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Matematiksel
bir başyapıt
Brooklyn, alışılmadık geometrik formuyla
dinamik ve modern yönetici ofisleri oluşturuyor.

EDİTÖR’DEN MEKTUP

Y

azının üzerinde yer alan logo belki
dikkatinizi çekmiştir. Uluslararası
Rotary'nin denetiminde yayınlanan Rotary Dergileri, "Rotary Global Media
Network" adı altında müşterek hareket
ediyorlar. Daha önce RWMP (Rotary World
Magazine Press) adı altında toplanan dergiler geçen yıl yaptıkları ortak toplantıda
UR'nin istekleri doğrultusunda daha kapsamlı bir anlam taşıyan Rotary Global Media
Network'u kullanmaya karar verdiler.Son
sayımıza kadar siyah üzerinde dünyayı gösteren logo, Rotary'nin markalaşma çalışmaları kapsamında basitleştirildi ve yukarıdaki
gördüğünüz şekle dönüştürüldü. Yıl sonunda
yenilecek yayıncılık sözleşmesi kapsamında
dergilerin kapak tasarımı konusunda da müşterek bir görünüm konusu netlik kazanıyor.
Büyük olasılıkla önümüzdeki sayıdan itibaren
tüm dergiler bu dönüşümü yapmış olacaklar.
Dönemin ikinci sayısında, her yıl olduğu gibi Uluslararası Rotary Konvansiyonuna
geniş yer ayırdık. ABD'nin egzotik olarak
adlandırılabilecek, Pasifik'teki Hawaii adalarının başkenti Honolulu'nun bulunduğu Oahu
adası bu yıl 2020 Konvansiyonuna ev sahipliği yapacak. Her ne kadar Avrupa'dan ulaşım zor olsa da Asya'dan ve ABD'den geniş
bir katılımın beklendiği Konvansiyon belki
birçok Rotaryen için dünyanın bu bölgesini
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görmek için de iyi bir fırsat olabilir. 15 Aralık
tarihine kadar da kayıtların indirimli olarak
yapıldığını hatırlatalım.
Hepimizin bildiği gibi Rotary'nin en
büyük projesi "Çocuk Felci" ile ilgili. Ekim
ayının 24'ünde "Dünya Çocuk Felci Günü"
kutlanacak. Gerek UR Başkanı Mark Daniel
Maloney, gerekse de Rotary Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Gary C.K. Huang bu güne
özel her kulübün bir faaliyette bulunarak
kamu oyuna Rotary'nin bu alandaki başarısını vurgulayacak bir organizasyon yapmasını
talep ediyor. Kulüplerimizin bu konuda başarılı organizasyonlar yapacaklarına inanıyoruz.
Bu faaliyetlerin de resimleri ve açıklamalarını
bize gönderirseniz mutlu oluruz.
Rotary'nin "Çocuk Felcine Son" konusunda son başarısı Nijerya'da üç yıldır vakaya
rastlanmaması oldu. Yakında Afrika'nın da
sertifikasını alacağını ümit ediyoruz.
Bu sayımızda "Bir Rotaryen'in Seyahat
Defteri" başlığıyla Adalar RK Başkanı Suat
Şimşek'in bir yazısına yer verdik. Belki biraz
Rotary dışında oldu ama başarılı bir şekilde
kaleme alınmış olan ve devamı gelecek bu
yazıyı zevkle okuyacağınızı düşünüyoruz.
Kulüp faaliyetlerinin yoğunlaşması da
dergimizde "Kulüplerden Haberler" sayfalarının artmasına neden oldu. Dönem içinde bu eğilimin ivmesinin aynı hızda devam
etmesini umuyoruz.
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Çocuk Felci Savaşında
fethedilen son cephe: Nijerya

Dünyada Rotary Kulüpleri
neler yapıyor?
KAPAK RESMİ: Uluslararası Rotary 2020 Konvansiyonunun yapılacağı Hawaii'de Waikiki plajından bir görünüm
“(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.”
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Başkanın mektubu - Eylül
Çocuklarımızı Rotary aktivitelerine katmayı unutmayalım

ROTARY
DÜNYAYI
BİRLEŞTİRİR

Amerika'da bir yaz mevsimi daha sona eriyor. Maloney ailesi için her yaz sonu, doğup büyüdüğüm Illinois Eyaletinin
Ridgeway kasabasında her yıl yapılan "patlamış mısır" festivali organizasyonunun seremonilerinin yöneticisi olarak
"Popcorn Kralı" sıfatıyla onurlandırıldığım bu kasabaya gelmeyi görev addederim.
Mevsimler dikkate alınmasa bile her ailenin bir geleneği
vardır. Ben sizlere bir yenisini önermek istiyorum. Ailenizi
Rotary ile tanıştırmak için bir fırsat yaratın. Benim ailemin
geleneklerinden biri torunlarımı Uluslararası Rotary Konvansiyonuna götürmektir. Honolulu'da yapılacak olan 2020
Konvansiyonu, çocuklarınız ve torunlarınızı Rotary ile tanıştırmak için güzel bir fırsat olacaktır.
Aile fertlerini Rotary hizmet projesine dahil etmek ya da
bir fon yaratma aktivitesine katmak için her zaman uygundur. Ama belki kulübünüzde aileye yakın bir aktivite görmemiş olabilirsiniz. Bu nedenle bu yıl için önceliklerimin başında, Rotary faaliyetlerini aileyi kucaklayacak şekilde düzenlemek gelmektedir.
Geliştirmek istediğimiz kültür, Rotary'nin aile ile rekabet içinde değil onu tamamlayıcı olmasıdır. Hiç bir zaman üyelerimizden ikisi arasında bir seçim yapmalarını istememeliyiz. Beklentilerimiz gerçekçi olmalı, program yaparken üyelerimizin durumun dikkate almalı ve her seviyede Rotary
faaliyetlerine çocukları katmalıyız.
Çoğu kez, dinamik bir 21. yüzyıl organizasyonu olabilmek için saflarımıza katmayı düşündüğümüz genç profesyoneller, en büyük aile sorumluluğu taşıyan kişiler olmaktadır. Biz bu müstakbel adaylarımızı ailelerinden uzaklaştırmamalı
ve bunun için aktiviteleri akşamları ya da hafta sonları düzenleyerek onları çocuklarının katılamayacağı organizasyonlar yapmamalıyız.
Çok uzun zaman, bir çok Rotary aktivitesinin kapılarını çocuklara kapadık, hatta eşlerimize bile bu kapılar bazen kapalı idi. Ne büyük fırsatların kaçtığını düşünün! Rotary'yi büyütmek istiyorsak ve gelecek nesillerin de misyonumuza gönül vermelerini arzu ediyorsak, Rotary'nin olgusunu genç insanlara aksettirmek için her fırsatı kullanmalıyız.
Dolayısyla kapılarımızı açalım ve bunu eğlenceli bir şekilde yapalım ve çocuklarımız ve torunlarımızın Interact, Rotaract ve Rotary üyeliği hakkında bir şeyler öğrenme istemelerini sağlayalım. Bazı toplantılarımızı aileyi katabilecek şekilde düzenleyelim ama bu tür olayların gelecekte devamını nasıl sağlayabileceğimizi de düşünelim.
Çocukları Rotary aktivitelerine katmak sadece eğlenceli değil, onları aynı zamanda dünyaya açan bir girişimdir. Bu
yılı aileniz için ve gittikçe genişleye Rotary ailesi için "Rotary Dünyayı Birleştirirken" unutulmaz bir yıl yapalım.

MARK DANIEL MALONEY
Uluslararası Rotary Başkanı
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Başkanın mektubu - Ekim
Bu yıl "Dünya Çocuk Felci Günü"nde her zamankinden fazla faaliyet yapalım

Rotary'nin çocuk felci ile uzun zamandır sürdürdüğü savaş, organizasyonumuz ile bir anlamda özdeşleşiyor. Bu yıllar içinde yapmış olduğumuz şeylerden gurur duyma hakkına sahip olduğumuzu düşünüyorum..
Programımız gerçek ve dikkate değer. 1988 yılında çocuk felci 125 ülkede endemik durumdaydı ve dünya genelinde yılda
300.000 vaka görülmekteydi. O zamandan beri Rotary ve Küresel Çocuk
Felcini Yoketme Girişimi ortaklarımızla beraber çocuk felci olaylarının
%99,9 azalmasını sağladık, 2,5 milyardan fazla çocuğu aşıladık ve 18 milyon felç vakasını önledik. Yıllar içinde Rotary ülkelerin yavaş yavaş çocuk
felcinden arındırılmış statüye kavuşmasını ssağladı. Bu ülkeler içinde,
uzun bir süre imkansız olarak gözüken Hindistan da var. Çocuk felcinin
3 farklı tip virüsünden tip 2 yokedilmiş durumda ve tip 3 ün de yokedildiği kısa bir süre sonra sertifikasyona bağlanacak. Nijerya'da üç yıldan beri
çocuk felci virüsü görülmüyor. Bu eğilimin devamı durumunda, dünyada
sadece bir kesimde, Afganistan ve Pakistan'da tek bir tip virüs kalmış olacak.
Bu bölgede ciddi bir meydan okuma ile karşı karşıyayız. Ama optimist
Mark ve Gay Maloney ve PolioPlus Direktörü Carol Pandak, rekor kıran Sydney
olmak zorundayız. Bugüne kadar yaptıklarımız bakın. Cesaretimizi kayKörfezi Köprüsü tırmanışında. Çocuk felci için fon yaratan bu organizasyonda iki
betmemeli ya da görevin imkansız olduğunu düşünmemeliyiz. Çocuk Felrekor kırılmıştı. Birincisi köprüde aynı anda bulunan farklı bayrak sayısı (278) ve
aynı anda köprü üstündeki insan sayısı (340 kişi)
cine son vereceğimiz kesin ama son noktaya kadar kararlı ve uyanık olmamız lazım. "Dünya Çocuk Felci Günü" tüm dünyadaki Rotaryenler biraraya gelerek çocuk felci ile yapılan savaşta gösterdiğimiz aşamaları takdir etmeli, ve çocuk felcini sonsuza kadar yoketmek için yapmamız gereken icraatları planlamalıyız.
Anahtar kelime "icraat"dır zira hâla yapmamız gereken önemli işler var.
Bu yıl, her zamankinden fazla Rotary kulübünün "Dünya Çocuk Felci Günü" faaliyeti yapmasını istiyoruz. Yeni fikirlere
mi ihtiyacınıza var? Mesela Rotary'nin "Çevrimiçi Küresel Güncelleme" güncellemesinin arkadaşlarla biraraya gelip izleyebilirsiniz. Kulüpte bir gününüzü çocuk felcine ayırabilir ve fon yaratma faaliyeti yapabilirsiniz. Unutmayınız ki yaratılan
her bir dolar için Bill & Melinda Gates vakfı 2 dolar katkıda bulunuyor.
Bir faaliyet düzenlediğiniz zaman "endpolio.org/register-your-event" bağlantısından kaydedin. Daha sonra da çocuk
felci için düzenlenmiş araçları kullanarak promosyonunu yapın. 24 Ekim'deki Çevrimiçi yayınlanacak olan Küresel Güncellemeyi ajandanıza kaydedin. Bu yıl Facebook sayafasında bu olayı dünyadaki çeşitli zaman dilimlerine göre yayınlayacağız. Rotary International Facebook sayfasını ziyaret edin sosyal medyada aktiviteyi takip edip, paylaşın.
Hedefimize ulaştığımız zaman, çocuk felci dünya yüzünden yokedilmiş ikinci hastalık olacak ve Rotary uluslararası övgü
alacak. Ama en önemlisi bunddan böyle hiç bir çocuğun bu hastalığa yakalanmayacak olması. Rotary çocuk felcini yoketme çalışmalarında dünyayı birleştirmeye devam etmelidir. Bu bizim elimizdedir. Hep beraber bu işi bitirelim.

MARK DANIEL MALONEY
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF BAŞKANININ MESAJI

Vakfa
destek
geleceği
garantiye
almaktır
Ni Hao, Sevgili Rotaryenler
u yıl yapılacak olan Konvansiyon için şimdiden plan yapmaya başladığınızı ümit ediyorum. Pasifik Okyanusu etrafında yaşayan Rotaryenler şimdiden heyecanlılar. Önümüzdeki yıl güzelliği ile ünlü Hawai adasında buluşacağız.
Şimdiden Honolulu Konvasiyonu için kaydınızı
yaptı iseniz, 2019-20 döneminde Rotary Vakfının yeni
katkı rekoru için nasıl yardım edeceğinizin planlarını
da yapın. Dünyanın her tarafında yaşamları değiştiriyoruz ve bunu sizlerin sayesinde yapıyoruz.
Sizlere belki sıkça Yıllık Fona katkı konusunun önemini hatırlatıyoruz. Bu katkılar sadece çocuk felcini
yoketmek için değil ama dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmek ve Rotary bağışlarını daha yaygınlaştırabilmek imkânı için kullanılıyor.
Ama bir çoğunuz, bunun kadar önemli olan bir şeyin daha olduğunu belki bilmiyor. Vakfın Daimi Fonuna katkı geleceğimizi garanti ediyor. Sizlerin de bu fona
katkı için mirasınızın dağılımını düşünmenizi istiyorum. Bu fonun yatırımların her yıl elde edilen 100 milyon dolar ile her türlü yaşam kurtaran ve değiştiren
projeye el atmak mümkün olmakta. Bu sayede Vakdımızın uzun vadede güvencesi sağlanmış olacaktır.
Bu ay sizleri iki önemli konuda alkışlayacağım. Birincisi Taipei Rotary Kulübü Yuvarlak Masa toplentıları. Üyeler kulüp başkanı Jeff Lin'in göreve başlama
seremonisinde Çocuk Felci Fonuna 10.000 dolar katkıda bulundular. Bundan birkaç gün sonra da, Kore'nin
3750. bölgesi Arch Klumph Society'ye 6 yeni üye daha
katarak toplam üye sayısını sekize çıkardı. Bu harika
iş için bölge guvernörü Yun Young-Jung'u tebrik ediyorum.
Rotaryenlerin cömertliği hayatıma neşe ve amaç
vermeye devam ediyor ve sizin de aynı duyguları taşıdığınızı ümit ediyorum.

