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otary’nin uluslararası boyutunu algılamanın en iyi
yöntemlerinden biri konvansiyona katılmaktır. Bu
nedenle Uluslararası Rotary konvansiyonlara önem
vermektedir. Rotary dergisi olarak da her yıl dönemin ikinci
sayısında, o yıl yapılacak olan konvansiyon şehrinin resmini
kapakta kullanıyoruz. 2014 yılı konvansiyonu 1-4 Haziran
tarihleri arasında Avustralya’nın Sydney şehrinde yapılacak.
Avustralya her ne kadar Türkiye’ye en uzak noktalardan biri
olsa da, gerçekten ilginç bir kıta. Özellikle de Sydney kenti
görülmeye değer. Dergimizin sayfaları arasında The Rotarian
Editörü’nün Sydney ile ilgili yazdığı ve resimlerle süslediğimiz
makaleyi bulacaksınız. Konvansiyonu fırsat bilip Avustralya
kıtasını görmeniz ve Avustralyalıların ne kadar cana yakın
insanlar olduğunu izlemenizi tavsiye ediyoruz.
Uluslararası Rotary Eylül ayında web sitesinin tasarımı ve
yapısını değiştirdi. Artık Rotaryenlerin kendilerini ilgilendiren
alanlar ile ilgili dünyadaki diğer Rotaryenler ve kulüpler ile iletişim kurmaları daha kolay bir şekil almış bulunuyor. İnternet
sitesini öğrenmenin en iyi yolu onu ziyaret etmektir. Siz de
rotary.org sitesini ziyaret ederek yeni olanakları değerlendirin,
özellikle de vakıf tarafından desteklenebilecek projelere partner bulmada yaratılan imkanlardan faydalanın.
Uluslararası Rotary “marka” olma yolunda da önemli adımlar attı. Bu çalışmaların grafik yansımaları da “logonun” ve
“Rotary” kelimesinin yazı karakterinde görüldü. Dergimizin
sayfalarında bu konudaki son durum hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2440. bölgede 4-6 Ekim tarihlerinde önemli bir faaliyet
gerçekleşti. UR’nin Zon 20B Halkla İlişkiler Vakıf Semineri
İzmir’in tatil yöresi Özdere’de yapıldı. 250’den fazla katılımcı
Vakıf ve Halkla İlişkiler konusunda önemli bilgiler edindiler.
Dergimizin geçen sayısında sizlerden dijital veya basılı yayın konusunda tercihinizi belirtmenizi istemiştik.
Birçoğunuzdan cevap geldi. Kasım- Aralık sayısından itibaren
bu isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağız. O nedenle, bu
sayıda da dergiyi dijital ortamda takip edeceğini belirtmiş
olanlara da basılı deriyi gönderiyoruz. Ancak, dijital olarak
hazırlanmış dergiye “rotarydergisi.com.tr” adresinden her
zaman için ulaşabilirsiniz.
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“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup,
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”

4 - R O TA R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 3

Kurucusu
2430. Bölge
Rotary Yayın ve İletişim
Hizmetleri A.Ş. adına sahibi
Gündüz Hek imgil
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Rotary Dergisi iki ayda bir
yay ınlanır.
Dergide yay ınlanan yazıların
fik ir sorumluluğ u
yazı sahiplerinindir / Dergide yer
alan yazılar “Rotary Dergisi” adı
belirtilerek iktibas edilebilir.
Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın
(İki ayda bir yayınlanır)
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İç Sayfalar
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1.400,00 TL
850,00 TL
850,00 TL
800,00 TL
450,00 TL
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Ahmet S. Tükel
1571 Sokak No: 16 Çınarlı 35110
İZMİR
Tel: (232) 461 96 42
Fax: (232) 461 96 46
e-mail:rotarydergisi@gmail.com
Osman Kaya
Tel: (212) 212 02 40
okaya@universaldil.com.tr
Bask ı ve Hazırlık:
Tükelmat A.Ş.
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Eylül
Yeni web sitemizi keşfedin

P

aul Harris’in meşhur bir sözü var: “Değişen bir dünyadayız: Onunla
beraber değişmeye hazır olmalıyız. Rotary’nin hikayesi defalarca tekrar
tekrar yazılmalı.” Hiç bir zaman Paul Harris’in internet çağı ile ilgili
düşüncelerini öğrenemeyeceğimize rağmen, onun Rotary web sitesi düşüncesi
hakkında ne söyleyebileceğini tahmin ediyorum: sadece bir sitemizin olmasını
değil, en iyisini yapmamızı, teknolojideki ilerlemelere ayak uydurabilen ve her
zaman Rotaryenlerin ihtiyaçlarına cevap veren bir sitemizin olmasını isterdi.

Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı Ron D.
Burton’un konuşmaları
ve başkanla ilgili
haberleri
www.rotary.org/
president adresinde
bulabilirsiniz.

Konsept oluşumundan tamamlanıncaya kadar süren iki yıllık bir tasarım sonunda sizlere gururla rotary.org sitesinin devreye girdiğini ve tüm Rotaryenler ve
kullanıcılara açıldığını bildirmek istiyorum. Sizlerin istemiş olduğu bir çok özelliklere sahip olan web sitemiz, iyileştirilmiş arama fonksiyonu ve navigasyon, dünyanın çeşitli bölgelerindeki Rotaryenlerle temas kurma imkanı ve sizin için ilginç
olan konularla direkt bağlantı kurmanızı sağlayacak kişiselleştirilebilen bir yapıya
sahip oldu.
Rotary’nin yeni web sitesi aslında iki siteden oluşuyor. Birincisi Rotary ailesine, ikincisi ise Rotary ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişilere yönelik. Bir hesap
yarattığınız zaman ve üye olarak siteye girdiğinizde, bir çok yeni Rotary aracına ulaşabileceksiniz. Bunlardan birincisi Rotary Club Central olarak adlandırılan ve kulüplerin hedef tespitlerini verimli ve etkin yapmalarını, ilerlemeleri kayıt altına almayı ve bir yönetimden diğerine sürekliliği sağlayan bölüm.
İsterseniz, sizinle aynı ilgi alanlarını paylaşan Rotaryenleri bulmak ve onlarla konuşmak için grup yaratabilirsiniz. Fikir ve tecrübelerinizi paylaşabilir ve başkalarının dünyanın değişik yerlerindeki tecrübelerini öğrenebilirsiniz. Bu imkan sayesinde, yapmayı planladığınız projelerin benzerlerini daha önce yaparak tecrübe
kazanmış olan kişilerden direkt olarak tecrübeleri hakkında fikir sahibi olarak
hizmetlerimizi daha güzel gerçekleştirme potansiyelini yakalayabilirsiniz.
Yeni sitemiz, Rotaryen olmayanlara Rotary’nin ne olduğunu anlatırken,
Rotary’nin benzersizliğini vurgulayarak Rotary kulüplerinin toplumları nasıl güçlendirdiklerini anlatacaktır. Siteyi ziyaret eden Rotary dışındaki kişiler,
Rotary’nin çeşitli hizmet projelerinden ve hizmet alanlarından çeşitli enstantaneler görüp Rotary’nin nasıl çalıştığı hakkında bilgi edinerek katılmalarının nasıl
olabileceğini keşfedecekler.
Rotary dünyasının bu yeni penceresi beni çok heyecanlandırıyor ve sizleri,
Rotary’nin tarihini tekrar ve tekrar yazarken, sitemizi ziyaret etmeye, keşfetmeye
ve öğrenmeye davet ediyorum.

RON D. BURTON
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ekim
Rotary’ye potansiyeli kullanacak üyeler katalım

R

otary’de Ekim ayını, ikinci hizmet avenümüzü hatırlamak üzere ayırmış bulunuyoruz: Mesleki Hizmet. Her ne kadar bazı Rotaryenler
bunu unutulmuş bir hizmet alanı olarak değerlendirse de , ben aynı
fikirde değilim: Aslında mesleki hizmet avenüsü, bizim hizmetlerimizin çoğunu
sunduğumuz ve belki de bu nedenle hizmet olarak algılamadığımız bir avenü.
Mesleki hizmetin kökleri, Rotary’nin ikinci hedefinde yatıyor. Bu hedef Rotaryenlerin kendi işlerinde ve mesleklerinde yüksek etik standart göstermelerini, her
mesleğin saygınlığını tanımayı ve çalışmayı topluma hizmet fırsatı olarak değer vermeyi teşvik ediyor.
Kısacası, mesleki hizmetin ana fikri, kendi işimizin yapısının topluma bir hizmet olduğunu gösteriyor. İster müşterilere hizmet edelim, talebeleri eğitelim veya
hastaları tedavi edelim, ticaret ile, araştırma ya da medya gibi sayması zor çeşitli alanlarda çalışalım - işimizde beceri ve dürüstlüğümüzden gurur duymaktayız.
Her iş bir ihtiyaca cevap verir ve biz işimizi iyi yaparak, toplumumuza ve halkımıza
katkıda bulunuyoruz.
Her zaman ön planda olmasa bile, mesleki hizmetin kulüplerdeki rolü önemlidir. Bireysel olarak yüksek standart seviyesi oluşturarak, ortak paylaştığımız itibar
kazanırız. Her mesleği eşit olarak değerlendirip, kulüplerimizde iyi bir sınıflandırma sistemi düzenleyerek, kulüplerimizin toplumumuzu yansıtmasını ve topluma
daha iyi hizmet vermeyi sağlarız. Sadece avukatlardan oluşan bir Rotary Kulübü,
bünyesinde öğretmenler, mühendisler, iş adamları ve dişçiler de olan bir kulüp kadar başarılı olamaz. Rotary’de çeşitliliğimiz gücümüzü oluşturmaktadır. Çeşitlilik
sadece hizmette değil, üyelere için de avantajdır. Kendi kariyerimizde de bağlantılar
ve fırsatlar bulmada yardımcı olmaktadır.
Üyeliğin bu yönü Rotary kadar eskidir. Bizzat Paul Harris’in bizzat kendisi Rotary üyeliğinin iş konusundaki avantajlarından bahsetmiştir. Benim de inandığım
gibi, bunun sebebi, Rotaryen olan bir kimsenin değerlerinin, iş yapılabilecek bir
kişi olduğuna işaret etmesidir. Bugünkü iletişim imkanlarıyla yüksek seviyede
birbirine bağlı insanların bulunduğu dünyamızda, Rotary üyeliğimiz gurur vericidir ve onu paylaşmaktan onur duymalıyız.

