatya-Doğanşehir’e teslim edilmek üzere 120 adet yatak ve 5 ton 
yakacak odun gönderdi. Ayrıca, bakliyat ve 400 çocuk bezi desteğinde bulundular.
 
*Demet Özal dostumuz bugün İskenderun çadır kentte çocuklara psikolojik destek ver-
di.

*Emek Kulübümüz, İskenderun çadır kentimize bakliyat ve kuru gıda gönderdi. Ayrıca, 
Adana koordinasyon merkezimize 20.000 TL tutarında kışlık giysi temin etti.
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*Mersin Akdeniz Kulübümüz, İskenderun çadır kentimize bir tır bakliyat, gıda ve su 
gönderdi. Ayrıca, iki kulüp üyesi Rotaryen dostumuzu da cumartesi günü çocuklara 
oyuncak vermek için çadır kentimize gönderecek. 
 
*Rotary Çadır Kenti’nde özellikle Rotaractörlerimiz inanılmaz çalışıyor. Sezgin Başkanım 
çadırkent dahil tüm İskenderun’a yardım dağıtıyor. 
 
*Trabzon Kulübümüz, Afet Bölgesine desteklerini devam ettiriyor. 1661 parça kadın, er-
kek ve çocuk iç çamaşır ve çorapları İskenderun çadır kentimize gönderdi.
 
Emeği geçen tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum.
 
DG Emre Öztürk
16 Şubat 2023
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Değerli dostlar,

Önemli bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Cuma günü Antakya Afet Koordinasyon 
Merkezinde yaptığımız görüşmeler sonucu bu sabah konteyner kentimizin onayını almış 
bulunuyoruz. 120 adet konteynerden oluşacak Türk Rotary’si Konteyner Kenti için An-
takya/Belen’de Türkiye Basketbol Federasyonu’na tahsis edilen alanın yanındaki iki ada 
tarafımıza tahsis edildi. Destekleri için Serhan Guvernörüme teşekkür ediyorum. Alına-
cak konteynerler için bir tedarik komisyonu kurduğumuzdan bahsetmiştim, Antakya’ya 
beraber gittiğimiz Serdar Guvernörüm başkanlığındaki komisyonumuz çok hızlı bir 
şekilde siparişleri bu hafta oluşturacak. 2420 ve 2440 Bölgelerimizle birlikte Rotary’ye 
yakışır, depremzedelerimizin insanca yaşayacağı alanı en kısa sürede oluşturacağız. 

Konteyner kentin sosyal donatılarını da yapmak istiyoruz, dolayısıyla eğitim, sağlık, su 
ve sanitasyon gibi konularda yapacağımız küresel bağışlarla bu ihtiyaçlara cevap ve-
receğiz. Bunun için de Canan Guvernörüm başkanlığından bir komisyon oluşturduk, 
yakında projeler netleşecek, birçok bölgeden DDF alıyoruz,  Vakfın 7 odak alanına gire-
bilecek konularda önerileri olan dostlarımın Canan Guvernörümle iletişime geçmesini 
tekrar hatırlatmak isterim. 
 
İskenderun’dan sonra ikinci çadır kentimizi Adıyaman’da kurmaya başladık. İzinlerimizi 
aldık, İzmit Rotary kulübümüz 20+1 çadır gönderdi, kurulumlarını da yapıyorlar. Ulus Ro-
tary’den Buğra Dostum 30 çadır gönderdi. Numesys şirketimiz de 26 çadır gönderdi. Bu 
çadır kentimizde güvenliğimizi yine Mehmetçik sağlıyor. Suat ve Hasan Guvernörlerimle 
birlikte cumartesi günü Adıyaman’daydık. 2420. Bölgemizin Adıyaman’da kuracağı 300 
bin USD değerindeki multi klinik için de tüm izinler alındı. 4 gündür sahada bizi yalnız 
bırakmayan Suat Guvernörüm nezdinde bu önemli hizmeti için 2420. Bölgemize teşek-
kür ediyorum.

Kırıkhan’daki Rotary çadır kenti için Erhan Guvernörüm yarın bölgeye gidiyor. 400 
depremzedeye ev sahipliği yapacak çadır kentimizin ihtiyaçlarını kulüplerimiz kar-
şılamaya devam ediyor. Güney, Koru, Ordu, Bolu ve Anamur kulüplerimize destekleri 
teşekkür ediyorum.

Bahçeşehir Koleji bahçesinde çevre illerden Adana’daki hastanelere tedavi için getirilen 
ve tedavi sonrası taburcu olan depremzedeleri ağırladığımız mini çadır kentimiz ise 
okulların açılması sebebiyle sonlandırıldı. Güney Kulübümüze, Rotaract ve 
Interactlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum.

Bunlar dışında, 
 
*Antakya Rotaract Başkanımız Dervişhan, Samandağ’da çok önemli işler yapıyor. Gelen 
yardımları kategorize ediyorlar, ihtiyaç sahiplerini ve ihtiyaçlarını belirliyorlar ve yardım-
ları ihtiyaç sahiplerine teker teker iletiyorlar. Otellerini tamamen depremzedelere açtılar 
ve depremzedeler için merkez haline getirdiler. Bunun yanında İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi itfaiye ekibini konuk ediyorlar. Ayrıca, depremzedelere çadır dağıtıyorlar ve burada 
oldukça çadıra ihtiyacımız var.
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*Mersin Kulübümüz, depremin başından beri sağladı destek devam ediyor. Çadır kenti-
mizde üç öğün yemek kapasitesini 1000 kişiye çıkardılar. İlave yemekhane yaptılar. Ayrıca, 
Osmaniye’deki mutfakta da üç öğün yemek dağıtmaya devam ediyorlar.

*2440 Bölge Rotaractlarımız, Adana üssümüze 1 tır dolusu insani yardım malzemesi gön-
derdi.
 
*Ankara Beysukent ve Koru Kulüplerimiz, kadın, erkek ve çocuk iç çamaşırı, depremze-
deler için genel ihtiyaç malzemeleri ve arama kurtarma ekipleri için teçhizat dolu aracı, 
Rotaract Berke dostumuzla birlikte Adıyaman’da Ferit başkanımıza göndermiştir. 

*Anatolia Kulübümüz, İskenderun atlı Spor Kulübü’nde mahsur kalan atların  tüm yem 
ihtiyacını iki ay süreli karışıyorlar.

*Trabzon Kulübümüz, Eczacı olan bir üyesini, çocuklara verilmek üzere 161 oyuncakla
birlikte, gönüllü eczacılık faaliyetlerine katılmak üzere Malatya’ya gönderdi.
 
*Ankara İncek Kulübümüz, İskenderun çadır kentinde bir mutfak oluşturuyor.
 
*Antalya Falez Kulübümüz üyesi Aylin Özkan, Kahramanmaraş’taki otelini AFAD  görevlileri-
nin hizmetine açtı.
 
*Ankara kulüplerimiz ile Bolu ve Karadeniz Ereğli Kulüplerimiz bulundukları illere gelen dep-
remzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Değerli dostlarım, Adana ve Osmaniye’deki üslerimizin faaliyetlerini yarın itibariyle sonlan-
dırıyoruz. Özellikle Tayfun ve Selim başkanım insanüstü gayretle 2 haftadır çalışıyorlardı. 
Antep’i sonlandırmıştık zaten. İskenderun Sezgin başkanımla devam ediyor. Bu merkezler 
birinci faz faaliyetlerimizi oluşturuyordu, bundan sonra gücümüzü, enerjimizi, kaynaklarımı-
zı ikinci faz dediğimiz barınma alanlarımıza özellikle de konteyner kente aktarmanızı istir-
ham ediyorum. 
 
Sevgi ve saygılarımla,
DG Emre Öztürk
20 Şubat 2023
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Değerli dostlar,

Konteyner kent için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor, Serdar Guvernörüm
liderliğindeki tedarik komisyonumuza (Atıf Meydan, Serdar İlkmen, Zafer Akyıldız, Taylan 
Guyer, Mustafa Güler) çok teşekkür ediyorum, kısa sürede teknik şartname ve potansiyel 
tedarikçileri belirlediler. Serhan Guvernörüm bürokratik işlemlerde çok yardımcı oluyor. 120 
konteyner için satın alma sözleşmemizi imzalama noktasına geldik. 
 
Adıyaman’da bulunan ikinci çadır kentimiz 50 çadırın kurulumu ile operasyonel hale gel-
di. Buraya 22 çadır daha göndereceğiz. BRT’miz Hakan, Adıyaman kulübünden Ferit, Ulus 
Kulübümüzden Buğra, Bahçelievler Kulübünden Cem ve Bülent, Eskişehir Kulübünden Bilge 
Kağan ve Rotaractörlerimiz Kocatepe’den Alper, Gordion’dan Tuna, Gaziantep’den Şevket, 
Anıttepe’den Berke ile kurulumlara başladık. Bir küresel bağış projesi olan “Multi Klinik” için 
incelemelerde bulunan 2420. Bölge’den Suat ve Hasan Guvernörlerim, Cem Bölge Sekre-
terim, İzmit Kulübü üyeleri hep birlikteydik. Buğra dostumuz halen Adıyaman’da, yalnızca 
güvenliği koordine etmekle kalmadı çadır kentin tuvalet ve banyosunu da ayarladı. Bu 
arada Seyhan Rotary Tolga Başkanımızın eşi Ece sayesinde World Central Kitchen’dan çadır 
kentimize mutfak temin ettik, 3 öğün sıcak yemek çıkıyor. Bugün Adana koordinatörümüz 
ve binlerce depremzedeye 2 haftadır ihtiyaçlarını organize ederek gönderen Tayfun Sevimli 
ve Kocatepe RTC’dan Kerem Başkanımız da Adıyaman’da çalışmalara destek oldular. Adıya-
man için işgücüne ihtiyacımız var, imkânı olan dostlarımın Adıyaman çadır kent gelmelerini 
istirham ediyorum.

Üçüncü çadır kentimizin kurulumuna başlandı, Erhan Guvernörüm tüm ihtiyaçları belir-
ledi, birkaç gün içinde bu çadır kentimiz de misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Adana, 
Kızkalesi, Koru ve Silifke Kulüplerimiz bu çadırkentin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalış-
malarını sürdürüyor.
 
2440. Bölgemizden temin ettiğimiz çadırlarla İskenderun’da kurduğumuz birinci çadır-
kentimizde ise neredeyse tüm eksikler tamamlandı, banyo ve çamaşırhane imkânı da 
sunuyoruz artık. Serdar Kelahmet dostumuz hem konteyner kent için ciddi bir bağış top-
ladı hem de çadırkentin çamaşırhanesinin kurulmasını sağladı. Oyuncak temin etti. Burak 
Hosta dostum bol miktarda mandalina göndererek misafirlerimize C vitamini takviyesi 
yaptı. Ali Gökben Guvernörüm de muhtelif eksikleri tamamlamaya devam ediyor. Evrim 
Çelebioğlu ve Aslı Arıemre dostlarım sayesinde çadır kentimiz uluslararası basının da dik-
katini çekti.

Yurt dışı bölgelerde farkındalık oluşturmak için yoğun bir şekilde online toplantılar ya-
pıyoruz. Canan Guvernörüm tüm bölge guvernörleri ve bölge vakıf komite başkanlarına 
gelişmeleri aktarıyor. İlgililerle toplantılar yaparak bağışlarımızı artırmaya çalışıyoruz.

ABD’den gelen 2 Rotaryen dostumuz 100’den fazla çadır getirdi. Bu çadırların Hatay ge-
nelinde, Hassa, Kırıkhan, Samandağ, İskenderun gibi bölgelerde dağıtımını yaptık. Serdar 
Vetem, Sezgin Acıoğlu Başkanlarımız ve otelini depremzedelere açan sevgili Rotaract 
Başkanımız Dervişhan sayesinde çadırlar ihtiyaç sahiplerine ulaştı. 
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ShelterBox ile ilgili de bilgi vermek isterim. Dünya genelinde Rotaryenlerin önemli bir 
kısmı ShelterBox’a güveniyor ve bağışta bulunuyor. Shelterbox vasıtası ile geçen hafta 
Panama’dan gelen 528 çadırın çok büyük kısmı İstanbul Rotary üyesi Hakan Aytaç’ın 
çok titiz ve durmaksızın çalışması ve de tüm olanakları zorlamasıyla Malatya, Serinyol ve 
Samandağ’da hedeflenen bölgelere ulaştı. Shelterbox bundan sonraki süreçte Rotary 
izni ile yerel tedarikçilerle, bizim belirleyeceğimiz ihtiyaçlara cevap vermeye çalışacak.
 
Olba Kulübümüzden Ersay dostumuz önemli bir çağrıda bulundu. Kendisinin de içinde 
olduğu bir yardım kampanyası bu. Depremde sakat kalan, uzvunu kaybeden veya ağır 
yanıkları olan 18 yaş altı çocukları ebeveynleriyle birlikte Amerika’ya götürüp, tedavileri 
bitinceye kadar ABD’de kalmalarını sağlamak ve ABD’deki tüm tedavi, iaşe, ibate masraf-
larını karşılamak üzere ABD’de 22 hastanesi olan önemli bir yardım kuruluşunun desteği 
alınıyor. Eğer söz konusu tedaviye muhtaç durumda olan bir depremzede çocuğu tanı-
yorsanız lütfen aşağıdaki e-posta adresine bildiriniz. 

Refik@alabanda.com.tr
Referans Rotary yazabilirsiniz.

Bir duyuru da Malik Guvernörümüzden. Söke/Aydın’da diş doktoru olan bir dostumuz 
muayenehanesini, Söke’ye yerleşmeye karar veren bir diş doktoru depremzedeye hiçbir 
maddi beklentisi olmaksızın, para almadan devredecek. Emekli olurken de bir depremze-
deye yardımcı olmak istiyor.  İlgi duyanlar Malik Guvernörümüz ile temasa geçebilir.

Mersin Kızkalesi Kulübümüz, irtibat kurdukları Koreli iş insanlarının destekleriyle,
İskenderun üssümsümüze 100.000 TL üzeri hijyen malzemesi, iç çamaşırı ve gıda 
malzemesi desteğinde bulundular
 
Samsun İlkadım Kulübümüz, Samsun’a gelen depremzedelerin barınma gereksinimlerini 
karşılamak ve üniversiteye hazırlanan çocuklara eğitim desteği vermenin yanı sıra, geliri 
deprem mağduru ailelerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere, Sunay Akın ile ‘Yüz Yüze’ isimli 
bir söyleşi gerçekleştirecekler. Ayrıca, depremzedeler için “Kardeş Ev” projesi, pazar kahval-
tıları ve iş sahibi olmalarına destek projeler planlıyorlar.
 
Eskişehir Anadolu Kulübümüz, Eskişehir’e gelen 3 depremzede ailenin; ev, eşya, ihtiyaç ve 
çalışabilecek aile fertleri için iş bulmalarını üstlendiler. Depremzede aileler, kendi ayakları-
nın üzerinde durana kadar bu desteğin devam edeceklerini bildirdiler.
 
Adana Kulübümüz, depremin ilk gününden itibaren nakit ihtiyacı, Balcalı Hastanesi için bat-
taniye, Osmaniye’ye Adana Kulüpleriyle ortak gıda, bebek ve kadın hijyen malzemesi çocuk 
mont ve çamaşırı, iki adet low bed, deprem bölgesinin ihtiyaçları olan çocuk bezi, yetişkin 
bezi, kadın-erkek havlu çorap, erkek ve çocuk atlet giyim, bebek giyim, bot ve kıyafetler, 
bek maması, deprem bölgelerine dağıtılmak üzere kefen bezi, temel gıda malzemeleri ve 
kahvaltılık, sünger yatak, yorgan, battaniye, ranza,  lojistik alan ve çalışan tahsisi, iş makina-
ları, gönüllü enkaz çalışmaları, gönüllü çalışan Rotaryen eşleri ve Rotaryenlerin desteklerinin 
yanı sıra; iki adet konteyner tuvalet imalatı ve çamaşırhane konteyner imalatı başlatmış 
olup, onları da en kısa zamanda bölgenin hizmetine sunacaklar.
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Samsun ve Toros Kulüplerimiz çok anlamlı iki küresel bağış için çalışıyorlar, 3 bölge 
vakıf komite başkanlarımızdan oluşturduğumuz komisyon da uygun görür ve vakıf 
tarafından kabul edilirse bu küresel bağışlar konteyner kentimize entegre olacak, mobil 
üniteler olarak daha sonra da farklı bölgelerde hizmet vermeye devam edecek.
 
Sevgi ve saygılarımla,
DG Emre Öztürk
23 Şubat 2023
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Değerli dostlar,

Ülkemizin yaşadığı büyük felakete bağlı olarak tüm kulüplerimiz yaptıkları yardımlarla ya-
raları sarmaya çalışıyor. Kurduğumuz ve kurulmakta olan 3 çadırkent, barınma merkezleri 
ve 120 adetlik konteyner kenti ile depremzede vatandaşlarımıza Rotary sıcaklığını yaşat-
maya çalışıyoruz. 5 Mart tarihinde yapılacak olan Runtalya’da valilik iznimizi değiştirmek 
suretiyle deprem adına bağış toplayarak bu çabalara daha da destek olmayı istememize 
rağmen talebimiz maalesef resmi makamlarca kabul görmemiştir. Tüm kulüplerimizin 
imkanlarını sonuna kadar zorlayarak deprem için bugüne kadar topladıkları bağışları dü-
şündüğümüzde, gerek taahhüt ettiğimiz bağış miktarını toplayamama riski, gerek deprem 
dışı bir konu ile odağımızı dağıtmamak, gerekse alışkın olduğumuz keyifli koşu ve bağış 
ortamından uzaklaşacak olmak, Runtalya’ya katılma ile ilgili bir değerlendirme yapılmasını 
zaruri kılmıştır.

Komitemiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde bu sene Runtalya’ya katılmama 
kararı almış bulunuyoruz. Hepimizin heyecanla beklediği bu organizasyona katılama-
yacak olmanın üzüntüsünü yaşarken, daha büyük üzüntümüz ve psikolojimizi derinden 
etkileyen Maraş depreminin acısını azaltmaya yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
edecektir. 
 
Tüm dostlarımızın bizleri anlayışla karşılayacağını umut ediyorum. Bu güzel Rotary etkinli-
ğinin ilerleyen senelerde yine aynı heyecanla, yine aynı güzellikle devam edeceğine inan-
cım tamdır. Hepinize teşekkür ederim.
 
Emre Öztürk
UR 2430. Bölge 
22-23 Dönem Guvernörü
23 Şubat 2023
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Değerli dostlar,
Depremin yaralarını sarmaya çalışmaya devam ediyoruz.

*Alanya Kulübümüz, depremin ilk gününden beri yaptıkları maddi desteklerinin yanı sıra, 
aralarında doktor da bulunan bazı üyelerini deprem bölgesine yönlendirdiler. Kulüp üyesi 
dostlarının oteli olan Kulüp Sidar’ı deprem üssüne çevirdiler ve halen 190 depremzedeyi 
konaklatmaya devam ediyorlar. Ayrıca, Alanya’da diğer otellere yerleşen depremzedelere 
Rotaryen eşlerinin de katkılarıyla birlikte destek oluyorlar.  Rotaryen çocukları da kendi 
olanaklarıyla topladıkları 800.000 TL ile bölgeye bizzat giderek ihtiyaç sahiplerine malze-
me, çadır ve soba verdiler. Hatay Belediyesinin planladığı 36 konteyner tuvaletin 8 tane-
sini kendileri yapmayı taahhüt ettiler ve Belediye ile protokol imzaladılar. Mart ayında, 
sipariş ettikleri tuvaletlerin ilk etabını teslim alıp bölgeye göndermeyi planlıyorlar.
 