B

Çocuk Felcinde son aşamaya
çok yakınız
Ni Hao, Sevgili Rotaryenler
ostlarım; Dünya Çocuk Felci günü Ekim ayında ve bizler bir meydan okuma ile karşı karşıyayız. Afganistan
ve Pakistan'dan gelen haberler daha çok çalışmamız
gerektiğini gösteriyor. Bu haberler bize çocuk felci virüsünün
hızlı ve kolay yok olmayacağını söylüyor..
Bu olay herşeyden önce bize ihtiyacın olduğunu gösteriyor.
Başarıya ulaşmak için kararlı olmalı ve taahhütümüzün bir zaman sınırı olmadığını göstermeliyiz. Biz sonuna kadar bu işin
içindeyiz ve bu korkunç hastalığı yeneceğiz. Çocuklar ve ailelere yaşamı geri verip toplumlarda umudu oluşturacağız.
Küresel Çocuk Felci Yoketme Girişiminde Bill & Melinda
Gates Vakfı gibi her katkıyı 1'e 2 arttıran dostlarımız olduğu iin
şanslıyız. Şimdidden Tip 2 virüsü yok ettik ve Tip 3 virüsünü de
yok etmek üzereyiz. Hindistan Çocuk Felcinden arındırıldı ve
kısa bir süre sonra Afrika da aynı konuma gelecek.
Çocuk felcini sona erdirmedeki en önemli faktör sizsiniz.
Afganistan ve Pakistan halkları son yıllarda çok zorluklar yaşadılar. Çocuk felci sadece bu zorluklardan biri. Onlar için bu girişim imkansız gözükebilir. Ama Rotaryenler için değil. Biz olayı
karşı konulamaz olarak görmüyoruz. Bu bizim için bir meydan
okumadır ve harekete geçen insanlar olarak meydan okumalara
karçı duruyoruz.
Konfiçyüs der ki, "Şayet insan erdemli ise, yalnız başına
bırakılmayacaktır. Aynı düşüncede olanların gelip destek olacakları kesindir. " Rotary'de biz bu kelimeleri çok iyi
anlıyoruz. "Kendinden Önce Hizmet" dediğimiz zaman bu erdem için biraraya geliyoruz. Tüm dünyada aynı düşüncede olan
kardeşlerimizin de bize katılacaklarını biliyoruz. Dünyada iyi
şeler yapmak ihtiyacımız bizleri biraraya getirdi.
Bu hastalıktan dünyayı kurtarabiliriz. Ve bunu süregelen taahhüdünüz ve cömertliğiniz ile sizler yapacaksınız.
Tarihin bir parçası olun! Son zor virajda ve son meydan okumada bize yardımcı olun. Bağışlarınız için endpolio.org/donate'i kullanın.

D

Gary C.K. Huang
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı
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SORU

Çocuk Felcine Son'da
yeni stratejimiz

John Sever

Uluslararası PolioPlus Komite Başkan Yardımcısı

1

Yeni bir stratejiye neden
ihtiyacımız var?

Çocuk Felcne Son Küresel Grşm
(GPEI)stratejk planı 2013-2018 dönemn kapsıyordu. Öneml şler başardık. 2015 yılında Tp
2 vrüsün yokedldğ deklare edld. Tp 3 (vahş
vrüs) son olarak 2012'de görülmüştü; dolayısıyla artık yayılmadığını güvenle söyleyeblrz.
2016'dan ber de Afganstan ve Pakstan dışında
Tp 3 vrüsüne rastlanmadı. Ancak Çocuk Felcne Son oyun Stratejs 2019-2023 dönemn kapsıyor ve vrüsü tamamen yok etmemş olmamız
nedenyle oluşturuldu.
Yen planın üç hedef var: Brnc hedef yoketmek. İknc hedef GPEI dışındak dğer sağlık
organzasyonlarıyla entegre ve ortak çalışmalarla yok etme hedefne ulaşmak ve onu sürüdreblmek. Son olarak da sertfkasyon ve kontrol altında tutma - gözlemler vasıyasıyla polo vrüsünün yayılmasını kestğmz ve laboratuarlardak
vrülern tamaman yokedldğ ya da uygun br şeklde saklandığını spat etmemz lazım.

2

GPEI'nın bu iş için beş
yıllık bütçesi 4,2 milyar
dolar.Rakam neden bu
kadar yüksek?

Çocuk felcnn endemk olduğu alanlardan
dışarıya çıkmaması çn her yıl yaklaşık 50 ülkede
450 mlyon çocuğu aşılamamız gerekyor. Pakstan ve Afganstan dışında Afrka ve Asya'nın her
tarafında çocukları aşılıyoruz. Dolayısıyla bura-

larda çok kapsamlı nsan gücüne htyacımız var
ve bunun da malyet yüksek. Aşının da malyet
var. Ayrıca br salgın olasılığına karşı da hazırda aşı bulundurmamız gerekyor. Bunun yanı
sıra her yıl yaklaşık 100,000 felç vakasını
nceleyp çocuk felcnden kaynaklanmadıklarına emn olmamız gerekyor. En ufak noktada ble vrüsün kalmadığına emn olmamız
çn gözlemlerz de sürdürmemz gerekyor.
34 ülkede kanalzasyonlardan alınan örneklerde tetkkler yaparak polo vrüsünün buralarda olup olmadığını kontrol edyoruz.
Tab bütün bunların br malyet var. Her yıl
bu sevyede br performansı sürdüreblmek
öneml mktarda harcama anlamınagelyor.

3

Bu planda yer alan
stratejilerden bahsedebilir misiniz?

Anahtar elemanlardan br Afganstan ve
Paktan'da bölgesel merkezler oluşturup çalışmaları konsolde etdp teknk desteğ arttırmak.
Odaklandığımız konulardan br dğer hareket
halndek çocuklar; sınırları geçenler, trenlerde
dolaşanlar ve erşmemzn kısıtlandığı bölgelerden gelenler. An cevap ekpler oluşturuyoruz ve
kapastey yükseltyoruz k vrüsün farkına varıldığında müdahalemzn hızlı ve yoğun olmasına
mkan yaratablelm. Gav, Vaccne Allanca gb
kurumlarla da çalışıp bağışıklık kazandırma sstemlern güçlendryoruz. Bunların yanı sıra temz su, beslenmes sağlık ve santasyon hzmet-

ler de veryoruz. Yerel nsanlar çoüu kez bzm
sadece aşılamak çn geldğmz düşünüyorlar
ama onların dğer problemlern de gözardı etmememz lazım.

4

Planın başarılı olması
için Rotaryenler neler
yapabilirler?

Öncelkle programı desteklemeler gerekyor. Halen 327 mlyar dolarlak br fon açığımız
var. Rotaryenler, drekt bağışlarının yanı sıra
hükümetler ve dğer organzasyonlar nezdnde
destek konusunda savunuculuk yaparak bzlern aşılama ve gözlemlermz sürdüreblmemz
sağlayacak grşmler yapmalılar. Çocuk Felcne Son faalyetlernn aktf olarak devam ettğ
ülkelerde Rotaryenler bu çalışmalar ve aşılama
programlarına bzzat katılmalılar ve yardım etmeller. Hükümetler nezdnde de savunuculuk
görevn yaparak çocuk felcne sona desteğn
sürmesn sağlamalıdırlar.
—VICTOR MILLER GAUSA

PLANI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRELİM.
3,27 milyar dolarlık fon açığını kapamaya
yardımcı olalım. Rotary bunun için yılda 50
milyon dolar katkıyı tahhüt ediyor. Bu rakamı Bill & Melinda Gates Vakfı 1'e 2 oranında
katkıyla destekleyecek. Bağışlarınızı
endpolio.org dan yapabilirsiniz.
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dünyamız

Polonya

ABD

Nikaragua

Gana

Malezya

“Harekete Geçenler”
dünyada neler yapıyorlar?

Costa Rica’da
yaklaşık 300.000
Nikaragualı
daimi ikamet
etmekte

Nikaragua

ABD

Gana

Politik karışıklıkların olduğu

Washington Mercer Island

ülkeyi biraraya getirmek için

Rotary Kulübü üyesi rahip Greg

Ciudad Sandino Rotary Kulübü

Asimakoupoulos’u, kulübün fon

ve sponsoru olduğu Nueva

yaratmak için her yıl düzenlediği

Vida Toplum Birliği, toplumdaki

yarım maraton koşusuna

iletişimi oluşturmak için barışa

katılanların kilisesinin önünden

yönelik bir çalıştay düzenledi.

geçmeleri düşündürmüş. 2010

Kasım ayında üç gün süren

yılında rahip yarış gününde pazar

ve kulübe sadece 250 dolara

ayinini iptal ederek cemaate

mal olan bu organizasyonda

gönüllü ya da atlet olarak

moderatörler kendi tecrübelerini

yarışa katılmalarını önermiş.

anlatarak ihtilafları mizah ve

Kiliseye gidenlerden 200-300

yaratıcılık ile şiddet kullanmadan

kişi yarışa katılmaya başlamış.

nasıl çözdüklerini anlattılar.

2013 yılında görev değişikliği

Rotary kulübü ve Toplum

ile bir huzurevinde çalışmaya

Birliğinden katılan 25 kişi,

başlayınca, oradakileri de

barış stratejilerini geliştirmede

yarış organizasyonuna katmış.

kullanılan oyunları oynadılar ve

Greg, bu girişimini, büyük bir

kendi kişisel yaşamlarında nasıl

vizyon çerçevesinde Rotary

empati kurduklarını aktardılar.

ve inanç gruplarının beraber

Gine Körfesininin çevreleyen
sahişi temizleme kampanyası
çerçevesinde, Accra bölgesindeki
Rotaryenler ve Rotaractörler plajda
biraraya geldiler. Başkent Accra’nın
18 mil doğusunda bulunan
Tema Kasabasında, beş yıldır
Accra-Spintex, Tema Meridian ve
Tema-Sakumono Rotary kulüpleri,
Regional Maritime Universitesinin
Rotaract kulübü ile beraber
Accra ile Tema arasındaki sahilde
çöpleri topluyorlar. Geçtiğimiz
Nisan ayında düzinelerce gönüllü,
balıkçıların ağlarından balıktan
çok çöpün çıktıığı Sakumono
Plajında biraraya geldiler. Çevreye
ve balıkçılara faydanın yanı sıra,
girişimin bölgedeki turizm
potansiyeline de destek olduğunu
kulüp üyesi Prosper Edem
Amevordzie ifade etti.

çalışabileceklerinin göstergesi
olarak kabul ediyor.
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Polonya

Malezya

Cenin’de alkol spektromu

bulundu. Kulübün Facebook

rahatsızlığı (FASD) konusunda

sayfasında, girişimin hedefleri

depremin Borneo’yu vurması sonrası,

eğitim programı için fon yaratmak

arasında eğitimli ve profesyonel

Kota Kinabalu Rotary kulübü,

amacıyla Varşova Zoliborz

kadınlar da bulunuyor. Kulüp

Kinabalu Dağının turizme kapanması

Rotary Kulübü her yıl caz konseri

bu kesimin genelde dikkate

sonucu gelirleri azalan yerel dağ

düzenliyor. 2019 yılındaki

alınmadığını ifade ediyor.

rehberlerine yardım amacıyla bir

konserde, Polonyalı ünlü caz

Kulübün yakındaki bir yetimhane

girişim başlattı. Böcek bilimcisi

şarkıcı, besteci ve violonist Dorota

ile de çalışmalar yaptığı için FASD

(entomolojist) ve Kinabalu’nun ender

Miskiewicz, gazete başlıklarındaydı.

konusunun ne derece etkilediğini

canlılarından kuşkanatlı kelebek

Polonya hükümetinin verilerine

de bizzat gördüğünü kulüp

hayranı olan Kulüp üyesi Stephen

göre, FASD her yıl en az 50

üyesi Ania Markowskakejler

Sutton, yerel turist rehberlerinden 10

çocuktan birini etkiliyor. Bu soruna

açıklıyor. Kulüp üyelerinin ilk

tanesini ornitoloji (kuş bilimi) ve

yardım amacıyla Zoliborz Rotary

elden hastalığın kısıtlayıcı tarafını

entomoloji konusunda eğitti. Kulüp

kulübü kadınları hamilelikte alkol

görmeleri projenin ele alınmasını

“Sabah Kuş ve Kelebek Festivali”nin

kullanmanın riskleri konusunda

sağlamış. 2014 yılında yapılan bir

ilkini düzenlerken evlerinde turistleri

bilgilendirmek amacıyla bir

çalışmaya göre, Polonya’da her

misafir eden yerel halka kuşlar ve

program başlattı. Kulüp gerekli

yıl 900 çocuk total FASD (Fetal

kelebekler konusunda kurslar

bilgileri içeren broşürler dağıttı

Alcohol Sendrom) ile doğuyor.

düzenledi. Kulüp bu girişimle

ve Uluslararası FASD Farkındalık

Bu vakalar, geri dönüşü olmayan

sürüdürülebilir bir ekoturizm projesi

gününde çeşitli etkinliklerde

bir hastalık kategorisinde

oluşturmayı ümit ediyor.

bulunuyor.

2015 yılında 6.0 şiddetindeki bir

Malezya’da
yaklaşık 1,200
kelebek cinsi var
ve kuşların da 33
cinsi Sabah
eyaletine özgü
olarak biliniyor.