RON D. BURTON
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN
Çocuk felcini
sonlandırmak
için azmimizi
duraklatmamalıyız

Dünyanın
geleceğine
yatırım
yapın

H

er yıl 6.9 milyon çocuk 5 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Bunların yaklaşık üçte ikisi
- 4.4 milyon - hemen hemen hepsinin önlenebileceği bulaşıcı hastalıklardan ölüyor.
1.2 milyon Rotaryen, su, sanitasyon, sağlık, açlık ve okuma
yazma konusundaki hizmetlerini sürdürürlerken, ön planda
çocukları düşünmeleri durumunda neler olacağını düşünün.
Rotaryenler, böcek ilacı sürülmüş cibinlikler temin ettikleri zaman, daha az çocuk sıtmaya yakalanacak. Kuyular açıp
sanitasyon sorunlarına eğilirsek, daha fazla çocuk içilebilir
temiz suya kavuşacak ve sulardan kaynaklanan hastalıklara
yenilen çocuk sayısı azalacaktır. Şayet Rotary kulüpleri etkin
beslenme projeleri uyguladıkları takdirde, kötü beslenme nedeniyle her yıl hayatını kaybeden 2.6 milyon çocuğun yaşamlarını kaybetmesini engellemiş olacağız. Toplumlara eğitimli ebe, ziyaret gerçekleştirecek hemşire, basit bir klinik ya da
okullarda yemek programı oluşturmakla çok daha fazlasını
gerçekleştirebiliriz. Bu direkt yöntemlerle çocukların hayatlarını kurtarabiliriz.
Çocuklar onlara yardım edemediğimiz için değil, çoğu kez
kimse yardım etmediği için yaşamlarını kaybediyorlar. Her
birimiz üstümüze düşen görevi gerçekleştirirsek, yüksek çocuk ölümlerine işaret eden istatistikleri değiştirebilir, binlerce
çocuğun hayatını kurtarabiliriz.
2008-09 döneminde Rotaryenlerden yakınlarında veya
uzaktaki toplumlarda çocukların ihtiyaçlarına odaklanmalarını istemiştim. Bu Eylül ayında Rotary “Yeni Nesiller Ayın”ı
kutluyor. Çocuklara, hak ettikleri bir geleceğe kavuşma fırsatını verebilmek için bu konuya odaklanmaktan daha iyi bir
zaman olabilir mi?
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24

Ekim Dünya Çocuk Felci günüdür. Önümüzdeki günlerde, bu
konuda gerçekleştirmiş olduğumuz gelişmeleri değerlendirmeli ve önümüzdeki
çalışmalar ile ilgili azmimizi göstermeliyiz.
Ne kadar ilerlediğimizi algılamak çok önemlidir. Çocuk felci vakalarını, 1980’lerde yılda
350,000’den, 2012’de 223’e kadar indirerek %99
oranında azalttık. Önümüzdeki yola baktığımızda: Çocuk felci Afganistan, Nijerya ve Pakistan’da
hala endemik konumdadır. Arazide karşılaşılan
zorluklar, sivil huzursuzluk, ücra yerlerdeki yerleşimler, kötü sanitasyon koşulları, aşılamanın
önündeki engellerden bazılarıdır. Bu nedenle biz
ve “Global Çocuk Felcine Son” girişimindeki ortaklarımız başladığımız işi bitirmeye azimliyiz.
Portekiz’de yapılan 2013 Uluslararası Rotary
Konvansiyonunda, Uluslararası Rotary ile Bill &
Melinda Gates Vakfı arasındaki ortaklığın fon
yaratma girişiminin uzatılması ile ilgili yapılan
açıklama sayesinde, kampanyaya milyonlarca yeni
dolar katkısı yapma imkanı doğdu. Uzatılan ortaklık anlaşması 500 milyon dolar fon sağlayacak
ve bu sayede çocuk felcine yapacağınız katkılar iki
misli daha güçlü olacak.
Hepimizin eyleme geçmesi herzamandan çok
daha önemlidir. Hükümet liderleriyle görüşün,
çocuk felci ile ilgili hikayelerinizi sosyal medyada
paylaşın,ve toplumunuzdaki insanların, bu tarihi çabayı destekleyerek katılmalarını temin edin.
Rotaryenler hizmet aşklarını global ağ olanakları ile birleştirdiklerinde durdurulamazlar. Gates
Vakfı ve tüm dünyadaki Rotaryenlerin, yani sizlerin desteğiyle, halk sağlığının görünümünü sonsuza dek değiştirebiliriz.
Dong Kurn Lee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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Rotary'den kısa haberler

DÜNYADAN
ÖZETLER
[1]

2
3

4

MACARİSTAN

Mac a r i s t a n ' ı n Bu d a p e s t - C i t y v e
Romanya'nın Cluj Napoca Rotary kulüpleri, bir çok Rotary kulübü ile beraber
çalışarak Romanya'daki 19 hastane ve 55
çocuk kliniğine 420 adet nefes alma sensörü ünitesi bulunan battaniye temin ettiler. Budapest-City kulübü benzer bir projeyi daha önce Macaristan'da gerçekleştirmişti ve
şimdi de Sırbistan'da battaniyelerin dağıtımı devam ediyor.

ABD
[2] Kuzey
Karolina'nın

Whiteville Rotary kulübü yıllık ikinci yelken
yarışını Waccanaw gölü
yelken kulübünde Haziran ayında
düzenledi fakat hiç bir yelkenlinin
katılmasına izin vermedi. Kulübün
karton tekne şampiyonasında yarışmacılar kendi tasarladıkları ve
insan gücüyle hareket eden teknelerini 200 metrelik parkurda yarıştırıyorlar. Aktiviteden elde edilen
gelirle yerel yardım derneklerine
estek olunuyor. Katılımcılar ise çeşitli kategorilerde ödüllendiriliyor.
Bu yıl ev, viking gemisi, timsah ve
uçak gemisi gibi tasarımlar yarıştılar ve müthiş batışlar izlendi.

Dünyada iyi
içme suyuna
erişemeyen
nüfusun

%83'ü

kırsal
alanlarda
yaşıyor

EL SALVADOR
[3] Santa
Ana'da yaşayan kasa-

balılar, yıllardır içme ve pişirme
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suyu için kirli bir nehiri kullanmaktaydılar. El Salvador'un Santa
Ana Ciudad Heroica ve
Nevada'nın Reno Central
Rotary kulüpleri, bölgedeki
iki yerleşime Rotary Vakfı eşli
bağışı kapsamında su sistemi temin ettiler. Sistemde Esquipulas
kasabasında bir kuyu ve su toplama tankı, komşu El Progreso'da
da iki kuyu ve bir pompa bulunuyor. Projeyi gerçekleştiren kulüpler El Progreso'da bir Halkevi ve
aşağı ve yukarı Esquipulas'taki su
kaynaklarını birleştiren boru hattı
yapmayı planlıyorlar.

[4] Dünya Çevre Günü olan 5
TRINIDAD TOBAGO

Haziran'da, Maracas/St. Joseph
Rotary kulübü ve projeyi destekleyen bir çok kişi, ünlü Maracas

şelalelerine giden yol
üzerinde 60 ağaç dikimi
gerçekleştirdiler. Ağaçlar, kulübün Trinidad adasının en
yüksek noktasındaki bu şelalede
bir ziyaretçi merkezi, şelaleye giden bakımlı bir patika, rehberlerin
eğitimi ve yürüme yollarını da içeren çevre koruma ve ağaçlandırma
projesi kapsamında gerçekleşti.
2012 yılında kulüp bu projesi ile
UR'den Anlamlı Başarı Ödülü almıştı.
MISIR
[5] Son
iki yıldır, Mısır'ın Ale-

xandria Cosmopolitan Rotary Kulübü ile İtalya'nın Milano Sud-Est
kulüpleri, yukarı Mısır'da yaşayan
çocuklar için bir haftalık yaz kampı
düzenlemekteler. İskenderiye şehrinin 300 kilometre batısında, Ak-

1
5

7

8
6

Romanya'nın

çocuk

ölümleri oranı,
1996 - 2009
arasında
‰ 26.9'dan
‰ 10.12'ye
geriledi

deniz sahilinde bulunan
Marsa Matrouh kasabasındaki kama 430 çocuk
katılıyor. Kamp esnasında katılımcılar takım çalışması ve düzgün hijyen konusunda bilgilendiriliyorlar
ve aynı zamanda sanat, el işleri gibi
beceriler konusunda eğitiliyor ve
muhtelif sporlar yapıp oyun
oynuyorlar.
ZAMBIA
[6] Tabii
felaketlerden sonra,

üzerinde bağışlayanların isimleri
bulunan yeşil “Shelter Box” kutularına her yerde rastlamak mümkün. Benzer kutular kullanan
Literacy in a Box Vakfı, Zambia'daki okullara malzeme yardımı
yapıyor. İngiltere'nin Roborough
Rotary Kulübünün başlattığı bir
projeden doğan bu bağımsız vakıf,

bugüne kadar Zambia'da 17 okuldaki 7,000 çocuğa yetecek kadar
malzemeyi 335 konteyner ile göndermiş. Vakıf İngiltere ve İrlanda
Uluslararası Rotary (RIBI)'dan
destek alıyor ve projeyi Gana, Tanzanya, Nepal ve Filipinleri de içerecek şekilde genişletmiş.
ÇİN
[7] Şangay
Rotary kulübü, Ço-

cuk Felci için fon yaratma kampanyası düzenledi. Bir düğme - Bir
çocuk olarak adlandırılan projede,
gönüllüler 1 dolar karşılığında üzerinde Çocuk Felcine Son yazan
düğmeleri satıyorlar. Satış fiyatı
maliyeti ve 1 doz oral aşıyı karşılıyor. Kulüp bu projeyi dünya geneline yaymayı planlıyor. Çin'de yerel
kaynaklı son çocuk felci vakasına

Sahra altı
Afrika'sında
doğan her 7

çocuktan

biri, gelişme
ve öğrenmeyi
engelleyen
kilo sorunu
ile dünyaya
geliyor.

1994 yılında rastlanmıştı. Ancak
1999 ve 2011 yıllarında dışarıdan
gelen virüsten kaynaklanan vakalara da rastlandı.
MALEZYA
[8] 2012
yılının son-

larına doğru, Bukit Bintang Rotary Kulübü
önderliğinde 3300. bölgedeki bir düzine kulüp ve toplumdan katılımcılar, ayakkabı
alacak parası olmayanlara ayakkabı temin ettiler. Dört ay içinde
15,000 ayakkabı toplandı ve 5,000
olarak belirlenen hedef aşıldı.
Ayakkabılar Endonezya, Laos,
Malezya, Myanmar, Güney Afrika
ve Tayland'daki yetim evleri ve yardım kuruluşlarına gönderildi.
Olay Malezya rekorlar kitabında
yer aldı.
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UR 2014 Konvansiyonu Avustralya’nın Sydney şehrinde yapılacak. Resimde Konvansiyonun yapılacağı Olimpik Park girişi görülüyor

UR 2014 Konvansiyonu Avustralya’da
John REZEK

Editör: The Rotarian

A

vustralya’ya gideceğimi söylediğim zaman 14 yaşındaki
oğlum George hemen “Ben de gelebilir miyim?” dedi.
Çok heyecanlanmıştı. Aslında çok iyi
bir seyahat arkadaşı olan oğlumla son
18 ay içinde bir çok kez Avrupa’ya seyahat etmiştik. Ağır valizleri kolaylıkla taşımasının yanı sıra, havaalanlarında benden çok daha iyi yön bulup, bagaj konveyörlerinde de valizlerimizi hızlı bir şekilde tespit eder.
Biraz maceracı olup binlerce fotoğraf
çeker ve eğlencelidir.
Çok uzun bir seyahat olduğunu
ona hatırlattım. Zürih’ten Chicago’ya
10 saatlik bir uçuş, ondan sonra daha

uzun bir seyahat. Bana “İki kitap alırım” diye cevap verince, herşeye bir
cevabı olacağını düşünerek gelmesine
evet dedim.