* İskenderun Kulübümüzün desteği hiç bitmiyor. Depremin ilk gününden beri yaptıkları 
katkılara ilaveten, yakın zamanda toplam 8 koli içerisinde 22 çay makinesi, 15 şarjlı ışıldak, 
çeşitli yaş grupları için çocuk kitapları, boyama kitapları, boya kalemleri ve oyuncaklar 
dağıtılmak üzere Kulübümüze teslim edildi.
 
*Antalya Kaleiçi Kulübümüz, Antalya’da hazırlattıkları giyim, eşofman, battaniye, minder 
gibi yaklaşık 2.500 parçadan oluşan malzemeleri, Antakya Rtc. Başkanımız Dervişhan 
Dönmez’e teslim edilmek üzere Samandağ’a gönderdi.

*Mersin Olba Kulübümüz, Mersin’e göç eden ve özellikle Kazanlı ve Karacailyas mahalle-
rinde konaklayan depremzedelerin ev koşullarını iyileştiriyorlar. Bu bölgedeki deprem-
zede çocukların yaş gruplarına göre spor, sanat ve rehberlik desteği ile sosyal hayata 
uyumlarının sağlanmasına yönelik projeler planlıyorlar. Ayrıca depremin ilk gününden 
beri evlerini depremzedelere açan kulüp üyesi dostlarımız, en az 20 aileyi de evlerinde 
konaklatıyor. Bunların yanı sıra, Hatay Kırıkhan’da kurulumuna başlanan çadır kente des-
tek vererek, ‘Revir Çadır’ için gerekli olan tüm medikal malzemeleri karşılıyorlar.
 
*Emek Kulübümüz, Malatya’ya çadır, uyku tulumu ve temel gıda malzemelerini kendi 
araçlarıyla adrese teslim olarak gönderdi. 

*Adana Tepebağ Kulübümüz, Amerika’dan tıbbi destek için gelen ve sivil toplum 
girişimi olan “Doğrudan Yardım Hareketi” (Direct Relief) topluluğuna, Adana ayağında 
ev sahipliği yaptılar.

*Mersin Rotary Kulübümüz, Geçmiş Dönem Guvernörlerimizden Erhan Çiftçioğlu’nun teda-
rik ettiği 50 adet 24 m²lik çadır ile Kırıkhan’da kurduğumuz çadır kentlerin tefrişatını, tüm 
mutfak ekipmanlarını, gıda malzemelerini, çadır zemini için 650 adet ahşap paleti, çeşitli 
ısıtıcıları ve battaniyeleri tedarik ettiler ve bu malzemelerin temininde Rotaryen olmayan 
Rotary dostları da katkıda bulundular. Erhan Guvernörümüz ve oğlu Erdoğan Çiftçioğlu 
sürekli bölgede kalarak çadırların yer seçimini ve tüm kurulum aşamasını yönettiler.
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*Silifke Kulübümüz Kırıkhan Çadırkent’teki tüm çadırların hem elektrik hatlarını çektiler 
hem de aydınlatma ısınma sorununu giderdiler.
 
*Ankara Çayyolu Kulübümüz, Ankara’da ikamet eden ve kendilerine ulaşan depremzedelere 
düzenli olarak destek vermeye devam ediyorlar.
 
*2420 Bölge, göndermeyi planladıkları 34 adet konteynırın ilk 4 adetini Hatay Expodaki kon-
teyner kente gönderdi.

Belen’deki konteyner kentin çalışmaları devam ediyor, birkaç gün içinde daha çok bilgi ve-
receğiz. Küresel bağış projelerimiz de yavaş yavaş netleşiyor. Salı günü Rotary Vakfından ve 
UR’den önemli misafirlerimizi çadırkentlerimizde ağırlayacağız. Shelterbox’un da önemli bir 
çadır desteği olacak, bunu da çarşamba günü görüşeceğiz. 
 
Destekleri için tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.
DG Emre Öztürk
24 Şubat 2023
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ROTARY 118 YAŞINDA 
Yıl dönümümüzün hemen bir gün ertesinde 
tüm dünyanın iyilik yükünü omuzlarına alan, 
tüm yarışını iyiliği çoğaltmak için çabalayan ve 
dünyanın 200 farklı noktasına uzanan yapısıyla 
bunu başaran kurumumuzun kalbinde Rotary 
One Center’dan bu satırları kaleme almak insana 
bambaşka duygular yaşatıyor. 

Canlı bir tarihi kokluyorsunuz binanın içine girince… 
118 yılda emek emek, tüm dünya insanlarının 
katkısıyla yaratılan tarihi… Her yer insanlığa 
hizmet, çocuklarımıza eğitim sunmak, susuzluğa 
çare bulmak, daha iyi bir çevreyi geleceğe taşımak 
için yapılan projelerin fotoğraflarıyla süslenmiş.
Sanki yaşadığınız gururu katlayarak artırmak 
için. Vakfımızın ne çok işe imza attığını, polio mücadelesinde ne kadar haklı ne kadar 
güçlü olduğunu bir kez daha iliklerinizde hissediyorsunuz. Sonra iyi insan olmak için 
vakfedenlerin tek tek fotoğraflarının bulunduğu 17. katı imrenerek dolaştığınızda bir kez 
daha hissediyorsunuz vefanın, takdirin yaşamınızı şekillendiren bu kurumun yüce gönlünü.

Hele ki dünyanın dört bir yanından her biri bambaşka kültüre sahip, bambaşka renklerle 
bezenmiş, bambaşka inançlarla yaşamlarını şekillendirmiş arkadaşlarınızla aynı odalarda 
daha iyisi için yapılan çalışmalarda birlikte dirsek çürütünce daha iyi anlıyorsunuz. Bundan 
böyle 118 yılı aşan çabaların çeşitlilikle, eşitçilikle, kapsayıcılıkla bambaşka bir şekilde 
gelişeceğini. Ve sonra kendi kendinize diyorsunuz ki iyi ki varsın Rotary, sen çok yaşa...

25 Şubat 2023, Evanston, Chicago, Illinois
N. Altan Arslan
PDG D2430 18-19 
ARPIC Zone 21B 20-23 
RPIC Zone 21B 23-26
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Guvernör Ziyaretleri
Trabzon Ortahisar Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti

Konya ve Konya Meram RK Guvernör Ziyareti

Trabzon Ortahisar Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti 3 Ocak Salı günü gerçekleştirildi. Kulüp yönetim 
kurulu ile görüşmelerin ardından yapılan toplantıda yeni dostlarımız aramıza katıldılar. Kulüp 
Asamblesini takiben Bölge Guvernörümüz Emre Öztürk’ün dönem hedeflerini içeren konuşması 
sonrasında toplantı sona erdi.

Konya ve Konya Meram Rotary Kulüpleri Guvernör Ziyareti 7 Ocak 2022 Cumartesi günü 
gerçekleştirildi. Konya Görme Engelliler Derneği’ne ziyaret ile başlayan program yönetim kurulları 
ile görüşmelerin ardından gerçekleştirilen her iki kulüp üye ve eşlerinin katıldığı kulüp toplantısı 
ile devam etti.  Aramıza yeni katılan dostlarımızın rozetlerini Bölge Guvernörümüz Emre Öztürk 
ve Geçmiş Dönem Guvernörümüz Ali Gökben takdim ettiler.  Kulüp Asamblelerinin ardından Bölge 
Guvernörümüz Emre Öztürk de dönem hedeflerine değindiği konuşmasını gerçekleştirdi.
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Ünye Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti
Ünye Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti 9 Ocak 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi.
Programın başlangıcında Ünye Rotary Kulübü ve özel bir işletme ortaklığında sahipsiz köpek dostlarımıza 
sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlamak; barınma, beslenme, bakım, zincirsiz ve rahat hareket edebilme, 
sevgi ve şefkat ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak amacıyla gerçekleştirilen kurumsal 
sosyal sorumluluk projesi “Rotadog Evi” ziyaret edildi.

Dönem Guvernörümüz Emre Öztürk, Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Ateş’i makamında 
ziyaret etti. Ziyarette Ünye RK, hastanemizde uzun süreli tedavi gören çocuklarımızın tedavi 
süresi boyunca eğitimden geri kalmamaları ve daha keyifli vakit geçirmeleri adına Ünye Devlet 
Hastanesi’ne 3 adet tablet bağışında bulundu. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı 
Murat Kılıç’a yapılan ziyarette ise Ünye Rotary Kulübü ve oda iş birliğinde yapılabilecek yakın ve 
gelecek dönem projeler değerlendirildi.
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Ünye Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti

Ordu Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti

Dönem Guvernörümüz Emre Öztürk, Ünye Oney Flash FM’de  “Bir Konu, Bir Konuk”
programına katıldı. Hakan Korkmaz’ın moderatörlüğünde yapılan programda, Uluslararası 
Rotary, 2430. Bölge Rotary Federasyonu ve Ünye Rotary Kulübü’nün hizmet projeleri ve faaliyetleri 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. 

Ordu Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti 10 Ocak 2023 Salı   günü gerçekleştirildi. 
“İlk Saran Biz Olalım” projesi için Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde başlayan program, 
basına röportaj sonrasında yönetim kurulu görüşmeleri ile devam etti.

Tüm üye ve eşlerinin katıldığı kulüp toplantısında Meslek Hizmetleri Ödülü ve üye alım törenleri 
gerçekleştirildi. 

Yönetim kurulu ile yapılan görüşmelerin ardından tüm üye ve eşlerinin katıldığı kulüp toplantısında 
aramıza yeni katılan dostlarımızın ve Paul Harris Dostu olan üyelerin rozetleri takdim edildi. Kulüp 
asamblesinin ardından Bölge Guvernörümüz Emre Öztürk dönem hedeflerine değindi.
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Ordu Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti

Kulüp asamblesi sunumunun ardından Bölge Guvernörümüz Emre Öztürk konuşmasında dönem 
hedeflerine değindi. 

#rotary2430
#rotaryilehayaledelim
#imaginerotary
#canlidonem
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 Samsun Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti
11 Ocak 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilen Samsun Rotary Kulübü Guvernör ziyaret programı, 
Kurtuluş Yolu Toplum Birliği Çatkaya İlköğretim Okulu Atatürk büstünün açılışıyla başladı. Açılış, Samsun 
İlkadım Belediye Başkanı’nın katılımıyla gerçekleşti. Aynı okulun Anasınıfı Oyuncak Kütüphanesi açılışının 
ardından İlköğretim Bölümü Bilim Şenliği açılışı ve Bilim Tiyatrosu gösterimi de gerçekleştirildi. Kurtuluş 
Yolu Toplum Birliği Kadamut Mahallesi Yardımlaşma Derneği Binası’nda “toplumda kadının rolü, kadın, 
insan ve işçi hakları, sağlıklı ve ekonomik beslenme” konularında 35 kadınımızın katılım gösterdiği EVKA 
semineri düzenlendi. Samsun Rotary Toplum Birliği Ataköy Mahallesi Meslek Edindirme Kursu kursiyerleri 
ile görüşmeler sağlandı.

Samsun Atakum Belediyesi’ne bağlı Ata Çocuk Okulları’nda Bilim Şenliği Açılışı ve Bilim Tiyatrosu 
gösterimi yapıldı. 19 Mayıs Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Servislerinde yatarak 
tedavi gören çocuklarımızın kullanımı için tablet bağışında bulunuldu.



 Samsun Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti

Kanal S’de “Farkında mısınız?” adlı programda canlı yayın konuğu olan Bölge Guvernörümüz 
EmreÖztürk ve Samsun RK Başkanımız Rotary ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular. Yönetim kurulu 
ile görüşmelerin ardından yapılan kulüp toplantısında yeni dostlarımız aramıza katıldılar, Paul Harris 
Dostu ve Benefactor törenlerinin de yapıldığı toplantıyla birlikte Samsun Rotary Kulübümüz %100 PHD 
ve %100 Benefactor kulüp olmaya devam ediyor. Kulüp Asamblesinin ardından Bölge Guvernörümüz 
Emre Öztürk’ün dönem hedeflerine değindiği konuşmasının ardından toplantı kapanışı gerçekleştirildi.
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Kulüplerimizden
Haberler
Adana 5 Ocak Rotary Kulübü  - Deprem Bölgesi Destek Projesi (Dörtyol)

Adana 5 Ocak Rotary Kulübü  - Deprem Bölgesi Destek Projesi
(Malatya  - Doğanşehir)

Adana 5 Ocak Rotary Kulübü adına sevgili üyemiz Mahir Kayanın desteği ile deprem sonrası Dörtyol 
Milli Eğitime 8.000 bebek bezi, kadın pedi, ıslak mendil, peçete, sıvı sabun, kedi köpek maması; 
İskenderun Ahbap merkezine 5.000 bebek maması hijyen malzemeleri kedi köpek maması; Hatay 
Barınağı Türk Veteriner Hekimler Birliğinin Sahra Veteriner Kliniğine 20.000 köpek maması ve 
muhtelif kedi köpek ilaçları desteği; Adana deprem bölgesi Afad çadırları civarı 7.000 sokak hayvanı 
beslenmesi yaparak yardımda bulunduk. Adana’da bulunan Afet Kordinasyon Merkezimize 4.600₺ 
tutarında 29 adet powerbank şarj aleti gönderdik.

Adana 5 Ocak Rotary Kulübü olarak 7 Şubat Salı günü Adana Şehir Hastane’sinde enkazdan 
kurtarılan ve tedavi altına alınan yaşları 2 ile 14 yaşları arası 50 çocuk için 10.000 tutarında giyecek, 
5.000 tutarında bebek bezi alarak hastaneye teslim ettik.

6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi sonrası Adana 5 Ocak Rotary Kulübü olarak 7 ve 8 Şubat 
tarihlerinde 600.000 tutarında 2 kamyon yardım malzemesini henüz kimsenin destek olamadığı 
Malatya’nın Doğanşehir ilçesine ve köylerine ulaştırarak sağlıklı bir şekilde dağıtımını yaptık. Evleri 
yıkılmış, Eksi derecelerde ve karla mücadele eden insanlarımıza başta 800 battaniye 600 parka 250 
polar sweet 2.000 meyve suyu 1 lt 2.000 bisküvi 850 gr 2.000 hazır çorba 2.000 kağıt bardak 2.000 su 
0.5 lt 2.000 paket çay 200 kg şeker olmak üzere destek olduk. Adana 5 Ocak Rotary Kulübü olarak 
deprem felaketinin 2. gününde 2430 Bölge Afet Fonuna 5.000 tl nakdi yardımda bulunduk.
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Adana 5 Ocak Rotary Kulübü  - Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Deprem 
Bölgesi Destek Projesi

Adana 5 Ocak Rotary Kulübü- Afet Farkındalık Eğitim Semineri

Kulübümüz sevgili Özgür Konuk dostumuzun desteği ile bu süreçte özel gereksinimli çocuklar ve 
ailelerine gerek kendi şartlarında gerekse Rotary yardım merkezi üzerinden deprem bölgesine 
(Adana, Hatay, Osmaniye, Maraş, Adıyaman) yardımlarda bulunuldu. Bu yardımlar gıda, hijyen, 
ısınma ve bebek bakım malzemeleri şeklinde yapıldı.

4 Şubat Cumartesi günü Adana kulüpleri ortak proje olarak beraber Afet Farkındalık Eğitim 
Semineri düzenledik. Adana Ticaret Odası Meclis Salonunda Hatay’lı Dr. Sevgili Selda Yumuşak, 
başkanlar ve katılan üyelerimize oldukça başarılı bir sunumla gerçekleştirdi.
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Adana Çukurova Rotary Kulübü  - Afet Desteği
Öncelikle kulübümüz üye ve eşlerine koşulsuz destekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 
Ayrıca geçmiş dönem başkanımız Bülent Büyükiz’in yoğun destek ve çabaları ile birçok sponsorluk 
bulunmuş ve bu yardımlar bölgeye iletilmiştir.

14 Şubat’ta Amerika’dan sponsor desteği bulunarak 540.000 TL tutarlı beyin ve omur travmaları 
için son teknoloji ürünü cihaz satın alınıp Yüreğir Devlet Hastanesi’nin hizmetine verilmiş ve 
depremzedelerin tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Yüreğir Devlet Hastanesi’ne 100, Balcalı 
Hastanesine 264, Adana Şehir Hastanesi’ne 800, Çukurova Devlet Hastanesi’ne 500, Seyhan Devlet 
Hastanesi’ne 500, Kahramanmaraş’a 400 (100 tanesi kulüp üyelerinin temini ile) battaniye gönderildi. 
Yine bir medikal firmasının sponsorluğunda 150 battaniye ve 35 koli erzak kutusu bölgeye iletildi. 
Antakya’da arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için Tire Arama ve Kurtarma Ekibi’ne 
Weber firmasının sponsorluğunda 525 adet koşullara uygun maske temini sağlandı.

Bir banka sponsorluğunda 1 tır çocuk bezi ve maması temin edilip Kazanlı’ya yerleşen Hatay 
depremzedelerine gönderildi. Sponsorlar sayesinde 24 metrekarelik 5 çadır temin edilip 2 tanesi 
Adana, 2 tanesi Kahramanmaraş’a ve 1 tanesi Samandağ’daki depremzedelere teslim edildi. 
Sponsor desteğiyle çadır içi 50 yatak temin edilip Hatay’a gönderildi. Bölgeye 27.600 TL tutarlı 46 
adet elektrikli ısıtıcı, 7.000 TL tutarında 1.150 çorap gönderildi.
 
Kahramanmaraş’a (sponsor temin edilerek) Adana, Çukurova ve Tepebağ RK ile 42.000 euro tutarlı 
kefen bezi, 19.500 euro tutarlı battaniye, 75.000 TL tutarlı polar pantolon gönderildi. Hatay’a 
(sponsor temin edilerek) Adana, Çukurova ve Tepebağ RK ile 42.000 euro tutarlı kefen bezi, 19.500 
euro tutarlı battaniye, 75.000 TL tutarlı polar pantolon gönderildi.

Yine üyelerimiz ve dostlarının desteğiyle bölgeye 1 tır konserve ton balığı, 1 tır bisküvi, 6000 litre 
yakıt, 25 adet yatak, 4500 adet ekmek, 8000 adet şişe su, 100 koli çocuk bezi, 50 kutu çocuk maması, 
100 koli kadın hijyeni, 100 adet battaniye, 50 koli bebek bisküvisi, 150 koli kuru gıda gönderilmiştir.
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Adana Güney Rotary Kulübü  – Afet Desteği 

Adana Güney Rotary Kulübü  – Eğitim Semineri  

Adana Güney Rotary Kulübü olarak depremden iki gün sonra 08.02.2023 tarihinde AFAD’dan 
alınan çadırlarla Bahçeşehir Koleji’nin bahçesine 33 adet çadırı kulüp üye eşler, çocuklarla birlikte 
kurduk. İçine 250 adet yatağı Adana Güney Rotary Kulübü olarak aldık. Anatolia Rotary Kulübü de 
30 yatakla bize destek oldular. Yine kurduğumuz çadır kentimize yaklaşık 280 adet yastık aldık. 28 
adet ısıtıcı kulübümüz tarafından alındı. Yaklaşık 5 tane ısıtıcı da sanat kahvesindeki yardım toplama 
merkezinden geldi. Çadırkente yerleşenlere kışlık kıyafet, ayakkabı, iç çamaşırı, eşofman dağıttık. 
Her bir çadıra ısıtıcı için elektrik kabloları çektik. Bütün bunlar için kulübümüzden yaklaşık 220 bin TL 
ödeme yaptık. Okul bahçesindeki çadır kentlerin geçen hafta toplanması ile buradaki malzemeleri 
üye dostumuzun deposunda muhafaza ettik ve Erhan Çiftçioğlu guvernörümüz önderliğinde 
Kırıkhan’da kurulan çadır kente bu malzemelerin tamamını 25.02.2023 tarihinde teslim ettik.