– BRAD WEBBER
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2020 Uluslararası Rotary 2020 Konvansiyonu Hawaii
adalarının merkezi Honolulu'da

ALOHA ROTARY

O

ahu adasında ve Waikiki Plajında yaşam sabahın
sekizinden itibaren hareketleniyor. İnsanlar plaj
kıyısındaki otellerin gölgeliklerinde
bir araya geliyor, bebekleriyle aileler
suya girip çıkıyor, çiftler kahve içiyor,
renkli sörf tahtaları ile sörfçüler sabahın erken saatlerindeki dalgaları yakalamak için sahile iniyorlar. Denizde
yüzenler Waikiki Wall olarak bilinen
dalgakıranın arkasında rahat yüzme
turları yaparken, bazıları da köpüklü
dalgalar arasında eğleniyor. Denizde
kullanılacak şnorkel, kano, sörf kiralayan standlar yavaş yavaş açılıyor. Bütün bunlar arasında en çok duyulan ses
ise dalganın sahile vurduğunda meydana geliyor.
Honolulu'da Rotaryen dostlarla bir
yemek için ailemle Hawai'deyim. Altı
yaşındaki kızım Bea, baldırına inen
parlak pembe pantalonları sıvayıp dalgalar arasında koşuyor. Sıcak kumda
ayak izleri biz arkasından ona yetişme-

Yazan: Diana Schoberg
den dalgalar tarafından adeta yutuluyor.
Bu bizim için ailenin Honolulu'ya
ilk seyahati değil. Üç yıl önce de Bea ile

adaya gelmiş ve hayran kalmıştık. Bea
bizim Oahu'ya gideceğimizi öğrenince
o kadar sevindi ki onun da gelmesine
hayır diyemedik.
Ancak seyahatimiz tabi ki farklı idi
6-10 Haziran tarihlerinde yapılacak

Honolulu ve Waikiki Plajı; Hawai adalarının en büyüğü olan Oahu'da bir turist cenneti.
Heykel efssanevi sörfçü Duke Kahanamoku için yapılmış.
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Çeşitli renkler içeren değişik boylarda sörfler, Hawaii kültürünün
bir parçası; altta Ko'olau dağları dalgalı yapısı ile Oahu adasının iki
Ulusal Tabii simgesinden biri.
olan 2020 UR Konvansiyonu yerel Rotaryenlerle adayı keşfetmeye çalıştık.
Onlardan Honolulu'nun çevresini, tarihini ve kültürünü anlatmalarını istedik. Tabi ki Hawai'de plajlar çok güzel
ama Hawai'de kaçırılmaması gereken
başka şeyler de var.
Honolulu'da St. Louis okulunda,
Bradford Ikemanu Lum 5. sınıf talebelerinin karşısında, ipu peke adıyla bilinen davulu çalıyor. Çocuklar Mayıs
ayındaki bir gösteri için Hawaice şarkı söyleyip dans ediyorlar. Şarkının sonunda Lum kısa ve keskin bir tempo ile
davuluna vururken, çocuklar da çömelip adeta dalgaların kendilerini taşıdığı izlenimi veriyorlar.
Bilinenin aksine, meşhur hula dansı sadece kalçaların baştan çıkarıcı
sallanması değil; hareket şarkının sözleriyle uyumu böyle sağlıyor. Performansları için teşekkür amacıyla, Kanoe Cazimero Hawainin ateş ve volkalar tanrıçası Pele için şarkı söyleyip
dans ediyor. Kollarını dalgalandırırken deniz ve dağları andırıyor. Cazi-

mero Hawai yerlisi ve kültürünün uzmanı. Beş yaşından beri hulayapıyor
ve Honolulu Konvansiyonunun eğlence
kısmının organizasyonundan sorumlu. Adanın tanınmış şarkıcısı, müzisyen abisi Robert Cazimero bu gösteride
sahne alacak.
Okulda Hawai kültürünün öğretilmesi, Lum ve Cazimero'nun çocukluk

günlerinde pek rastlanan bir şey değilmiş. Hawai Krallığının yıkılmasından
üç yıl sonra, 1896'da ABD ile birleşen
adada okullarda Hawaice konuşmak
yasaklanmış. Yerel halk asimile olmaya teşviik edilirken ve amerikanlılaştırılırken, Hawai kültürü de geri ve egzotik olarak sınıflandırılmış. Lum, bu nedenle Hawai müzüğü ve hula'dan nefret
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Hawai dilinde honu
olarak adlandırılan yeşil
kaplumbağalar aynı
zamanda şans sembolü
olarak kabul ediliyor.
2020 Konvansiyon
logosunun sembolü de
bu kaplumbağalardan
esinlenmiş.

etmeye başladığını ve hatta Hawaili olduğu söylemekten de çekindiğini anlatıyor.
Lum, ancak Üniversiteye başladığında tek etnik dersin Hawai ile ilgili
olması neticesi kimliğinin önemini anlamış. 1970'li yıllarda, Lum ve Cazimero gibi insanlar sayesinde yerli müzik

lisan ve sanata ilgi artmış ve adeta bir
rönesans yaşanmış. 1978 yılında eyaletin anayasasında yapılan değişiklik ile
Hawai eğitim programı zorunlu hale
gelmiş ve eyaletin resmi dilleri arasında Hawai'de de yerini almış.
Hula dersi sonrası, Lum ve Cazimero ile beraber Kraliçe Emma'nın Yaz-
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lık Sarayına gidiyoruz. Bu küçük adada sanki herkes birbirini tanıyor gibi.
Nitekim rehberlerimizden birinin de
Lum ve Cazimero'nun da üyesi oldukları Honolulu Rotary Kulübü Gelecek
Dönem Başkanı Pau Hana'nın oğlu olduğunu öğreniyoruz. 19 yüzyılın başlarında adaları birleştiren Büyük Kame-

Kahanamoku'da Aloha'yı temsil eden bir duvar resmi;
Küp şeklinde sunulan 'Poke' denilen çiğ deniz mahsulü (altta
solda); Aloha ruhunu yansıtan bir kokteyl. (altta sağda)

hameha'ya ait olduğunu öğrendiğimiz
sarı ve kırmızı tüylerden oluşan bir
şapka dikkatimizi çekiyor. Hawai'de
büyük memeli hayvan ya da kıymetli taşlar veya metaller bulunmuyor. Bu
nedenle tüyler gösteriş için kullanılıyor. Hawaililer hiç bir zaman kuş öldürmezlermiş. Ağaç dallarına bal şurubu döküp bu dallara konan kuşların
tüylerini yolarlarmış.
Lum, Hawai kültürünün anahtar
değerlerinin Rotary'nin "Kendinden
Önce Hizmet" sloganına uyduğunu

belirtiyor. "Ohana" - aile konsepti ister kan bağı, ister iş bağı ister komşuluk bağı olsun çok önemli. "ha'aha'a"
- tevazu, alçak gönülülük de aynı önemi taşıyor. Tabi bir de selam, merhaba,
Allah'a ısmarladık anlamında kullanılan "aloha" var. Ama bu kelimenin anlamı çok daha derin ve Hawai kültürünün merkezinde yer alıyor ve sevimlilik, sıcaklık ve samimiyet gösteren karakter anlamını taşıyor ve bu nedenle
de Hawai Kanununda yazılı olarak yer
alıyor.

Nefis bir tabiat güzelliğine sahip
olan Hawai adalarında bir çok film ve
TV programları yapılıyor. Rehberlerimiz Tony ve joe Gedeon, Hawai pop
kültürü hakkındaki ansiklopedik bilgilerini bizlere aktarıyorlar. Magnum
P.I., Hawaii Five-O ve tabi ki Burt Lancaster'in meşhur From here to eternity
filminin plaj sahnesinin çekildiği plaj
bizi götürdükleri yerlerden bazıları.
Ada turumuz tropik bir ormanda
keskin virajlarla dolu olan bir yıldan
Tantalus dağınasa zirveye ulaşıyor.
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Bir volkanik oluşum olan Diamond Head'e dik sayılabilecek yaklaşık birbuçuk
kilometrelik bir patika ile çıkılıyor. Ama yukarıdan görünen manzara eşsiz.

Buradan 270derecelik bir açı içinde
adayı görmek mümkün. Honolulu şehir merkezi, Daimond Head tepesi ve
Punchbowl Krateri, Elvis Presley ve
John Blackman'ın çevirdikleri "Blue
Hawai" filmdeki piknik yaptıkları
alan tam burası. Karnımız acıktığı için
şehir merkezine inip küçük küpler şeklinde kesilmiş deniz mahsullerini tadıyoruz.
Hawaililer bir barbeküye benzeyen
partilerine "luau" diyorlar. Biz Kapolei'deki Kaolina Resortda sunulan luauya katılyoruz. Burada muz yaprakları
ve sıcak taşların sardığı bir kuyuda pişirilmiş olan domuzu bize ikram ediyorlar. Yemekten sonra yediklerimizi
yakmak için de teknelere binip kürek
çekiyor ve güneşin batışını seyredeceğimiz bir yere gidip günün son demlerini izliyoruz.
Karaya döndüğümüzde çeşitli yerel yemekler bizi bekliyor. Hawaicede
kalua toprak fırında pişmiş demek. bir
çok yemek için bu yöntemi kullanıyorlar. Ev sahiplerimiz bizimle beraber ye-

meğe katılanlar arasında yaş günü, evlilik yıldönümü gibi bir kutlama yapan
olup olmadığını soruyor. Pasifik adalarına özgü çeşitli dansları burada izleme fırsatımız oluyor. Adanın büyüleyici davul sesleri sonrasında, gecemiz
ateş dansı gösterisi ile son buluyor.
Honolulu Sanat Müzesini Tina ve
Christina Bui ile beraber geziyorum.
Hawai üniversitesinde biyoloji bölümünde okuyan bu ikizler ileride doktor olmak istiyorlar ve Manoa Rotaract
Kulübü üyeleri. Lise yıllarında da aynı
kulübün Interaktörleri olarak faaliyette bulunmuşlar.
Bu iki genç müzenin kendilerinin
favori mekanı olması nedeniyle bana
göstermek istediler. Dolaşırken kendimi Hawaililer odasında buldum. Rehber ikizlerim eski ve yeni resimlerin
yan yana sergilendiği portre galerisini
beğendiklerini belirtiyorlar. Müzenin
Akdeniz avlusunda çeşmeler ve duvarlarda gökmavisi seramikler, Çin avlusunda ise küçül bir gölet ziyaretçilerin
dış mekanlarda da ilginç bir çevre ile

16 - R O T A R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 9

karşılaşmalarını sağllıyor.
Müzeden sonra Buis kardeşler Kaka'ako'da sokak sanatını görmemi teklif ediyorlar. Waikiki'den yaklaşık 3km
uzakta olan ve eski bir sanayi bölgesi
olan bu alan halen birahaneler, kafeler, restoranlar ve özellikler de duvarlara yapılmış olan resimler ile popüler
bir mekan haline dönüşmüş. Neredeyse hiç bir duvar boş bırakılmamış. Realistik portreler yanı sıra karikatürler
de dikkat çekiyor. Burada selfi çekmeyen yok gibi. Tabi biz de buna uyuyoruz.
Buralara gelip de Pearl Harbor Ulusal Anıtını gezmemek tabi ki olmaz.
Kenarda durup USS Arizona abidesine
bakarken bu mekanın anlamı ve orada
olanların dehşetini insan düşünmeden
edemiyor.
Burası tabi ki Oahu'nun en popüler
noktası. Yılda yaklaşık 2 milyon turist
ziyaret ediyor. Ama savaşın trajik günlerini düşününce insanın tüyleri diken
diken oluyor.
Ama bir anlamda, bu nokta Pearl
Harbor ve Hiroshima Rotary kulüp-

Honolulu Sanat Müzesinin bahçesinde bir kafe (üstte); Hawaii deyince akla ilk gelen
şeylerden biri herhalde dalgalar ve sörfcüler olsa gerek.(Sağda)
lerinin 1982 yılında biraraya gelerek
kardeş kulüp alaşması imzaladıkları
ve savaşın yaralarını barış bağlarına
dönüştürdükleri bir yer. Her iki kulüpten Rotaryenler, savaş ile ilgili anıtları
ziyaret edip ağaç dikiyorlar.
USS Arizona Anıtı, 7 Aralık 1941'de
gerçekleşen ani atakta 7 dakika içinde
batan bir gemi. Tadilat için şu an kapalı ve 2019 yılının sonuna doğru açılmış
olacak.
Hawai'de olup da deniz kaplumbağalarından bahsetmemek mümkün değil, 2020 Ağırlama Komitesi Başkanı
Del Green, dalgaların arasında güneş
ışıklarının yansıdığı kaplumbağaları
bize gösteriyor. Herkes denizde gördüğü bir canlıya işaret edip sevinç le ne
olduğunu söylüyor. Arada sırada görülen yunuslar da insanı çocukluk günlerine götürüyor.
Oahu'nun kuzey sahilinde Laniakea Plajındayız. Burada beslenen yeşil deniz kaplumbağaları nedeniyle bir
çok kişi kapmubağa plajı - turtle beacholarak da adlandırıyor burasını. Hawai
lisanında "honu" olarak bilinen kaplumbağalar, 1-1,2 metre uzunluğunda
ve 90 ile 220 kg ağırlığında. Konvansiyonun logosu da bu kaplumbağalardan
esinlenerek yapılmış.
Honolulu Downtown Rotary Kulübü üyesi Green ve kız arkadaşı Pau
Hana Rotary Kulübü üyesi Diana Doan
ile turumuzun yarısındayız. Sabah

bizi aldıklarında, burada gelenek olan
bir şekilde yanaklarımızdan öptüler ve
boynumuza çiçekten kolye astılar. Lei
olarak adlandırılan çiçek kolyelerini
havaalanları da dahil olmak üzere bir
çok yerde bulmak mümkün. Kolyeler
çiçek yaprakları, kabuklar ve çerezler
ya da kağıt dolarlar ile yapılıyor. Konvansiyon esnasında Green dünyanın
en büyük Rotaryenlerle beraber kağıt
para ile yapmayı planladıklarını ve buradan elde edilecek olan gelirin de çocuk felcine son için kullanılacağını belirtiyor.
Honolulu'dan çıkarken, Green bize
burada insanlasın doğu - batı kelimelerini kullanmadıklarını söylüyor. Onun
yerine coğrafi röper noktaları isimleri ile söyleniyor. Diamond Head doğu,
Ewa Plajı ise batı anlamına geliyor. Bir
de "mauka" ve "makai" var. bu kelimeler de dağa doğru ve denize doğru anlamında kullanılıyor.
Yol boyunca sularının renginin tarif edilmesi bile zor olan nefis plajları görüyoruz. Sualtı gezintisi için ideal
plaj olarak bilinen Hanauma Bay bu
yol üzerinde. Sandy Beach Park'taki
Blue Hawaian kokteyli de vücut sörfü
yapmak için ideal bir konum olarak biliniyor. Mokupu Fenerine geldiğimizde
dağlara doğru kısa bir patikayı kullanıyoruz.
Plajların arkasında Ko'olau dağlarının haşmetini hayranlıkla izlerken,

yamaçların yeşilliği ve kaya yüzeylerinin adeta uzun süre banyoda kalmış
deriyi andıran buruşukluğu bizi etkiliyor. Jurassic Park filminin çekildiği
yer burası. Bir yerli olmasına rağmen
Green bile ara sıra durup "harika değil mi" diye manzaranın eşsizliğini
adeta teyid ediyor.
Eve döndüğümüzde Bea'nın ana
okulundaki öğretmeni kendisinden seyahati ile ilgili bir şeyler yazmasını istiyor. O okyanus ve plajlar yerine Del ve
Diana ile beraber geçirdiğimizi günü
anlatıyor. Altı yaşındaki bir çocuk bile,
adada ne kadar tabiat harikası olursa
olsun, Rotary Konvansiyonunun en iyi
tarafının tanıştığımız insanlar olduğunu teyid ediyor.

❏❏❏
Honolulu'da aloha'yı keşfedin

2020 Konvansiyonu için erken kayıt yaptırarak 200 $ tasarruf edin.
15 Aralık tarihine kadar erken
kayıt Rotaryenler için 450$, Rotaraktörler için ise 120$.
riconvention.org üzerinden kayıt olun.
Ağırlama komitesinin organize
ettiği programla Hawai kültürü ile
tanışın. Daha fazla bilgi için
rotaryhonolulu2020.org'a gidin.
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YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Düşüncesel yemek
uygulaması
Roseville Rotary Kulübü, Kaliforniya, ABD

YENİ YÖNTEM:

Kuruluş: 1938
Başlangıç üye sayısı: 21
Üye sayısı: 104

Kulüp, bulunduğu şehirde yaşayan 130.000 kişinin 11.000'inin
fakirlik sınırının altında olduğunun farkında. Üyelerden bir tanesi,
toplantılardaki öğlen yemeklerinden vazgeçip, yemek yermiş gibi
davranılmasını önermiş. Bu sanal yemek fikri şu ana kadar iki kez
uygulanmış ve üyelerin memumiyetleriyle karşılanmasının yanı sıra
1.600 dolar da toplanmış Bu para yerel gıda bankası ile paylaşılmış.