Sydney’e en son 25 yıl önce gitmiştim. Harika bir şehir aklımda
kalmıştı. Bu kez oğlumla farklı bir
şekilde algıladım. Şehir sadece büyüme ve gelişmekle kalmadığı için ben
de başka bir gözle bu güzel şehri inceledim. Size tavsiyem, bu kadar uzak
bir yolculuğa çıkacaksanız, hedefiniz
Sydney ise, ailenizi de beraberinizde
götürmeniz olacak.
Chicago’dan Cumartesi akşamüstü 5’te kalkan uçağımız Pazartesi
sabahı 6.30’da Sydney’e indi. Kaldığımız Four Seasons oteli, şehir merkezi, Circular Quay ve Rocks bölgesi
ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION
ile müzelere çok yakındı. Uzun seyahat, Avrupa’ya gidişten farklı bir jetlag yarattı. 19 saat süren uçuş ve saat
boylamını geçmek daha yumuşak bir
Australia 1-4 June 2014
dezoriantasyon yarattı. Dolayısıyla
sabah vaktimizi şehrin en eski bölge-

Sydney
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Danimarkalı Mimar Jørn Utzon’un projesini yaptığı bina, tüm zamanların en ilginç yapılarından biri

si olan Rocks’ta geçirdik. Daha sonra
Captain Cook kurumunun düzenlediği ve öğle yemeğini de içeren körfez
gezimizi yaptık. Opera binası, Harbour Bridge, Denison Kalesi ve diğer
adalar, eyalet valisinin malikanesi ve
Başbakanın rezidansı, körfezin etra-

fındaki büyük evleri görmenin en iyi
yolu herhalde bu körfez turu oldu.
Uzun bir uçak seyahatinden sonra su
üzerinde zaman geçirmek de insana
iyi geliyor.
Sydney’in iş merkezinden çıktığınızda, çeşitli yerleşim kümeleri gö-

Sydney Körfez Köprüsü üzerine çıkarak 134 metre yüksekten şehri görebilirsiniz.
Dünyanın sayılı adrenalin yaratıcı olaylarından olan bu yürüyüşe katılmak için
nefesinizin yeterli olup olmadığını test ettirmeniz gerekiyor.

rüyorsunuz. Bir rehber eşliğinde bu
geziyi yaptık. Rehberimiz Richard
Graham, My Sydney Detour adlı bir
kurumun sahibiydi ve üç, dört, beş
ve altı saatlik şehir turları düzenliyordu. Brooklyn Manhattan için ne
ise, Sydney’in aynı kapsamdaki Redfern bölgesini, Bondi Beach ve Bronte Beach dahil olmak üzere şehrin
güneyindeki sahili Watson Körfezine kadar dolaştık ve şehir merkezine
döndük. Rehberimiz Richard sanki
Sydney’de herkesi tanıyordu ve şehri avucunun içi gibi biliyordu. Mesela
haritayı kullanarak bulamayacağınız,
Dover Heights’ta bulunan Dudley
Page Reserve’deki bir parktan, şehrin
en güzel görünümünü yakaladık.
Avustralya’nın Aborijinleri hakkında bilgi edinmek için, Rocks bölgesinde 90 dakika süren Aboriginal
Heritage Tour çok ilginçti. Bir aborijin Sydney’in en eski binası olan
Cadman’s Cottage önünde bizi karşıladı ve ilginç nebatlar hakkında bilgi
verdi. Bir bitkinin uzun yaprağını kopardı ucunu biraz sürttü ve ilginç bir
resim fırçası elde etti. Bir başka bitkinin yaprağını alıp iki avucu arasında
sürttü ve bunun mide rahatsızlıkları-

E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 3 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 13

na iyi geldiğini söyledi. Bir sap aldı,
eliyle pudra gibi ufaladı ve antiseptik
özelliklerinden bahsetti. Bir başka
yaprağı alıp belli bir şekle soktuktan
sonra, nasıl çocukların yılanları kaçırmak için kullanabilecekleri bir düdük haline getirdiğini gösterdi.
Kumtaşından yapılmış binaları
gösterirken, bölgeye ilk yerleşenlerin
deniz kabuklarını ezerek nasıl kireç
elde ettiklerine işaret etti ve taşların
ek yerlerinde deniz yaratıklarının fosillerini gösterdi. Aborijinlerin orijinal sanatlarında kullandıkları aşı
boyası hakkında da etraflı bilgi verdi ve eski resimlerdeki boyaların kan
ile nasıl stabil hale getirildiğini anlattı. Rocks bölgesindeki Discovery
Museum’da aletler, av ve Aborijinlerin sofistike stratejileri hakkında çok
ilginç izlenimler edindik. Bu tur rahat bir yürüyüş ile gerçekleşti.
Sydney’in ulaşım ağının önemli
bir kısmının tekneler ve feribotlar ile
yapıldığını farkettiğiniz an, bir akşamüstünü de büyük yelkenli gemilerden birinde geçirmeyi unutmayın.
Bazılarında yelken direğine tırmanabilir, ya da güvertede güzel bir içki
ile manzarayı seyredebilirsiniz. Bindiğimiz gemi bizi 18 ve 19. yüzyılda
mahkumların kaldığı evlerin bulunduğu Goat Island’a (Keçi Adası) götürdü ve orada güzel bir öğle yemeği
yedik.

OPERA BİNASI

Sydney’in eski binaları muhafaza edilmiş ve ziyarete açık. Modern bir binanın camında
yansıması görünen televizyon kulesinin tepesinde güzel bir restoran bulunuyor.

Oğlum George için Opera binası
gördüğü en ilginç bina idi. Etrafında
tam bir tur atmadan binayı algılamak
pek kolay değil. 1957 yılında açılan
bir yarışmayı kazanan Danimarkalı mimar Jørn Utzon tarafından inşa
edilen binanın tasarımı bir anda kendini göstermiyor. Bina ile ilgili skeçleri, yelkenleri yansıtan kürelerden kesilmiş parçalar olarak tanımlanmıştı. Başlangıçta inşa edilemez olarak
nitelenen bina, değişik mühendislik
yaklaşımlarıyla inşa edildi. Mevcut
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binada altı sahne ve bunları destekleyen sahne arkası, soyunma odaları,
prova stüdyoları ve kafeteryayı içeren
1,000 oda bulunuyor. Bina turunu
almak ilginç oldu. Binanın başlangıçta 7 milyon Avustralya Dolarına
dört yılda yapılması planlanmış. 14
yıl sonra biten binanın toplam maliyeti 102 milyon Avustralya Dolarını bulmuş. Utzon yönetimle kavga
ederek bina tamamlanmadan projeyi
terketmiş ve hiç bir zaman bitmiş halini görmek için geri gelmemiş. Oğlu
ise halen yürütülmekte olan renovasyon çalışmaları ile ilgileniyor.
Binada renovasyon gereği başlangıçta alınan yanlış kararlar veya öneriler nedeniyle doğmuş. Ana orkestra salonu aslında opera salonu olması
gerekirken tersi olmuş. Orkestra salonunun tavanı çok yüksek olduğu
için sesin yansıması geç oluyormuş.
Bu nedenle orkestra platformunun
tavanına sesi absorbe edecek ve yönlendirecek akustik diskler yerleştirilmiş. Opera salonunun sahne arkası
ise çok dar yapılmış. Orkestra çukurunun üzerini gereğinden fazla kaplayan sahne yüzünden, çukurun arka
tarafındaki müzisyenlerin orkestra
şefini görebilmesi için kapalı devre
bir TV sistemi kurulmuş. Üflemeli
çalgılar orkestrayı bastırdığı için cam
bir bölme arkasına konmuş.
Bu arada tüm salonların koltuklarına sadece kenar girişleriyle ulaşılabiliyor ve orta bölme yok. Dolayısıyla salona yerleşirken bir çok kişiyi
yerinden kaldırmak gerekebiliyor.

SYDNEY KÖRFEZ KÖPRÜSÜ
Sydney’in turistlerin ziyaret ettiği
bir diğer kent simgesi de ünlü Körfez Köprüsü. Bugüne kadar 3 milyon kişi köprünün üzerinden geçmiş.
Lonely Planet, köprünün üzerinden
geçmek dünyada en fazla adrenalin
yaratan 10 tecrübeden biri olarak
değerlendirmiş. Köprünün en yüksek noktası 134 metre yüksekliğinde

Tarango Hayvanat Bahçesi 4,000 çeşit ile görülmeye değer bir mekan. Yukarıda
dinlenirken poz vermiş olan kangurulara ise sadece Avustralya’da rastlayabilirsiniz.
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Sydney’in 100 kilometre batısında Mavi Dağlar olarak adlandırılan kaya ve bitki formasyonu bulunuyor. Resimde,Üç kızkardeş olarak
anılan kayalar görülüyor.

ve körfezi 360 derece görebilecek bir
pozisyonda. Yürüyüş sırasında kameranızı yanınıza almanız yasak. Elbisenizin üzerine özel bir giysi giyip,
nefes testi almak, metal detektörden
geçip sorumluluğu kabul ettiğinize
dair bir form imzalamanız gerekiyor.
Köprüyü geçmek istemiyorsanız, alternatif olarak iki kulesinin tepesine
çıkabilir ve nefis bir manzarayı kameranızla resmedebilirsiniz.

nizle onları besleyebilir, koalaları kucağınıza alıp resim çektirebilirsiniz.

YEMEK
Sydney’de bir çok ünlü restoran
var. Yerel balıkları tatmak için gidebileceğiniz makul fiyatları olan restoranlar çok sayıda bulunuyor. Ka-

rideslerin ebatları sizi şaşırtabilir.
Barbun, ıstakoz ve yörenin ünlü barramundisini tatmadan Sydney’de yemek yedim diyemezsiniz. İstiridyeleri ise biraz değişik. Tadına alışık
değilseniz, ısmarlamadan önce bir
tanesinin tadına bakmanızı tavsiye
ederiz.