13.01.2023 tarihinde Yüreğir Cumhuriyet Ortaokulu’nda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hale 
Erbaş, Dr. Berna Fidan ve Uzman Psikolog Fulya Öztürk’ün katkılarıyla 5-6-7-8. sınıftaki öğrencilere regl-
hijyen eğitimi ve psikolojik boyutu konulu bir seminer gerçekleştirdik. Toplam 90 kız öğrencimize 1’er 
saatlik dilimler halinde verilen seminerin sonunda, Konuşmamız Gerek Derneğince gönderilen hijyenik 
ped ve kulübümüzce satın alınan “Hadi Konuşalım” adlı öykü kitaplarını kız öğrencilerimize dağıttık. 

Adana Güney Rotary Kulübü, olarak ayrıca 2.400 TL ısıtıcı bağışı yaptık. 15.000 TL bölgeye 
bağışladık. 15.000 TL Osmaniye’ye giden tır için bağışta bulunduk. 14000 TL’ye 100 adet polar mont 
aldık. 77.500 TL 250 yatak ücreti ödedik. 30 adet yatak Anatolia Kulübü tarafından alındı (toplam 
280 yatak). 16.800 TL ye 280 yastık alındı. 12600 TL’ye 28 adet ısıtıcı aldık. 72000 TL’lik çadırlara 
elektrik kablosu aldık ve ısıtıcılar için elektrik çektik. 2000 TL’ye bir adet tekerlekli sandalye aldık 
ve çadırkentte bir depremzedeye verdik.
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Adana Güney Rotary Kulübü  – Geçmişi Öğren Geleceğe Işık Tut Projesi 

Adana Güney Rotary Kulübü  – İlk Yardım Eğitim Semineri 

Adana Güney Rotary Kulübü  – Meslek Hizmet Ödülü 

Geçmişi öğren geleceğe ışık tut diyerek 13.01.2023 tarihinde Adana Yüreğir Cumhuriyet  Ortaokulu’nda 
hiç müzeye gitmemiş yaklaşık 55 çocuğumuzu Adana Müzesi’ne götürdük ve rehber Hasan Erdoğan 
eşliğinde müzeyi gezdirdik. Tarihi bilgileri ve müzelerin önemini rehberden dinleyen çocuklarımızla 
daha sonra müze bahçesinde pasta yedik ve meyve suyu içtik. 

14-15 Ocak 2023 tarihinde 7 Adana ve Osmaniye kulüpleri olarak Kızılay tarafından düzenlenen 
ilk yardım eğitimine Güney Rotary Kulübünden 3 üyemiz katılmış ve  eğitim sonunda ilk yardım 
sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. 

18 Ocak 2023 tarihli toplantımızda Meslek Hizmet Ödül Töreni’ni “Arkadaşını Getir” toplantısı 
konseptiyle yaklaşık 78 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Hepsi de Adanalı olan ve Adana’yı gerek 
ülkemizde gerekse de yurt dışında çok güzel bir şekilde temsil etmiş olan iş insanı, holdinglerde üst 
düzey yönetici, yatırımcı ve girişimci Özge Bulut Maraşlı’ya, mesleğinde adeta bir okul olan, Adana’daki 
hatta yurt dışına gitmiş yüzlerce kuaförü yetiştirmiş, yurt dışında Grace Kelly’nin kuaföründen eğitim 
almış olan zanaatkar Mahmut Kozan’a ve genç yaşına rağmen medya dünyasında çektiği belgeseller, 
kısa filmlerle kendinin ve Adana’nın adını tüm ülkeye duyurmuş, Acun Medya’da eğitmenlik yapan 
fotoğraf sanatçısı Ozan Sihay’a meslek hizmet  ödüllerini takdim ettik.   
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Adana Güney Rotary Kulübü  - Kendin İçin Bir Hayal Kur Projesi

Adana Rotary Kulübü  - Afet Desteği

Adana Güney Rotary Klübü olarak “Hayalim olur musun?” konulu kompozisyon ve resim çalışmasını da
içeren projeyi Şehitlik İlkokulu’nda 4. sınıf öğrencileri ile hayata geçirdik. “Hayallerim ve Ben” konulu atölye 
çalışması Uzm. Psikolog Nida Terkuran ve Psk. Danışman Meltem Yamanyılmaz ile birlikte gerçekleştirildi. 
Çocuklarımızın hayallerine ortak olduk.

Adana Rotary Kulübü olarak 2430. Bölgenin Kırıkhan’da oluşturduğu çadır kent projesine çok önemli bir 
destek vermekteyiz… 150 civarı çadırdan oluşan kentimize iki adet konteyner içinde 12 adet tuvalet imal edip 
yollamaktayız. Bu tuvalet konteynerlar dışardan alınmış olsa idi beheri en az 90-95 bin lira civarında olacak 
iken Ceytech/Nazmi Kulakoğlu ile M. Kazım Apa dostumuzun desteği ile beherini 54 -55 bin lira gibi rakama 
mâl ettik. Hatta özellikle gösterdim Ceytech şase imalatını bizlere destek olarak yapıp teslim etmiştir. Yarın 
itibariyle bu konteynırlar çadır kentimize yola çıkacaktır. Aynı şekilde iki adet daha hazırlığımız tamamdır. 
Onları da isteğe göre dizayn edip ihtiyaç noktamıza ulaştırabileceğiz…

Bu projeye destek veren ve verecek tüm dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

Osmaniye’ye 20.000 TL tutarında gıda, kıyafet, hijyen malzemesi gönderildi. Üye Bekir Cavcav sponsorluğunda 
67.000 TL tutarında kıyafet ve iç çamaşır sağlandı. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne 9.000 TL 
tutarında battaniye yardımı yapıldı. Deprem bölgesine 40.000 TL bedelli 2 adet low bed temin edildi. 8 adet 
kettle bağışı yapıldı. Üye Suat Kalfa’nın temin ettiği sponsorluklarla bölgeye 308.000 TL bedelinde kefen bezi 
ve 40.000 TL bedelli 200 adet kışlık gömlek gönderildi. Üye Uğur Can Doğan Hatay’da kendi inşaat şirketinin 
70 çalışanı ile enkaz kaldırma çalışmalarında gönüllü olarak bulundu ve 3 kişinin enkazdan canlı olarak 
çıkarılmasını sağladı.
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Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne 280 adet battaniye yardımı yapıldı. Bölgeye 35 adet 
elektrikli ısıtıcı gönderildi. Osmaniye’ye (Tepebağ ve Güney RK ile)  3000 ekmek, gıda malzemesi, 
kıyafet içeren 1 tır malzeme  gönderildi. Kahramanmaraş’a 289.900 TL tutarlı kıyafet, gıda içeren 1 
tır gönderildi. Bölgeye dağıtılmak üzere 60.000 TL tutarlı hijyen ve temizlik malzemesi gönderildi. 
Adana’daki depremzedelere 3 gün süreyle 3.500 adet sandviç dağıtımı, toplamda 5 palet çocuk bezi 
ve kadın pedi, çocuklar için boyama kitabı ve oyuncak yardımı ile 200’er tane mont, battaniye, eldiven, 
iç çamaşırı, erkek, kadın ve çocuk kıyafet dağıtımı yapıldı. Bölgeye 5.000 TL tutarlı 850 adet çorap 
gönderildi. Kırıkhan’da 1500 kişiye sıcak yemek temini için sponsorluk sağlandı. Kahramanmaraş’a 
(sponsor temin edilerek) Adana, Çukurova ve Tepebağ RK ile 42.000 euro tutarlı kefen bezi, 19.500 
euro tutarlı battaniye, 75.000 TL tutarlı polar pantolon gönderildi. Hatay’a (sponsor temin edilerek) 
Adana, Çukurova ve Tepebağ RK ile 42.000 euro tutarlı kefen bezi, 19.500 euro tutarlı battaniye, 
75.000 TL tutarlı polar pantolon gönderildi.

Adana Tepebağ Rotary Kulübü olarak; 

Kahramanmaraş için Seyhan RK, Adana RK, 
Çukurova RK ile birlikte 42.000,00 EURO tutarlı 
kefen bezi gönderildi. (Sponsorludur)

Kahramanmaraş için Seyhan RK, Adana RK, 
Çukurova ile birlikte RK 19.500,00-EURO tutarlı 
battaniye gönderildi. (Sponsorludur)

Kahramanmaraş için Seyhan RK, Adana RK, 
Çukurova ile birlikte RK 75.000,00 TL tutarlı 
polar pantolon gönderildi. (Sponsorludur)

Hatay için Seyhan RK, Adana RK, Çukurova RK 
ile birlikte 42.000,00 EURO tutarlı kefen bezi 
gönderildi. (Sponsorludur)

Hatay için Seyhan RK, Adana RK, Çukurova ile 
birlikte RK 19.500,00 EURO tutarlı battaniye 
gönderildi. (Sponsorludur)

Hatay için Seyhan RK, Adana RK, Çukurova ile 
birlikte RK 75.000,00 TL tutarlı polar pantolon 
gönderildi. (Sponsorludur)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2430. bölgeye 5.000,00 TL nakit gönderdik. 
-Sanat Kafeye 5.000,00 TL tutarlı bebek bezi 
ve çorap bıraktık.

Osmaniye için 10.000,00 TL tutarlı 24 adet 
çocuk montu ve 25 adet yetişkin polar alındı.

Osmaniye için 3.000,00 TL tutarlı çocuk ve 
yetişkin için çorap alındı.

Osmaniye için Seyhan RK, Adana RK, Çukurova 
RK ile bir tır malzeme gönderildi. 

Hatay’a 15.000,00 TL tutarlı bebek bezi, su, 
yiyecek ve kıyafet şeklinde karma malzeme 
gönderildi.

Kazanlı çadır kent için 8.000,00 TL çamaşır 
makinesi gönderildi.

Üyelerimizden gelen muhtelif kıyafet, yiyecek, 
hijyen malzemeleri ve bebek bezinden 
oluşan yardım malzemeleri Adana toplanma 
merkezlerinde dağıtımlarını yaptılar.

Adana Seyhan Rotary Kulübü  - Afet Desteği

Adana Tepebağ Kulübü  - Afet Desteği
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Adana Tepebağ Rotary Kulübü  - Satranç Turnuvası 
7-8 Ocak tarihlerinde Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Görme Engelliler Spor 
Federasyonu Adana İl Temsilciliği, Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü ve Adana Tepebağ 
Rotary Kulübü tarafından ortak olarak düzenlenen ve Adana ilinde ilk defa gerçekleştirilen “5 Ocak 
Adana’nın Kurtuluşu Görme Engelliler Satranç Turnuvası” başarı ile tamamlanmıştır. Söz konusu 
turnuva şehrimizde ilk defa gerçekleştirilmiş olup 12 farklı ilden 30 görme engelli sporcunun katılımı 
sağlanmıştır. Turnuvada paydaş olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilir 
proje olarak önümüzdeki yıllarda Satranç Turnuvası’nı desteklemeye devam edeceğiz. 

Adana Tepebağ Rotary Kulübü organizasyonunda Adana Çukurova, Adana Seyhan, Adana Güney, 
Adana 5 Ocak, Osmaniye, Adana Taşköprü ve Anatolia Rotary Kulüplerinin katılımı ile 14-15 Ocak 
2023 tarihlerinde Kızılay İlk Yardım Eğitim Sertifika Eğitimi düzenlenmiştir.

Adana Tepebağ Rotary Kulübü  - İlk Yardım Eğitimi 
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Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören hastaların 
kullanması için Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından tablet bağışında bulunuldu.  Hastanede 
uzun süreli tedavi gören çocukların ve hastalarımızın moralinin yüksek tutulmasına yardımcı 
olabilmek adına verilen tabletin hastaya moral sağlayacağını belirten Tıbbi Onkolog Uzm. Dr. 
Murat Ayhan: ”Onkoloji Bölümünde tedavi gören hastaların her şeyden önce desteğe ve morale 
ihtiyaçları var. Sizlerin verdiği tablet ile tedavi görürken burada internet üzerinde yapacakları 
bağlantı ile daha güzel vakit geçirebilecekler. Bu anlamlı projenizden dolayı sizlere ve tüm Rotary 
ailesine teşekkür ederim.” dedi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü olarak Eğitim ve Sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerini her 
zaman önemsediklerini belirten Kulüp Başkanı Ferit Binzet, Rotary 2430. Bölge olarak başlatılan 
bu projeden onkoloji servislerinde yatan ve tedavi gören özellikle başta çocuklar olmak üzere 
hastaların faydalandığını söyledi.

Binzet: ”İstanbul’daki Ispartakule Rotary Kulübü üyelerinin katkılarıyla temin edilen tablet ile 
tedavi gören hastalarımızı mutlu ettik. Zor bir süreç içerisinden geçen hastaların tedavi sırasında 
moral bulacağını ve sıkılmadan vakit geçirebileceklerini ümit ediyorum. Bizler imkânlarımız 
doğrultusunda her zaman toplumun her kesimine hitap edecek projeler yapmaya gayret ediyoruz. 
Bugün ilimiz Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Onkoloji Bölümünde tedavi 
gören bir hastamızı bu tablet ile motive ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah tedavi gören tüm 
hastalarımız en kısa zamanda şifa bulur. Projelerimize destek olan ve katkı sağlayan Ispartakule 
Rotary Kulübümüze de teşekkür ederim.” dedi.

Adıyaman Nemrut Rotary  - Onkoloji Bölümünde Tedavi Gören Hastaya 
Tablet Desteği
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Adıyaman Rotary Kulübü  - Bilim Setleri Projesi

Rotary 2430. Bölge Federasyonuna bağlı Rotary Kulüpleri tarafından başlatılan 
“Bir Okulumuz Var” projesi kapsamında “Bilim Seferberliği / Rotary & YGA (Young Guru Academy)” 
çalışmaları kapsamında temin edilen bilim setleri Mersin Mut ilçesine bağlı Ere Dağpazarı Ortaokulu 
öğrencilerine karne hediyesi olarak verildi. 

Mersin ili Mut ilçesine bağlı Ere Dağpazarı Ortaokulu’na bilim setlerini bağışlayan Mersin Rotary 
Kulübü Başkanı Berdan Doğan, Akdeniz Rotary Kulübü İnci Arıcan, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 
Başkanı Ferit Binzet ve Silifke Rotary Kulübünün Başkanları Alp Ravanoğlu, Mut İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Harun Halifeoğlu ve Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl’ün de katıldığı tören ile öğrencilere 
karnelerle birlikte hediyelerini dağıttı.

Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, öğrencilere bilim setlerini verirken şöyle konuştu: “Türkiye’de 
eğitime ayrı bir önem veren Rotary kulüpleri tarafından alınarak ihtiyaç sahibi okullardaki 
öğrencilerin bilimle tanışarak kendilerini geliştirmelerini sağlayan bilim setlerini veren tüm Rotary 
Kulüplerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle karne dağıtımı ile aynı günde gerçekleştirdiğimiz bu 
etkinlik ile çocuklarımıza harika bir hediye vermiş olduk. Mersin’den ve daha önce görev yaptığım 
Adıyaman’dan gelen Rotaryen dostlarımızın da destek olduğu bu anlamlı çalışmalar hepimizi çok 
mutlu etti. Ben emeği geçen tüm Rotary Kulüplerine ve Başkanlarına teşekkür ediyorum.”

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin bir nebze olsun önüne geçmek, dezavantajlı olan okul ve öğrencilerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan “Bilim Seferberliği / Rotary & YGA (Young Guru Academy)” 
projesinin Mersin bölümünü başarı ile gerçekleştirdiklerini  belirten Rotary 2430. Bölge 
Federasyonuna bağlı Mersin Rotary Kulübü Başkanı Berdan Doğan, karne dağıtımı ve setlerin teslim 
töreninde şöyle konuştu:
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Adıyaman Rotary Kulübü - Anaokulu Öğrencilerine Çevre, Sıfır Atık ve Geri 
Dönüşüm Eğitimi 

“Bölge Kulüplerimiz bugüne kadar ülkemizin farklı bölgelerinde ve illerinde “Bir Okulumuz Var” 
projesi kapsamında harika işler yaptı. Okullarımızın onarımları,  kütüphaneler, çevre düzenlemeleri, 
anaokullarına malzeme desteği, kitap ve kırtasiye ihtiyaçları olanlara ayrı desteklerin yanı sıra 
spor malzemeleri de veriyoruz. Bütün bu çalışmalarda amacımız, kulüplerimizin ortaklaşa proje 
geliştirmelerini sağlamak ve onların bu proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız 
görüşmeler kapsamında önceden belirlediği okullarda çocuklarımızın gelişimlerine katkı 
sağlamak. “Bilim Seferberliği / Rotary & YGA (Young Guru Academy)” sloganı ile yola çıktık. İnşallah 
yıl içerisinde öncelikle Rotary Okulları olmak üzere, köy okulları ve Rotary’nin olmadığı bölgelerdeki 
okullara Bilim Seferberliği kapsamında Rotary YGA setlerini ulaştırarak çocuklarımızın eğitimlerine 
katkı sağlayacağız. Proje kapsamında set gönderilen her okulda YGA ve Rotary Gönüllüleri gidip 
okulun fen bilimleri öğretmenleri ile birlikte çocuklarımıza eğitimler vereceklerdir.”

Mersin Rotary Kulübü Berdan Doğan, Akdeniz Rotary Kulübü Başkanı İnci Arıcan, Adıyaman Nemrut 
Rotary Kulübü Başkanı Ferit Binzet ve Silifke Rotary Kulübü Başkanı Alp Ravanoğlu’nun katkıları 
ve desteği ile temin edilen YGA Twin Bilim Setleri Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Mut Emniyet 
Müdürü Ozan Budak, Mut İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Pek, Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Harun Halifeoğlu ve Rotaryenlerin katılımı karne dağıtım töreni ile birlikte öğrencilere dağıtıldı. 
Düzenlenen törenlerin ardından tüm katılımcılar öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ortaklaşa 
gerçekleştirdiği proje kapsamında anaokulu öğrencilerine çevre, sıfır atık ve geri dönüşüm 
konularında eğitimler veriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü “Sıfır Atık” projesi kapsamında Nemrut 
Rotary Kulübü iş birliği ile Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer ve Tekniker Orhan Selim Işık 
tarafından Dahi Çocuk Anaokulu’ndaki çocukları bilinçlendirmek ve çevreye duyarlı öğrenciler 
olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla eğitimler verildi.

Türkiye’de sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Çevre Yüksek Mühendisi 
Tuba Biçer, ”Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de atıklar ayrı ayrı toplanarak geri dönüşümün 
sağlandığı çalışmalar yapılıyor. Bu konuda ülkemizde Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayelerinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında çocuklarımız ve öğrencilerimiz de evlerinde, 
okullarında ve dışarıda bu çalışmalara destek olmaya başladı. Bu nedenle her güzel alışkanlık çocuk 
yaşta başlar diyerek okullarda eğitimler veriyoruz.” dedi.
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Daha sonra öğrencilere atık ayrıştırmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösteren Çevre Yüksek 
Mühendisi Tuba Biçer, çocuklara evde, okulda veya sokakta gördükleri çöplerin nasıl toplanacağı ve 
ayrıştırılacağını anlatıp kâğıt, cam, pet şişe, plastik ve metal malzemelerin nasıl ayrıştırıldığını ve hangi 
kutulara atıldığını uygulamalı olarak gösterdi.

Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı Çevre Yüksek Mühendisi Tuba 
Biçer, geleceğe daha temiz bir Adıyaman, daha temiz bir dünya bırakmak için çevre konusunda önemli 
çalışmalara imza attıklarını ifade ederek Çevre, Sıfır Atık Projesi hakkında şu bilgileri verdi: Bir taraftan 
bu çevre hizmetleri verirken bir taraftan da daha önemli olan eğitim konusunda çalışmalar yapıyoruz. 
Bizler her okul seviyesine göre sunumlar yaparak sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. 
İlimiz sınırları içindeki tüm okullarda geri dönüşüm ve katı atık ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. 
Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre konusunda duyarlı 
bireyler haline gelmesi. Eğer bunu sağlarsak toplum olarak sıfır atık konusunda çok önemli bir yol 
almış oluruz. Bu konuda duyarlılık gösteren ve çalışlarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Rotary’nin çevre ile ilgili yaptığı çalışmaların özellikle farkındalık yaratması için çocuklara çevre, sıfır 
atık ve geri dönüşüm konularında eğitimler verdiklerini belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı Ferit Binzet, “Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 
eğitim projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine harika bir eğitim verdik. Çocuklarda çevre 
duyarlılığı her zaman en üst düzeyde oluyor. Küçük yaşta doğru ve iyi alışkanlıklar kazanan her çocuk 
gelecekte mutlaka çevreci oluyor. Bizimle eğitimleri gerçekleştiren Çevre Yüksek Mühendisi Tuba 
Biçer’e de ayrıca teşekkür ediyorum. İnteraktif bir eğitim ve anlatım tekniği ile çocuklarla harika bir 
iletişim kurdu. Umarım gelecek nesillerimiz çevre konusunda daha uyarlı olacaktır. Bizler Rotary ailesi 
olarak bu konuda çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.

Küçük yaşta kazanılan alışkanlıkların büyüdüklerinde devam ettiğine dikkat çeken Dahi Çocuk Anaokulu 
Müdürü Tekin Binzet; ”Her şey çocukken kolay kazanılıyor. Özellikle eğitimlerin ve kalıcı bilginin temelin 
alamayan çocuklar hem eğitim süreçlerinde hem de günlük yaşamlarında diğer akranlarından hep 
kalıyor. Bir evde çocukların iyi eğitim alması geleceklerinin şekillendirilmesi büyük önem taşımaktadır.  
Bu bağlamda bugün çocuklarımıza verdiğimiz çevre, sıfır atık ve geri dönüşüm konularındaki eğitimler 
onların hayatları boyunca uygulayacakları bilgileri kazanmalarını sağlayacak. Ben eğitimleri veren 
Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer’e ve Nemrut Rotary Kulübüne teşekkür ederim.” dedi.  Dahi Çocuk 
Anaokulu’nun çok amaçlı salonunda düzenlenen ve yaklaşık 70 minik öğrencinin katıldığı eğitimlerde 
çevre, çevre kirliliği, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık konularında bilgiler aktarıldı.

Adıyaman Rotary Kulübü - Anaokulu Öğrencilerine Çevre, Sıfır 
Atık ve Geri Dönüşüm Eğitimi 



53

Anamur Rotary olarak depremin ilk gününden sonra hemen harekete geçerek öncelikle yardım  eşyası 
topladık. Battaniye, yorgan ve giyim gibi eşyaları toplayıp deprem bölgesine Anamur Belediyesi aracılığı 
ile sevk ettik. Ardından, kulüp üyemize ait olan apartmanın tadilatını bitirerek toplamda 7 daireyi 
eşyalarıyla hazırladık ve 21 aileyi buraya yerleştirdik. Adıyaman’da depremde evlerini kaybeden aileyi, 
Adıyaman’dan Anamur’a getirdik. Bir günlük konaklama sonunda, Antalya’ya akrabalarının yanına 
gönderdik. Kulüp üyemiz Ünlüselek otel sahibi dostumuz, otelini depremzedelere açarak oteline çok 
sayıda depremzedeyi yerleştirdik. Kulüp üyelerimiz tarafından, deprem bölgesinden gelen insanlara 
sıcak çorba dağıtımı yapıldı.

Ocak ayında rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olması nedeni ile biz de rahim ağzı kanserine farkındalık 
semineri yaptık. Konuşmacımız Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Taner Kafadar’dı. Toplam da 45 kadın 
katılımcının olduğu seminer de Dr. Taner Kafadar bizlere rahim ağzı kanseri ve aşılarından söz etti. 
Etkili ve soru cevap şeklinde devam eden seminerde Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir’in eşi Berrin 
Bozdemir de katılım gösterdi. Katılımlarından dolayı Anamur Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuna’ya 
teşekkür belgesi verirken emekleri için Dr. Taner Kafadar’a da teşekkür belgesi ve kendisi adına Rotary 
Orman’a tohum bağışında bulunduk.

Üyelerimizin de içinde bulunduğu ekip ile Anamur Belediyesi ve kaymakamlığının depremzedeler için 
açmış olduğu spor salonunda eksikler depremzedeler için hazırlandı. Ankara Ulus Rotaract’tan bir 
dostumuzun bize ulaşmasıyla öğrendiğimiz ailemizin ısıtıcı ve gıda ihtiyaçlarını karşıladık. Gönüllü 
ailelerin evlerini tahsis ettikleri, depremzedelerin ısınma için toplamda 20 adet soba temin edip 
dağıtımını yaptık. Yerleştirdiğimiz ailelerimizden bir de 10 günlük bebek misafirimiz vardı. Onun da 
ihtiyaçlarını giderdik. Böylece toplamda 28 aileyi Anamur’da başta kulüp üyemizin apartmanı olarak   
Anamur’un çeşitli yerlerine yerleştirdik.

Anamur Rotary Kulübü– Afet Desteği 

Anamur Rotary Kulübü– Erken Tanı Projesi 
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Anatolia Rotary Kulübü  - Afet Destek
Anatolia Rotary Kulübü olarak 2430. Bölge 
hesabına 5.000 TL gönderdik.

3.000 TL değerinde 5 adet UFO satın alıp Adana 
Sanat Kahvesi’ndeki üsse teslim edilmiştir.

2 adet jeneratör alınıp (Malatya ve Antakya’ya 
gönderilmiştir (sponsorludur).

10.000 TL değerinde 30 adet yatak alınıp 
Bahçeşehir Koleji’nin bahçesi de bulunan 
çadırkente teslim edilmiştir.

10.000 TL değerinde kuru bakliyatlar alınıp 
Antakya, Osmaniye ve Adana’daki çadır 
kentlerde yemek yapılıp dağıtılmıştır.

10.000 TL değerinde 4 adet odun sobası alınıp 
İskenderun Arsuz’da engelli çocuklar ve ailelerine 
teslim edilmiştir.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İskenderun Arsuz’da Atlı Spor 
Kulübü’ndeki atların 2 aylık ot ihtiyacı 
karşılanmıştır.

Antakya’dan gelen depremzede bir ailenin 
çocukları için 4 koli çocuk bezi ve 24’lü 4 
paket kadın hijyen pedi temin edilip teslim 
edilmiştir.

4000 TL değerinde 10 koli çocuk bezi ve 24‘lü 
kadın bezi 10 paket Adana Bölge üssüne 
teslim edilmiştir.

1200 parça kıyafet Antakya deprem bölgesine 
gönderilmiştir. Kuru bakliyatlar alınıp Antakya, 
Osmaniye ve Adana’daki çadır kentlerde yemek 
yapılıp dağıtılmıştır.
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Adana’da birçok restoranda kadın çalışana ihtiyaç var ve de sertifikalı olmaları çok büyük bir avantaj. 
Gençlik merkezine gelen talepler üzerine kursumuza dahil olan kadınlarımız çok hızlı iş sahibi olabilmekte 
veya sosyal medya üzerinden yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.
 
Anatolia Rotary Kulübü olarak ve Seyhan Gençlik Merkezi  yöneticilerinin desteğiyle 7 kadınımız aşçı 
yamağı oldular. Destekleri için başta eğitmenlerimize, Adana Şefler Kulübü Derneği Başkanı Cemal 
Davşan’a ve Seyhan Gençlik Merkezi Müdürümüz Mehmet Ali Ağşa’ya teşekkürlerimizi sunuyorum. Dün 
sertifikalarımızı sevgili genel sekreterimiz Tanır Emre Üzelgeçici kulübümüz adına takdim etti.

Depremde ailesini kaybederek çocuk esirgeme kurumu himayesine alınan, deprem sonrası ampute edilen 
6 çocuğumuzu  Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret ederek; tabletlerimizi hediye ettik.  Beysukent Rotary 
Kulübü olarak, Protezlerinin hazırlanmasından teslimine kadar yanlarında olacağımız çocuklarımızın 
rehabilitasyon ve tedavileri devam etmektedir. Ankara Koordinasyon çalışmaları kapsamında, Adana 
yardım üssümüze ulaştırılmak üzere, Rotary Ankara kulüplerinin desteği ile oluşturulan yardım tırına 
Beysukent Rotary Kulübü olarak katkı sağladık.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanımız Mehmet Ferit Binzet ile Adıyaman’daki depremzedeler ve 
gönüllü arama kurtarma ekipleri için öncelikli ve zaruri ihtiyaçları tespit ettik. İlgili yardım malzemelerini 
dostlarımız Adıyaman’a ulaştırarak depremzedede ve arama kurtarma ekiplerine teslim ettiler. 9 
Şubat’ta Osmaniye Rotary Kulübü tarafından kurulan yardım merkezine yardımlarımızı Osmaniye’ye 
gidip ziyaret ederek ulaştırdık. Dönüşte Maraş ve Osmaniye’den Depremzedelerin Ankara’ya gelmesi 
için araçlarımızla destek verdik.

Anatolia Rotary Kulübü  - Eğitim Projesi

Beysukent Rotary Kulübü  - Afet Yardımı
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Ankara Beysukent Rotary Kulübü olarak biz Rotaryenler için çok özel ve onur verici bir
sorumluluğu yerine getirmek ve Rotary’nin en önemli geleneklerinden olan Meslek Ödüllerimizi 
sahiplerine takdim etmek amacıyla bir araya geldik. Bu yıl, “Kültür ve Sanat”, “Meslekte Üstün 
Başarı” ve “Genç Başarı” kategorilerinde 7 değerli ismi Meslek Hizmetleri Ödül Törenimizde 
ağırladık. Ödül takdim ettiğimiz kıymetli isimler;

Kültür & Sanat Kategorisi
Emel Göksu: Dizi Sinema Oyuncusu Tiyatrocu
Hakan Karsak: Dizi Sinema Oyuncusu Tiyatrocu
Tolga Atalay Ün: Piyanist - Orkestra Şefi

Meslekte Üstün Başarı Ödülleri
Mustafa Atilla İş İnsanı - Bilimağacı Vakfı Kurucusu
Sezen Sungur Saral: Reader Kurucu Ortağı 

Genç Başarı Kategorisi
Pia İncili & Burç Polatel: Dünya Dans Şampiyonları

Yanımızda olarak bize güç ve mutluluk veren; Geçmiş Dönem Guvernörlerimiz Altan Arslan ve 
Hakan Karaalioğlu, Interact Bölge Temsilcimiz Neva Ürtiş, Bölge Sekreterlerimiz Deniz Gürsoy 
Ayalp ve Murat Turan, Grup Kulüplerimizden Sorumlu Guvernör Yardımcımız Sevcan Özatay ve 
Diyarbakır Rotary Kulübü Başkanımız Yiğit Mungan’ın da katılımı ile meslek hizmet ödülümüzü 
gerçekleştirdik.

Ödülümüzü takdim ettiğimiz Tolga Atalay Ün’ün piyano dinletisi ve Dünya Dans Şampiyonları Pia 
ve Burç’un dans gösterileri ile meslek hizmet ödül törenimizi taçlandırdık. 

Ankara Beysukent Rotary Kulübü  - Meslek Hizmet Ödülleri 
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28 Ocak’ta Geleneksel Sevgililer Günü Kermesimizi düzenledik. Kermesimizden elde edilen 
gelirimizi, depremde ailesini kaybederek çocuk esirgeme kurumu himayesine alınan, deprem 
sonrası ampute edilen Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavileri devam eden çocuklarımızın protez 
alımına ilişkin olarak yürüteceğimiz “Kahramanım Sensin” projesine aktardık.  

Beysukent Rotary Kulübü  – Sevgililer Günü Kermesi

Ankara Emek Rotary Kulübü  - Geçmişteki Tecrübelerden Gelecek Hedef Belirleme

Ankara Emek Rotary Kulübü  - Meslek Hizmet Ödülü 

Emek Rotary kulübü 7 Ocak 2023 tarihinde, geliri bursiyer öğrencilere aktarılmak üzere, GDB 
Ece Özen Akan moderatörlüğünde, geçmişteki tecrübelerden faydalanarak gelecek hedeflerini 
belirleme çalışması yaptılar.

Ankara Emek Rotary Kulübü Meslek Hizmetleri Ödül Töreni 2430. Bölge 2022-2023 Dönem Guvernörü 
Emre Öztürk, 5. Grup Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Orhan Eran Sözen, 2022-2023 
Dönemi Organizasyonlar ve Uluslararası Hizmetlerden Sorumlu Bölge Sekreteri Deniz Gürsoy 
Ayalp’in katılımlarıyla ile  24 Ocak tarihinde gerçekleşti. Başarılı çalışmalarıyla toplumun tüm 
kesimlerine örnek ve öncü olan  Paralimpik Masa Tenisi Sporcusu Kübra Korkut, Dünyanın En Genç 
Kadın Boksörü Dilara Yücel, NeuroFormat Kurucusu-Yazar Barış Muslu ve Müzisyen-Oyuncu Sayın 
Ali Seçkiner Alıcı’ya ödülleri takdim edildi.
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Ankara Emek Rotary Kulübü  - Erken Tanı Projesi 

Ankara Emek Rotary Kulübü  - Afet Destek

Emek Rotary Kulübü ocak ayının Serviks  Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle Karayolları 
Genel Müdürlüğü Lojman Kampüsü’ndeki 30 kadın katılımcıya rahim ağzı kanseri başta olmak 
üzere erken tanı farkındalık eğitimi düzenledi. KETEM görevlilerinin de katıldığı seminer sonrası 
katılımcıların  kanser tarama testleri için randevuları düzenlendi.

Emek Rotary ailemiz depremin ilk gününden itibaren her şekilde afet bölgesine destek olmak 
için çaba gösterdi.  Bölge Afet Fonu’na katkı sağlandı. 7 Şubat’ta Adana Koordinasyon Merkezi’ne 
kışlık giysi ve su ulaştırılmıştır. 8 Şubat’ta Malatya’daki depremzedeler için Elazığ’da hazırlatılan 
kumanyalar (500 adet) ulaştırıldı. 8 Şubat’ta Osmaniye’ye kargo kanalı ile gıda ve ihtiyaç 
malzemeleri yollanmıştır. 9 Şubat’ta Rotary Deprem Tırı Adana’daki Koordinasyon Merkezimize 
ulaştırılmak üzere yola çıkmıştır. İç çamaşırı ve çorap, giysi, kuru gıda ve konserve, biberon, 
hijyen malzemesi temin edilmiştir. 12 Şubat’ta GDB Suat Torun deprem bölgesine teknik inceleme 
için giderken sahra hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarına ihtiyaçları olan giysi ve hijyen 
malzemelerini ulaştırdı. Görevli olduğu süre boyunca İskenderun Çadır Kent’e destek sağladı. 
13 Şubat’ta İskenderun Çadır Kent’ine ihtiyacı olan insan gücü desteği için Olcayto Çandar ve 
Serdar Yavuz dostlarımız yine talep edilen kuru gıda ile bölgeye gittiler.  26 Şubatta Olcayto 
Çandar dostumuz ile Malatya’daki çadır ihtiyacına bölgeye gönderilen ürünlerin adrese teslim 
ulaşabilmesi için temin edebildiğimiz ve aracına sığdırabildiğimiz çadır, uyku tulumu ve kuru 
gıdayı göndererek destek olmaya çalıştık.
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Ankara Gaziosmanpaşa Rotary Kulübü  - Afet Destek

Ankara Maletpe Rotary Kulübü  - Amerika’da Yaşam ve Eğitim Semineri 

Ankara Gaziosmanpaşa Rotary Kulübü olarak 7 Şubat’ta 12.000 bağışta bulunduk. Gaziantep Kültür 
Koleji’ndeki aşevimize Gaziosmanpaşa Rotary Kulübü olarak 7.500 TL katkıda bulunduk. Ayrıca 
Kulüp Üyemiz Rtn. Zafer Akıllı dostumuz yine aynı yerde Gaziantep Kültür Koleji’nde açılan çölyak 
hastalarına özel yemek dağıtım noktasına glutensiz gıda bağışını gerçekleştirmiştir. Dağıtılan gıdalar 
varış noktasından Çölyak Derneği yetkilileri tarafından teslim alınarak dağıtılacaktır. Ayrıca Sadece 
Gaziantep’teki Rotary yemek dağıtım varış noktamıza değil Hatay, Malatya ve Osmaniye’ye de çölyak 
hastalarına özel glutensiz gıdalar bugün bağışlanmış olup teslimi gerçekleşecektir. 10 depremzede 
öğrenci hesabına tek seferlik burs verildi.  

Ankara Maltepe Rotary Kulübümüzün sponsorluğunda, Ankara Maltepe Interact Kulübü tarafından 
online olarak düzenlenen “Amerika’da Yaşam ve Eğitim Semineri”inde Amerika’dan bağlanan 
konuşmacı Erim Doğusoy; gençlerin Amerika’da üniversite okumak için neler yapmaları gerektiğini, 
not sistemini, sosyal aktivitelerin öğrencilerin akademik yaşamlarını nasıl etkilediğini anlattı. İlgi 
çekici ve başarılı sunumu için kendisini kutluyoruz.  Interact Bölge Temsilcimiz Didem Neva Ürtiş’e 
online eğitim seminerine katılarak Interactlarımıza destek olduğu için teşekkür ediyoruz.  
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Ankara Başkent Rotary, Ankara Çayyolu Rotary ve Ankara Maltepe Rotary Kulüplerinin
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO ile EGO Genel Müdürlüğü’nün konferans salonunda düzenlediği 
“Kadın Sağlığı; Meme ve Rahim Kanserinden Korunma Semineri”ne ilgi büyük oldu.
 
Seminerde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Genel Cerrahi 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Erel “meme sağlığı ve meme kanserinden korunma” 
konusunda dinleyicileri bilgilendirdi. Meme kanseri ile mücadelede erken tanının önemine dikkat 
çeken Prof. Dr. Serap Erel kendini muayene etme için atılması gereken adımları maket üzerinde 
anlattı. Dinleyicilerin de maket üzerinde tanılama deneyimi yapma imkânı bulduğu sunumu 
sırasında erken tanı ve uygun önlemlerle meme kanserinin günümüzde tedaviye olumlu cevap 
veren bir kanser türü olduğunu belirtti.

Seminerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Tülin Dabakoğlu da “Rahim Sağlığı, Rahim ve 
Rahim Ağzı Kanserleri ve Korunma” konusunda dinleyicilere bilgiler verdi. Konuşmasına Türkiye’de 
kadınlarda en sık görülen 10 kanser çeşidinden bahsederek başlayan Opr. Dr. Tülin Dabakoğlu, 
serviks kanserinin klinik belirtilerini ve risk faktörlerini ve serviks kanserinin önlenebilir olduğunu 
anlattı. HPV virüsünü ve bulaş yollarını, bulaşı azaltmak için alınması gereken önlemleri, serviks 
kanseri tarama programlarını detaylı olarak aktardı.
 
Prof. Dr. Serap Erel ve Opr. Dr. Tülin Dabakoğlu dinleyicilerin tüm sorularını da detaylı bir şekilde 
yanıtladılar.
 
Ankara Başkent Rotary Kulübü Dönem Başkanı Doç. Dr. Işık Yuluğ, Ankara Çayyolu Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı Prof. Dr. Arzu Tüzüner ve Ankara Maltepe Rotary Kulübü Dönem Başkanı Feride 
Bahar ÜRTİŞ seminer sonunda Prof. Dr. Serap Erel’e ve Opr. Dr. Tülin Dabakoğlu’na birer plaket 
vererek teşekkürlerini sundular.
 