TOPLUM İLE BAĞLANTILAR
Aktif olan kulüp yerel ve uluslararasında faaliyet gösteriyor. Latin Amerika
ve Orta Doğu'da su kuyuları açmaktan, kulübe özgün bir proje olan ve yerel ilköğretim okullarında okuyan talebelerin oral sağlıklarını iyileştiren "Miles for
Smiles" gibi diş yapıştırıcısı girişimi ele aldığı projeler arasında bulunuyor. Kulübün, Kaliforniya Eyaletinin başkenti Sacramento'nın 20 mil kuzeyduğusunda
bulunduğu toplumda açlık çeken kişilerle ilgili de alışılmışın dışında bir yaklaşımı var.
Bir golf kulübünde haftalık toplantılarını yapan Roseville
Rotary kulübü, topluluk olgusunu yaratmada yemeklerin önemli
rol oynadığının farkında. Kulüp toplantılarının yapılmadığı tatil
dönemlerinde, bu nedenle bir çok üye yerle bir restoranda biraraya gelerek dostulukları geliştiriyorlar.
Kulüp üyelerinden Gobal Kapur beraberce yemek yemenin
sembolik gücünü kullanmak için bir fikir önermiş. "Neden bir
gün, toplantılarmızda yiyecek servisinin yapılmasını istemiyoruz: Bu bize epey bir para kazandırır" düşüncesiyle hareket ederek "Sanal Yemek" konseptini önermiş. Üyelerin her zamanki
gibi sıraya girip büfeden yemek alıyormuş gibi davranmalarını
ama tepsilerini boş bırakıp masalara boş tepsiyle dönmelerini
teklif etmiş.
Kulüp üyesi olan eski Belediye Başkanı Jim Gray başta bu
olaya karamsar bakmış ama Gopal'in ısrarları ve elde edilecek
tasarrufun iyi bir amaç için kullanılacak olması onun da girişimi
desteklemesini sağlamış. Elde edilen tasarruflar açlık konusuna
odaklanan Placer Food Bank ve evsizlere yardım eden Gathering
Inn adlı iki yerel kuruluşa verilmiş. Bir amaç için diyet yaptıklarını söyleyen kulüp üyeleri, açlıktan başka şansları olmayan insanlara yardım etmenin kendilerini tatmin ettiğini söylüyorlar.
Konuyu vurgulamak için de, her iki yardım kutruluşu da sanal
yemek toplantısına katılıp organizasyonlarının operasyonları
konusunu detaylı olarak anlatmışlar.
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Yönetim danışmanı ve inşaat mühendisi olan Kapur, önerilerin gücüne inanıyor. İnsanlar yemek yermiş gibi hareket ettiklerinde beynin yemeğin yendiğini algıladığını belirtiyor. Sanal
yemek esnasında kaç kişinin açlık hissettiğini sorduğunda sadece 10 kişi elini kaldırmış. Kapur, yemek yeme hareketinin tekrarı
durumunda açlığın da azaldığını öne sürmüş.
Gopal, sanal yemek yenirken de aslında yiyecekleri yemeğin tarifini yaparak da anlatmış. Aynı zamanda tasarruf edilecek olan paranın nasıl kullanacağını ve yemek yemeğe üyelerden
daha fazla ihtiyacı olan kişiler için kullanılacağını da vurgulamış. Sempati duymaktan empati hissetmeye başlama konusunda üyeler bir transformasyon yaşamışlar.
Yerel gıda bankalarına yapılan destek, kulübün bu konudaki girişiminden sadece bir tanesi.
"Miles for Smiles" projesinin
yanı sıra düzinelerce Rotaryen üçüncü sınıflar
için kitap arkadaşlığı
yapıyorlar. Okul dönemi boyunca Rotaryenlerin her biri altı kitap
alarak onları "kitap arkadaşları"na hediye ediyorlar.
Kulüp yönetimi sanal yemeklerin devam etmesine ka- Üstte: Kulüp üyeleri bir şarap
rar vermiş. Kapur, bu metodun tadım ününde birarada; altta,
kulübün toplum tarlası taze
tek kişinin de yapabileceği bir
sebzelerin yetiştirildiği bir alan
girişim olduğunu belirtirken,
olarak gıda temin ediyor.
Çin yemeği yerken Çin yemeği
çubukları kullanılmasının algıyı kolaylaştırdığını söylemeyi de ihmal etmemiş.

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Dostlar arasında
Wiarton Ontario Rotary Kulübü, Kanada

BAĞLANTILAR KURMAK
Ontario'da Georgian Körfezi ve Huron gölü arasındaki Bruce Yarımadasında yer
alan Wiarton'da bulunan Rotary kulübü, omuzlarında önemli bir sorumluluk taşıyor.
Üç düzineden az üyesi ile Wiarton Rotary Kulübü çocuk oyun parkları, ahşap yürüme
kaldırımları yaparken, güçlü bir gençlik değişim programı, çocuk felcine son'a destek
ve Afrika ile Meksika'da projeleri de unutmuyor. Bunu nasıl mı yapıyor? Dost olmanın
gücünü misli katlayarak girişimlerini başarıyor.

Toronto'da 2018 Rotary Konvansiyonu gelecek dönem
başkanlarının bir faaliyetinde Wiarton Rotary Kulübü
GLDB'si Mike McMillan mikrofonu alarak Rotary'nin temelini nasıl genişletebileceği konusunu gündeme getirdi. "Bulunduğumuz bölgede turizm, perakende ve milli parklar'da
mavi yakalılar çalışıyor. Bu tür profesyonelleri nasıl bünyemize katabiliriz diye düşündüm" diyen McMillan'ı bir çok
başkan da destekleyince bir çözüm önerisini sunmuş.
Bundan iki yıl önce Wiarton Rotary Kulübü, toplumda kısıtlı zaman ve parası olanlar için "Dostluk Programı"nı başlatmış.
Bölgedeki genç insanlar, özellikle çocukları varsa, ayda yaklaşık
80 dolar tutan toplantı yemek paylarını ödemede zorluk çektikleri için, farklı bir yaklaşımı geliştirmiş. Toplumun küçük ve orta
gelir ve altında olması, bu kategorideki insanların da Rotary'ye
bir şekilde katılabilmelerini sağlamış.
Kulüp üyeleri her yıl yaz
aylarında dört gün süren
"Kasaba Bayramı" organize etmeye başlamışlar. Kulüp üyesi Eric
Robinson'un sahibi
olduğu çiftlikte düzenlenen aktiviteler
binlerce kişinin faaliyetlere ve yarışmalara katılmalarını sağlamış.

Kulüp üyeleri Kanada temalı tivia oyunu organizasyonunda
(üstte); İlginç yarış fon yaratmada destek oluyor (altta)

Berat tarihi: 1938
Başlangıç üye sayısı: 18
Bugünkü üye sayısı: 33

YENİ YÖNTEM:
Kulüp toplantı ve aktivitelerine daha fazla üye katılımı sağlamak için
üyeler yaratıcı bir çözüm buldular. 2016 yılında başlatılan Wiarton Dostları
Girişimi, Rotary değerlerini paylaşan ancak tüm üyelik vecibelerini tam
olarak yerine getiremeyecek kişilere yönelik bu projede yılda azami 10
kulüp toplantısına katılma hakkı var ve projeler ve fon yaratmada çalışmak
isteyenlere açık. Hedefi tam üye olacak kişileri bulmak olan projede halen
dokuz katılımcı bulunuyor.

Katılımcılardan biri olan ve kış aylarını Meksika'da geçiren
emekli müzisyen Jimi Avon, kendisine çok uygun gelen kısıtlı
Rotary sorumlulukları sayesinde ve "Dost" statüsünde tüm kulüp faaliyetlerine katılabildiğini belirtiyor. "Dostlar" arasında
bölgedeki bir düşkünler evini işleten bir kadın ile kocası bir Rotaryen olan peyzaj ve bitki işinde çalışan ve yanında dört kişi çalışan bir başkakadın da bulunuyor.
Bir başka dost için ise bu program Rotary'ye tekrar üye olması ile sonuçlanmış. 1996'da kulüpten iş ve ailevi nedenlerle
ayrılan Richard Bouillon, önce "Dostluk" grubuna girmiş. Daha
sonra da 2018 yılında tekrar Rotaryen olmaya karar vermiş. Tüm
aktivitelere katılan Bouillon, Kasaba Bayramı organizasyonunun yanı sıra Honduras'a da giderek Rotary'nin sponsorluğunu
yaptığı bir okul inşaatı projesinde bizzat çalışmış.
Tabi bütün bunların, yumuşak bir geçiş sağlayan "Dostlar
Girişimi" olmadan gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını belirten Richard Bouillon, "Dostlar programı beni Rotary'ye
tekrar kazandırdı" diyerek girişimin etkinliğinin bir örneği olduğunu vurguluyor.
❑❑❑

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor?
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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PolioPlus'ta
PLUS'ın anlamı

N

Vanessa lavinskas
Resimler: Andrew Esiebo

ijerya'nın Borno Eyaletinde bir çiftçi olan Musa
Muhammed Ali, çocuk felcinden belki de çok
farklı şekillerde etkilenmiş birisi. Örneğin, hayvanları için yem almak istediğinde ulaşım için
para ödemek zorunda iken, şimdi Rotary'nin PolioPlus bağışlarıyla fonlanmış ve elle çalışan bir üç tekerlekli
araç sahibi olduğu için ulaşım parasını başka ihtiyaçları için
kullanabiliyor. Yaşamı PolioPlus'ın "Plus" eklentisiyle değişmiş oldu.
PolioPlus'tan bahsederken hepimiz Çocuk Felcine Son
vermek istediğimizi biliyoruz. Ama bunun yanında programın getirdiği ek faydaları da dikkate alıyor muyuz? Aslında
"Plus" çocuk felcine son kampanyasının ile beraber gelen
bambaşka bir şey. Bu yukarıda bahsettiğimiz elle işleyen üç
tekerlekli araç ya da temiz su temini, ek tıbbi tedaviler, yatak cibinlikleri ya da sabun gibi şeyler olabilir. 2010 yılında
yapılan bir araştırmaya göre, çocuklara verilen bir damla A
vitamini, mikrobik hastalığa yakalanma riskini azalttığı için
1,25 milyon çocuğun ölüm riskini ciddi oranda indirmiş bulunuyor.

Rotary'nin ön planda olduğu Çocuk Felci
Küresel Girişimi Dünya Sağlık Örgütünün
Afrika'daki görevlilerinin masraflarının
%91'ini karşılıyor. Bu görevliler hastalık ile
savaşta anahtar rol oynuyorlar.
Bu yazıda Nijerya'dan bahsedeceğiz. Yakın bir zaman
içinde büyük olasılıkla ülke, çocuk felcinden arındırılmış
bölge olarak ilan edilecek. Yazıda "Çocuk Felcine Son" kampanyasının yaşamları nasıl etkiledği konusunda bir fikir sahibi olacbileceksiniz.
Boko Haram terörünün bulunduğu Kuzey Nijerya'da aşılama kampanyaları yürütmek oldukça zor. Milyonlarca insan yerinden ayrılmak zorunda kaldığı için hastalıklara açık
bir durumda. İzin alındığı zamanlarda, sağlık çalışanları çadırdan çadıra gezerek her çocuğa ulaşmaya çalışıyor.
Rotary'nin ön planda olduğu Çocuk Felci Küresel Girişimi Dünya Sağlık Örgütünün Afrika'daki görevlilerinin masraflarının %91'ini karşılıyor. Bu görevliler hastalık ile savaşta anahtar rol oynuyorlar. Zamanlarının %85'i aşılama, göz20 - R O T A R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 9

12 Nisan, 2019. Kaduna, Nijerya. Çocuk Felci Kampanyasının
yan etkileri. Sıtma için cibinlik (altta; temiz su kuyusu (ortada);
Üç tekerlekli araç (üstte)

Rotary'nin enerjisini güneşten temin eden kuyuları (üstte); Bir damla
bir yaşam kurtarır, - aşılama kampanyasından bir görünüm (ortada);
Rotary'nin kampanyası yeni iş alanları da yaratıyor. Üç tekerlekli araçlar
Vakıf tarafından bir kişiye getirildi ama yerel sanatkarlar bundan iş
çıkarmayı becerdiler. (altta)

mışlardı.
Çocuk Felcine karşı korunan çocuklar başka hastalıklara
da yakalanabiliyor. Örneğin Borno'da sıtma tüm hastalıklardan daha fazla ölüme neden oluyor. Önlemek için, çocuk felci
kampanyası için verilmiş olan sivrisinek savarlar, ilaçlanmış
yatak cibinlikleri kullanılıyor. Sıtmaya karşı ilaçlar çocuk
felci aşılarıyla beraber dağıtıldığı için ilk defa 1,2 milyon çocuğa da ulaşmış oldu.
Rotary ve partnerleri sabun dağıttıkları gibi sağlık kamplarında tedavi de yapıyorlar. Aşılamaya karşı olunmasının sebeplerinden biri de insanların sıkça yapılan ve bedava olan
şeylere karşı gösterdikleri endişeli tutum. Bunu aştıklarında
çekinerek de olsa çocuklarını aşılama için getiriyorlar.
Rotaryenlerin PolioPlus katkıları, teknik uzmanların
plan yapmalarına ve insanların aşılanmanın faydalarından
haberdar olmalarına imkan yaratıyor.
Aşılama kampanyalarına katılan gönüllü toplumlar ulaşılması zor yerlere erişebiliyorlar. Gönüllüler UNICEF tarafından seçilip eğitiliyorlar ve yaşadıkları bölgelerde görevlendiriliyorlar. Orada tanıdıkları kişilerler konuşarak onların aile yaşamlarını nasıl iyileştirebileceklerini anlatmaya
gayret ediyorlar. Gönüllüler, çocuk felci aşısının öneminianlatmanın yanı sıra, anne sağlığı ve hijyen konularında da eğitim veriyorlar.
Nijerya'lı Rotaryenler Rotary'ye bu konuda büyük destek
oluyorlar. Abuja Ministers Hill Rotary kulübü üyesi Sir Emeka Offor, Rotary ve UNICEF il2 beraber "Sağlığa Evet, Çocuk Felcine Hayır" adlı bir sesli kitap hazırladılar ve sağlık
görevlileri bunu kullanıyorlar.
Temiz su gibi uzun vadeli ihtiyaçlara cevap veren yaklaşımlar toplumda güven oluşturuyor. Kampların birinde temiz
suları olmadığından şikayet eden bir grup için Rotaryenler
hızlı bir şekilde 5,000 mültecinin yaşadığı Madinatu kampıda güneş enerjisini kullanarak temiz su elde eden sistem ile 31
kuyu açarak sorunu çözmüşler. Çözümün yan etkisi de kolera
vakalarının ciddi oranda azalması olmuş.
Temiz su temini PolioPlus programı için sadece Nijerya'da değil, Afganistan ve Pakistan'da da önemli. Çocuk Felci
Küresel Girişimi için temiz su, temel hizmetler ve beslenme
konuları, hedef strateji olarak önemli yer alıyor. Çocuk felci
virüsü insan dışkısından bulaşıyor. Dolayısıyla kontamine
olmuş suyu kullanmak ya da içmek çok tehlikeli. Temiz suya
kavuşmuş toplumlar hastalık oranının azalması ve yaşam
kalitesinin artmasının mutluluğunu yaşıyorlar.