TARANGO HAYVANAT BAHÇESİ
Sydney’in
Tarango
Hayvanat Bahçesine gitmek için, Circular Quay’den feribota biniyorsunuz.
Daha sonra Sky Safari’ye binip hayvanat bahçesinin merkezine ulaşıyorsunuz. Hayvanat bahçesinde 4,000
hayvan bulunuyor ve Avustralya’ya
özel hayvanlar için de ayrı bir bölüm bulunuyor. Vahşi Avustralya
Tecrübesi olarak adlandırılan tırda,
bir rehber eşliğinde dolaşıyor, koala,
kanguru ve emularla tanışabilir, eli-

Deniz mahsulleri Sydney’in özelliklerinden. Karides, istiridye ve Barramundi olarak
adlandırılan balığı tatmanız tavsiye edilir.
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MAVİ DAĞLAR
Şayet Sydney’de günü birlik bir
seyahat yapmak istiyorsanız, Blue
Mountains (Mavi Dağlar)’ı ziyaret
etmenizi öneririz. Şehrin 100 km batısında yer alan bu dağlar ülkenin en
güzel manzaralarından birini oluşturuyor. Dünya Mirası alanlarından biri olan dağlara mavi denmesinin sebebi, ışık hüzmelerinin havadaki okaliptüs yağı taneciklerinden
yansıması nedeniyle oluşan mavi sis.
ABD’deki Grand Canyon bölgesini
andırıyor ancak burada ağaçlar var
ve altında da yağmur ormanları bulunuyor. Kumtaşı kayalarda yükselen
ve bakıldığında orada durması mucize gibi gözüken okaliptuslar ilginç
bir manzara oluşturuyor. Resim çekmeye meraklıysanız, kameranız için
ekstra bir hafıza kartı getirmenizi
tavsiye ederiz.
Mavi Dağlar bölgesindeki önemli
yerleşim merkezi, Sydney’den trenle
de ulaşabileceğiniz Katoomba şehri. Burada Scenic World (Manzara
Dünyası) adlı alanı ziyaret etmenizi
öneririz. Sabah erken saatte yaptığınız takdirde gün içinde biriken kalabalığın içine girmeden turu bitirebilirsiniz. Eskiden bir kömür ocağı olan
alandan, Echo Point point olarak bilinen noktaya ulaşmak ve oradan da
3 kızkardeş kayalarını izlemek mümkün. 52 derece açı ile dünyanın en
dik demiryolu da burada bulunuyor.
Manzara seyretmek isteyenler, uçurumlar arasında dolaşan ve zemini de
cam olan araçlara binerek dolaşabilirler. Katoomba ve Leura kasabalarında restoranlar ve 5 yıldız da dahil
çeşitli oteller de bulunuyor.
2014 yılında yapılacak olan konvansiyona katılacak Rotaryenlere,
Avustralyalıların ne kadar sevimli
ve misafirperver olduklarını hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, bir kere ziyaret ettiğiniz zaman, ayrılırken “Geri
geldiğimizde” diye başlayan cümleler
kurmaya başlarsanız şaşırmayın.

Sydney körfezinin girişinde bulunan kale, Kırım savaşı döneminde Rusların olası
hücumlarından korunmak üzere inşa edilmiş ve 1857 yılında tamamlanmış.

Avustralya’da koala ayısı gibi töreye özel hayvanlar görmek mümkün. Yukarıda soldan
sağa Kakatu, Kukabura ve Koala görülüyor.

Avustralya’ya en kolay nasıl gidilir

Avustralya Türkiye’den oldukça uzak. Zaman dilimi olarak da Sydney
bizden 8 saat önde. Sydney’e ulaşmak 24 saatten fazla sürüyor. İstanbul
- Dubai - Singapur - Sydney alternatif uçuşlardan biri. Singapur’da 5-6
saatlik bir bekleme gerekiyor. Bunu yaşamak istemiyorsanız ETİHAD hava
yollarının İstanbul - Abu Dhabi - Sydney uçuşunu tercih edebilirsiniz. AbuDhabi’de 2-3 saatlik bir bekleme sonrası direkt olarak 14 saat 30 dakikalık
bir uçuşla Sydney’e ulaşmak mümkün.
Programınızı yaparken dikkat edin. Tarih olarak Sydney’e 2 gün sonra
varıyorsunuz. İstanbul’dan akşam 7 sularında kalkan uçaklar, 2 gün
sonrasının tarihinde sabah erken saatte Sydney’e varıyor. 1 Haziran’da
başlayacak konvansiyondan bir gün önce, 31 Mayıs’ta orada bulunmak
istiyorsanız, Türkiye’den 29 Mayıs’ta hareket etmeniz gerekecek.
Konvansiyona katılacak Rotaryenlere hatırlatmak istedik.

Not: 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Konvansiyona kaydınızı 15 Aralık’a kadar yaptırdığınız takdirde özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. www.riconvention.org sitesini ziyaret edin.
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Zon 20 B’nin Halkla İlişkiler / Vakıf Semineri İzmir’de yapıldı
GDG Güneş ERTAŞ

Zon 20 B Halkla İlişkeler Koordinatör Yardımcısı

U

luslararası Rotary Zon 20 B Halkla İlişkiler ve Vakıf Semineri 4-6 Ekim 2013
tarihlerinde İzmir Özdere’de Onyria
Claros Resort’ta 13 ülkeden yerli ve yabancı 241 kişinin katılımıyla tamamlandı.
Seminere Zon Direktörü Gideon Peiper, Gelecek Dönem Direktörü Şafak Alpay olmak üzere, Zon Koordinatörlerinin tamamı, 40 adet Dönem, Gelecek ve Geçmiş
Dönem Guvernörü, Bölge Vakıf ve Halkla İlişkiler Komite Başkanları, Bölge Görevlileri, Kulüp Başkanlar, Komite
üyeleri, Rotaryenler ve Rotaractlar katıldılar.
Gelecek için Vizyon temasıyla eşzamanlı olarak Halkla İlişkiler ve Rotary Vakfı seminerleri 2 ayrı salonda gerçekleşti. Ortak oturumlarda Halkla ilişkiler Uzmanı Salim Kadıbeşegil ve Gazeteci Serdar Turgut’un konuşmaları ilgi ile izlendi.
Seminerde, Rotary’de Halkla İlişkilerin önemi, Rotary Vakfının Gelecek Vizyon Planı, Rotary Vakfı Bağışları, Rotary’nin geleceği, Yeni Rotary Logo’sunun kullanım
şekilleri, Uluslararası Rotary’nin yeni web sitesi, Zon 20
B’de gerçekleşen başarılı Halkla İlişkiler Projeleri, Vakıf
mezunlarının Rotary’deki önemi, Çocuk Felcinde son durum, Basın Yayın ve Sivil Toplum Kuruluşları ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenler, Etkili Halkla İlişkiler için
doğru sosyal medya kullanımı konuları ele alındı.
Seminer sırasında 2440. Bölgenin dönem projesi olan
“Afet Barınak Paketi”nin lansmanı da yapıldı. İlk prototip
çadır otel fuayesinde sergilendi. Konak Rotaract Kulübü
Afet Barınak Paketi için 2.000 TL’lik bağış çekini Afet
Eylem Komitesine teslim etti.
Konuklarımız Pazar günü Kuşadası ve Şirince’ye düzenlenen gezi sonrası ülkemizden güzel anılarla ayrıldılar.
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Toplantıdan genel görünüşler: Üstte GLD Direktörü Şafak Alpay, altta
Direktör Gideon Peifper katılımcılara hitap ederken.

13 ülkeden Zon 20B Halkla İlişkiler/Vakıf seminerine katılan Rotaryenler,
Şirince ve Kuşadası’nı da gezdiler.

UR, markalaşma yolunda yeni bir adım attı

U

luslararası Rotary, global stratejik marka
firması Siegel+Gale ile 17 Eylül’de ortak
bir açıklama yaparak “Rotary’yi Güçlendirme” adı altında hizmet organizasyonunun büyük tarihini, görsel kimliğini ve dijital tecrübelerini
iyileştirmek ve geliştirmeyi hedefleyen global halkla ilişkiler girişimini başlattı.
Organizasyonun kapsamına Rotary, Uluslararası Rotary, Rotary Vakfı ve dünyadaki 34,000’den fazla kulüp
giriyor.
Rotary’nin son 100 yılda, başta yıllardır süren çocuk
felcine karşı savaş olmak üzere önemli bir global etkisi olduğunca organizasyonun bu kollektif girişimleri toplum
tarafından tam anlamıyla algılanamadı. Başkan Ron D.
Burton, bu nedenle 2011 yılında Seagul+Gale firmasını
tuttuklarını ve kendilerinden Rotary’nin ne olduğunu iletme, daha fazla anlayış, uyumluluk ve etki konusunda yardımcı olmalarını istediklerini belirtti.
Yoğun bir global araştırma sonucu, Siegel+Gale,
Rotary’nin büyüklüğü için gerekli güce sahip olduğunu,
ancak farklı yaklaşım ve etkilerini iletme konusunda dinleyicilere daha berrak ve merak uyandıran bir yaklaşımda
bulunması gerektiğini belirledi. Siegel+Gale’in kreatif direktörü Justin Peters, Rotary’nin tüm dünyada tanınan bir
kimliği olduğunu belirtti ve ekibin logoyu - (çarkı) yeniden
yaratma ihtiyacı duymadığını vurguladı. Peters, “Aksine
hedef, çarkın mirasını kutlamak ve yüzyıl boyunca Rotaryenleri biraraya getiren ve onları esinlendiren kimlik üzerine olayı inşa etmekti” dedi. Yeni kimlik sayesinde organizasyon,
daha güçlü ve daha tutarlı bir görsel anlatım ile ileriye gitme fırsatını yakalayacak. Yeni tasarım Rotary iletişimini
doğru bir çizgiye getirirken, bu çerçeve içinde her kulübün
de birey olarak esnek hareket edebilmesini sağlıyor.
Dijital ortamda da Rotary’nin yeni sitesi faaliyete geçti. Siegal+Gale’in bu konudaki sorumlusu Thomas Mueller, My Rotary ve Rotary.org’un organizasyonun global
avantajını ve dünya toplumu ile iç içe olduğunu gösterdiğini belirtti. Sekiz değişik lisanda ve masaüstünden, mobile
uzanan değişik platformlardaki tasarımdaki yaklaşım ile,
Rotary dijital çağı da karşılamaya tamamen hazır duruma
gelmiş bulunuyor.
Kulüplerimizin, bundan sonra bastıracakları bülten,
antetli kağıt, vs. gibi malzemelerde ve web sitelerinde, yanda yer alan ve rotary.org sitesinden de indirilebilecek grafikleri kullanmaları, Rotary’nin markalaşma çalışmalarında yardımcı olacak.

Rotary Çarkının logo olarak yani kullanım şekilleri (üstte)
Rotary yazısıyla beraber marka amblemleri (altta)
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Yeni öğretim yılı üzerine
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

O

kullarımız yeni öğretim yılına başlıyor.

sekiz yıllık eğitim tüm sorunları çözebilmiş midir? Belki bir-

Binlerce öğrencimiz, öğretmenimiz ve

çok sorunun çözme arayışlarını başlatmış ve hayata geçir-

velilerimiz bu heyecanı birlikte yudumlu-

miştir ama yeterli olamamıştır. Peşinden gelen on iki yıllık

yorlar. Çünkü eğitim, genel olarak belirli

eğitim sistemi beraberinde daha büyük sorunları getirmiş-

kültür içinde toplumun oluşumunu sağlayan ve o toplu-

tir. Fiziksel yetersizlik, pedagojik aksaklıklar, alan bilgisinin

mun ortak amaçları etrafında biçimlenmesine yönelik bir

yeterli olmayışı sistemi içinden çıkılmaz duruma sokmuştur.

sistemdir.