Başkanlar, “Kadın Sağlığı; Meme ve Rahim Kanserinden Korunma Semineri” için kendilerine harika 
bir organizasyonla, mükemmel yöneticiliğiyle ve sıcak ev sahipliğiyle destek olan EGO Hizmet 
İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Ayten Gök hanımefendiye içtenlikle teşekkür ettiler.

Ankara Maltepe Rotary Kulübü  - Erken Tanı Projesi 
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Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi içimizi acıtıyor. Üzüntümüz çok büyük. Güzel ülkemde 
tüm vatandaşlarımız gibi Rotary ailesine mensup olan tüm dostlarımız yardımcı olabilmek, yaralara 
bir parça merhem olabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Ankara’ da bulunan Rotaryen, Rotaract ve Interactlar bir araya geldik. Depremzedelere gönderilmek 
üzere hazırladıkları ve yaptıkları duyurulara cevap veren iyi niyetli insanlarımızın bağışladığı çeşitli 
yardım malzemelerini Rotary Deprem Yardım Tırı’na yükledik.

Ankara’ dan 9 Şubat Perşembe günü deprem bölgesine hareket eden 2430. Bölge yardım tırımıza 
Ankara Maltepe Rotary Kulübümüz adına Dönem Başkanımız Feride Bahar Ürtiş; içme suyu, ıslak 
mendil, hijyenik ped alarak teslim etmiştir.

As Başkanımız GDBRT. Batuhan Berk Yaşar bir ticari araç dolusu erzak yardımında bulunmuştur.
Yaptığımız duyurular neticesinde başkanımızın ve meslektaşlarının bağışladığı; kabanlar, montlar, 
battaniyeler, bebek ve çocuk kıyafetleri, iç çamaşırları, çoraplar, atkı, bere, eldivenler ve kuru 
gıdaları da tıra yerleştirdik.

Günlerdir geç saatlere kadar çeşitli yardım merkezlerinde deprem bölgelerine gidecek tırların 
yüklenmesine yardım etmek için özveriyle çalışan Neva IBT’miz, Interactlarımız, Rotex ve Exchange 
öğrencilerimiz yine tam bir ciddiyetle kar yağışına ve soğuğa aldırmadan saatlerce yükleme ve 
düzenleme işine yardımcı oldular.

Destek olan herkesin emeklerine sağlık...

Ankara Maltepe RK Geçmiş Dönem Başkanımız Ahmet Kozan; Gaziantep Kültür Koleji’ndeki 
depremzedelere yemek bağışında kullanılmak üzere kulübümüz adına 5000 TL bağışlamıştır. 
Ankara Maltepe RK Geçmiş Donem Başkanımız Ahmet Kozan şirketi adına da ayrıca bağış yaparak 
Guvernör Yardımcımız Sevcan Özatay ve ekibinin organize ettikleri Kültür Koleji için 15.000 TL yemek 
bağışı yapmıştır.

6. Grup Kulüplerinden Sorumlu Guvernör Yardımcımız Sevcan Özatay’a ve oradaki dostlarımıza 
emekleri için çok teşekkür ederiz.

Ankara Maltepe RK olarak Kahramanmaraş depremzedelerinden; Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 
Hukuk Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi ve şu an kanser tedavisi görmekte olan gencimiz ile ailesi için 
maddi destek sağlandı. Üniversite ile iletişime geçilerek bilgilendirme yapıldı. 

Ankara Maltepe RK olarak Adıyaman’dan Ankara’ya gelen üç çocuklu depremzede aile kalacakları 
eve yerleştirildi. Erzak ve LGS’ye hazırlanan çocuklarına kitap yardımında bulunuldu.   

Ankara Maltepe Rotary Kulübü  - Afet Desteği
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Ankara Ulus Rotary Kulübü – Afet Desteği
6 Şubat sabahı ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş depreminden etkilenen
bölgelere yardım etme çabalarımız devam etmek. 
 
Bizler neler yaptık? 
Ankara Ulus Rotary ve Rotaract Kulübü olarak 
- 500 adet hazır çorba, 500 adet noodle, 500 paket makarna, 750 adet powerbank, 2500 adet  
- 500 ml su, 100 adet termal çorap, 50 adet polar üst, 50 adet eldiven, 50 adet bere şimdilik 
afet bölgesine bir şekilde gönderildi. 
Ek olarak Ankara Ulus Rotary Kulübü Derneği olarak U.R 2430.Bölge’nin kurmuş olduğu 
Adıyaman 32. Çadırkent’e 30 tane 4 x 6 m şeklinde çadırlarımızı ve 30 soba götürdük ve 
kurulumunu sağladık. Oradaki çadırkente 3 öğün sabah - öğlen - akşam 750 kişiye yemek 
verilmektedir.
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Antalya Olimpos Rotary Kulübü  - Afet Desteği

Antalya Olimpos Rotary Kulübü  - Gençlik Değişim

Ülkede yaşanan ve 10 ilin içinde olduğu geniş bir coğrafyada derin acılara sebep olan depremin 
yaralarını sarmak için tek yürek olmak gerekliliği doğmuştur.  Deprem sonrasında devlet-yerel 
yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışma pratikleri ve destekleri öne çıkmıştır. 
Bu tür afetlerde gönüllü çalışmaların yeri ve önemi büyüktür. Deprem sonrası hazırlığının kurumsal 
ve bireysel boyutları vardır. Kurumsal boyutuyla kamu gücünü temsil eden devlet-yerel yönetim ve 
sivil toplum kuruluşlarının deprem sonrası faaliyetleri öne çıkmaktadır. Türkiye’de deprem sonrası 
süreçlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde; merkezi kamusal gücü temsil eden devlet başat 
bir unsur olmakla birlikte, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşların da bu sürecin etkin parçaları 
haline getirilmesi de son derece önemlidir. Bireysel boyut ise yurttaşların deprem sonrasındaki 
bilinç düzeyleri, iş birliğine dönük tutumları ve gönüllü çalışmalar içerisinde yer alma düzeyleriyle 
yakından ilişkilidir.  Caydırıcı değil özendirici davranılmalıdır. Kuşkusuz sağlık, eğitim, sosyal hizmet 
ve yardımların halka ulaştırılmasında bütünlükçü modellere ağırlık elbette verilmelidir. Ancak 
gönüllü de olsa hiçbir kaynağın israfına meydan verilmemesi için örgütlü ve hazırlıklı olunması 
gerekliliktir. Olimpos Rotary Kulübü bu bağlamda her zaman olduğu gibi organize olarak bölgeye 
acil yardımı organize etmiştir. 9 Şubat 2023 tarihinde, Olimpos Rotary Kulübü üyesi Rtn. Arda Kilit 
ve ailesi tarafından Olimpos Rotary Kulübü adına İskenderun Rotary yardım toplama merkezine 
içinde 2 jeneratör ve 4 çadırında olduğu 150.000 TL değerinde, battaniye, bakliyat gibi acil ihtiyaç 
malzemesi ulaştırılarak dönem Başkanı Rtn. Sezgin Acıoğlu’na teslim edilmiştir. Ayrıca Olimpos 
Rotary Kulübü üyeleri ilk günden itibaren bir komite oluşturarak Antalya’da depremzedelerin 
kaldığı otellere ayni yardımların satın alımlarını toplu olarak gerçekleştirmişlerdir. Bununla birlikte 
Olimpos Rotary Kulübü üyeleri gerek grup olarak gerekse bireysel olarak sayıları binlere ulaşan 
depremzedeye barınma ve ihtiyaç konusunda destek vermişlerdir.   

Olimpos Rotary Kulübü’nün Uzun Dönem Gençlik Değişim Öğrencisi Yiğit Çakan, Amerika’da ülkeyi 
ve kulübünü başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Bonita Springs High School’da, BSHS Advanced 
Big Band ve BSHS Jazz Ensemble ile iki yeni yıl konserine katılarak kulübünü gururlandırdı.  Başarılı 
öğrenci, şubat ayı içinde Rotakids’e (ilkokul çağındaki Rotaryenler) Türkiye ve RYE hakkında sunum 
yaptı ve bu sunumunu piyano çalarak taçlandırdı.
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Bolu Rotary Kulübü -  Meslek Hizmet Ödülü

Bolu Rotary Kulübü  -  Oyuncak Kütüphanesi

Bolu Rotary Kulübü, her yıl mesleğinde “fark yaratan ve örnek olan” kişilere verdiği Meslek
Hizmet Ödülü’ne bu yıl sanatçı, ressam ve öğretim üyesi Prof. Dr. E. Yıldız Doyran’ı layık bulmuştur.  
“2022-2023 Meslek Hizmet Ödülü’nü vererek kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini 
yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Bugüne kadar ödül takdim ettiğimiz kişiler, meslek 
hayatları boyunca yaptıkları başarılı çalışmalar ile hem meslektaşlarına hem de topluma örnek 
oldular. Mesleklerinde yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik ettiler ve genç meslek 
sahiplerini yüreklendirerek onlara örnek teşkil ettiler. 

Bolu Rotary Kulübü, özel bireyler için yeni bir projeye daha imza attı. Rotary 2430. Bölge 
Federasyonu’nun bölge projeleri arasında yer alan “Bir Okulumuz Var” projesi kapsamında, oyuncak 
kütüphanesi kurulumu için oyuncakların teslimi, Bolu Rotary Kulübü tarafından ZİÇEV Bolu Şubesi’nde 
gerçekleştirildi. Rotaryen eşlerinin büyük katkıları ile sağlanan oyuncaklar, ZİÇEV Bolu Şubesi’nde 
özel eğitim alan çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özenle değerlendirildi, araştırıldı 
ve bulundu. Proje kapsamında, 200’den fazla çeşitte oyuncak bağışında bulunuldu.

Sayın Doyran da çalışmaları ile mesleğinde yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik ediyor 
ve özellikle genç meslek sahiplerini ve sanatçıları yüreklendirerek onların da yararlı çalışmaları için 
önder oluyor. Kendilerinin bu katkılarını şükran ile anıyoruz.” Bir “Bolu Aşığı” ve “Cumhuriyet Kadını” 
olan Sayın Doyran, sanatında doğa ile birlikte postmodern kavramları bütünleştirmektedir. On dört 
kişisel sergisinin yanı sıra, birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılmıştır, ödüller almıştır ve pek çok 
yarışmada jüri olarak yer almıştır. Sanatçı, kuruluşundan günümüze Kooridor Sanatçıları arasında 
yer almaktadır.
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Bolu Rotary Kulübü ve Ziçev Bolu Şubesi’nin ortak etkinliği olarak hayata geçirilen “Engelleri Sanat İle Aşıyoruz” 
projesinde zihinsel yetersiz çocuklar ile birlikte resim atölyeleri düzenledik. Bu çocuklarımız sanata olan 
sevgilerini, hayallerindeki doğa teması ile resim haline getirdiler. Bizler de resimlerinin kalıcı olması için masa 
takvimi şekline getirdik. “Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Doçent 
Dr. Burcu Günay ve asistanı Burcu Kaplan ile 3 farklı zamanda 3 farklı teknikte resim atölyesi gerçekleştirdik.  
Atölye çalışmalarımıza katılan çocuklarımız zihinsel yetersizliklerini ve hatta görme engellerini bir kenara 
bıraktılar. Sanatın gücünü bizlere ve herkese bir kez daha kanıtladılar. Bizlere “sıra sizde” dediler ve yaptıkları 
güzel resimleri bir yıl boyunca görebileceğimiz masa takvimlerini oluşturduk. Çocuklarımızın yüzlerindeki o 
mutluluğun bütün bir yıl boyunca devam edeceğini hissettik, gördük.

Bolu Rotary Kulübü, Prof. Dr. Selçuk Şirin önderliğinde başlatılan “1 Milyon Kitap” sosyal girişim projesine 
kitap bağışı yaparak evinde kitap olmayan 1 milyon çocuğa ilk kitap setinin hediye edilmesine katkıda 
bulunmuştur. Araştırmalara göre ülkemizde doğan çocukların sadece 300 bin kadarının evinde kitap 
bulunuyor. Yani dünyaya gelen çocukların çok büyük bir kısmı, kitap olmayan bir evde gözlerini açıyor.  
vBizler de Bolu Rotary Kulübü olarak Prof. Dr. Selçuk Şirin’in bir hayaline ortak olarak “1 Milyon Kitap 
Projesi” kapsamında, tüm çocukların kitaplarla buluşmasını amaçladık. Dönem temamız olan “Rotary 
İle Hayal Edelim” ile tam olarak örtüşen bu sosyal girişim projesine katkıda bulunmanın mutluluğunu 
yaşadık. “Umarız ki daha çok çocuğun kitaplarla buluştuğu bir gelecek hayallerimiz gerçek olur.”

Bolu Rotary Kulübü - Engelleri Sanat İle Aşıyoruz Projesi 

Bolu Rotary Kulübü 1 Milyon Kitap Destek Projesi 
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Bolu Rotary Kulübü, depremin ilk günü afetin büyüklüğü, yıkımı ve yaygınlığını göz
önünde bulundurarak yönetim kurulu olarak acil toplantısını yapmış ve gerekli her türlü desteğin 
verilmesi kararlaştırmıştır. Bu çalışmalarda tüm Rotaryen üyelerimiz ve eşleri aktif rol almışlardır. 
Kış mevsimine uygun acil ihtiyaç malzemelerinin AFAD ve Bolu Belediyesi aracılığı ile gönderimi 
yapılmıştır. (Yetişkin ve çocuk kıyafeti, ayakkabı, çorap, polar pijama, iç çamaşırı gibi…) Kızılay’a 
kan bağışlanmıştır. 2430. Bölge faaliyetleri için nakdi destek sağlanmıştır. Yurt dışındaki Rotary 
Kulüplerine ulaşılarak 2430.Bölge duyuruları paylaşılmış, destek istenmiş ve bağışların 2430.Bölge 
hesaplarına yönlendirilmesi yapılmıştır.  Ayrıca ulaşılamayan yurt dışı kulüpleri için Rotary Showcase 
üzerinden duyuru yapılmıştır. Gaziantep’te oluşturulan yardım merkezine nakdi destek sağlanmıştır. 
Deprem bölgelerinden Bolu iline pek çok afetzede gelmiştir.  Afetzedelere barınma yeri bulunmuş 
ve ihtiyaçları karşılanmıştır.  Devlet yurtlarına gelenlere hijyen ve kişisel temizlik malzemeleri 
paketleri hazırlanarak teslim edilmiştir. Devlet yurtlarında kalan çocuklar için oyuncaklar hediye 
edilmiştir. Gelen öğrencilerin eğitim kırtasiye ihtiyaçları karşılanmıştır. Bolu Rotary Kulübü’nün 
deprem bölgesinde / Hatay’da kurulacak olan konteyner kent projesine ve deprem bölgesinde 
yapılacak küresel bağış projelerine destekleri devam edecektir.

Bolu Rotary Kulübü  - Afet Destek Çalışmaları
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Ankara Gazi Rotary Kulübü  - Afet Desteği

Gaziantep Kavaklık Rotary Kulübü – Göz Taraması Projesi 

6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem, mevcut resmi kayıtlara göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla 
can kaybına neden olan  ve 1268 Kilikya depreminden beri Türkiye tarihinde en fazla can kaybına neden 
olan depremdir. Deprem anında Türkiye’de en az 6 bin binanın yıkıldığı tespit edildi. 114.991’i Türkiye’de 
olmak üzere toplam 129 binden fazla kişi yaralandı. Depremlerin ardından en az 5 milyon kişinin bölgeden 
farklı kentlere göç ettiği tahmin ediliyor. Depremlerin ardından büyüklüğü 6,7 M’e kadar varan en az 
9.990 artçı sarsıntı gerçekleşti. Ankara Gazi Rotary Kulübü olarak  bölgeye yaptığımız yardımların yanı 
sıra bölgede acil ihtiyaçlardan olan jeneratör yardımında bulunduk. Ankara kulüplerinin bölgeye yolladığı 
tıra battaniye ve ilaç yardımında bulunduk.  Ayrıca Ankara’ya yerleşmiş olan depremzede ailelerin kıyafet 
ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olduk. Böyle büyük bir afette organize olmanın önemini bir kez daha 
anladık. Rotaryenlerin organize olma yeteneği ve hızını görünce de rotaryen olmanın haklı gururunu bir 
kez daha hissettik.

Gaziantep Kavaklık Rotary Kulübü olarak 19 Ocak Perşembe günü, Bayramlı Köyü’nde bulunan Bayramlı 
İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerine yönelik göz sağlığı taraması yaptık. Kulübümüz üyelerinden Op. 
Dr. Süreyya Arun, okulda bulunan tüm çocukların ön göz sağlığı taraması yaparak detaylı muayene 
gerektiren çocuklara hastanede muayene olmaları için randevu verdi.

Yaptığımız çalışmada pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini tekrar görmüş olduk. Televizyon, 
tablet gibi araçlara çok fazla maruz kalan çocukların çoğunda orta düzeyde görme bozukluğu teşhis 
edildi. Özverili ve değerli çalışmalarından ötürü üyemiz Op. Dr. Süreyya Arun’a teşekkür ederiz.
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Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü – Afet Desteği 
06 Şubat 2023 sabahında güzel ülkemizin tarihinde benzeri yaşanmamış acılara uyandık.
Her ne kadar mesafe olarak uzakta olsak da çocuklarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi kaybetmenin 
tarifsiz üzüntüsüyle birlikte; bir olmanın birlik olmanın gücünü yaşadık. Guvernörümüz Sn. Emre 
Öztürk ve ekibinin liderliğinde, UR 2430. Bölge’nin profesyonel bir biçimde anında müdahale ve biz 
kulüplere önderlik etmesi, doğru bilgi akışı, hızla ulaşan yardımlar sayesinde Rotary’nin gücünü bir 
kez daha gördük. Kdz.Ereğli Rotary Kulübü olarak hem Bölge ile hem Kdz.Ereğli Belediyesi ile ve Kdz.
Ereğli Kaymakamlığı ile  birlikte çalışarak doğru yerlere yardımların gitmesi için Kulüp olarak Afet 
Komite Başkanımız Sn. Emine Efe ile birlikte ilk iki hafta boyunca hiç durmadan yaraları sarmaya 
devam ettik. Kısa bir anektod olarak Rotary’den gelen bilgileri ilettiğim Kaymakamlık Afet Komite 
Başkanı, bilgiden birkaç saat sonra kendisine aynı bilginin iletildiğini söyledi. Bu da Rotary’nin ne 
kadar hızlı ve doğru hareket ettiğini kanıtlayan bir örnektir.

Kdz.Ereğli Rotary Kulübü olarak bir ay içinde biz neler yaptık?