lem ve salgına durumunda ani cevap için harcanıyor. Örneğin
2018 yılında bir sarıhumma salgını sonucu 8 milyon kişinin
aşılanması gerekmişti. 2014'de Nijerya'da Ebola salgınında,
sağlık görevlileri hastalığı çocuk felcinde öğrendikleri yöntemleri kullanarak sadece 19 vaka ile kısıtlı kalmasını sağlaE Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 9 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 21

Bir Rotaryenin seyahat defteri

Sokakları çikolata, kendisi aşk kokan şehir: Brugge
Av. Suat Şimşek
Adalar Rotary Kulübü
2019-20 Dönem Başkanı

“İ

zmir’in denizi kız, kızı deniz, Sokakları hem kız hem deniz kokar.”
demiş Cahit Külebi. Bu benzetmeden yola çıkarak söyleyebiliriz
ki, sokakları çikolata, kendisi ortaçağ ve aşk kokan bir şehirdir
Brugge.
Zaman kavramının anlamını yitirdiği bu güzel şehir de UNESCO tarafından korunuyor ve Belçika’nın başkenti Brüksel’e sadece 110 km mesafede yer alıyor.
Dünyaca ünlü Belçika Çikolata ve Biralarının nefis bir görselle sunulduğu kentte, zaman Ortaçağ’da durdurulmuş gibi. Gezi konusundaki uzman otoritelerce "Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler"in başında
ifade edilen kentin, tarihi de en az coğrafi güzelliği kadar muhteşemliklerle dolu.
Şahsen, Dünya’da iyi korunmuş, dokusunu hiç bozmamış çok şehir
görmeme rağmen, bu derece tamamen kendisini Ortaçağ’da dondurmuş
hiç bir yer görmemiştim.
Günümüzde Brugge, Kuzey Denizi kıyısında bulunmamasına rağmen,
denize yakınlığı nedeniyle hala bir liman kenti olarak biliniyor. Şehrin içindeki kanallar günümüzde ulaşım maksadıyla kullanılıyor. Kentin, ortaçağdaki boyutlarının dışına hiç taşmamış olması ise ilgi çekicidir. XII. yüzyıl
malikânelerinin arasından dolaşan tertemiz sular barındıran kanalları ve
çiçek pazarlarıyla gerçek bir âşıklar kenti olan Brugge, UNESCO tarafından da koruma altına alınmış.
Haklı ve gururlu bir duruşla Avrupa Kültür Başkentliğini de yapmış
kentin en önemli şansı, 2.Dünya savaşında hiçbir zarar görmemesidir. İlginç olan ise şehrin hem tamamı UNESCO tarafından korunmakta hem de
kentin içindeki bazı binalar ayrıca Dünya Miras Listesine alınmıştır.
Bunlardan bir tanesi de Begijnhof. 1245 yılında etrafı su ile dolu kalelerle çevrilmiş olan bu yapı, 1927 yılından beri Benediktin Tarikatı’ndan
kişiler tarafından kullanılıyormuş. Benediktin Tarikatı, Aziz Benedikt’in
kurallarını takip eden Hristiyanlığın Katolik koluna bağlı bir manastır tarikatıdır. Tarikat içindeki her bir manastır bağımsızdır ancak Benediktin
Konfederasyonu altında amaçları doğrultusunda ortak hareket ederler.
Beyaz binalardan oluşan Begjhof, şu anda kadınlar için dini bir manastır
olarak hizmet veriyor ve yapı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.
Bir şehri bazen de yükseklerden gözlemlemek en doğrusudur diyorsanız o zaman Brugge’da tek adres tarihi Belfry Çan Kulesi! Brugge’da
mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi olan bu kule, Brugge’un en
yüksek yapılarından birisi. Kulenin seyir teraslarından Ortaçağ’a tanıklık
etmenin tarifini anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalabilmektedir. Yazan ve
yönetenin Martin Mc Donagh olduğu In Brugge filmindeki intihar sahne22 - R O T A R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 9
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sinin de çekildiği Belfry Çan Kulesi Grand Markt Meydanı’nda bulunuyor.
Kuleye çıkıp güzel bir Brugge manzarası seyredebilirsiniz. Ancak kuleye
çıkmak için asansör olmadığını ve en tepeye kadar dar merdivenlerden
döne döne yürüyerek çıkmanız gerektiğini bilmelisiniz.
Kanallar ve meydanlar arasında yer alan Aziz Salvator Katedrali, Bizim Leydi Kilisesi ile Belfry Çan Kulesinin de bulunduğu bölgenin tamamının çikolata ve waffle koktuğunu söylesem hiçte abartmış sayılmam.
Yine Brugge’un simgesel yapılarından biri olan The Church of Our
Lady (Bizim Leydi Kilisesi) 13.YY’a uzanan tarihi ile şehirde en uzun yapı
olarak yer alıyor ve dünyada ikinci en uzun tuğla yapımı kule olarak biliniyor. (En uzun olanı ise Almanya’nın Landshut kentindeki “Aziz Martin’in
Kilisesi, Landshut” dur).
Kilisede yer alan altarın arkasındaki koro yeri boşluğu, Dazlak Karl ve
en sonraki Valois Burgonya Dükü ve onun kızı düşeş Mary'nin mezarlarıdır. Yine bu sanat eseri kilisenin şapelinin güney yan kısmındaki mihrabın
yakınında,1504 yılları civarında Michelangelo tarafından yapılmış olan
Madonna ve Çocuğunun heykeli yer almaktadır. Özellikle kanal turu esnasında bu kilisenin muhteşem dış cephe fotoğrafları çekilebilmektedir.
Şehrin ana meydanın da kısa süreli bir sıra bekleyerek yarım saatlik
Brugge turu yapabileceğiniz faytonlar da bulunuyor. Eğer hava güneşliyse bir bisiklet kiralayıp, Minnewater Park’da bisiklete binebilir ve yemyeşil çimenlerine yayılıp piknik yaparken kuğuları seyredebilirsiniz.
Brugge’de gezilebilecek birkaç küçük müze de var. Bunların arasında
en popüler olanları Çikolata Müzesi ve ünlü Belçika biralarının nasıl yapıldığını görebileceğiniz De Halve Maan Bira Fabrikası.
Brugge’da biraz da rahibe işi el yapımı danteller çok ünlü. Sokaklarını
gezerken birçok güzel butik çikolatacının yanı sıra şirin dantel dükkânları
da bulunuyor.
Brugge Beşlisi olarak anılan, Bira-Patates-Midye-Çikolata-Waffle, bu
kentte asla tatmadan dönülmemesi gereken yiyecek ve içeceklerin başında yer alıyor.
Brugge’a eğer sonbahar ya da kış aylarında giderseniz de mutlaka
sıcak çikolatasından denemelisiniz. Waffle ise köken olarak Belçika’dan
çıkmış bir fast food tatlısıdır. Ülkemizdeki sistemden daha farklı yapılan
bu tatlıyı daha çok bol mevsim meyveleri ile tüketiyorlar
Brugge’da görülmesi gereken yerlerin başında ise bence Çikolata
Müzesi ve ünlü Belçika Biralarının nasıl yapıldığını görebileceğiniz De Halve Maan bira fabrikası geliyor. Biranın da Üniversitesi mi olur demeyin!
Eğer Belçika’da iseniz vardır! Şöyle ki Brugge’da şehrin tarihi meydanı
olan Grand Markt’ta giderken hemen yolun sağında kanal kıyısında yer
alan 2be Beer Wall adlı mekân kendisini Bira Üniversitesi olarak tanımlıyor. Tam 300 çeşit birayı konuklarına farklı karışım ve tatlarla sunan bu
üniversitede bira severler iyi bir eğitim hayatı sağlayabilirler.
Bu Masallar Diyarına yapacağınız hayal tadındaki yolculuğunuzda,
dünyaca ünlü Belçika Çikolatalarını yemeden biralarını içmeden, tekne
turu ve fayton gezisi yapmadan, Belfry Çan Kulesi’nden şehri izlemeden,
Waffle yemeden, Minnewater Park’da bisiklete binmeden, Markt Meydanı’nda oturup kahvenizi yudumlamadan dönmeyin!

❏❏❏
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HEP BERABER

Rotary, sağlıklı toplumların güçlü toplumlar olduğuna inanır. Hiç bıkmadan ve yorulmadan çocuk
felcini sonlandırmak için 2,5 milyar çocuğu aşıladık. Ölümcül hastalıklarla savaşarak dünyayı yaşanır
hale getirmek — Hayatlara Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için Rotary.org sitesini ziyaret ediniz

HAREKETE GEÇENLER
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ROTARY DÜNYAYI BİRLEŞTİRİR
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

R

otary sloganımız ülkemiz ve dünya için tam yerine oturmuş. Çünkü
dünya ulusları olarak barışa susamış,
kardeşliğe birlik beraberliğe susamış bir dönemi yaşıyoruz. Paul Harris ve iki arkadaşı Rotary kulübünü kurarken de arkadaşlık, dostluk içeren kuruluş olmasını amaçlamışlardı.
Çünkü o günün ABD’deki zor günleri, ırk
ayırımı ülke insanını huzursuz etmekteydi.
Bugün ise aynı olumsuzluğu bizler, bazı ülkeler yaşamaktadır.
Biliyoruz ki Rotary, iki temel ilke üzerine oturmuştur. Bunlardan birincisi — ki çok
önemsemediğimiz ama bir türlü başaramadığımız DOSTLUK — ikincisi ise topluma hizmettir. 114 yaşındaki bu kuruluş, toplumun
bize verdiklerini karşılık beklemeden bizim de
topluma vermemizi istemektedir.
Sevgili Rotaryen dostlarım, Rotary bir
yaşam biçimidir. Dünyanın 170 ülkesinde
var olan Rotary topluluğu, kendi ülkesinin
eğitimi, kültürü, yaşam deneyimi ve doğasal
yapısı ile elbette ki farklılık gösterecektir.
Ama önemli olan barış, dostluk, hizmet anlayışı gibi ortak değerlerde birleşmektir. Çünkü
her ülkede Rotaryen, sevmeyi, yardımlaşmayı,hizmeti kendine temel ilke edinmektedir.
Rotary, kulüplerde yaşanır. Kulüpler, birer
okuldur. Rotaryenlerin ve ailelerinin eğitildiği yerdir. Kulüpler desteklenip güçlenmeyi
amaç edinmişse başarılı olur. Bu nedenle kulüplerde üyelere eğitim çok önemlidir. Guvernörlerin yanında bir eğitim lideri olduğu
gibi kulüp üyelerini de eğitecek eğitim lider
yardımcılarına gereksinim vardır. Aksi halde
kulaktan dolma yanlış bilgilerle üyelerimizi
hedefe taşımakta zorlanırız, zorlanıyoruz da.
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Çünkü hizmet odaklı üyeliğe dayanan bir Rotary kültürünü alamamış, Rotary’nin felsefesini özümsememiş üyelerin oluşturduğu kulüpler, zamanla eriyor ve kapanıyor.
Rotary toplantılarına katılmak gibi; Rotary dergisini okumak Rotaryen olmanın birinci koşuludur. Çünkü bilgilenmenin ve esinlenmenin temel koşulu okumak ve toplantılara
katılmaktır. Toplantılar ve dergilerimiz bizim
neleri başaracağımızı bize göstermektedir.
Amerika’dan Japonya’ya kadar birçok ülkeden
bilgi almak ve esinlenmek elbette ki iyi bir Rotaryen olmaktan geçer.
Rotary, geniş bir ailedir. Çünkü Rotary,
tüm dalları ile ve nesiller olarak, gençlerimize ve çocuklarımıza ayrı bir önem verir, onları Rotary ailesinin önemli bir parçası olarak
kabul eder. Rotaract, İnteract topluluklarına
önem verişimizin temel nedeni geleceğimizdir. Rotary’nin geleceği ise toplumların geleceğidir.
Özenle yetiştirdiğimiz gençlerimizi Rotaryen yapmanın önemli olduğu bir gerçektir.
Ancak bu gençlerimize kulüpte görev vermek,
sorumluluk yüklemek de temel görevimiz olmalıdır. Aksi halde kendinin işe yaramadığını
düşünen genç üye, kısa zamanda kulüpten kopuyor ve kulüpteki güç azalıyor.
Yaşamımızın ve kariyerimizin her döneminde Rotary’nin bize sunacağı bir şey var;
daha fazla hizmet üretmek, daha fazla vermek,
daha fazla barışa hizmet etmek ve iyi birey olmak.
Ne dersiniz?
Rotary sevgilerimle
❑❑❑

KULÜPLERDEN HABERLER

Boncuk Ayşe ve Boncuk Ali'nin öyküsü

A

dana Güney Rotary Kulübü Çocuk Felci fonu yararına
yürüttüğü gelir getirici bir projeyi devreye koydu. Hiç
bir çocuk sadece bir damla aşı ile önlenebilecek bir
hastalık yüzünden sakat kalmamalı ya da ölmemeli düşüncesiyle Uluslararası Rotary’nin 1985 yılından beri sürdürdüğü
Çocuk Felci hastalığını dünya yüzünden yok etme çabaları
sayesinde hastalık %99.9 oranında azalmış, bitmesine çok az
kalmıştır. 1988 yılında dünyada yaklaşık 350.000 yeni çocuk
felci vakası görülürken, 2018 yılında 33 yeni vaka görülmüştür. Hastalık bugün sadece Afganistan ve Pakistan’da görülüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü; Kongo Cumhuriyeti, Etyopya, Irak, Suriye, Kenya, Somali, Güney Sudan ve Yemen’i hala
riskli ülkeler olarak kabul etmektedir.
Hellen Keller’in dediği gibi "Herşeyi yapamam ama
mutlaka birşeyler yapabilirim". Yirmibeş yıl önce kurulan Adana Güney Rotary Kulübü, 2019-20 döneminde geliri Rotary’nin Çocuk Felci fonu’na aktarılmak üzere "Boncuk Ayşe & Boncuk Ali" projesi başlattı. Üyeler ve eşleri
tarafından el emeği, göz nuru ile üretilen boncuk bebekler
Türkiye’nin dört bir köşesine, hatta farklı ülkelere seyahat
ederek Rotary’i, kulübümüzü tanıtıyor ve çocuk felcini yok
etme çabalarımızı duyuruyorlar.
Adana Güney Rotary Kulübü dönem başkanı Berkan Karataş, Boncuk Ayşe – Boncuk Ali projesi ile ilgili olarak şunları söylüyor:
"Boncuk bebekleri yaparken o kadar mutlu oluyoruz ki! Hep birlikte birşeyler üretmenin keyfi, projenin amacını da dikkate alınca katlanarak artıyor. Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen başarılı aşılama
programları sayesinde Türkiye’de 1998 yılından beri
bu hastalık görülmüyor. Ancak küreselleşme, göçler,
ülkelerarası seyahatlerin kolaylaşması gibi nedenlerle; dünyanın öbür ucundaki hasta bir çocuk, her çocuk
için bir risk oluşturmaktadır.”
Güney Rotary Kulübü üyesi GDG Canan Ersöz projenin
fikir annesi. Canan Ersöz, 3 yıl önce kişisel kağıt telkari sergisinin tüm gelirini Rotary’nin Çocuk Felci fonuna bağışlamış ve 2018-19 döneminde Rotary Vakfı tarafından Polio’dan
arınmış dünya için bölgesel hizmet ödülü ile ödüllendirilmişti. Boncuk Ayşe & Boncuk Ali projesi ile ilgili olarak Ersöz
şunları anlatıyor: "Boncuk Ayşe ve Boncuk Ali’lerin yapımında cam, ahşap, metal veya plastik boncuklar, bazen
de antika pazarlarından alınan eski takıların boncukları kullanılıyor. Boncuk bebeklerin yapımı ve tanıtımı
sırasında üyeler ve eşler farklı öykülere, anılara sahip
oluyorlar. Her boncuk bebek kendi öyküsünü yazmak
üzere, güzel ve doğru bir amaç için yola çıkıyor."