Şunu unutmamak gerekir ki eğitimin temel öğesi öğret-

Eğitim, insanı değiştiren bilimdir, sanattır. Bu nedenle

mendir. Öğretmenin özlük haklarını iyileştirmezsek, ailevi

gerçekçi bilimlerle, sanatlarla ilişkisi olan ve çağdaş biçimde

ve toplumsal saygınlığını sağlayamazsak ve bazı mesleklere

yararlanılan daldır.

sağlanan ayrıcalıklardan öğretmeni de yararlandırmazsak,

Eğitim, insanı ülkenin ereklerine uygun biçime getiren

eğitimde başarıyı yakalayamayız. Çünkü öğretmenlik bir

bilgi dalıdır. O ülkenin insanı nasıl olması isteniyorsa eğitim

gönül ve sevgi mesleğidir. Sevgiyle büyümemiş bir gencin

o şekilde ve ona göre değişim gösterecektir. İşte o zaman

alan bilgisi ne kadar iyi olursa olsun o kişinin eline öğrenci-

o toplum istenilen kültürün verilerine uyum göstermiş

ler verilmemelidir.

olacaktır.
Eğitim, ekonomik kalkınma yönünden de etkendir.
Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde eğitimin eko-

Öğretmenlik bir meslektir. Alan bilgisinin yanında pedagojik bilgi donanımı iyi olması kadar sosyal yönden de
yeterli olması gerekmektedir.

nomik düzeyi yükseltecek biçimde olmalıdır. Bu nedenle

Eğitimin diğer temel öğesi de ders kitaplarıdır. Bilgi çağı

eğitimi, ekonomik kalkınma yönünden de sistemleştirmek

esas alınarak kitaplar hazırlanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde

hedeflenmelidir..

olduğu gibi bizde de kitaplar komisyon tarafından yazıl-

Ne yazık ki dün olduğu gibi bugünde iktidarlar, eğiti-

malıdır.

mimizi ulusal nitelikten çıkarıp kendi dünya görüşleri ve

Başka bir temel öğe, öğretmenin belirli aralıklarla kendi

ekonomik anlayışları doğrultusunda yönlendirmek çabasın-

alanlarında gelişmelerini sağlamak için gelişim kursları

da bulunmaktadırlar. Bu yaklaşım eğitimimizi ulusallıktan

düzenlenmelidir. Bu yaklaşım eğitimin kalitesini artırır.

uzaklaştırarak siyasallaştırmaktadır.

Ülkemizin her zamankinden çok huzura, birlik - beraber-

Elbette ki her ülkenin eğitim sistemi kendisine özgü-

liğe gereksinimi vardır. Bu gereksinimi topla, tüfekle, gazla

dür. Her ülkenin eğitim politikası, o ülkenin beklentilerini

sağlamak mümkün değildir. Çünkü korkuya dayalı disiplin

sağlayacak biçimde kurumsallaşır. Onun için ülkeler başka

mutlaka bir gün geri teper. Öyle ise sevgiye saygıya dayalı

ülkelerin sistemlerinden yararlanma yoluna giderler ancak

eğitim, sorunun çözümünde birinci derecede etkilidir.

aynı şeyi taklit etmezler ki etmemelidirler de.
İnsan gücünün eğitilmesi demek, ekonomik alanda ileri

Günü kurtarmak için değil, yıllar bekli de asırlara yayılacak bir yaklaşım bize huzur getirir diye düşünüyorum.

adım atmak demektir. Çünkü eğitim üretim içindir. Ulusçu

Evet eğitim pahalı bir yatırımdır. Ülkesini seven, insanını

ve halkçı bir eğitim sistemi oluşturulmadıkça eğitimden ve

seven ilgililer bu yatırma da cömert davranmak zorunda-

kalkınmışlıktan söz edemeyiz. Kurallar zinciri oluşturmadan

dırlar

eğitimi ister sekiz yıl olsun, isterse on iki yıl, sonuç değişmez

Çağdaş bir eğitim, sevgiye, üretime yönelik eğitim dilek-

Sekiz yıllık eğitimin uygulamaya konmak istenmesinin

lerimle yeni eğitim ve öğretim yılımızın huzurlu, başarılı

üzerinden tam altmış yıl geçmiş, sonunda uygulanmış. Ama
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geçmesini diliyorum.

Okuma-Yazma bilmeyen kalmayacak

R

otary 2440 Bölge’nin 1995 yılında başlattığı “Köylerde ve Kırsalda okuma yazma bilmeyenlere eğitim seferberliği” 20132014 dönem başkanı Esat Kardıçalı liderliğinde ve Rotary 2420 ile 2430’un katılımıyla büyük
bir oluşum olarak devam ediyor.
İlk okuma yazma kursunu Narlıdere 2. İnönü
Okulu’nda açtıklarını söyleyen ve o günlerden buyana
çok yol kat ettiklerini belirten Kardıçalı, “Ben 1995’den
2004’e kadar neredeyse 10 yıl çok faal olarak bu işin liderliğini yapmıştım. Uluslararası Rotary’den 320 bin dolar bağış aldık. Yetişkin eğitimi örgün eğitimden farklı olduğu için önce öğretmenlerin eğitimden geçmesi gerekiyordu. 2 bin öğretmeni formasyondan geçirdik. Daha sonra
İstanbul’dan Şırnak’a kadar yüzbinlerce kişiye okuma yazma öğrettik” dedi.
Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer ile
eşi Semra Sezer’in de konuyu sahiplenmesiyle okuma yazma seferberliğinin daha da yaygınlaştığını ifade
eden Kardıçalı, okuma yazma seferberliğine başka vakıfların, eğitim kurumlarının da destek verdiğini hatırlatarak “ Şüphesiz ki devlet daima işin içindeydi. Sivil
toplum kuruluşlarının ‘Anne beni okula gönder, baba beni
okula gönder’ gibi programlarıyla yaygınlaştı. Ülkemiz bununla hala çok ciddi bir mücadele veriyor. Bu oluşumun ilk
basamaklarından beri içinde olan birisi olarak büyük bir
mutluluk duyuyorum. Ama tabi problem tamamıyla yok
olmuyor. Olmamasının en önemli sebebi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da maalesef kızların çok küçük yaşta evlendirilmesi, para karşılığı satılması. Ne zaman o kültürel
duvarlar yıkılırsa ki günün birinde bunun da yıkılacağına

2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı, Okuma-Yazma konusuna
önem veriyor. 1995-2004 yılları arasında okuma yazma
konusunda bilfiil çalışan Kardıçalı, programın her üç bölgede
devam ettiğini vurguluyor

inanıyorum, o zaman kız çocuklarımız da okula gitmeye,
ülkenin her yerinde başlamış olacak ve problem kalmayacak” diye konuştu.
Bazı yerlerde okur yazar oranının çok yüksek olduğunu okuma yazma bilmeyen insan bulamadıklarını
anlatan Kardıçalı bu durum karşısında çok sevindiklerini belirterek, proje sayesinde Türkiye’yi çok daha iyi
tanıdığına dikkat çekti. Kardıçalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemi çok iyi tanıdım çünkü hizmet karanlıkta
kalmış insanlar. Karanlıkta yaşayan insanlar kendi kendilerine bir fikir edinmeleri mümkün olmayan insanlardır.
Okuyamazsanız düşünme ve üretmeniz mümkün olmaz.
Hep size söylenenle kalır, size söylenenler doğrultusunda
birşeyler yaparsınız. Bu tabi özgürlüğe, insan haklarına
herşeye aykırı bir durum. Onun için en temel kazanım bence okuma-yazma bilmek.”
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Güzelyalı Rotary Kulübü Engelsizmir fotoğraf yarışması sonuçlandı

G

üzelyalı Rotary Kulübü İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği “ENGELSİZ İZMİR 2013 KONGRESİ”ne sanat yarışmaları konusunda
destek verdi. Fotoğraf, karikatür ve kısa film yarışmalarında ödül alanlara ödülleri 24 Ekim Perşembe günü Yaşar Üniversitesi Konser salonunda düzenlenecek törenle
verilecek.
Güzelyalı Rotary Kulübü Başkanı Haluk Gezmez, düzenledikleri yarışmalara ilginin çok büyük olduğunu sadece fotoğraf dalında 430 eserin yarıştığını belirterek, “ Jüri

üyelerimiz bu 430 eser arasından 5 ödül ve 30-35 tane kadar sergilenmeye değer eser seçmeye çalışıyor” dedi.
Bir sivil toplum örgütü olarak Büyükşehir Belediyesi’nin
engelliler konusunda farkındalığı yaratma projesine destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Gezmez,
“Güzelyalı Rotary Kulübü olarak sanata çok değer veriyoruz. Yani insanlara dokunmaya değer veriyoruz. Bir fotoğrafla insana görsel olarak dokunduğumuzu hissediyoruz. Proje yaparken sadece yapmış olmak için değil gerçekten bizim için önemli olduğu için yapıyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ENGELSİZMİR projesine destek
veren Güzelyalı Rotary Kulübü tarafından düzenlenen fotoğraf, karikatür ve kısa film yarışmalarına fotoğraf dalında katılan 430 eser gerçekten görülmeye değer nitelikteydi. Birinciliği Rıdvan Çelik (üstte solda),
ikinciliği Zeki Yavuzak (üstte sağda), üçüncülüğü Seba Özveren (ortada) kazandı. Altta yer alan Rıdvan Çelik (solda) ve Deniz Kalaycı’nın
(sağda) resimleri de ödül alan resimler arasında yer aldı. Resimlerin
gayet anlamlı olduğunu düşündüğümüz için, bu sayfalarda tüm
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KULÜPLER’DEN HABERLER
Kulübüne ve öğrencilere, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Alsancak Rotary Kulübünden köy halkı konseri

A

lsancak Rotary Kulübü, “Rotary ile Yaşamları Değiştirin” sloganı doğrultusunda güzel sanatların halkımızın ayağına götürülmesi, tanıtılıp sevdirilmesi
amacı ile 30 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası ile 27 Eylül 2013 Cuma günü saat
20.30’da İzmir ili Menderes ilçesi, Çatalca Köyü Merkez olmak üzere Menderes ilçesine
bağlı 18 Köy halkına bir Halk Konseri gerçekleştirdi.
Alsancak Rotary Kulübünün Güzel sanatlar eğitiminin mümkün olabilecek her türlü
araç, gereç, yol ve yöntem ile okul öncesi, okul sırası ve okul sonrası her yaştaki insanımıza çok çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri ile ulaşılarak güzel sanatların tanıtılması,
halkımızın sanatsal duyarlılıklarının eğitilip, geliştirilmesi, beğeni düzeylerinin ve estetik
duygularının yükseltilmesi amacı ile Turkish Brass Ensemble Orkestrası’nın performansı
ile gerçekleştirilen konserde nostaljik olarak gaz lambası ışığı kullanılırken, ayrıca traktör römorkları da podyum olarak kullanıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte köydeki çocuklara
enstrümanlar teker teker tanıtılırken, onlara çocuk şarkılarından örnekler seslendirildi.

Bir diğer faaliyetinde, Ege Rotary Kulübü’nün Meslek edindirme Kursları 35 kişilik
Kuaför Kursu ve 20 kişilik Cilt Bakımı kursu ile başladı.