İlk hafta;
- 12.000 TL bölge hesabına afet destek yardımı iletildi.
- Kdz.Ereğli Belediyesi yardım tırları vasıtasıyla deprem bölgesine 10 palet su (1 kamyon) gönderildi.
320 adet sıfır battaniye için destek olundu.
- Deprem bölgesine gönderilmek üzere 2. el temiz battaniye yastık, polar, botlar bağışlandı. Belediye 
toplanma merkezindeki çalışmalara Kdz.Ereğli Rotary Kulübü üyeleri olarak katılındı.
- 15.000 TL karşılığında 1.000 adet sandviç-içecek yardımı; Malatya Arslantepe RK Ahmet Turan 
Demirtaş’ın lojistik desteği sayesinde Malatya’daki köylerde, kentteki depremzedelere ve enkazda 
çalışan arama kurtarma ekiplerine ulaştırıldı.
- Afet Komite Başkanımızın koordinasyonunda 6.000 adet bere ve 28 top kefen kumaşı deprem 
bölgesine gönderildi.
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İkinci haftadan itibaren yapılan yardımlar:
Satın alınan;
- 260 çift çorap 
- 500 takım iç çamaşırı, bebek zıbın ve diş fırçası macun ve hijyen malzemeleri
- 50 adet kışlık waterproof bot 
- 30 adet spor ayakkabı 

İkinci el bağışlar;
- 1 araba dolusu 2. el kullanılabilir, yıkanıp ütülenmis kıyafet, atkı bere, mont, ayakkabı bot, bebek zıbın, 
nevresim takımları battaniyeler, set üstü ocak, buzdolabı
 
Ayrıca İlçemize gelen 16 depremzede aile ile iletişime geçilip hayırseverler aracılığıyla kalacakları 
evlerin bulunması, evlerdeki eksik yatak, dolap, beyaz eşya gibi eksiklerin tamamlanması, ailelerin 
kaymakamlığa kayıtlarının yaptırılması, giyecek, yiyecek eksiklerinin tamamlanması gerçekleştirildi. 
Deprem bölgesinden ilçemize gelen ve  buradan yine bölgesine gitmek isteyen depremzedelerin 
ulaşım koordinasyonu sağlandı.
Rotaryen dostumuzun aile evini açtığı Kahramanmaraş’tan getirilen bir depremzede ailemiz ile yakın 
iletişimimiz devam etmektedir. Tüm sorumluluğunu üstlendiğimiz 5 kişilik ailenin kaymakamlığa 
kayıtlarından sonra, ortaöğretime devam eden çocuklarının okullara kayıtları yapıldı. Üniversiteye 
devam eden kızımız online eğitime geçildiği için derslerinden geri kalmaması amacıyla evin interneti 
açıldı ve kendisine bir bilgisayar alındı. 

Bu kötü günlerden bize ve Kulübümüze kalan tek güzellik ise Malatya Rotary Kulübü Üyesi Sevgili 
Alparslan Aksoy, eşi Melek ve güzel çocukları ile tanışmak oldu. Gelecek dönem saymanlar grubundan 
“Eşim ve çocuklarım Kdz.Ereğlili Rotaryenlere emanet!” mesajını duyduktan hemen sonra Melek ve tatlı 
çocukları ile daha sonra da Sevgili Alparslan dostumuzla tanışma şansı elde ettik, güzel dostluklara 
adım atmış olduk.
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Kayseri Rotary Kulübü  – Erken Tanı Semineri
4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne özel Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Metin Özkan ve Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Serdar Serin’in sunumları ile “Erken Tanı Hayat Kurtarır” 
seminerimizde; KİGDER ve Talas Maharetli Eller Kadın Koop. destekleri ile 100 hanımefendi ile 
birlikte olduk. Seminerimizde bizi yalnız bırakmayan değerli katılımcılarımıza ve kulübümüzün 
değerli üye ve eşlerine teşekkür ediyoruz.
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Kayseri Rotary Kulübü  – Afet Desteği

Malatya Arslantepe Rotary Kulübü  – Afet Desteği

Kayseri Rotary Kulübü olarak deprem felaketinin 2. gününde 2430. Bölge Afet Fonu’na 91.500 TL
nakdi yardımda bulunduk.
- Depremin 3. günü, deprem bölgesinde bulunan Osmaniye Rotary Kulübümüzden gelen bilgiler 
doğrultusunda, aracımıza 130 battaniye ve bebek temel ihtiyaç maddelerini götürüp Selim başkanımla 
birlikte ihtiyaç sahiplerine teslim ettik.
- Depremin 5. ve 7. günlerinde 1 tır 120 yatak ve 5 ton odun yükü ile Malatya Doğanşehir’e, 1 tır da 15 ton 
odun yükü ile Osmaniye’ye dağıtılması için teslim edildi.
- Akabinde, Gaziantep’te bulunan depremzedelere, Sevcan başkanımızın idare ve kontrolünde bulunan 
Rotary Aşevi’nde 500 kişinin yemeği için 15.000 TL nakdi yardımda bulunduk. 

Malatya Arslantepe Rotary Kulübü olarak 6 Şubat’ta yaşadığımız bölgemizdeki depremin 2. gününde 
aldığımız karar ve sponsorlar sayesinde günlük 500 kişiye yemek meyve suyu ve su dağıtmaya başladık. 
Bazı günler 800-900 kişiye ulaştık. Göçük başındaki görevlilere, bekleyenlere özellikle kenar mahallelere 
ulaşmaya çalıştık. Bunun için Taştepe, Melekbaba, TOKİ, Yakınca, Afetevler, Yeşiltepe, Onbin Konutlar, 
Hatunsuyu gibi mahallelerde ve köylerde dağıtım yaptık. Bir üyemizin çiftliğinde ve iş yerinde yaklaşık 
800 kişiyi misafir ettik. Güvenli yerlere ve şehir dışına çıkanlara yardımcı olduk. Bugün halen yaklaşık 
400 kişiyi misafir etmeye devam ediyoruz. Şehir dışından gelen onlarca tır yardım malzemesinin AFAD 
ekiplerince bir üyemizin iş yerinde tasnif edilip tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasına vesile 
olduk. Malatya ve afet bölgesi belediyeleri, Kızılay başta olmak üzere birçok kuruma lojistik destek 
sağladık. Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşüp daha önceki afetlerde şehrimize gelen ve şu anda 
âtıl durumda olan konteynırların toplanıp afetzedeler için kullanılabileceğini belirttik. Hemen harekete 
geçildi, konteynerler toplanmaya başladı. İş yeri kullanılamayacak derecede hasar görmüş ancak afet 
nedeniyle destek amaçlı çalışmak isteyen atölyelere bir üyemizin organize sanayideki iş yerinde güvenli 
alan sağlayıp taşınmalarını ve üretim yapmalarını sağladık.

- Osmaniye’ye aracımıza sığmayan 70 adet battaniye ile birlikte 250 adet elektrikli ısıtıcıyı, Selim 
başkanımıza  ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için gönderdik. 
- Hatay’da, Kızılay temsilcilerine depremzedelere dağıtılmak üzere 100 koli su teslim edildi.
- İzmir Çiğli Rotaract Kulübümüzün Gaziantep’e teslim edilmek üzere göndermiş olduğu glutensiz 
ekmekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.
- Adana’da bulunan Rotary Afet Koordinasyon Merkezimize talepleri ve tespit edilen ihtiyaçları 
doğrultusunda; 500 kg mercimek, 500 kg bulgur ve 400 paket çocuk bezini kendi aracımızla götürüp 
Tayfun başkanımız nezdindeki koordinasyon ekibine teslim ettik.
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Malatya Arslantepe Rotary Kulübü  – Afet Desteği

Mersin Kızkalesi Rotary Kulübü  – 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri 
İçin Yardım Toplama Projesi

Kurtarma ekiplerinin ekipman, su ve gıda taleplerini anında yerine getirdik. Kömür, 
battaniye, yatak, çocuk bezi, ilaç, ekmek, ısıtıcı dağıtmaya başladık. Türkiye’nin her tarafından gelen 
bilgiler ışığında gerekli müdahaleler ve yönlendirmeler yapıp ulaşabildiğimiz yerlere ulaşmaya 
çalıştık. Hiç yardım gitmeyen köylere yetkilileri yönlendirdik... STK’larından gelen taleplerle, onların 
yardım konteynırlarını kuracakları yerleri tespit ettik... 9. günde yaptığımız değerlendirme sonucu 
hazır yemek dağıtımına son verip özellikle engelli bireyi olan aileler kadın ve çocuklara yönelik 
yardımlara ağırlık verdik.

Ülkemizin güneydoğusunu vuran 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri hepimizi derinden üzmüştür. 
Yaşanan bu depremler son yüzyılın en büyük depremleri olarak kayıtlara geçmiştir. Kulübümüz 
bu yardım projesinde, yapılan yardımların en sağlıklı ve doğru bir şekilde ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması için uluslararası sivil toplum kuruluşlarına aracılık yapmayı amaçlanmıştır. Deprem 
afeti sonrasında bölgeye yapılan yardım faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Kızkalesi Rotary 
Kulübümüz koordinasyonunda Koreli sivil toplum kuruluşu Good International ve Serving Friends 
kuruluşlarıyla birlikte depremzedelere gıda, hijyenik malzeme, iç çamaşırı ve yorgan dağıtımı 
yapılmıştır. Koreli dostlarımızla birlikte yürütülen proje ile ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin 
alımından, depremzedelere ulaştırılmasına kadarki tedarik süreci hızlı ve sistemli bir şekilde 
birlikte yürütülmüştür. Toplam bütçe 376.000,00 TL’dir. Good Day International kuruluşunun 105.000 
TL değerindeki katkısıyla Hatay ve İskenderun’daki çadırkentte kalan depremzedelere hijyenik 
malzeme, gıda ve iç çamaşırı teslim edilmiştir. Ayrıca 50.000 TL değerindeki katkısıyla Hatay Kırıkhan 
Rotary Çadır Kenti’ne oyun alanı kurulumu yapılacaktır. Good Day International kuruluşunun 
105.000 TL değerindeki katkısıyla Hatay ve İskenderun’daki çadırkentte kalan depremzedelere 
hijyenik malzeme, gıda ve iç çamaşırı teslim edilmiştir. Ayrıca 50.000 TL değerindeki katkısıyla 
Hatay Kırıkhan Rotary Çadır Kenti’ne oyun alanı kurulumu yapılacaktır.
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Ordu Rotary Kulübü  – Can Dostlarımızı Unutmadık Projesi

Ordu Rotary Kulübü ve Ordu Rotaract Kulübü  – Kan Ver Hayat Kurtar Projesi

Ordu Rotary Kulübü Başkanı Rtn. Meltem Erbaş, Malatya Üye Uyum Kampı dönüşü can dostlarımızı 
unutmadı. Ordu Topcam yol güzergâhında yol boyu mama ihtiyacı olan ve dağlık alanlarda aç 
kalmış can dostlara yol boyu mama desteği yaptı. Başkan bu çalışmayı iki yıldır yaptıklarını ve 
yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Ordu Rotary Kulübü ve Ordu Rotaract Kulübü iş birliğinde “KAN VER HAYAT KURTAR” diyerek 
başlattıkları kan bağışı kampanyası 01 Şubat 2023 tarihinde Köprübaşı’nda bulunan Ceren Özdemir 
Meydanı’ndaki Kızılay Ordu Kan Alma Birimi’nde, üyelerin ve Rotaryen eşlerin katılımı ile yapıldı. 
Ordu Rotary Kulübü Başkanı Rtn. Meltem Erbaş ve Ordu Rotaract Kulübü Başkanı Rtc. Kamil Eren 
Güven birlikte yaptıkları açıklamada; Rotary olarak her yıl yapmaya çalıştıkları “Kan Ver Hayat 
Kurtar” projesini bu yıl da gerçekleştirdikleri ve yapılan bağış ile bir hayat kurtarma şansı elde 
ettikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler. Her iki başkan da “Kan vermek hayat kurtarır. Gelin kan 
verelim. Birlikte hayat verelim!” mesajı ile sözlerini tamamladılar.”

Serving Friends kuruluşunun 105.000 TL değerinde katkısıyla 300 adet yorgan alımı yapılmış ve Hatay 
Kırıkhan’da kurulan çadırkente teslim edilmiştir. Serving Friends kuruluşunun 26.000 TL değerindeki 
katkısıyla Mersin Karacailyas’ta kalan 50 kişilik depremzede ailesine gıda kolisi (Her koli 520 TL) yardım 
yapılmıştır. Serving Friends kuruluşunun 90.000 TL değerindeki katkısıyla Malatya-Erkenek’teki 
depremzedelerin hijyenik malzeme, gıda ve iç çamaşırı ihtiyaçları karşılanmıştır. Depremde hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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Ordu Rotary Kulübü  - Afet Desteği
Ülkemizde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve 
Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde ve 10 ilimizin etkilendiği depremde deprem sonrası 
yapılan çalışmalarımız; 06 Şubat 2023 tarihinde UR 2430 Bölge Federasyonu’nun başlattığı 
yardım kampanyasına kulüp üyelerimizin katkıları ile 17.500,00 TL maddi destek verildi. Isınma 
ihtiyaçlarının karşılanması için GDB. Ömer Aydın tarafından bir tır fındık kabuğu gönderilmesi 
sağlandı. Gaziantep’te kültür kolejinde oluşturulan sıcak yemek dağıtımına 500 kişilik (15.000,00 TL) 
yemek verilmesine katkı verildi. Rotaryen eşi Özcan Erbaş tarafından bir iş makinası ve operatör, 
Diyarbakır’a kurtarma çalışması için gönderildi. 

Rotaryen eşi Özcan Erbaş tarafından Diyarbakır’a 5000 ekmek gönderildi. Ordu Rotary Kulübü 
Başkanı Rtn. Meltem Erbaş tarafından Ankara’da depremzede bir ailenin bot ve kaban (1.500,00 
TL) ihtiyaçları karşılandı. Rtn. Bülent Mutlu ilimize gelen depremzede çocuklarla buluştu onlara 
depremi unutmaları adına birtakım eğlenceli kukla oyunları sundu. İlimize gelen bir depremzede 
ailenin 8. sınıfta okuyan çocuğuna dönem sonuna kadar (1.500 TL) burs temin edilerek ilk ödemesi 
yapıldı. Anamur Rotary Kulübünün Malatya bölgesinde organize ettiği sıcak yemek projesine 13 
Şubat 2023 tarihinde 2.200,00 TL gönderilerek destek olundu. Anamur Rotary Kulübü tarafından 
İskenderun’da kurulan (20.02.2023) mutfağa kulüp dışından yapılan bağışlar ile (2.000 TL) ekmek 
yardımında bulunuldu. İlimize gelen depremzede bir aile için ısınmak için 10 çuval kabuk, 1 un çuvalı 
ve 1.000 TL gıda desteği verildi. 23 Şubat 2023 tarihinde Ordu’ya Adıyaman’dan gelen depremzede 
aileye gıda yardımı (1.620,00 TL) yapıldı. Deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere oyuncak 
toplama kampanyası yapılarak oyuncaklar toplanmaya başlanmıştır. İlimize gelen ve gelecek ailelerin 
ihtiyaçlarına destek olmak adına kulüp üyeleri arasında yardım kampanyası başlattı.

Ordu Rotary Kulübü ve Ordu Rotaract Kulübü  – Kan Ver Hayat Kurtar Projesi
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Samsun Rotary Kulübü ve Toros Rotary Kulübü 
Küresel Bağış Projesi  - We Will Survive
Tarih 6 Şubat 2023!
Canımız ülkemiz son 100 yılın en büyük felaketini yaşadı… Binlerce kişiyi yaralayan, binlerce evi 
ocağı yuvayı söndüren, yakan, yıkan, geçen bir depremle bir gecede hepimizin hayatı değişti! 
Biz Rotaryenler, kendinden önce hizmet idealiyle ilk günden itibaren sahadaydık. Bir yandan 
acil ihtiyaçlara cevap verebilmek için çalışmalar yürüttük, bir yandan da bölge insanımızın 
geleceğe daha umutlu bakabilmesi için uzun soluklu projeler geliştirmeye çalıştık. İşte tam da bu 
noktada Samsun ve Toros Rotary Kulüpleri olarak ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinin 
yaralarını sarmak için eş zamanlı yürüteceğimiz “We Will Survive Twin Global Grant” projesini 
başlattık. Hazırladığımız bu proje ile alacağımız mobil mutfak & fırın ve mobil çocuk merkezi & 
anaokulu araçları afet bölgelerinde oluşacak ya da oluşmuş çadırkent, konteyner kent veya geçici 
konutlarda yerleşik bir eğitim ve yiyecek hizmeti sağlanmasına katkı sağlayacağız.

Ülkemizin doğal afetlere açık bir coğrafyada bulunmasından hareketle ilk olarak yaşanan büyük 
deprem sonrası ihtiyaçları gidermede kullanılacak olan bu mobil hizmet araçları ilgili konularda 
hizmet üreten diğer STK’lar veya özel teşebbüslerle yapılacak protokollerle sonrasında da ihtiyaç 
halinde kullanılacak uzun soluklu hizmete yönelik araçlar olacaklar. Kurulacak geçici konaklama 
alanlarının büyüklüğüne göre her gün 50/100 çocuk ile 1000/1500 kişinin sıcak yemek ve taze 
ekmek ihtiyaçlarını karşılaması planlanıyor. Ülkemizin geçtiği bu çok zor zamanlarda, önceliğimiz 
ve rehberimiz Rotary’nin 118 yıldır “tüm dünyada bizlere tuttuğu ışık” yani “kendinden önce hizmet” 
idealimiz. Biz buradayız, ülkemizin insanımızın hep yanı başındayız. Çünkü Rotary ile hayal ediyor, 
hayallerimizi hayatlara dokunarak gerçekleştiriyoruz.
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Samsun İlkadım Rotary Kulübü  – Diş Taraması Projesi
Samsun İlkadım Rotay Kulübü olarak Dostumuz Prof. Dr. Umur Sakallıoğlu’nun katkılarıyla 
Tepecik Şehit Adem Şengül İHO’da diş taraması projemizi, 6 Ocak Cuma günü 9.30’da 
gerçekleştirdik; çocuklarımıza diş macunu ve diş fırçası hijyen seti hediye ettik.

Silifke Rotary Kulübü  - Afet Farkındalık Eğitimi 

Silifke Rotary Kulübü  - Geleceğimi Planlıyorum Projesi

25 Ocak günü kulüp evimizde afet farkındalık eğitimini gerçekleştirdik. Mersin AFAD Şube Müdürü Fazile 
Hekim tarafından gerçekleştirilen eğitime Silifke Interact Kulübü de davet edilerek birlikte yapılmıştır.

“Geleceğimi Planlıyorum 2023” projesinde Silifke RK olarak 2 öğrencimizi İstanbul’a gönderdik.  Bostancı 
RK Elif başkana ve Bir Okulunuz Var Komite Başkanı Hüsnü Karaarslan’a sonsuz teşekkür ederiz. Mersin’de 
Şehitler Derneği’nde, Mersin Tece Polis Evi’nde şehit olan Sedat Gezer’in kızı Doğa’ya bilgisayar bağışı yaptık.

Silifke Rotary Kulübü  - SERÇEV Projesi
28 Ocak Cumartesi günü “Doktor Tavsiyesidir: Gülün” adlı stand-up gösterisinin tüm geliri yürütücüsü 
olduğumuz SERCEV Hayal Cafe Küresel Bağış Projemize aktarılacak olan projemizi gerçekleştirdik.
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Ünye Rotary Kulübü  - Uzun Süreli Tedavi Gören Çocuklar İçin Ünye Devlet 
Hastanesi’ne Tablet Bağışı 

Ünye Rotary Kulübü  - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi

Silifke Rotary Kulübü  - Afet Destek

Ünye Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk ve eşi Gülce, 
Başkan Yardımcısı Gökhan Gürsoy ve eşi Jale, Bölge Sekreteri Murat Turan ile birlikte Ünye Devlet 
Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Ateş’i ve Başhekim Yardımcısı Dt. Murat Çiçek’i makamlarında 
ziyaret etti. 09 Ocak Pazartesi günü yapılan ziyarette Ünye RK, hastanemizde uzun süreli tedavi 
gören çocuklarımızın tedavi süresi boyunca eğitimden geri kalmamaları ve daha keyifli vakit 
geçirmeleri adına Ünye Devlet Hastanesi’ne 3 adet tablet bağışında bulundu. 

Ünye Rotary Kulübü ve Ünye Maden Firması ortaklığında gerçekleştirilen ROTADOG “Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Projesi”nde, sahipsiz köpek dostlarımıza sürdürülebilir yaşam alanı sağlanması 
amaçlandı. 9 Ocak 2023 tarihinde Guvernörümüzün Kulübümüz ziyaretinde projemizin sunumunu 
yaptık. Bu proje ile 4 sahipsiz köpek dostumuz için barınma, beslenme, bakım, sevgi ve şefkat ortamı 
oluşturuldu.  Proje çerçevesinde, etrafı güvenli bir şekilde çitlerle çevrili toplamda 40 m² açık alan, 
4 adet kulübe, soğuk hava ve yağmur koşullarına karşı korunaklı mama ve su kapları temin edildi.