Güney Rotary Kulübü'nün bu yıl Çocuk Felci Fonuna katkı
amacıyla başlattığı Boncuk Ayşe ve Boncuk Ali projesinde kulüp
üyeleri ve eşlerinin boncuklardan ürettikleri bebekleri satarak
gelir elde ediyorlar.
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KULÜPLER’DEN HABERLER
ve onarımı, Fatih Rotary Kulübü tarafından, okul yönetimi ile koordineli olarak
yapılarak, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü Sağlık Şenliği

Ç

orlu 100. YIL Rotary kulübü Çorlu Halk Eğitim Merkezinde bazı hastalıkların erken teşhis ve tedavisi için Çorlu Vatan Hastanesi doktorlarını Çorlu Halkı ile buluşturdu. Günümüzde özellikle bazı kanser ve hastalıklarda erken teşhis hayat kurtarmakta. Bu bilinçle Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü
Rotaryenleri Çorlu Halkı ile hekimleri buluşturdu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği
etkinlikte konusunda uzman hekimler Meme Kanseri, Prostat Kanseri, Bunama, Rahim ağzı kanseri, Bel ve Boyun ağrıları, Çocuklarda astım, Obezitenin
önlenmesi, Radyolojik tanıları konusunda bilgi verdiler. Sunumların sonunda
katılımcılar hastalıklarla ilgili hekimlere akıllarına takılan konuları sordular ve
uzmanından bilgi aldılar. Dönem başkanı Cem Özel, yaptığı açılış konuşmasında "Günümüzde artık bir çok kanser türü ve hastalıkta erken teşhis hayat
kurtarıyor. Bu bağlamda 100. Yıl Rotary Kulübü olarak bizler de bu konuda halkımızı bilinçlendirmek amacıyla SAĞLIK ŞENLİĞİ ‘ni düzenledik. Halkımızın etkinliğe katılımı ve ilgisi bizleri çok mutlu etti. Bu konuda bize destek veren Başta
Kaymakamımız Sayın Cafer Sarılar’a, Halk Eğitim müdürümüz Sayın Mehmet
Gülen'e, Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt’a ve tabi ki organizasyonda
en büyük emeğe sahip Çorlu Vatan Hastanesinin değerli yöneticileri ve hekimlerine çok teşekkür ediyorum. Çorlu Halkı için önümüzdeki dönemlerde bir çok
projemiz var. Umarım 100. Yıl Rotary kulübü olarak bunları da gerçekleştirerek Çorluya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Etkinlik toplu fotoğraf
çekimi ile sona erdi.

Öğrenci ve Ailelerine Giysi ve Kırtasiye Yardımı

İ

stanbul Fatih Rotary Kulübü, Kırklareli’nde bulunan Faik Üstün İlköğretim Okulunun ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerine yönelik yaklaşık 10
koli giysi ve kırtasiye (Bölgenin düzenlediği çanta projesi teslimatıyla birlikte)
yardımını, bizzat Kırklareli’ne giderek gerçekleştirdi. Kırklareli’ne gitmeden
önce giysilerin tasnif ve paketlenmesi de bizzat kulüp üyelerinin katılımıyla kulüp ofisinde yapıldı.

İstanbul Fatih Rotary Kulübünün Değişim Öğrencileri

İ

stanbul Fatih Rotary Kulübünün sponsor olduğu Uzun Dönem Değişim Öğrencisi Atilla Işık yaklaşık 10 ay öğrenim göreceği ve yaşayacağı
Tayvan’a ulaştı. Bu kapsamda yine kulübün sponsorluğunda Türkiye'ye Uzun
Dönem Değişim Öğrencisi olarak seçilen, Brezilya’lı genç öğrenci Matheus
Paiva da İstanbul’a geldi. Değişim öğrencisi havaalanında kulüp üyeleri ve evsahibi aile üyeleri tarafından karşılandı.

Fatih Rotary kulübüne Tüketici hakları Konusunda
bilgilendirme
İstanbul Fatih Rotary Kulübü Okul Boyama Projesi

1

999 Depremi sonrası tamamen yıkılan ve Fatih Rotary Kulübü girişimiyle yeniden inşa ettirilip, 2002 yılında MEB’lığına teslim edilen, Yalova-Altınova Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunun tüm dış cephe boyama
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T

üketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Beylikdüzü Şube Başkanı Ruhi
Orhan ve Şube Sekreteri Avukat Hakan Aydoğan, Fatih Rotary Kulübünün toplantısına konuk konuşmacı olarak katılarak, genel tüketici hakları
konusunda bilmemiz ve yapmamız gerekenler konusunda bir bilgilendirme
yaptılar.

KULÜPLERDEN HABERLER
Rotary Week yapan kulübümüzü kutları" dedi. Guvernör Yardımcısı Hakan Ergenekon da " : Mükemmel bir organizasyon. Rotary nedir? Ne yapar? Amaçları
nelerdir gibi soruların cevaplarını halkımıza anlatmak için güzel bir fırsat" diyerek kulüp başkanı Hülya Dandin'i kutladı.

Beylikdüzü Rotary Kulübü 'Sevgi ve Barış' buluşmalarının
altıncısını başarıyla düzenledi

B

u yıl Beylikdüzü Rotary Kulübü Türkiye’nin en büyük festivallerinden
biri olmaya aday 6.sı düzenlenen Beylikdüzü Geleneksel Sevgi ve Barış Buluşmaları’n da 9 gün boyunca içeriğinde Halk konserleri, Sahaflar Çarşısı, Kitap Müzayedeleri, Çınaraltı sohbetleri, Yöresel ürün pazarları, Spor
müsabakaları, Lunapark eğlenceleri bulunan, en önemlisi de belirli sayıda
Sivil Toplum Kuruluşlarına stand temin edilerek halk ile bir araya gelmelerini
sağlayan bu organizasyonda yapılan planlama ve program sayesinde organizasyonu bir Rotaryweek’e dönüşürdü. Çok yoğun geçen 9 gün boyunca muhtelif aktiviteler düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması ile Sevgi ve Barış Buluşmalarının
başlangıcı binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü ile yapıldı. Bölgemizden
Polio Plus Komitesi Başkanı Burçin Sarısaltukoğlu, Engelsiz Yaşam Komitesi
Başkanı Aysel Akbulut, Ispartakule Kulüp DB Arzu Kocatepe ve sevgili üyeleri,
Silivri Kulübü DB Yusuf Ölçer ve sevgili üyeleri Suadiye Kulübü DB Ali Gür ve
Sevgili Eşi ile Beylikdüzü Kulübü değerli üyelerimizin katılımlarıyla neşe içinde
yüksek enerjili coşkulu bir kortej ile gerçekleştirdik. Festivale ziyaretçi olarak
katılan çocuklara “End Polio Now” logolu balonlar hediye ettik, ailelerine de
Polio Plus bilgilendirmesi yapıldı. Standımıza Karikatürist dostumuzu Alican
Kalender davet edip 50 adet çocuk ziyaretçimizin portre karikatürlerini hediye ettik. Yüzlerce minik ziyaretçimiz ve aileleri bizi tanıdı. Festivale katılan tüm
sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak toplantılar yapmak üzere görüşmeler
yapıldı. Standımızı 2420. Bölge Dönem Guvarnörümüz Nezih Bayındır ve Guvernör Yardımcımız Rtn. Hakan Ergenekon Standımızı ziyaret etti. Nezih Guvarnörümüze yaptırdığımız karikatür çalışması hediye edildi.
Festival boyunca bizi yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediye Başkanımız
bizimle belediye ile ortak yapılacak projeler hakkında konuştuk ve hatıramız
olarakta kendisine özel yaptırdığımız karikatürü hediye ettik.
Sonuç olarak 9 gün süren festival boyunca yüzlerce ziyaretçi ağırlandı,
.Rotary tanıtımını ve misyonu anlatıldı, yeni üye adayları kazanıldı, Bölgede
dostluk ve bilinirlik arttırıldı.
Böyle güzel ve başarılı bir organizasyonun sonunda da yeni bir hedef oluşturuldu. Bu organizasyonu gelecek yıllarda Rotary 2420 Bölge Merkezi ile birlikte Bölgesel "Rotary Haftası" konumuna taşımak ve daha büyük bir organizasyon haline getirmek hedef olarak tespit edildi.
Faaliyet ile ilgili olarak 2420. Bölge Guvernörü Nezih Bayındır, "Dokuz gün
boyunca sevgi ve barış standlarında bizleri buluşturan ve Rotary'mizi tanıtan,

Amasya Genelgesi Paneli

B

ahçeşehir Rotary Kulübü ‘nün ev sahipliğini yaptığı 16. Gurup kulüpleri olarak düzenlenen ortak toplantıda Yrd.Doç. Orhan Çekiç'in konuşmacı olarak katıldığı "Cumhuriyet Tarihimizde Amasya Genelgesi ve yeri"
Konulu panele Beylikdüzü, Beykoz , Fatih Kulüpleri katıldılar. Orhan Çekiç hocanın bilgisi ve anlatımı ile çok önemli bilgiler edinildi ve kulüpler arası dostluğun geliştirilmesinde önemli destek sağlandı.

Rotaract ile kaynaşma gününde yapılan destek satışları
Beylikdüzü Rotary Kulübü İlçede bulunan Marmara Çocuk Destek Merkezi yöneticileri ile irtibata geçerek. Kurban Bayramında Merkezdeki kızlarımıza Fatih Rotary Kulubü ile Bayramlık Elbise ve Ayakkabı desteğimiz oldu. Sonrasında onları yine yalnız bırakmadık Merkezimizde bulunan kızlarımızın el
emekleri ile yaptıkları saksı ve mumlukları Kilyos'ta gerçekleşen 2420. Bölge
Rotaract Kaynaşma gününde Stand kiralayarak ürün satışı gerçekleştirdik ve
tüm geliri Marmara Çocuk Destek Merkezine hibe ettik. Kızlarımızın sevinci
bizi mutlu etti.
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kamp, çeşitli aktivitelerle renkli görüntülere sahne oldu.
Karadeniz Ereğli Kaymakamlığının da desteklediği etkinlik, Tas Gölü Doğal Kamp alanında gerçekleşirken, kampa Ereğli dışında Ankara, Kocaeli ve
Düzce’den toplam 30 aile katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını UR 2430. Bölge
Guvernörü Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza gerçekleştirirken, Dönem Başkanı
Aykut Ateş ve eşi Ülkü ile birlikte 28.Grup Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Muhittin Dikmen ve eşi Tunay da katılımcılar arasındaydı.

Kdz. Ereğli zamanı durduran meydan saatini yerine koydu

G

eçtiğimiz dönem elde ettikleri etkinlik gelirleri ile Karadeniz Ereğli’de
kalıcı bir eser bırakmak için harekete geçen Karadeniz Ereğli Interact Kulübü üyeleri, işlek bir noktada yer alacak olan bir meydan saati yaptırdılar. Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın da onayıyla sahil bandında, Bozhane
girişine monte edilen saat için harika bir açılış töreni gerçekleştirildi. Interact Kulübünü, Karadeniz Ereğli RK Dönem Başkanı Aykut Ateş ve eşi Ülkü, 28.
Grup Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Muhittin Dikmen, Rotaryenler, Roteşler yanlız bırakmazken geçmiş dönem başkanı Lara Damgacı dönem
başkanı Ayşe Zeynep Efe ile birlikte kulüp adına kısa bir konuşma yaparak,
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanına ve projeye sponsor olarak destek veren
Rtn. Emin Damgacı ya teşekkür ettiler.

Rotary Baba Çocuk Yaz Kampı çok başarılıydı

A

ğustos ayı başında, Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü tarafından bölgede ilk kez düzenlenen Baba Çocuk Yaz Kampı’nda 6-12 yaş çocukları ile birlikte babalar unutulmaz anlar yaşandı.
Bölgede ilk kez düzenlenen ve babaların 6-12 yaşlarındaki çocukları ile
birlikte doğada, teknolojiden uzak, kaliteli zaman geçirmeleri hedeflenen
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Karaalioğlu konuşmasında; "Alan gerçekten çok güzel, hava çok güzel.
Buraya gelmiş olan babalar ve çocuklar birlikte çok güzel bir haftasonu geçirecekler. Babalar çocuklarını, çocuklar babalarını daha iyi tanıyacaklar. Bu
organizasyonu gerçekleştiren Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü Başkanı sevgili
Aykut’a ve eşine, ona yardımcı olan tüm Rotaryenlere gerçekten çok teşekkür
ediyorum. Bölgemiz için çok önemli bir aktivite, hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Dönem Başkanı Aykut Ateş de kısa bir konuşma yaparken, Kısa Dönem
Yaz Kampının ardından Ağustos ayında yine çocuklar için bir etkinlik planladıklarını ve gerçekleşecek aktivitelerle birlikte keyifli bir kamp programı olacağını hatırlattı.
Komite Başkanı Mert Öztürk kamp kurallarından bahsettikten sonra
kamp programına geçildi. Gün boyunca spor etkinlikleri, takım oyunları, yarışmalar gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği kampta "Düşle Harekete Geç Derneği" üyeleri çocuklarla tüm etkinlikler boyunca yakından ilgilenirken, kamp alanına çeşitli spor malzemeleri getiren Decathlon İzmit Ekibi de "Kamp Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli" konulu kısa bir eğitim gerçekleştirdi. Gece kamp
ateşi başında sohbet edilirken, çocuklar karaoke ile birlikte şarkılar söylediler.
Kampın sonunda çocuklara hatıra madalyası, rozetler, Turkcell Emocanlar ve katılım belgeleri takdim edilirken Düşle Harekete Geç Derneği tarafından Kuş Evleri hediye edildi.