Ege Rotary ve Rotaract Kulüpleri Ödünç Eşya projesi

E

ge Rotary ve Rotaract Kulüpleri, Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliği ile il dışından okumak için gelen ve öğrenci evlerinde kalan öğrenciler için “ Ödünç Eşya
Projesi” başlattı. Evlerde ve ofislerde atıl durumda bulunan buzdolabından yatağa, koltuk takımından masaya, elektronik eşyadan, çay bardağına kadar her türlü ev eşyası bu
proje kapsamında toplanıp, onarım işlemlerini yapıldıktan sonra ekonomik durumu iyi
olmayan öğrencilerin kullanımına sunulacak. Öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz
Çeşmeler Kampüsü Öğrenci Donanım Evi’nde, bağışlanan eşyaları, talep eden öğrencilere değerlendirme kurulunun incelemesinden sonra bir form doldurtarak, öğrenim süresi
sonunda eşyaları geri vermek koşuluyla ücretsiz olarak kullanacaklar. Böylelikle eşyalar
süreki olarak öğrencilerin hizmetinde olacak. Bu bağlamda kulüp her türlü eşyanın bu
amaçla kendilerine ulaştırılabileceğini belirtiyor. Ayrıca büyük parça ev eşyaların (Mobilya, Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi ve Buzdolabı vb.) evlerden veya ofislerden nakliyesini ulüp sağlıyor. Eşya toplama süresi 20 Eylül 2013 tarihine kadar devam etti.   Bu ilk
projesinde, Ege Rotary tüm Rotary, Rotaract ve İnteract ailesinden destek aldı.   ***Eşyaların nakliyesi kulüp tarafından ücretsiz yapıldı.  Eşya bağışı ve bilgi için: Ege Rotaract Kulübü Genel Sekreteri Gamze Tamur ve Toplum Hizmetleri Komite Başkanı Cem
Gökalp’e başvurabilirsiniz. Gamze Tamur: 0506 460 6152, Cem Gökalp: 0506 355 74
71,  Alp ÖZDEMİR 2013-2014 Ege Rotaract Kulübü Kurucu Başkanı.

Bostanlı RK Eğitimcinin eğitimi semineri düzenledi

B

ostanlı Rotary Kulübü, KOYE Kapsamında İzmir Konak İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü “Eğitimcinin Eğitimi” semineri İzmir‘in tüm ilçelerinden gönüllü öğretmenlerin katılımı ile Konak Halk Eğitim Merkezi Salonunda 28-29
Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirdi. Bölgelerdeki öğretmenlerin “Kolaylaştırılmış Okuma
Yazma Eğitimi” almalarını sağlamaya yönelik gerçekleştirilen bu seminer için, Konak İlçe
Halk Eğitim Müdürlüğü resmi bir yazı ile tüm ilçeleri bu konuda haberdar etti.

Ege Rotary Kulübü Yaz Okulu sona erdi

E

ge Rotary kulübü yaz okulu öğrencileri, velileri, öğretmenler ile birlikte Doğal
Yaşam parkını ziyaret etti. Kulüp yönetimi, projede emeği gerçekten büyük
olan, her ne kadar adı Rotary Gönüllüsü olsa da, gerçek bir Rotaryen kalbine sahip olan
Yelis Özeryüksel’e, yeni kurulmuş olmalarına rağmen desteklerinden dolayı Ege Rotaract

27. Çanakkale Boğazını Geçme Yarışması başarıyla
tamamlandı

Ç

anakkale Rotary Kulübü ‘nün Toplum Hizmetleri etkinlikleri arasında yer alan,
mitolojik bir ortamda ve Çanakkale Boğazı‘nın mavi sularında yapılan Çanak-
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KULÜPLER’DEN HABERLER
kale Rotary Kulübü Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması’nın 27. si bu yıl da 30 Ağustos
2013 tarihinde yapıldı. Parkur 3,5 millik Avrupa yakasındaki Eceabat Kumsalı ile Asya
yakasındaki Çimenlik Kalesi arasında düzenlendi. Sabah saat 8.30’da Çimenlik kalesinde
hazır bulunan ve 12 değişik yaş gurubunda bulunan yarışmacıların suya girmesiyle başlayan yarışma, bir saati aşkın bir süre sonunda Eceabat Kumsalında tamamlandı.

Gökdere RK Toplum Birliği Okulunun Çeşmesini Yeniledi

G

ökdere Rotary Kulübü, Toplum Birliği kapsamında faaliyet gösteren Karapınar
Mahallesindeki İlkokulun bahçesinde bulunan ve bakımsızlığı nedeniyle öğrencilerin kullanamadığı bahçedeki çeşmelere bakım yaparak öğrencilerin kullanımına
sundu.

İzmir Rotary
Kulübünün
Toplum Birliği
projesi

Demirtaş, Yeşil, Gökdere ve Bademli RK’nden ONKO-DAY’a
Eğitim Yardımı

D

emirtaş, Yeşil, Gökdere, Bademli Rotary kulüpleri tarafından onkolojik tedavi
gören 80 öğrenciye ONKO-DAY’da eğitim yardımı gerçekleştirildi. ONKO-DAY
1997 yılı Nisan ayında Uludağ Üniversitesi Radyoterapi Merkezinde tedavi görmüş ya da
görmekte olan hastalar, yakınlan, merkez çalışanları tarafından Prof. Dr. Kayıhan ENGİN
önderliğinde kuruldu. Belirlenen amaçlara yönelik olarak dernek yapılanması tamamlandıktan sonra, sosyal dayanışma kurulu, bilimsel çalışmalar kurulu, tanıtım ve halkla
ilişkiler kurulu, teknik kurul ve finans kurulu olmak uzere 5 ayrı kurul çalışmalanna başlayan ONKO-DAY, Rotary kulüpleri ile de çalışmalar gerçekleştiriyor.

Göztepe Rotary Kulübü evsahipliğinde Toplumsal Olaylar
ve Rotary konulu ortak toplantı düzenlendi

9

Temmuz günü İzmir Hilton Oteli’nde Göztepe Rotary Kulübü evsahipliğinde
“Toplumsal Olaylar ve Rotary Konulu” bir iftar toplantısı düzenlendi. İzmir’deki
13 Rotary Kulübünün ortak toplantısı şeklinde düzenlenen toplantıya 26 Kulüpten Rotaryenler katıldılar. Moderatörlüğünü Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ve Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Nedim Atilla’nın yaptığı toplantıda söz alan Rotaryenler son zamanlarda
değişik ortamlarda ortaya çıkan toplumsal olaylarla ilgili konuya ilişkin görüşlerini ifade
ettiler.
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İ

zmir Rotary Kulübü geçen dönem kurulan iki Toplum
Birliği’nde yıllık olağan
toplantılarını gerçekleştirdi. Buca Akşemsettin
Ortaokulu’ndaki toplantıda, başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin ve Okul Müdürünün
yıllık programları öğrenildikten sonra proje önerileri alındı ve bunlar üzerinde tartışıldı.
Bazı projelerin dönem içinde uygulamaya konması kararı alındı. Kemalpaşa Nazarköy’de
Muhtar ve köylülerle yapılan toplantıda köy meydanı düzenlemesi kararı alınırken geçen
yıl olduğu gibi nazarboncuğu kursları açma ve gençlerin köy kalkınması amacıyla desteklenmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin arttırılması projeleri benimsendi.

I

nteract’ın 50. Yılında kurulan ve 2440. bölgennin ilkokul bazlı kulübü olan Işıkkent Eğitim Interact Kulübü, Yönetim Kurulu, Bölge Başkan Yardımcısı Hakan
Hekimgil ve Bölge Interact Temsilcisi Grup Yardımcısı İlayda Serter’in katılımlarıyla ilk
resmi toplantısını 2440. bölgenin ofisinde gerçekleştirdi. Kurucu üyelere Rotary ritüelleri ve kulüp yönetimi hakkında bilgiler verildi, kulüp işleyişi ile ilgili planlamalar yapıldı.
Kasım ayı içinde genel kurul yapılmasına ve üye sayısının ilk etapta 30’a çıkartılmasına
karar verildi.

KULÜPLER’DEN HABERLER
kında bilgi veren Tophane Rotary 2013-2014 dönem başkanı Tunca Bilgiç, “Beşincisini
düzenlediğimiz bisiklet turunu bu sene tekrar kulübümüzden rahmetli Hakan Özdündar ve
eşini anaraktan başladık. Her sene bu geleneksel turumuzu Rotaryenlerin insanlara katmış
olduğu değerlerin bir parçası olarak sağlık ve çevre bilincini geliştirme adına yapıyoruz”
dedi.
Pedalların daha sağlıklı yaşam için çevrildiği etkinlikte, Tophane Saltanat Kapı
önünden başlayan bisiklet turu, trafiğe kontrollü olarak kapatılan Atatürk Caddesi ve İzmir Yolu güzergahını takip ederek Mudanya’ya ilerlediler. Tur Mudanya Mütareke Binası
önünde son buldu. (haberler.com)

Rotary Uluslararası İzmir Fuarındaydı

R

otary 2440. Bölgeye bağlı 8 kulüp bir araya gelerek Uluslararası İzmir Fuarında stand açtı ve Rotary’i tanıttı. Ege, Gaziemir, Karabağlar, Çalıkuşu, Alsancak,
Agora, Güzelbahçe ve bu yıl yeni kurulan e-kulüp’ün ortaklaşa stand açtığını ifade eden
Gaziemir Rotary Kulübü Başkanı Gürkan Bingöl, “Bizim buradaki amacımız Rotary’nin
yaptığı işleri, vizyonunu, misyonunu halkımızla birebir paylaşmak. Standımızda Rotary
tam olarak neler yapar, nelerle ilgilenir, nasıl Rotary ile beraber çalışabilirler, bunları anlatıyoruz” diye konuştu.
Değişik sunumlarla Rotary’i ziyaretçilerine anlattıklarını anlatan Bingöl, sözlerini
şöyle sürdürdü: “LCD TV’miz var. Bununla Rotary’nin orijinal sunumlarını gösteriyoruz.
Onun dışında Roll-up panolarımız var. Burada Rotary’nin yaptığı ana konuları sergiliyoruz. Broşürlerimiz ve kitapçıklarımızla tanıtımımızı destekliyoruz. Bu seneki dönem temamız ‘ROTARY İLE YAŞAMLARI DEĞİŞTİRİN’. Biz de elimizden geldiğince bize ulaşan herkesin
yaşamlarını değiştirmeye çalışacağız.”

Ölüdeniz RK’nden Kaya İlköğretim Okuluna Kütüphane

Ö

lüdeniz Rotary Kulübü, 16 Eylül 2013 tarihinde Kayaköy İlkokulu kütüphanesi
açılışını yaptı ve kitap bağışında bulundu.

Nilüfer RK’den tutukevindeki çocuklara destek

N

ilüfer Rotary Kulübü, Bursa E tipi cezaevindeki 13-18 yaş arası tutuklu 40 çocuğa ulaştırılmak üzere, spor yapabilmeleri ve iyi zaman geçirebilmeleri için
40 adet eşofman ve 40 adet spor ayakkabıyı cezaevi yönetimine teslim etti.