Geçmiş Dönem Guvernörü Erhan Çiftçioğlu’nun tedarik ettiği 50 adet çadırın, Hatay Kırıkhan Çadır 
Kenti’nin elektrik tesisatı yapımı ve malzeme tedariğini sağladık. Hep aydınlık hep sıcak olacak 
çadırlar. Silifke Rotary Kulüp evini bugüne kadar ayrı ayrı  9 kişilik depremzede 2 aileye açtık, 
konaklama imkanı sağladık. Kulüp evimizi yardım toplama noktası yaparak yardımlarım buradan 
dağıtılmasını sağladık.
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Kuru mamanın yanı sıra, işletmede catering hizmeti veren firmanın desteği ile artan taze  
yemekler ayrıştırıldıktan sonra köpek dostlarımıza düzenli olarak veriliyor. Buna ek, ilgili yasaya 
uygun olarak özel işletme yönetiminin köpekleri sahiplenmesiyle birlikte, köpek dostlarımızın artık 
çipleri de mevcut. Aynı zamanda, köpek dostlarımızın sağlık durumları ve gerektiği hallerde aşıları 
veteriner tarafından takip ediliyor. Ayrıca, köpek dostlarımız günün belli saatlerinde bu yaşam alanı 
dışında da güvenlik görevlilerimizin denetimi ve kontrolü altında daha serbest hareket edebiliyor. Ünye 
Rotary Kulübü olarak “Yaşamak Güzeldir, Yaşatmak Daha da Güzeldir!” diyerek başlattığımız bu sosyal 
sorumluluk projesinde, başta maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Ünye Maden Yönetimi olmak 
üzere, projeye destek veren tüm Ünye Maden çalışanlarına, işletmede hizmet veren güvenlik ve catering 
firma görevlilerine ve tüm Rotaryen dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ünye Rotary Kulübü  - Gazi Aileleri Tablet Bağışı
Ünye RK olarak dönemimizin yirmi üçüncü, Kulübümüzün 1640. toplantısını 31 Ocak Salı günü gerçekleştirdik. 
Toplantımızda, bizlerin huzuru ve mutluluğu için büyük fedakarlıklar yapmış iki gazi ailemizi ağırlamanın 
gururunu yaşadık. Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Ünye Başkanımız 
Murat Alemdar’ın destekleri ve katkılarıyla gerçekleşen bu toplantımızda, derneklerimizin çalışmaları 
konusunda sunumlar gerçekleştirdik. Aynı zamanda, geleceğe yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar 
konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Bu güzel toplantı vesilesiyle, gazilerimizin çocukları 
için 2 adet tablet desteğinde bulunduk. Toplantımıza katılımlarıyla bizleri onurlandıran iki gazi ailemize, 
Murat başkanımıza ve tüm Rotaryen dostlarımıza şükranlarımızı sunarız.
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Ünye Rotary Kulübü  - Geleceğimi Planlıyorum Projesi
“Bir Okulumuz Var” projesi kapsamında 21-28 Ocak tarihleri arasında 2420 Bölge Bostancı Rotary 
Kulübü ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşen “GELECEĞİMİ PLANLIYORUM GP 23” programı başarıyla 
gerçekleşti. 2430. Bölge’den 12 başarılı öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda Ünye Rotary 
Kulübü sponsorluğuyla Ünye’den Ünye Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kerem katılım gerçekleştirdi. 
“Geleceğimi Planlıyorum” Programının Amacı 11. sınıfta okuyan başarılı öğrencilerin, seneye girecekleri 
üniversite sınavı öncesinde vizyonlarını genişleterek kendileri için en doğru tercihleri yapmasını 
sağlamak ve motivasyonlarını artırmaktır.

Bu program ile birlikte programa seçilen başarılı öğrencilerimiz ilk kez uçak yolculuğu yapma, İstanbul’u 
ilk kez fiziki olarak deneyimleme imkanlarına sahip oldular. Program boyunca, başta Boğaziçi, İTÜ, 
Koç, Sabancı gibi köklü üniversiteler olmak üzere birçok üniversite kampüslerini ve fakülteleri görme 
ve değerlendirme fırsatları oldu. Ek olarak mezun olduktan sonra onları sahada bekleyen meslekleri 
bizzat yerinde nasıl çalıştıklarını görme ve ilgili meslek gruplarının uzmanlarıyla birebir söyleşiler 
gerçekleştirme imkanları oldu. Ayrıca İstanbul’un tarihi yerleri gezip aynı zamanda Türkiye Basketbol 
Federasyonu’nun davetiyle basket maçına konuk oldular. Hayatlarının dönüm noktalarında verecekleri 
kararları daha sağlam temeller üzerine kuracaklarına inandığımız genç arkadaşlarımıza başarılar 
diliyor, ileride hem yöremize hem ülkemize büyük faydalar sağlamalarını umuyoruz.
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Ünye Rotary Kulübü  - Afet Desteği
Ünye RK olarak 7 Şubat Salı günü içinde deprem bölgelerinde oluşabilecek kan ihtiyacı için kulübümüzden 
Rotaryen dostlarımız kan bağışında bulundu. Bir yandan kulüp üyelerimizle birlikte en hızlı şekilde kan 
bağışında bulunurken bir yanda da kan bağışlama problemi olmayan herkesi kan vermeye davet ettik. 
Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, enkaz altında bulunanlara ve yaralılara acil şifalar, arama ve 
kurtarma ekiplerine de kolaylıklar diliyoruz. Ünye Rotary Kulübü olarak deprem bölgesinde arama 
kurtarma ve enkaz çalışmaları için acil ihtiyaçlar doğrultusunda iş makinaları konusunda acil aksiyon 
aldık. Tüm planlamaları Ordu AFAD yetkililerinden gerekli izinler alınarak gerçekleştirdik.  Ünye Rotary 
Kulübü olarak Ünye Maden Firması’nın da desteğiyle 1 adet ekskavatör, 1 adet low-bed dorse, 1 adet tır 
ve 1 adet servis aracını arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olması için 8 Şubat 
çarşamba günü Adıyaman deprem bölgesine sevk ettik.  Bu ekipmanlarla beraber, bölgede gönüllü 
esasıyla hizmet edecek 3 iş makinası operatör ve 2 şoför arkadaşımızı deprem bölgesinde en az 2 hafta 
kadar kalacak şekilde barınma, uyku tulumu, kışlık kıyafetleri (polar vb.), iş güvenliği kıyafetleri (baret 
ve fosforlu yelek olmak üzere), yiyecek(konserveler ve bozulmayan bisküvi hazır çorba vb yiyecekler), 
su ve diğer benzeri ihtiyaçlarını da organize ederek gönderdik.

Bölgede görev alan tüm arkadaşlarımıza sabır ve kolaylıklar dileyerek uğurladık. Ünye Rotary olarak 
9 Şubat Perşembe sabahı, kulüp üyelerimizin tüm maddi ve manevi imkanlarını bir araya getirerek 
organize ettiğimiz 1 adet erzak tır ve 1 adet yakacak (odun) tır desteğini Ordu valiliğinden izinler alınarak 
Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi’ne sevk ettik. Öncelikle erzak tırında gönderilen ürünlere ilişkin 
ihtiyaç listesi detaylı bir şekilde hazırlanarak, raf ömrü uzun yiyecekler, konserveler, su, meyve suyu, süt, 
bebek maması, kadın hijyen ürünleri, el feneri, erkek- kadın- çocuk ve bebek kıyafetleri temin edildi. 
Ayrıca sevk edilen ürünler tek tek beden ve ürün tipine göre ayrıştırılarak ve dağıtımı kolaylaştırmak 
adına etiketli bir şekilde paketlendi. İkinci tır ise bölgedeki yardımsever ve depremzedelere ısınma 
kolaylığı sağlamak adına odun olarak gönderildi. Yola çıkan şoförlerin bu sevkiyatın en sağlıklı şekilde 
ulaştırması adına ekibe liderlik yapacak iki yetkin firma personeli ve Ünye Rotary Kulübünden Rtn. 
Dostumuz ve İnş. Müh. Kartal Ellibeş ve bir de gönüllü inşaat mühendisi ayrı bir araçla destek olarak 
gönderildi. Bölgeye daha önce giden firma çalışanı ve aynı zamanda AFAD görevlisi aktif bir şekilde 
yardıma katılan arkadaşlarımıza, firmaya ve kulübe süreç hakkında sürekli olarak yardımcı olmakta 
ve tüm ekibi orada koordine edecek şekilde planlandı. Bu destek projesinde yapılan yardımların en 
sağlıklı ve doğru bir şekilde ulaştırılması için tüm tedarik zincirinin doğru bir şekilde ele alınmasını ve 
organize edilen süreçlerden (dağıtım da dahil olmak üzere) emin olunmasını dikkate aldık. 
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Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. NYE RK olarak bölgemizde yer alan iki firmanın da iş birliğiyle daha önce yaptığımız 
makina & ekipman desteğine ilave olarak bir destekte daha bulunduk. 11 Şubat Cumartesi sevkini 
gerçekleştirdiğimiz bu destekte 1’er adet ekskavatör, tır, low-bed dorse, servis aracı ve bir miktar erzak 
ve yardımcı malzemeler yer aldı. Ekipte gönüllü olarak 2 operatör ve 2 sürücü arkadaşlarımız olmak 
üzere toplam 4 değerli dostumuz yer aldı. Bu desteğimiz de tüm ilgili birimlerden izinler alınarak sevk 
edildi.  Adıyaman bölgesinde arama, kurtarma ve enkaz çalışmalarında görev alan arkadaşları sabır ve 
kolaylıklar dileyerek uğurladık. ÜNYE RK olarak bölge firmalarının da katkılarıyla ile birlikte Ordu AFAD 
yetkililerinin koordinasyonu ve bizlere bildirdikleri ihtiyaçlar doğrultusunda 15 Şubat Çarşamba günü 
iş makinaları başta olmak çeşitli desteklerde bulunduk. Bu desteklere ek olarak deprem bölgelerinden 
biri olan Adıyaman için barınma ve ısınma konusunda acil ihtiyaç olduğu bilgisini aldık. Bu talep 
doğrultusunda hazırladığımız son sevkiyatımızda, 10 kişilik yatak kapasiteli konteyner barınma alanını, 
tüm diğer barınma malzemeleriyle birlikte (yorgan, yastık, nevresim, havlu vs.) organize ettik. Bu 
ihtiyaçlara ek olarak 4 adet tüplü ısıtıcı, 20 kişi için kafa feneri, işçi tulumu, güvenlik ayakkabısı, baret 
ve dizlik gönderimini sağladık. Ayrıca, bölgedeki en ciddi ihtiyaçlardan biri olan ısınma için daha önce 
gönderilen 1 tır odun desteğine ilaveten 1 tır daha yakacak desteği sağladık. Bu desteklerimizi hızlı 
bir şekilde Adıyaman ilinde görev alan AFAD yetkililerimize teslim ettik. Bölgede görev alan tüm AFAD 
çalışanlarımıza sabır ve kolaylıklar diliyoruz.
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Bölgemizden Haberler
Samsun RotaKids Kulübü Charter Töreni 12 Ocak 2023 Perşembe günü gerçekleştirildi. 
Hoş geldin RotaKids Kulübümüz!

Samsun RotaKids Kulübü Charter Töreni
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Dönemimizin dördüncü, bölgemizin 159. RYLA Semineri 19-22 Ocak 2023 tarihlerinde
Eskişehir Anadolu ve Eskişehir Yunus Emre Rotary Kulüpleri ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

26 öğrencimizin katılım sağladığı seminerde, Bölge RYLA Ana Komite Başkanı Alper Ayalp’in açılış 
konuşması sonrasında Eskişehir Yunus Emre RK Dönem Başkanı Serkan Kavalcıoğlu, 11. Grup 
Kulüplerinden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Taner Alkara, Geçmiş Dönem Dönem Guvernörümüz 
Kemal Ketrez, BRT Yardımcısı Bilge Kaan Bıkmaz, Eskişehir Anadolu RK RYLA Komitesi Başkanı Göksal 
Günaydın ve Bölge Gençlik Değişim Komitesi Başkanı Can Çığırgan’ın konuşmalarının ardından 
birbirinden değerli konuşmacılarımız yer aldılar.

159. RYLA
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Dönemimizin 3. Üye Uyum Kampı Malatya Arslantepe Rotary Kulübümüz ev sahipliğinde
28 Ocak 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Bölge Guvernörü Emre Öztürk, Geçmiş Dönem 
Guvernörü Korhan Atilla, Bölge Sekreterleri Deniz Gürsoy Ayalp, Kemal Attila ve Murat Turan 
tarafından verilen eğitimlerde Rotary Vakfı, programları, kuralları, projeleri ve etkinlikleri sunumları 
yer aldı. Rotary bilgilerimiz tazelendi, yeni üyelerimizin de Rotary bilgilerine yenileri eklendi.

28 Ocak 2023 Malatya Üye Uyum Kampı
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UR 243. Bölge 1981-1982 Dönem Guvernörü Selçuk Somer
Yenimahalle RK / Rtn. Enver Yıldırım’ın annesi Fatma Yıldırım
Ankara Beysukent RK / Rtn. Cemile Kılıç’ın babası Sabri Saygılı
Mersin Kızkalesi RK / Rtn. Filiz Derkuş Kaplancık’ın kayınvalidesi Şermin Kaplancık
Ankara Tunalı Hilmi RK / Rtn. Deniz Erdem’in annesi Cahide Erdem
Adana Güney RK / GDB. Sema Kozan’ın annesi Gülten Çiğdem
Antalya Perge RK / GDB. Abbas Soner Soyyiğit’in annesi Gülebatın Soyyiğit
UR 2430. Bölge 1997-1998 Dönem Guvernörü Merhum Arif Tamaç’ın eşi Nevin Tamaç

Adana RK / Rtn. Zeki Yüzüak
 Antalya Olimpos RK / Rtn. Gökçe Cengiz’in babası Mustafa Cengiz
Anatolia RK / Rtn. Murat Avunduk’un kayınpederi ve Rtn. Şule Avunduk’un babası Mehmet Emin Asar
Antalya Olimpos RK / DB Hande Yurdakul’un babası GDB Atıf Özkaya
Ankara Emek RK / GDB Ercüment Bingöl’ün eşi İlknur Bingöl
Samsun Karadeniz RK / GDB Yaşar Cengiz

Rotary ailemizin başı sağ olsun.

OCAK AYI KAYBETTİKLERİMİZ

ŞUBAT AYI KAYBETTİKLERİMİZ
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Toros Rotary Kulübü üyesi Rtn. Mehmet Kazım Yeşil ve eşi Ümmü Seda Yeşil’in Derin Naz isimli 
bebekleri dünyaya gelmiştir.

Ankara Koru Rotary Kulübü Dönem Başkanı İlayda Helvacı ve eşi Ankara Beysukent Rotary Kulübü 
üyesi Rtn. Semi Helvacı’nın Atlas isimli bebekleri dünyaya gelmiştir.

Bebeklerimize bir ömür sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

OCAK  - ŞUBAT AYI MUTLU HABERLERİMİZ
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Komitelerimizden
Haberler

Sevgili Rotaryen dostlarım. Rotary’nin en etkili gençlik programlarından 
birisi de Uluslararası Gençlik Değişim programıdır. Program bölgeler 
arasında karşılıklı kültür değişimi ile dünya barışı ve anlayışına gençler 
üzerinden bir yol çizerek hizmet eder. Program iki ayrı kategoride 
yapılmaktadır.

1. Uzun Dönem 

Uzun Dönem Gençlik Değişim Programı, bölgeden bölgeye farklılıklar 
gösterse de 15-18 yaş aralığında öğrencilerin katılabileceği 11 ay süren aile yanında konaklamalı, 
Rotaryen olup olmadığına bakılmaksızın ülkemizin tanıtımını yapabilecek öğrencilerin bir 
mülakatla seçildiği, gidilen ve gelinen bölge ve tavsiye eden kulüplerin himayesinde, çok ciddi 
kuralları olan bir programdır. Burada hedef diğer ülkede eğitim değil kültürel aktivitelerin öne 
çıkartılarak öğrencilerin farklı kültürleri tanıyarak bir dünya vatandaşı olmalarını sağlamak, kişisel 
gelişimlerini farklı bir ortamda tamamlamaları esasına dayanır. Giden öğrenci okul, konaklama ve 
yemekleri için para ödemez, harçlık denilen bir miktar 50-100 USD para alır. Karşılığında buraya 
gelen öğrenci için de aynı şartlar geçerlidir. Öğrenci gönderen kulüp gelen öğrencinin tüm 
masraflarını üstlenir. Ulaşım ve sigorta ise katılacak öğrenciye aittir. 

2. Kısa Dönem

Kısa Dönem Gençlik Değişim Programı, genellikle her bölgenin kendisi için yıllardır yaptığı gençlik 
kamplarına katılım şeklinde olur. Bu kamplar yaklaşık 10-30 gün süreli, bazen belli bir tema üzerine 
yoğunlaşmış kamplardır. Katılım için yaş grubu 15-21 olarak değişmektedir. Kampların bir kısmı 
öğrenciden makul bir miktar katılım payı almaktadır. Uçak biletleri ve sigorta katılan öğrenciye 
aittir. Kısa dönemde bazen aile yanı değişimler de yapılabilmektedir.
Bu dönem Antalya Olimpos, Kastamonu, Ankara Maltepe, Adana Çukurova, Adana Güney, 
Adapazarı Çark kulüplerimiz uzun dönem öğrenci göndermiş ve ağırlamaktadırlar. Kısa dönem 
kampları için de muhtelif kulüplerimizin önerdiği 26 öğrenci kamplara gönderilmiştir. 
Gelen ve giden öğrencilerimiz uyum kampının ardından Rotary faaliyetlerini devam 
ettirmektedirler. Gelen öğrencilerin pek çoğu ülkemizin tanıtımında yer almış ve Rotary’nin 
kuruluş günü için hazırladıkları video kliple ülkemizi tanıtmışlardır. Bu vesile ile böyle bir programı 
kusursuza yakın bir şekilde götüren GPO Saygın Yazıcıoğlu’na, Uzun Dönem Sorumlumuz Gizem 
Baştaş’a Kısa Dönem Sorumlumuz Zeynep Berberoğlu’na Destek Komite Başkanımız Meltem 
Tamgül’e, tüm komite danışmanlarımıza, komite üyelerimize, her zaman üst seviyede yanımızda 
olan Rotexlerimize de teşekkürü borç bilirim.

RSS
L. Can Çığırgan
GD Kom. Bşk.
2430. Bölge 

Rotary’de Gençlik Değişim
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Rotaract Haberleri
6 Şubat sabahı meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi ile birlikte hemen rotaraktörler 
olarak sahaya inerek bölgede bulunan ihtiyaçları tespit etmeye başladık. İskenderun ve Adıyaman 
Çadır Kent’in kurulumu ile birlikte sahada aktif rol aldığımızı gösterdik. Ankara’da bulunan 18 
Rotaract kulübü olarak ortak bir bildirgeye imza attık ve dönem sonuna kadar sadece deprem 
bölgeleri ve depremzedelere yönelik çalışmalar sergileyeceğimizin teminatını verdik. Ankara’da 
bir merkez kurarak kulüplerimizin yardımlarını burada toplayarak her hafta sonu çadır kente 
göndermesine yardımcı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ankara kulüpleri ana koordinasyon, 
ikmal ve çadır kent gibi kendi içinde komiteler kurarak bölgenim her türlü ihtiyacına hızlı bir şekilde 
cevap vermeye devam edecektir.