KULÜPLERDEN HABERLER
Hem babalar hem de çocuklar için unutulmazların yaşandığı kampın en
önemli anı ise, ormanın içinde yapılan hiking, eğlenceli ve bir o kadarda maceralı bir şekilde tamamlandı. Daha sonra kamp ateşinin yakılması ve Oryantiring yarışması ve eğitimlerle kamp tamamlandı.

Kızılay RK'nın Sepsis projesi: 'Sadece sor, sepsis olabilirsin'

S

epsis Enfeksiyonlar sonrası gelişen bir durumdur. Dünyada her yıl
9.000.000 kişi sepsisten ölmektedir. Beş yaşına gelmeden 5 milyon
çocuk bu yüzden ölmekte. Her 3-4 saniyede bir kişi Sepsis nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Hastane ölümlerinin 1/3'ü Sepsistendir. Sepsis belirtileri Vücut ısısı düşüşü, titreme, kan basıncı düşmesi, uyku eğilimi, soluk cilt ve
kendini kötü hissetmektir. Sepsis tedavisindeki her 1 saatlik gecikme ölüm
olasılığını %4 artırmaktadır. Sepsis önlenebilir. Bunun için öncelikle enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi gereklidir ki bu da aşılama, temiz su temini, el
yıkama, temiz doğum yapılması ve diğer hijyen tedbirleri ile sağlanabilir. Ancak hepsinden daha önemlisi toplumun sepsis farkındalığının arttırılmasıdır.
Rotary’nin 6 adak noktasının 3 tanesi Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi, Su
ve Hijyen, Anne ve Çocuk Sağlığı Sepsis ile bağlantılıdır. Bu sebeple Rotary olarak Sepsis farkındalığını artırarak ölümlere engel olabiliriz.
13 Eylül Dünya Sepsis Gününde Ankara Kızılay Rotary Kulübü Taurus Alışveriş merkezinde Sepsis farkındalığını artırmak için stand açtı. Ankara Kızılay
Rotary Kulübü Başkanı Abdurrahman Baştaş ve Kulüp üyeleri standta bir çok
kişiye Sepsis hakkında bilgi verdiler. Etkinliğe 2430. Bölge Guvernörü Hakan
Karaalioğlu, 9. Grup Kulüplerinden sorumlu Guvernör Yardımcısı Sevgi Soluk ,
Sepsis Komitesi Başkanı Necmettin Ünal, Kulüp Başkanları ve birçok Rotaryen
katılarak Sepsis'in ne kadar önemli olduğuna dikkat çektiler.

Ordu Rotary Kulübü Başkanı İsmail Aydın üçüncüsünü düzenledikleri kampı bu yıl Ordu ve Giresun Rotary Kulübü olarak düzenlediklerini, Baba
Çocuk Yaz Kampını geleneksel hale gelmesi için çalıştıklarını, bunun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna ve desteklenmesinin önemine
dikkat çekti. Bu tür etkinlikler ile kulüp üyeleri ve aileleri arasında birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Aydın, Baba Çocuk yaz kampını gelecek yılvda yapmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.
Kampa katılan katılımcılar güzel bir ortamda güzel bir hafta sonunu çocuklarla birlikte geçirdiklerini belirterek bu kampı düzenleyen Ordu Rotary
Kulübü ve Giresun Rotary Kulübü Başkan ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür ettiler.

			

19.Geleneksel Çimler Üstünde Dans organizasyonu

A

Ordu ve Giresun Rotary Kulüpleri beraberce Baba Çocuk
Yaz Kampı düzenledi

O

rdu Rotary Kulübü ve Giresun Rotary Kulübü birlikte Kulakkaya Yaylası Ağaçbaşı Tabiat Parkın - Zifin Otel Giresun’da 30–31 Ağustos -01
Eylül 2019 tarihlerinde Baba Çocuk Yaz Kampı düzenlendi. Çocuklarla beraber kurulan çadırlarda geçirilen iki gecelik kampa, Ankara Emek Rotary Kulübü, Sinop Diyojen Rotary Kulübü, Ünye Rotary Kulübü, Giresun Rotary Kulübü
ve Ordu’ Rotary Kulübünden katılım oldu.

nkara Koru Rotary Kulübü 14 Eylül 2019 Cumartesi gecesi İngiltere Büyükelçiliği bahçesinde 1.000’in üzerinde konuk ağırladı. 2000
yılında İsveç Büyükelçiliği bahçesinde 238 konuk ile başlayan serüven, Almanya, İngiltere, Avusturya, İtalya, Polonya, Fransa, Kanada büyükelçiliklerinde
devam etti.Davetlilerin eğlenerek coşku içinde geçirdikleri akşamlarda yaratılan fonlar ile çok çeşitli sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirildi. 2430.
Bölge’den ve diğer Rotary Bölge kulüplerinden de her yıl katılım sağlandı ve
desteklendi.
İlk yıllarda ağırlıklı olarak Rotaryenlerin katıldığı etkinliğimizde, son yıllarda üye olmayan davetlilerin katılımı artarak %75’lere ulaştı. Böylece Rotary’nin tanıtımına da hizmet edilmiş oldu. Çimler Üstünde Dans gecesine katılanlardan 7 davetli çeşitli yıllarda kulübe üye ve sonrasında başkan oldular.
Elde edilen gelirler ile Çocuk Hastanesi’ne Portatif Ultrason cihazı, Onkoloji
Hastanesi’ne CRYO mikroskop teslim edildi. Çamlıdere Yatılı Kız Meslek Okulu,
kurulanarıtma sistemi ile temiz içme suyuna kavuşturuldu. İncesu ve Yukarı
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Dikmen bölgelerinde eğitim evleri açıldı. Engelliler yaşam merkezlerine atölyeler yapıldı.
Son iki yılda 1.000’i aşan davetli ile devlet okullarındaki eksiklikleri gidermek, çocukların eğitimine katkı yapabilmek için, çağdaş eğitim araç ve sistemlerini, seçilen okullara kurarak toplumsal gelişmemize daha büyük katkı
sunulmaya başlandı.

Yaratılan fon büyüdükçe Koru Rotary Ailesi’nin cesareti ve hizmetleri de
büyümeye başladı. Şimdi sıra elde edilen fonu Uluslararası Rotary kaynakları ve Küresel Bağışlar ile büyüterek çok daha büyük kitlelere ulaşmaya geldi.
Son yıllarda elde edilen fonlar ile Ankara’da 3 devlet okuluna 3 Boyutlu
Eğitim Dersliği kuruldu ve binlerce öğrenci Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya ve
Geometri derslerini 800’den fazla 3 boyutlu video ve simülasyon ile izleme fırsatı buldu. Daha kolay öğrendiler ve öğrendikleri daha kalıcı olarak belleklerine yerleşti.
Şimdi yine çağdaş eğitime katkı sunmak için devlet okullarına "Teknoloji
Laboratuvarları" kurma hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Bu Laboratuvarlarda ağırlıklı olarak Robotik Kodlama araçları ile donanmış sınıflarda
eğitim verilecek ve sayısal dünyaya merhaba denilecek.

Tayvan, Paraguay ve Arjantin gibi ülkelerden gelen yüzlerce misafir Değişim
Programı Öğrencileri, Engelliler ve engelli derneklerinin yanı sıra Rotaryenlerin ve vatandaşların katılımı ile davullar ve zurnalar eşliğinde Mimar Sinan
Kültür Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşüne izlemeye gelen halk da alkışlarla destek verdi.

Adıyaman’da adeta bir şenlik havasında gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşünde Çocuk Felcine son pankartları ile caddelerde davullar ve zurnalar eşliğinde yürüyen kalabalık, gerçekleştirdikleri yürüyüş esnasında vatandaşlara çocuk felci hastalığı ve mücadelesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşür ve el
ilanları da dağıtıldı. Demokrasi Parkı önünde son bulan karnaval havasındaki
yürüyüşün ardından engelliler ve Rotaryenler Adıyaman Müzesini, şehrin tarihi ve turistik yerleri ile Perre antik kentini gezdi.

Engelliler Zirvede Buluştular

U

Çocuk Felcine Son (End Polio Now)
Engelliler Davullar Zurnalar Eşliğinde Yürüdü

A

Haber ve Fotoğraf: Ferit Binzet

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün bu yıl 20.’sini gerçekleştirdiği
"Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz" projesi kortej yürüyüşü
ile başladı. Adıyaman Belediyesi tarafından Mimar Sinan Kültür Parkında yurt
içinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 300 engelli ve misafir için düzenlenen
öğle yemeğinde ihtiyaç sahibi engellilere 20 adet tekerlekli sandalye dağıtımı
yapıldı.
Başta Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep,
Malatya, Samsun ve birçok ilin yanı sıra Azerbaycan, ABD, Meksika, Brezilya,
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NESCO’nun dünya kültür mirasları arasında saydığı, 2206 metre
yükseklikteki devasa heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı zirvesinde verilen piyano konserinde "çocuk felcine" dikkat çekildi.
2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesi bu kez çocuk felcine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir konsere ev sahipliği yaptı. Adıyaman Nemrut
Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen "Engelliler ile Nemrut’a Tırmanıyoruz" etkinliğinin bu yıl 20.si gerçekleştirildi. Bu yılki etkinlik kapsamında
dünyaca ünlü Solist Soprano Selva Erdener ve ünlü Orkestra Şefi ve Piyanist
İbrahim Yazıcı konser verdi.
Fiziksel engeli olanlar ve Rotaryenler devasa kral ve tanrı heykellerinin
arasında güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağına,
zorlu bir tırmanışın ardından ulaşmayı başardı. Özellikle askerlerin de engellileri Nemrut Dağının zirvesine çıkarmak için rotaryen ve vatandaşlara yardım
etmesi büyük bir alkış aldı.

KULÜPLERDEN HABERLER
Adıyaman’da, Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen ve bu yıl 20. si gerçekleştirilen "Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut’a Tırmanıyoruz" projesi, Uluslar arası Rotary 2430.,
2420. ve 2440. Bölge Federasyonlarının desteği ve Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep ve Malatya gibi birçok ilin yanı
sıra Azerbaycan, ABD, Meksika, Brezilya, Taıwan, Paraguay ve Arjantin gibi ülkelerden gelen engelliler, rotaryenler ve yüzlerce ziyaretçinin de desteği ve
katılımıyla tamamladı.

Nemrut Dağının Zirvesinde doğu terasta Dünyaca ünlü solist ve Soprano
Selva Erdener ve ünlü Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı’nın, Halk Türkülerinden ve Türk bestecilerin özgün eserlerinden oluşan bir repertuar ile gerçekleştirdiği konserde "Nemrut’ın Kızı" türküsüyle büyük bir alkış alırken bu
kez notalar ve eşsiz melodiler adeta gökyüzüne yükseldi. Konser sonrasında
zirvede Türkçe ve İngilizce "Çocuk Felcine Son" pankartı açtı.
Konser sonunda açıklamada bulunan Dünyaca ünlü solist Soprano Selva
Erdener, tarihin yazıldığı bir yerde anlamlı bir konser vermenin mutluluğunu
yaşadıklarını, çocuk felcine dikkat çektikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı ise, Selva Erdener ile 2206 metre
yükseklikteki Nemrut Dağı’nda anlamlı bir konser vermenin yanı sıra engelliler için, çocuk felci hastalığına dikkat çekmek ve böylesine önemli tarihi bir
mekânda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek piyanonun zirveye çıkartılmasında güçlük çekildiğini dile getirdi.

Projesi kapsamında Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından engellilerin,
rotaryenlerin ve halkın bir arada Nemrut Dağının zirvesinde bir araya gelmesi
ve burada Çocuk Felcine son diyerek toplanması muhteşem bir organizasyon.
2206 metre yüksekliğe piyanonun çıkarılması ve sanatçılarımızın verdiği konser ise gerçekten muhteşemdi" dediler.

Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağının zirvesinde devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında gerçekleştirilen konserden sonra sanatçıların da katılımı
ile Rotary’nin büyük mücadelesi ile nerdeyse yeryüzünden silinme noktasına
getirilen POLİO (Çocuk Felci) ile mücadeleye de dikkat çekilerek, bütün katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Çekirge RK'nin dönem faaliyetleri

A

ğustos ayının üyelik ve üyelik geliştirme ayı olması sebebi ile Çekirge
Rotary Kulübü ev sahipliğinde, 4. Grup kulüplerini oluşturan, Osmangazi Rotary Kulübü ve Yeşil Rotary Kulübü Ortak toplantı gerçekleştirdiler. Konuşmacı konuk, 2440. Bölge Üyelik ve Rotary Elçiliği Kuzey Sorumlusu Şaban
Rodoplu idi. GDG ve Bölge Toplum Hizmetleri Komite Başkanı İsmail Rodoplu,
4. Grup Guvernör Yardımcısı Reşit Köseleci’nin de katıldığı toplantı, üyelik ve
üyelik geliştirme konusunda ufuk açıcı ve yol gösterici oldu.

Moleküler Patoloji Laboratuarına destek
Engelleri aşarak zoru başardıklarını belirten Rotary 2430. Bölge Guvernörü Hakan Karaalioğlu ve Nezih Bayındır, "Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün bu yıl 20. sini düzenledikleri 'Engellilerle zirvede Nemrut’a tırmanıyoruz'

Ç

ekirge Rotary Kulübü, Çekirge Rotaract ve Çekirge Interact kulüpleri ile birlikte her yıl düzenlediği ve bu sene 12.sini gerçekleştirdiği
geleneksel kahvaltı etkinliğini, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana
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Bilim Dalı bünyesinde kurulmakta olan Moleküler Patoloji laboratuarı yararına
gerçekleştirdi.

maları, farkındalığı arttırıcı tiyatro gösterisi ve konser organize edildi. Bu aktivitenin amacı, diyabetli bireyleri özellikle de Tip1 diyabetli çocuk ve ailelerini
bilgilendirme ve hastalığa adapte olmak konusunda farkındalık yaratabilecek
bir şenlik ile buluşturma konusunda yardımcı olmak olarak belirlendi. Festival boyunca Tip1 diyabetli çocuklar drama atölyelerine katılılar ve interaktif
öğrenme çalışması ile eğlenerek öğrendiler. Konusunda uzman eğitimciler de
aileleri bilgilendirdiler, hastalığın kontrol altında olmadığı takdirde ciddiyetini
koruyacağı, ancak kontrol edildiği durumda da hayatlarını diğer bireyler kadar rahat geçirebilecekleri vurgusu yapıldı.