Tophane RK Geleneksel Bisiklet Turunun
5.si başarıyla tamamlandı

T

ophane Rotary Kulübünün her sene geleneksel olarak düzenlediği Bisiklet Turunun beşincisi 22 Eylül 2013 tarihinde başarıyla tamamlandı. Bursa’nın merkez Nilüfer Belediyesi, Kent Konseyi ve Tophane Rotary Kulübü sponsorluğunda organize
edilen “Sağlıklı Yaşam ve Çevre İçin Bisiklet” etkinliğinde yaklaşık 500 bisikletçi Tophane
Saltanat Kapısı önünden Mudanya Mütareke Binası’na kadar pedal çevirdi.
Bu yıl beşincisi düzenlenen organizasyona Türkiye’nin ilk bisikletli polisleri “Beyaz
Kırlangıçlar” da katıldı. Yüzlerce bisiklet tutkununun bir araya geldiği organizasyon hak-

K

Konak
RK’nden Buca
Şerife Bacı
İlkokuluna
Ana Sınıfı ve
Atatürk Köşesi

onak Rotary Kulübü, eğitime destek çalışmaları kapsamında, İzmir’in Buca ilçesinde Buca Şerife Bacı İlkokuluna Ana Sınıfı ve Atatürk Köşesi yaptırarak yeni
dönemde okula hediye etti.
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Adıyaman Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü

R

otary 2430. Bölge Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, Antiochos Otelde düzenlediği tören ile Adıyaman’da sanat ve müzik için önemli katkıları olan İrfan
Turan’a meslek hizmet ödülü verdi.
Rotary 2430. Bölge Guvernörü Gürkan Olguntürk ve eşi, Guvernör Yardımcısı Edip
Paçal ve eşi Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hamit Doğan ve Rotaryenlerin katıldığı gecede İrfan Turan’ın biyografisi okundu.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Meslek Hizmet Ödülü töreninin bu yıl
Adıyaman’da sanata ve müziğe katkılarından dolayı İrfan Turan’a verildiğini belirten Kulüp Başkanı Hamit Doğan;“Rotary de mesleğinde yüksek etik standartlarını uygulayarak
başarılı olanları tanıtmak ve teşvik etmek üzere Meslek ödülleri verilir.2013 yılı Rotary Meslek Ödülünü belirlerken somut bir gerekçesi olsun istedik ve kendisini Adıyaman’a, sanata
ve müziğe adamış İrfan Turan’ı belirledik. Yaşadığımız bölgede sıradanlığın ötesinde mesleğini yaparken Rotary gibi hizmet anlayışını ön planda tutmuş ve kendinden önce hizmet
diyerek Adıyaman’a ve çevresine sayısız katkı sağlamış bu kişiyi sizlerle tanıştırarak Meslek
Hizmet Ödülünü vermekteyiz. Kulüp olarak kendisine çalışmalarında ve bundan hayatında
başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

M. Arslantepe Rotary’den diş taraması

M

alatya Arslantepe Rotary Kulübü, 3 Ekim 2013 tarihinde Yakınca İ.Ö.O. Anaokulu 1.sınıf öğrencilerine kapsamlı ağız-diş sağlığı taraması ve eğitimi yaptı.
Problem tespit edilen çocukların, hazırlanan belge ile sağlık kuruluşuna başvurması için
velileri bilgilendirildi. Yaklaşık 70 öğrenciye sunulan sağlık ve eğitim hizmeti sonrasında
tüm öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtıldı.

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü ve Lefkoşa Sarayönü
Rotary Kulübü’ nden Barış’a Çağrı

İ

İskenderun Rotary Kulübu Kısa Dönem Yaz Kampı

A

vrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen 12 genç bir hafta süre ile İskenderun Rotary Kulübünün misafiri oldu. Kaymakam ve Belediye Başkanı makamında ziyaret edildi. İskenderun civarında bulunan tarihsel ve kültürel yerler tanıtıldı. Antakya
ve Kapadokya gezisi düzenlendi. Gençler aynı zamanda kulübün devir teslim balosuna
da katıldılar.
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ki farklı Rotary Bölgesinde faaliyet gösteren ve İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü
ile Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulüplerinin organizasyonunda eşli ortak toplantı 20
Eylül Cuma akşamı Girne’ de gerçekleşti. Her iki bölge için bir ilk olan bu büyük oranizasyona 2420. bölgeden Tuzla Rotary Kulübü, Kıbrıs 2452. bölgeden Girne St. Hilarion
Rotary Kulübü ve Girne Liman Rotary Kulüpleri ile Nicosia Aspelia Rotary Kulübü ile Nicosia Lefkothea Rotary Kulüpleri ve bölge görevlileri de katıldılar.
Ortak toplantıda katılımcı tüm kulüpler kendilerini tanıtırken, sosyal sorumluluk
temalı projeleri hakkında da bilgi verdiler. Ortak proje yapma hedefleri ile Kıbrıs’ ta Dostluk ve Barış mesajlarının verildiği ortak toplantı sonrası 21 Eylül Cumartesi akşamı Meral
Eroğlu himayelerinde ve gene İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü ile Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulüplerinin organizasyonunda Girne Bellapais Manastırında “Klasikten Etniğe” adlı
konser gerçekleştirildi.
KKTC’ nin önde gelen müzisyenleri Soprano Laden İnce ve piyanist Demet Alkan
ile TC Devlet Çoksesli Koro sanatçısı Mezzosoprano Seranad Bağcan, Bellapais Manastırında gerçekleştirdikleri performansla Kıbrıs’ın Türk ve Rum kesimlerinden yaklaşık 400
kişilik dinleyiciye duygu dolu unutulmaz saatler yaşattılar. Barış için müziğin ortak dil
olduğu bir kez daha vurgulandığı konser ile Rotary yerel basında yer aldı.
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2440. Bölgeden Sağlık Şenliği
Beylikdüzü Rotary kulübünden eğitime destek

B

eylikdüzü Rotary Kulübü, 14 Eylül 2013 tarihinde hizmet komitesi ile birlikte
daha önce tespit ettiği Kırklareli ilinin Sergen Köyündeki ilkokula, Kulüp üyesi
Rotaryen Ali İhsan Çilingir’in sponsor kanalıyla temin edilmesini sağladığı sıra, oturma
bankı, yazı tahtası, öğretmen masası, koltuk, kitaplık ve kırtasiye malzemesi gibi araç
gereçleri temin etti. Kulüp, okul yönetimine söz verdiği gibi, ihtiyaç malzemelerini öğretim yılı henüz başlamışken Okul Müdürüne teslim etti.

R

otary 2440 Bölge Federasyonunun İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Halk Sağlığı
Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği “Sağlık Şenliği” 9 Eylül Rotary Kulübünün
ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı
toplantıda 35 Rotaryen doktor “Yaşam Tarzı ve Beslenme”, “Sağlıklı Yaşlanma”, “Kanserden Korunma”, “Direnç Arttırıcılar”, “Göz Sağlığı” “Ağız ve Diş Sağlığı”, “Sağlıklı Kadın
Olarak Yaşamak”, “Anne ve Çocuk Sağlığı” “İzmir ve Sağlık”, “Ruh Sağlığını Koruma” konularında İzmirlileri bilgilendirdiler.
Hipnoz, alışkanlık kontrolü, sigara bırakma, ayak sağlığı ve doğru ayakkabı seçimi,
homeopati, süt ürünleri ve mutfakta hijyen, nefes egzersizleri, yoga sohbetleri ve müzik
terapi gibi konularda atölyeler de düzenlenen etkinlikte konuşan Rotary 2440 Bölge Federasyonu Başkanı Esat Kardıçalı, İzmir’in EXPO 2020 adaylık sürecini önemsediklerini
belirterek “Herkes için sağlık temasıyla EXPO 2020’e aday olan İzmir için sağlık vizyonu
çok önemli. Biz de bu vizyona katkı sağlamak amacıyla bu gibi etkinlikler düzenlemeye
devam edeceğiz. Bu şenlikle aynı zamanda vatandaşlarımızın sağlığına katkı koymak istedik” diye konuştu.
Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen 9 Eylül Rotary Kulübü Başkanı Fatih Akçiçek de
Sağlık Şenliği’nin amacının tedavi edici bir yaklaşımı değil sağlığı koruma ve doğru bilgilendirme yaklaşımını esas aldığını söyledi.

Kadıköy Rotary kulübünden engelli desteği

K

adıköy Rotary kulübü, Şişli Belediyesi ve Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği (ADER) işbirliği, Türkiye Finans Bankası sponsorluğunda Türkiye’de engelliler ile ilgili yapılan projeler arasında bir ilki gerçekleştirdi. Engellilerin çalışma hayatına
katılımları konusunda yapılan düzenlemeler sonrası, 15 Ağustos’ta “Mobil Down Cafe”
Metrocity AVM önünde özellikle down sendromlu gençlerin çalışabileceği mekan açıldı.
25 down sendromlu genç kafede çalışıp harçlıklarını çıkaracak.

Suadiye Rotary
Kulübüne sertifika

S

uadiye Rotary Kulübü,
Zihinsel Engelliler ( ZİÇEV) Okuluna sürekli yapmış olduğu destek ve katkılardan dolayı Uluslararası Rotary tarafından
Rotary Toplum Birlikleri Sertifikası
ile ödüllendirildi.
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Ravindran, 2015-16 UR Başkan adayı

ÇOCUK

FELCİNE
SON
Şimdi Bitiriyoruz

Avustralya’dan
80 milyon dolar

A

vustralya hükümeti, Çocuk
Felcine Son kampanyasına
2013-2018 döneminde 80

milyon Avustralya doları katkıda
bulunacağını açıkladı.
Avustralya, 2011-14 döneminde de
Çocuk Felci için 50 milyon AU doları
katkıda bulunmuştu. Avustralyalı
Rotaryenler, hükümetlerinin bu
katkıyı yapmasında etkin rol
oynadılar. Eski Başbakan Julia Gillard
ve Dışişleri Bakanı Bob Carr, Bill &
Melinda Gates Vakfı, Dünya Sağlık
Örgütü, UNICEF ve Uluslararası
Rotary’nin bu konudaki liderliğini her
zaman takdir ettiklerini özel olarak
belirtmişlerdi.
Hükümet tarafından yapılan basın
açıklamasında, “1978-79 döneminde
UR Başkanlığı yapan Avustralyalı
Clem Renouf ’un başlattığı uluslararası
kampanya ile her çocuğun aşılanması
başlanmıştır” denildi.
Çocuk Felcine son kampanyasının 5,5
milyar dolara mal olacağı, 19 Haziran
itibarıyla 4 milyar doların temin
edilmiş olduğu belirtiliyor.