En derin Rotaractör sevgi ve saygılarımızla…
Tüm Rotary camiasına bildiririz.

-Ankara Kocatepe Rotaract Kulübü
-Ankara Çayyolu Rotaract Kulübü
-Ankara İncek Rotaract Kulübü
-Ankara Koru Rotaract Kulübü
-Ankara International Rotaract Kulübü
-Ankara Rotaract Kulübü
-Ankara Ulus Rotaract Kulübü
- Ankara Kavaklıdere Rotaract Kulübü
-Ankara Beysukent Rotaract Kulübü

Ankara İncek Rotaract olarak İskenderun’da kurulan Rotary Çadır Kent’e Doktor Üyemiz Deniz Honamlı 
Ankara’dan giden ekiple beraber giderek sağlık ihtiyaçlarında yardımcı oldu. Deprem bölgesine 
toplanan yardımlar için kulübümüzden 40 adet dolu powerbank ve oyuncak gönderildi. Ayrıca 630 
kilo deterjanın İskenderun’a gidecek olan ekibe teslim edilmesi konusunda yardımcı olduk.

-Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü
-Ankara Kızılay Rotaract Kulübü
-Ankara Gaziosmanpaşa Rotaract Kulübü
- Ankara Maltepe Rotaract Kulübü
- Ankara Tandoğan Rotaract Kulübü
- Ankara Başkent Rotaract Kulübü
- Ankara Çankaya Rotaract Kulübü
- Ankara Gazi Rotaract Kulübü
- Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü

Ankara İncek Rotaract Kulübü



89

Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü olarak dönemimizin 2. flama değişimini Budapest International 
Rotaract Kulübü ile gerçekleştirdik. 

Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü olarak “Her Yaş İçin Kıyafet” projemizin 2. etabını gerçekleştirdik. 
Kulüp üyelerimizin destekleri ile topladığımız kullanılabilir durumdaki kıyafetleri Ankara Üniversitesi 
Kıyafet Bankası’na kulübümüz adına bağışladık. 

“Her Yaş İçin Kıyafet” Projemiz

Budapest International Rotaract Kulübü İle Flama Değişimimiz
Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü

Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü
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Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü olarak “Her Yaş İçin Kitap” projemizi hayata geçirdik. Teknoloji 
Ar-Ge Bilim İnovasyon Derneği (TABİD) ile iş birliğinde bulunarak kitapları Ankara-Mamak çevresindeki 
kütüphanesi olmayan okullara ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi’ne ulaştırarak destekte 
bulunduk. TABİD Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Başar’ı ziyaret ederek kitaplarımızı teslim ettik.

Geçtiğimiz eylül ayında AFAD Afet Farkındalık Eğitmenlik Sertifikası alan Afet Komitesi Başkanımız 
Rtc. Yekta Cemre Özdemir ve Meslek Hizmetleri Komitesi Başkanımız Rtc. Mahmut Bedirhan Doğan 
dostlarımız kulübümüze Afet kapsamında çok kıymetli bilgiler verdiler. Eğitim sonunda, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığından katılım belgelerimizi aldık. Kendilerine sunumları için teşekkür edip 
günün anısına polio ile mücadelemiz kapsamında Polio Bağış Sertifikalarını verdik.

AFAD Afet Farkındalık Eğitimimiz

“Her Yaş İçin Kitap” Projemiz
Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü

Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü
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Ankara Koru Rotaract Kulübünün, 1 Mart Dünya İltifat Günü’ne özel kulüpler arası kartpostal 
yarışmasına, hazırladığımız 2 kartpostalla katılımcı olduk.

25 Ocak Tarihinde; Fanzine Cafe’de Set Arası Kahve Molası Etkinliğini, Kızkalesi Rotaract Kulübü 
liderliğinde, Kızılay Rotaract Kulübü ve Kocatepe Rotaract kulübü ile düzenledik. Bu etkinliğin geliri; 
Mersin Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybol sahasında yapacağımız iyileştirmelere 
kullanılacaktır. Bizimle bu projeyi yaptığı için; Kızılay Rotaract Kulübü’ne ve Kocatepe Rotaract 
Kulübü’ne teşekkür ederiz. Ayrıca bizi yalnız bırakmayan; Mersin Kızkalesi Rotary Kulübü Asbaşkanı 
Timur Dikici’ye, Mersin Kızkalesi Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Serdar Helvacı’ya, Bafra 
Kızılırmak Rotary Kulübü Gelecek Dönem Başkanı Zergün Demirci Deliorman’a ,katılan tüm üyeler ve 
misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz.

Set Arası Kahve Molası Etkinliği

Geleneksel Kartpostal Yarışması
Ankara Koru Rotaract Kulübü

Mersin Kızkalesi Rotaract Kulübü
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9.Grup Kulüpleri olan Gaziantep Alleben Rotaract Kulübü, İpekyolu Rotaract Kulübü, Kavaklık 
Rotaract Kulübü ve Yesemek Rotaract Kulübü; Down sendromlu bireyler için Feelmosome gönüllüleri 
ile birlikte ortaklaşa olarak DOWN FUN FEST etkinliği düzenledi. 21 ocak tarihinde, Gaziantep Grand 
Hotelin mekan sponsorluğunda down sendromlu bireyler ve aileleri için çeşitli eğitici ve eğlendirici 
atölyelerin olduğu festivali gerçekleştirdik. Müzik ve dans gösterilerinden el ve yüz boyamaya, 
kurabiye yapımından el sanatları yapımı atölyesine, obezite-diyet danışmanlığı ve evcil hayvan 
farkındalığı bilgilendirme masalarına kadar çeşitli alanlar oluşturulmuş ve misafirlerin de katılımı 
ile festival havasında bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Katılan tüm misafirlere, atölye uygulayıcılarına, 
gönüllülere ve Rotaract dostlarımıza teşekkür ederiz.

“Bir Okulumuz Var” projesi kapsamında Şanlıurfanın Haliliye ilçesinde bulunan İncirağacı köy okuluna 
eğitim materyalleri ve birtakım ihtiyaç malzemeleri sağladık. Köy okulunda bulunan anaokulu ve 
ilkokulun eğitim malzemeleri, öğretmen masası, sandalyesi, sınıflara halılar, öğrenci sıralarının örtüleri, 
sınıf askılıkları ve öğrencilere atıştırmalıkları götürdük. Kulüp üyelerimizin yanı sıra ülkelerindeki 
savaştan dolayı şehrimize taşınan ve gönüllü çalışmalara destek sağlayan Ukraynalı gönüllüleri katılımı 
ile çocuklara el ve yüz boyama etkinliği de gerçekleştirdik.  Etkinliği çocukların da dâhil olduğu aile 
fotoğrafı çekimi ile tamamladık.

Bir Okulumuz Var!

Down Fun Fest
Gaziantep Allaben  - İpekyolu - Kavaklık  - Yesemek Rotaract Kulüpleri

Gaziantep Yesemek Rotaract Kulübü
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“Hayallerimi Boyuyorum” projesi ile dezavantajlı bölgelerde bulunan anaokulu ve ilköğretim 1.sınıf 
öğrencilerinin ince kas becerilerini ve görsel becerilerini artırmak amacıyla, uzman eğitimci ve 
eğitim psikologlarının denetiminde hazırlanan boyama kitaplarının dağıtımına başladık. İlk etapta 
40 adet boyama kitabını, Şanlıurfa’da bulunan İncirağacı köy okulundaki öğrencilere ulaştırdık.
Bu projeyi, Yesemek Rotary ailesi olarak; Yesemek Rotary Kulübü, Yesemek Rotaract Kulübü, 
Yesemek Interact Kulübü ve Yesemek Rotakids kulüpleri olarak ortaklaşa gerçekleştirmekteyiz. 
Hazırlanan 250 adet boyama kitabı dezavantajlı bölgelerde bulunan okullardaki öğrencilere ara 
dönem tatilinden sonra dönem başlangıç hediyesi olarak takdim edilecektir.

Hayallerimi Boyuyorum
Gaziantep Yesemek Rotaract Kulübü



Interactlarımızdan
Haberler
Ankara Maltepe Interact Kulübü
4 Şubat 2023 tarihinde Ankara Maltepe Rotary Kulübü Dönem Başkanı Feride Bahar Ürtiş Interact 
kulübümüzle birlikte “Interactlar Mutfakta” etkinliği ve atölye çalışması yaptılar. Başkanımızın 
eğitmenliği üstlendiği atölye çalışmasında börekler hazırladılar. Etkinliğe, Interact Bölge Temsilcisi 
Didem Neva Ürtiş, Rotex Begüm Rana, Gaziantep Yesemek Interact Kulübü Dönem Başkanı Berke 
Maraş’a da katılmışlardır.  Etkinliklerini başarıyla tamamlayan Intractlar  “Başarı Belgeleri”ni Interact 
Bölge Temsilcisi Didem Neva Ürtiş’in elinden aldılar. 
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Ankara Maltepe Interact Kulübü

Gaziantep Yesemek Interact Kulübü 

Eskişehir Anadolu TED Interact Kulübü 

Karadeniz Ereğli Interact Kulübü 

Interact bölge temsilcimiz Neva’nın öncülüğünde ve katılımıyla 4 gündür Ankara’daki farklı 
yerlerdeki yardım merkezlerinde en az 2,5 saat boyunca koli yapma, koli paketleme ve tıra yükleme 
gibi görevler yaptık. Bunun dışında maddi destekler de yaptık. Arcadium’un oradaki Adana Rotary 
Üssü’ne giden Rotary Deprem tırımız içinde 5 saat her türlü şekilde destekte bulunduk.

1. gün akşamı Festival Park’a makarna arabası ayarladık, o arabanın suyunu elektriğini ayarladık, yaklaşık 
1000 kişilik makarna dağıttık. 
2. gün öğlen battaniye dağıttık akşama doğru Nurdağı’na gittik enkazlardaki arama kurtarma ekiplerine 
yardık ettik. Sonrasında çadırların olduğu bölgedeki insanlara yemek servisi yaptık ayrıca 100 kişilik 
battaniye getirdik yanımızda onları verdik. 
3.  gün öğlen Binevler Anadolu Lisesi ve Bedrettin Ayni Lisesi’ne gittik (yan yanalar). 120 AFAD çadırı kurduk. 
4. gün koordine merkezinden yardımları yönlendirdik. 5. gün (bugün) tuvalet yaptırdık 3 kadın 3 erkek 
olacak şekilde çadırların yanına götüreceğiz ve öğlen koordine merkezinde toplanıp görev paylaşımı 
yapıp işe koyulacağız.

2000 liralık alışveriş yaptık. Ekstra battaniye yorgan pantolon falan da götürdük zaten birçok şeye 
de yardım ettik, kolileme işlemlerini yaptık. 

1. Biz Ereğli’de olan Kızılay’ın açtığı yardım yerine ayrı ayrı bağış yaptık.
2. Salı günü kulüp olarak bir daha gideceğiz o zaman da gıda ve hijyen bağışı yapacağız.
3. Kıyafet battaniye göndermiştik.
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Adana Güney Interact Kulübü 

Eskişehir Anadolu Çağfen Interact Kulübü 

Gaziantep İpekyolu Interact Kulübü 

Adana Seyhan Interact Kulübü 

Ankara Kızılay Interact Kulübü 

Ankara Emek Interact Kulübü 

Antalya Perge Interact Kulübü 

1. Adana Kadın Kooperatifleri’nde depremzedelere sandviç hazırladık.
2. Rotaract abilerimizle beraber tır yükleyip indirdik.
3. Rotary’nin hesabına para toplayıp bağış yaptık.

Salı günü kulüp olarak halk merkezindeydik gelen yardımların poşetlenmesine ve tasnifine yardımcı 
olduk, 7 saat ordaydık. Adıyaman’a ve Gaziantep’e 4 tır gönderdik. Ayrıca bugün kendimiz battaniye, 
atkı, bere, patik ve kuru gıda yardımında bulunduk. Yoğunluktan fotoğraf çekme şansımız olmadı yarın 
tekrardan yardıma gideceğiz.

1. Yardımların düzenlenmesine yardım edildi ve daha çok kültür kolejinde yardım ettik.
2. Bebek bezi, ped, yumurta ve mont dağıtıldı.

1. Biz 3-4 gündür Seyhan Rotary’nin gönderdiği tırlara hem kıyafet, kuru erzak, battaniye gibi gerekli 
yardım malzemeleri topluyoruz hem de oradaki depoda yerleştirme, koli hazırlama ve paketliyoruz.
2. Ekstradan 200 kebap dürüm, 200 ayran, 480 şişe de su dağıttık ve oradaki insanlarla vakit geçirdik 
özellikle çocuklarla.

Macunköy metro önü toplama alanında gönüllü olarak yardımların paketlenmesinde görev aldık.

7-8 Şubat günleri Emek Interact olarak bağışların ve yardımların paketlenip tırlara yüklenmesine 
yardımcı olduk.

7 Şubat, dayanışmanın 2. gününde Antalya Afet Merkezi’ndeydik (Cam Piramit). Depremzedelere ve 
deprem bölgelerine gidecek kolilerin hazırlanmasında ve taşınmasında yardım ettik. 

Mersin Silifke Interact Kulübü 
Salı gününden itibaren biz de öncelikle İskenderun’a hareket eden Silifke Devlet Hastanesi doktorlarımıza 
ve sağlıkçılara iki araç için destek verdik. Dağıtımı direkt onlar tarafından sağlandı. Ardından Silifke 
Rotary Kulüp Evi’ni lojmana dönüştürdük. Antakya’dan gelen 9 kişilik iki ailemizi burada misafir 
ediyoruz. Ailenin bir üyesi çarşamba günü göçükten çıkarılabilmiş. Tedavisi devam ediyor. Kulüp evi 
ayrıca toplama merkezi. İlçemize, çevremizdeki yazlık ve kamplara yerleştirilen depremzedelerimiz için 
battaniye, ısıtıcı, kıyafet, her türlü gıda ve hijyen malzemesi sağlıyoruz. İskenderun’dan gelen 8 kişilik 
iki aileyi yine hami kulübümüzün hazır ettiği eve yerleştireceğiz. Dün yeni doğum yapmış depremzede 
anne ve bebeği içinde temel ihtiyaçlarını teslim ettik. Kulüp evi toplama merkezi olarak organize 
şekilde dağıtım yapıyoruz.

Eskişehir Gordion Interact Kulübü 
1. Rotary’nin hesabına 1.500 TL yatırdık.
2. Valiliğin yardım kampanyasına yardım ettik 2 tır gönderdik.
3. Okulumuzda yardım topladık 1 kamyon yardım gönderdik.
4. Sosyal medyada nasıl yardım yapılabileceği hakkında paylaşımlar yaptık.



Emek Interact Kulübü 
Ocak ayinda Emek interact kulübü olarak prolas’in yardımıyla kedi evi yaptik.

TED Interact Kulübü 
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Eskişehir Anadolu ve Eskişehir Yunus Emre Rotary Kulüplerinin düzenlediği 159. RYLA’ya kulübümüzün 
başkanı katılım gösterdi. Ted Interact’ta Kariyer Zirveleri’nin II.si olarak Eskişehir Anadolu Rotary kulübü 
ile ortak olarak Siber Zorbalık başlığı altında Dr. Ufuk Eriş ile bir konferans düzenledik.
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İpekyolu Interact Kulübü 
Bölge projemiz olan “Sıcak Patiler” projesini tamamladık. Kedi evlerimizi tahtadan yaptık, 
yağmurlu havalarda içine su geçirmesin diye hem naylonla kapladık hem de altını yüksek yaptık. 
İçine de kedilerin sıcak durması için bir minder koyduk. Gaziantepteki İnteract kulüpleri olarak 
otizim vakfinda eğitim gören arkadaşlarımızla birlikte kurabiye yaptik. Bu projemize Rtc-Itc-
Rotakids Komitesi Başkanı Tayfun Sakıcı ve Interact bölge temsilcimiz Neva Ürtiş de katıldı çok 
eğlenceli ve keyifliydi.

İpekyolu İnteract olarak 29 Ekim balosunda gelir elde ettiğimiz yıkanabilir ped projesini yetim 
koordinasyon merkezinde ihtiyacı olan genç kızlara dağıttık aynı zamanda hijyen konusunda 
yine genç kızlara bilgilendirmeyi Dr. Jülide Aksoy yaparak projemize katıldı Bu projemize Rtc-Itc-
Rotakids Komitesi Başkanı Tayfun Sakıcı ve Interact bölge temsilcimiz Neva Ürtiş katılarak bizlerin 
yanInda oldu.

Gaziantepteki interact kulupleri ile birlikte patili dostlarımız için evler yaptık Interact bölge 
temsilcimiz Didem Neva Ürtiş’in katılımı ile Gaziantepteki interact kulüpleri ile ortak toplantı 
gerçekleştirdik. Toplantıda yaptığımız yapacağımız projeler hakkında Interact bölge temsilcimize 
bilgi verdik.
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İskenderun Interact Kulübü 

Gaziantep Yesemek Interact Kulübü 

Halka açık ücretli bir Workshop etkinliği düzenleyip elde ettiğimiz gelirle fidan satın 
aldık. Interact bölge temsilcimiz Didem Neva Ürtiş ile Cumhuriyet İlkokulunda 45 adet 
fidan ekimi etkinliği gerçekleştirdik.

İlk projemiz bölge projemiz olan “Kedi Köpek Evi” projesiydi. “Sevgili İpekyolu, Alleben ve 
Zeugma Interact ile birlikte kapı şeklinde kesilmiş ve kesilmeyen lastikleri vidaladık, sonrasında 
üstüne sert alüminyumdan su geçirmeyecek şekilde yapılan kapakları vidaladık ve altına da 
strafor köpük ile battaniye sererek sevimli dostlarımız için bu soğuk ve yağışlı kış günlerinde 
onların barınabileceği sıcak bir yuva yaptık. Bunları vakıfların özel olarak belirlediği bölgelere 
koyacağız ve yanlarına birer kap mama ve su bırakacağız. Her klüpten görevliler seçip belirli 
günler o yem ve suları tazelemelerini isteyeceğiz. Projemize sevgili IBT’miz Didem Neva Ürtiş de 
katıldı ve çok yardımcı oldular.

2.projemiz  Otizim Vakfındaki çocuklara kurabiye yapmaktı. “Gaziantep Interactları olarak 
Gaziantep Otizim vakfındaki dostlarımız ve kardeşlerimize güzel bir gün geçirmek maksatıyla 
onlarla birlikte kurabiye yapmak istedik. Sevgili IBT’miz Didem Neva Ürtiş; Rotaract, Interact 
ve Rota Kids Ana Komite Başkanımız sayın Tayfun Sakıcı da bizlerle birlikteydi. Oradaki 
Interactörlerimizle birlikte çok güzel kurabiyeler yaptık ve bu oradaki çocukları çok mutlu etti. 
Onların mutluluğunu görmemiz bizi onlardan çok daha mutlu etti.
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Sayılarla
Rotary

ROTARY          84 KULÜP 2249 ÜYE
ROTARACT      39 KULÜP 787 ÜYE
INTERACT       45 KULÜP 1500 ÜYE

ROTARY          70 KULÜP 1720 ÜYE
ROTARACT      41 KULÜP 610 ÜYE
INTERACT       25 KULÜP 326 ÜYE

ROTARY          98 KULÜP 2317 ÜYE
ROTARACT      58 AKTİF KULÜP 796 ÜYE
INTERACT       31 KULÜP 750 ÜYE

ROTARY          36,919 KULÜP 1.189,605 ÜYE
ROTARACT      11,192 KULÜP 174,997 ÜYE
INTERACT       14,911 KULÜP 342,953 ÜYE

2420. Bölge

2430. Bölge

2440. Bölge

Dünyada