S

ri Lanka’nın Colombo Rotary Kulübü üyesi K.R.Ravindran (Ravi),
UR Başkan adayı saptama komitesi tarafından 2015-16 dönemine 1 Ekim’den itibaren resmen aday olarak gösterildi. Ravindran, her organizasyonun temel taşı
olan üyeliğe önem verip arttıracağını belirtti. “Üyeliğe verilen önem, gençlere odaklanarak devam etmelidir” diyen Ravindran,
Rotary’ye ayrıca yeni emekli olmuş tecrübeli insanları da çekmeliyiz dedi.
1974 yılından beri Rotaryen olan Ravindran, Rotary’de direktör, UR saymanı ve Vakıf mütevellisi olarak görev yaptı. Uluslararası Asamble Tartışma lideri, bölge guvernörü, Yasama Konseyi
Temsilciliği ve zon enstitüsü başkanlığı da yapan Ravindran, Sri Lanka’da
Tsunami sonrası kurulan “Okulların Yeniden Canlandırılması” projesine başkanlık yaptı ve 15,000 çocuğun faydalandığı ve tabii felaket sonucu yok olan
25 okulun tekrar inşasını sağladı. Ravindran, Vakıf Seçkin Hizmet Ödülü
ve Üstün Hizmet ödülü sahibi olup, Çocuk Felcinden Arındırılmış Dünya
Hizmet ödülüne de layık görülmüş. Eşi Vanathy ile 2 çocukları bulunuyor.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

EKİM 1980

İnsanlığın 2 milyon yıla varan
evrimini tek bir resimde
yakalamak pek kolay bir şey
değil ama sanatçı Lou Krueger,
1980 yılının Ekim ayı sayısının
kapağında kendi yorumuyla
bunu yaptı. Orijinal adıyla
İnsanın Kutlaması olarak
adlandırılan eser, Rotary’nin 75.
yılı kutlamaları nedeniyle açılan
kapak yarışmasına katılmıştı.
Krueger’in kapağı yarışmayı
kazanamadı ama editörler satın
almaya ve uygun bir yazıyla
kullanmaya karar verdiler.
Aletler ve İnsanın Yükselişi adlı
yazı bunun için uygun görüldü.
Makalenin yazarı Andrew
Haven, insanların aletleri
kullanmasının, fiziki evriminden
daha önemli olduğunu vurguluyordu.
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RIBI’da ilk kadın başkan

6

Temmuzda RIBI (Rotary International in Great Britain and
Ireland) ilk kadın başkanı ile tanıştı.
1997’den beri Feltham Rotary
Kulübü üyesi olan Nan McCreadie,
stadyumda düzenlenen bir törenle görevi devir aldı. McCreadie RIBI
Başkan Yardımcılığı, Yasama Komitesinin Başkanlığı, Başkanın Temsilcisi ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu. McCreadie,
Rotary’ye kadınlar ve gençlerin katılımıyla topluma daha etkin bir şekilde ulaşılabileceğini vurguladı.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,220,115 *
Kulüpler: *............................................................ 34,558
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 133,860
Kulüpler: ................................................................ 5,820
Interact
Üyeler: ................................................................ 365,125
Kulüpler: .............................................................. 15,875
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 174,547
Topluluk.................................................................. 7,589
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 328
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 30 Mayıs 2013 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların rakamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
2420: Bölge:**
81
2430: Bölge:
88
2440. Bölge:
65
TOPLAM
234
** UR İstatistiklerine göre

Rotaryen Sayısı
2,176
2,225
1,679
6,080

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Sydney, Avustralya, 2014 (1 - 4 Haziran)
Seoul, Kore, 2016
Atlanta, Georgia, ABD 2017

‘Çocuk felcine son’ için verilen söz:

2013 - 2018 yılları arasında, Rotary’nin Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’e
çocuk felcine karşı aşılama için yaptığı her 1 dolarlık katkı, yılda 35 milyon
dolara kadar Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından iki katı olarak arttırılacak.

25 $
50 $
75 $

SİZİN KATKINIZ
GATES VAKFI
TOPLAM KATKI

BU KATKILARLA

150 GÖNÜLLÜ CEKETİ

Sağlık çalışanları ve gönüllülerin kolayca tanınmalarını
sağlamak amacıyla kullanılan parlak sarı ceketler.

VEYA

75 AŞI TAŞIYICI

Ağız yoluyla uygulanan çocuk felci aşısının etkinliğini
muhafaza etmesi için soğuk ortamda taşınması lazım.

VEYA

600 MOR PARMAK İŞARET BOYASI
Aşılama yapılmış olan çocukları işaretlemek için
parmaklarına sürülen mor renkli boya

SATIN ALINABİLİNİR
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Gülerek, Keyif Alarak
Kız çocuklar her zaman özeldir   

Evliliklerinin ilk gününde kadın
ve kocası kapıyı kimseye açmamaya
karar verip anlaşırlar.
İlk olarak o gün damadın anne ve
babası evli çiftleri görmeye gelir. Çift
kapının hemen ardındaydı. Kadın ve
kocası birbirlerine baktılar. Adam
kapıyı açmak istedi ama eşi ile yaptığı anlaşma gereği kapıyı açmadı.
Böylece anne ve baba daha fazla
beklemeyip gittiler.
Aynı gün içerisinde bir süre sonra
gelinin ailesi geldi. Eşler anlaşmaya
rağmen birbirlerine baktılar. Gelin
gözyaşları içerisinde bunu yapamam
diye fısıldayıp kapıyı açtı. Eşi hiç birşey söylemedi.
Yıllar sonra 4 oğlan çocuğun ardından 5. olarak kız çocukları dünyaya geldi. Baba yeni doğan kız çocuğu için büyük bir kutlama yapmayı
planladı ve tüm tanıdıklarını davet
etti.
Davetten sonra o gece eşi kocasına dört çocuğa böyle bir kutlama yapmadığı halde neden bu sefer böylesi
bir kutlama yapmak istediğini sordu.
Eşi basit bir yanıt verdi: Çünkü yalnızca kızım bana kapıyı açacak.
Kız çocukları her zaman özeldir.
●●●

Bayram tebriği ( Aziz NESİN )
1965 senesiydi. İşe gireli henüz
iki hafta olmuştu. Bir genel müdürlükte, özel kalem müdürünün yardımcısıydım. Bayrama on gün kala,
müdürüm hastalandı ve rapor aldı.
Ertesi gün, genel müdür, beni odasına çağırdı.
- Buyrun efendim.
- Tebrik kartları hazır mı evladım?
- Hangi tebrik kartları efendim?
- Eyvahlar olsun, Şükrü sana söylemedi mi? Bayram geldi, tebrik kartı
göndermeli. Şimdiye çoktan postaya

vermiş olmamız gerekirdi.
- Hiç haberim olmadı efendim.
- Hemen, hemen hemen ! Yarına
istiyorum üç bin adet kartı sabaha
kadar yaz ve postaya ver.
- Emredersiniz efendim! dedim
ve odadan çıktım.
Ancak üç bin adet bayram tebrik
kartını tek tek nasıl yazacağım
Genel müdür, kartların çini mürekkeple ve güzel bir yazıyla yazılmasını isterdi. Üç bin adet kartın iki bin
tanesi makamca kendinden aşağıda
olanlara şu şekilde yazacaktım:
Bayramını kutlar, gözlerinden öperim.
Kalan bin tanesi de, daha üst makamdakilere:
Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla
kutlarken, sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim. şeklinde yazılacaktı.
Hiç vakit geçirmeden masamın
başına geçip kolları sıvadım. Önümde davetiyelerden oluşan irili ufaklı
pek çok dağ duruyordu. Ben mesaim
bitiyor, az sonra çıkar evime giderim
derken, sabaha kadar burada kalıp
üçbin kartı yazmak zorunda kaldım.
Sızlanmanın faydası yok, işe başlayayım:
Bayramını kutlar, gözlerinden
öperim.
Bayramını kutlar, gözlerinden
öperim.
5,10,20,50,100, 750,875. Yazıyorum yazıyorum bitmiyor! Vakit gece
yarısını geçti gitti bana öyle bir sıkıntı bastı ki, tarif edemem. Yazıyorum,
yazıyorum, yazıyorum, bitmiyor.
En nihayetinde alt makam kartları bitti. Ama ben de bittim. Şafak
sökmek üzereydi. İşi biten kartları
masamın üzerinden alıp başka bir
yere koydum.
Ama önümde hâlâ bin adetlik bir
kart yığını durmaktaydı.
Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken, sıhhatli ve başarılı
günler niyaz ederimle başladım..
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Durmadan yazıyordum. Göz kapaklarım öyle ağırlaşmıştı ki, gözlerimi açık tutmam her bir karttan
sonra daha da zor bir hale gelmişti.
Resmen işkence çekiyordum.
125, 279, 400, 689. yazdım yazdım yazdım. Bir vakit sonra, artık
ben kaleme değil o bana hakim olmaya başladı. Ama hâlâ yazıyordum:
Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken, sıhhatli ve başarılı
günler niyaz ederim.
Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken, sıhhatli ve başarılı
günler niyaz ederim.
Niyaz ederim başarılı günler sizinle eşinizin bayramını kutlarken...
Kutlarken eşinizin bayramını
saygıyla sıhhatli günler diler Niyazi
ile beraber ederim...
Niyazi ile birlikte sizin ve eşinizin
bayramını kutlarken ayrıca sıhhatle
ederim...
Önce bayramınızı eder, sonra eşinizle Niyazi’ye başarılı günler dilerim...
Sizin de eşinizin de Niyazi’nin de
bayramını saygıyla eder, sıhhat dilerim..
Sıhhatli eşinizin bayramını saygıyla kutlarken, Niyazi’ye başarılar
diler aynı zamanda ederim...
Bayramınıza etmeden önce eşinizi saygıyla kutlar Niyazi’nin gözlerinden öperim...
Sizin de, eşinizin de, Niyazi’nin
de, bayramını da, tatilini de, gelmişini de, geçmişini de.. saygıyla ederim...
Sabah tam mesai saatinde, gözlerim kan çanağı bir halde kartları yetiştirdim.. Genel müdür bir-ikisine
şöyle bir baktı:
Aferin dedi. Bitirmen iyi olmuş.
Hemen postalayın!
Hemen postaladık.
Üç gün sonra da önce bizim genel
müdürü, ardından bendenizi postaladılar.

ENGLISH SUMMARY
Page 18: Meetings

Zone 20B, Public Relations and Foundation Seminar:
The Public relations and Rotary Foundation seminar of Zone 20B was organized by
District 2440 and held in the city of Izmir. RI Director Gideon Peiper, RIDE Şafak Alpay,
all the coordinators of the zone, 40 past and incoming governors, District Foundation
and Public Relations Committee chairs and Rotarians from 13 different countries
totalling 241 participants were present at the event. The importance of Public Relations
in Rotary, Future Vision Plan of RF, Rotary’s future, the usage of the new logo, the
newly rearranged Rotary web site, successful public relations projects in zone 20B, the
importance of Foundation Alumni, the present situation in polio, the proper usage of
social media for an effective public relations campaign were the subjects undertaken
during the seminar.

Alsancak: The club organized a concert performed by the Turkish Brass Ensemble
Orchestra for residents of 18 small villages in the Province of Izmir. The club aims to
reach all levels of the population and educate them in the fields of arts in al form. After
the concert, the children living in these villages were introduced to the instruments that
were used by the orchestra.
8 Clubs from D2440: 8 clubs from District 2440, opened a stand in the Izmir
International Fair and explained the activities of Rotary Internationla to the public. Izmir
International Fair is one of the oldest fair organization of Turkey taking place every year
at the end of August and the first week of September. Close to 2 million people visit
the fair each year. The clubs that organized the activity were Ege, Gaziemir, Karabağlar,
Çalıkuşu, Alsancak, Agora and Güzelbahçe of Izmir.

Page 22: Clubs in action

Güzelyalı: The club organized several art activities during the municipalities
event for “accessible city of Izmir”.One of the activities was a photo contest to which
more than 430 entries were recorded. The picture above was chosen as the winner of
the photo contest. The photographs will be exhibited later in October.

Tophane: The 5th annual cycling race of Tophane Rotary Club, took place this
year in September, with the participation of close to 500 cyclists. Organized as part of
Healthy Living and Bicycle for the Environment project, the traditional race starts from
the city center of Bursa, ending at the town of Mudanya.

Türkiye’de topluma
hizmet için biraraya gelmiş, iş ve meslek sahibi

Rotaryenlerin dergisinin hedef kitlenize
uygun olduğunu düşünüyorsanız,

6,100 tirajlı yayında, ilanlarınızla siz de yer alınız.
Rotary Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş. / 1571 Sokak No: 16 / Çınarlı 35110 İZMİR
Tel: (0 232) 461 96 42 * e-posta: rotarydergisi@gmail.com
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