Yeşil Rotary Kulübünün sahip olduğu Rotary Vakfı küresel bağış projesi
olan laboratuar, kanser hastalığının ilk adımı olan tanının konmasında ve tedavinin kişilere özgün kılınmasında, böylelikle tedavi başarı oranının yükselmesinde belirgin katkı sağlayacak.

Çevresel Farkındalık Projesi - Deniz Dip Temizliği

1

Gençlerin eğitimine destek

Ç

ekirge Rotary Kulübü ve TEGV Bursa Öğrenim Birimi iş birliği ile kulübün Toplum birliğinin 1. Murat Ilkokulu‘ndan 80 öğrenci, 9 hafta boyunca, TEGV yerleşkesinde, fen, matematik, okuma, sanat alanlarında eğitim
alacaklar. Bu adımla, Rotary Okulda projesi çerçevesinde başlattılan çalışmalar, gelecek dönemlerde de devam edebilecek.

00. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün, "Dünya Çöp Toplama Günü"
çevresel farkındalık yaratma projesi kapsamında deniz dip ve kıyı
temizliği şeklinde düzenlenen 1.etabında Güzelbahçe sahilinde Güzelbahçe
Rotarakt ve İnterakt kulüpleri ile birlikte Güzelbahçe Su altı takımı ve cKc Divers’ın dalgıçları eşliğinde "sualtı deniz dip temizliği" gerçekleştirildi.
Aktivitede kulüp üyelerinin yanı sıra, uluslararası değişim öğrencisi ve
Takev okulu öğrencileri de kıyı temizliğini yaptılar. Güzelbahçe Belediyesi de
lojistik destek verdi. Projenin 2. etabı için Güzel Sanatlar Heykel Bölümü öğrencileri de çalışacakları malzemeleri çıkan çöplerden seçtiler. Bu atıklar ile
oluşturulacak eser, Güzelbahçe’de bir meydanda sergilenecek. Ayrıca, İzmir İl Çevre Müdürü Şükran Nurlu, Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek
ve eşi Yeşim Akçiçek, Bölge Çevresel Sürdürülebilirlik Kom.Bşk. İsmail Çıtak
ve Mikroplastikler ve Plastikler Kom.Bşk. Arif Söylem de aktiviteye katılarak
desteklerini gösterdiler. 100 Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü üyeleri, çevresel
farkındalık adına güzel bir adım atmış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını
ifade ettiler.

100. Yıl Güzelbahçe RK'nden Diyabet Şenliğine destek

2

1-22 Eylül tarihinde Ege Diyabetliler Derneği ve Bornova Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Diyabet Şenliği’ne 100. Yıl Güzelbahçe Rotary kulübü de destek verdi. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen
bu etkinlikte alanında uzman konuşmacıların sunumları, çeşitli atölye çalış34 - R O T A R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 9

Gündoğdu RK Hayvan Barınağı Projesini gerçekleştirdi

D

ünya Hayvanları Koruma Gününde, Gündoğdu Rotary Kulübü Rotary
Okulda Proje okulu olan Otizmli çocukların eğitim gördüğü İzmir-Gü-

KULÜPLERDEN HABERLER
zelbahçe Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel
Eğitim İş Uygulama Merkezinde yaptığı Hayvan Barınağının açılış törenini gerçekleştirdi.

Projeye, Gökdere Rotary Kulübü, Bursa Rotary Kulübü, Nilüfer Rotary Kulübü, Uludağ Rotary Kulübü, Heykel Rotary Kulübü, Çekirge Rotary Kulübü katılımlarıyla destek verdiler.

Alsancak ve Kordon RK'lerinin 'Mandolinimin Sesi' projesi
hayata geçti

K

ordon ve Alsancak Rotary Kulüplerinin ortak projesi olan "Mandolinimin Sesi" projesininin ilk aşaması tamamlandı. Temin edilen 46 adet
mandolin belediye ve milli eğitime teslim edildi.
Kordon ve Alsancak Rotary Kulüpleri ortak bölge vakıf projesi kapsamında İzmir Devlet Bale Ve Operası eğitmenleri ve Zeytin Çekirdekleri Gönüllüleri tarafından her yıl eğitim alacak yaklaşık 100 öğrenci müzik ile tanışmış
olacak. "Mandolinimin Sesi" projesi, dönem sonunda, eğitim alan öğrencilerin
oluşturacağı bir orkestranın 23 Nisan 2020 tarihinde Metropoliste gerçekleştirecekleri bir konser ile proje tamamlanacak.

İzmir RK Dünya Barış Gününde Barış Paneli düzenledi

İ

zmir Rotary Kulübü, 19 Eylül'de ESİAD toplantı salonunda "Barış Diliyle
Çatışma Çözümü" paneli düzenledi. Açılış konuşmasındnan sonra Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Ali Kılıç "Dijital
Dünyada Çatışmalar", Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ferah Onat "Toplumsal Barış ve İletişim", Avk.Uzman Arabulucu, Özden Güner Batıkhan "Genel olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk (Mediation) nedir? Arabuluculuğun elverişli olduğu uyuşmazlık türleri", Avk.Uzman
Arabulucu, Efsun Karayel Matur da "Singapur Konvansiyonu olarak adlandırılan Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Arabuluculuk Anlaşmaları
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, konusu, içeriği, ne gibi yenilikler getiriyor? Ticari açıdan avantajları nelerdir?" konularına değindi.

SİNGAPUR ANLAŞMASI NEDİR?

Tophane’den Mudanya’ya 11. Bisiklet Turu tamamlandı

T

ophane Rotary Kulübü tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet Turunun onbirincisi, 22 Eylül
tarihinde başarıyla tamamlandı. Başladığı yıldan beri katılımın hızla arttığı ve
son yıllarda da bisikletin popülarite kazanması nedeniyle bu yılki yarışlara katılım da yoğun oldu.

Demirtaş RK Onkoday ile Kanserli Çocukları Sevindirdi

B

ursa Demirtaş Rotary Kulübü Onkoday işbirliğiyle kanser tedavisi gören 91 çocuğun okul ihtiyaçlarını karşıladı.

46 ülke tarafından imzalanan sözleşmeye Türkiye adına Adalet Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan imzaladı. Kısaca Singapur Sözleşmesi olarak adlandırılan ve sınır ötesi ticari işlemlerin öngörülebilirliğinin kuvvetlendirilmesi ve yeknesaklığın sağlanması ile ticaret hukukunun modernleşmesi
amacıyla hazırlanan sözleşmeyle birlikte; yabancılık unsurlu hakem kararlarının bir başka ülkede infaz edilebilir olması, uluslararası alanda yapılan arabuluculuk anlaşmalarına da bir diğer devlette infaz edilebilmesi imkanı getiriliyor. Singapur sözleşmesi arabuluculuk sonucu gerçekleşen anlaşmaların
taraflarca yerine getirilmesi noktasında tarafların endişelerini büyük oranda
ortadan kaldıracak, aynı zamanda uluslararası ticaret hukukunda uzlaşı kültürünün gelişmesinde, ticaret aktörlerinin arabuluculuk yoluyla kendi sorunlarını kendilerinin çözmesine katkı sunacak. Ayrıca sözleşmenin hali hazırda
yatırımcı devlet arasındaki uyuşmazlıklarda uygulanan ve prosedür anlamında bir çok eleştiriye maruz kalan yatırımcı- devlet arasında çıkacak uyuşmazlıklara da yeni bir soluk getireceği değerlendiriliyor.
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KULÜPLER’DEN HABERLER
halkının ve basının göstermiş olduğu ilgi karşısında bu organizasyonu kulübün
her ay düzenlemesini teklifine karşı kulüp başkanı ikinci bir organizasyonun
ancak baharda yapılabileceğini belirtti.

Ölüdeniz RK, 'Orman Dostları' Projesi ile Göcek Bölgesini
yeniden ağaçlandıracak

Ö

lüdeniz Rotary Kulübü Orman Dostları adı ile Orman Yangınlarının Tabiata verdiği zararı onarmak üzere başka Sivil Toplum Kuruluşları ile
beraber ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirecek. Bu vesile ile Afet Kapıda
Komite Başkanı Hamdi Özdemir, Guvernör Yardımcısı Caner Yıldırım, Fethiye
Rotary Kulübü Dönem Başkanı Aslı Faralyalı ile Pamukkale Rotary Kulübü Dönem Başkanı Tolga Şener ve Rotaract Güney Komitesi Üyesi Volkan Uçak’ın
katıldığı bir toplantı düzenlendi ve eylem planı belirlendi.

Türkiye-Avusturya ÜAK Avusturya'dan Gelen Heyeti
İzmir'de Ağırladı

Y

eni kurulan Türkiye-Avustruya Ülkelerarası Komitesi Avusturya'dan
gelen bir heyeti İzmir'de ağırladı. Program çerçevesinde Avusturyalı
Rotaryenlerden oluşan heyet 10 Eylül 2019 tarihinde Bostanlı Rotary Kulübü
evsahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Eskişehir Gordion Rotary Kulübü 2.El Pazarı

G

eçtiğimiz Haziran ayında kurulan Eskişehir Gordion Rotary kulübü,
"Kelebek Hastalığı" konusuna dikkat çekmek için fon yaratmak amacıyla "2. El Pazarı" düzenledi. Satışlardan elde edilen tüm gelir kelebek hastası
çocuklara ilaç temini için kullanılacak. Polio farkındalığı da sağlanan bu organizasyonda, Ana ve Çocuk Sağlığı komite Başkanı Birgül Özyaşar'ın gönderdiği
Ana ve Çocuk Sağlığı broşür bilgileri içerisinden Kelebek Hastalığı ile ilgili kısmı kullanarak bastırılan broşürlerin de kullanıldığı 2. El pazarı, kulübün beklentisinin üzerinde bir talep gördü.
Yazılı ve görsel basının yoğun ilgisini çeken organizasyonda tüm basın
temsilcilerine tek tek röportaj verilmesine rağmen arka arkaya sorular soran
basın mensupları Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Dt.Ahmet Ataç'ın da gelmesi ile uzun süre organizasyonda kaldılar. Belediye Başkanı Ataç, Eskişehir
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Kelebek Hastalığına dikkat çekmek ve İlaç Yardımı sağlayabilmek amacı
ile başlattılan bu proje sayesinde Kelebek Hastalığı dışındaki insanlara da ulaşıldı. Sadece 35 kişilik bir ekibin evinden çıkan eşyalarla neler yapılabileceğine
tanık olundu. Çoğu belki çöpe atılacak eşyalar ile nasıl hizmet üretilebileceğini
kıulüp üyeleri hep beraber tecrübe etmiş oldular.
Kadın-Erkek-Çocuk Kıyafet-Ayakkabı-Çanta-Oyuncak satışı yapılan pazarda, Rotaryenler, beli bükülmüş teyzelerin, amcaların "allah razı olsun sizden, biz bunları alamazdık..." dediklerinde çantalarına 2 parça daha koymaları,
broşürlerle Kelebek Hastalığını anlattıktan sonra ağlayarak birbirine sarılmaları, ayağı alçılı kulüp dostunun evde oturamayıp hasta köpeği ile destek olmaya gelmesi, ertesi gün kulüp üyelerinin telefonla arayıp "Başkanım bir daha
yapalım, daha büyüğünü yapalım" demesi, toplanırken evsiz bir amcanın bana
ayakkabı verir misiniz demesi üzerine , tezgahın arkasındaki Rotaryenin ikiletmeden vermesi, arkasından yan tezgahtaki diğer dostumun ayakkabı ücretini
ödemesi..... gibi sayısız güzel an yaşandı.
11 Haziran'da kurulan bir kulüp olmasına rağmen, tüm kulüp üyelerinin
birbirine verdiği güçle 2 ay boyunca aralıksız çalışarak gerçekleştirilen 2. el
pazarı Eskişehir Gordion Rotary Kulübü için büyük anlam taşıyor. Dönemin
başlangıcından beri "Haydi Hep Beraber" diyerek yapılan "İş Güvenliği Eğitimi, Sepsis Farkındalığı, Çevre Temizliği Etkinliği" dışında ön çalışmaları devam
eden projeler de mevcut. Kulübün ilk projesi olen 2. El pazarı, bu yeni kulübümüze can veren ilk enerjiyi oluşturdu ve gelecekte de etkin projelere el atacaklarının bir göstergesi oldu.

Başkent Rotary Kulübü Çevre Temizliği Projesi

B

aşkent Rotary Kulübü, Çevre konusuna duyarlılık kapsamında Sorgun Göleti'nde Çevre Temizliği Projesi gerçekleştirdi. Ankara Başkent Rotary Kulübünün üç yıl önce başlattığı ve her yıl yapılması planlanan faaliyet kapsamında 3. Geleneksel Güdül-Sorgun Göleti Çevre Temizliği projesi
tamamlandı.

KULÜPLERDEN HABERLER

Proje; Başkent, Kocatepe ve Çankaya ROTARACT Kulüplerinin katılımı ile
gerçekleştirildi. Geçmiş yıllara nazaran Belediye tarafından çevreye daha fazla sayıda çöp konteyneri konulmuş olduğu ve çöplerin daha sık toplanması sebebiyle çevrenin nispeten daha temiz olduğunu gördükleri için kulüp üyeleri
memnuniyetlerini ifade ettiler.

nenler ise denizlerde yaşayan canlılar oluyor. Plastik gibi kirliliğin yanı sıra balıkçıların bıraktıkları ağlar da deniz varlıkları için tehdit oluşturuyor. Fethiye
Rotary kulübünün bu girişimi bu konuda önemli bir adım teşkil ediyor.
Hayalet ağı projesinin amacı, denizciliğin ve deniz canlılarının yaşamının
korunması, gelecek nesiller için daha yaşanılır bir doğa ve deniz bırakabilecek çalışmaların yapılması, doğal su altı ve üstü yaşamını doğal resif ve rezerv
alanlarını korumak, bu konuda bilim insanları ve üniversitelerle bilimsel çalışmalar, projeler yürütmek.
Hayalet ağ projesi ile balıkçıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
söz konusu av araçlarının ekosistemden uzaklaştırılması, yani su altında 2040 metre derinlikte terk edilmiş durumda bırakılan bu ağların dalıcılar ile dip
yapısına zarar vermeden yerlerinden su üstüne çıkartılarak bu bölgenin temizlenmesi ve sürdürlebilirlik koruma için iletişim ve veri ağı kurulması hedeflenmekte.
Neden "Hayalet Avcılık" denilmektedir? Sucul organizmalar kaybolan av
araçlarına yakalandıklarında içlerinden kurtulamadıklarından ölmektedirler.
Ölen türllerin vücutları, parçalanmış organları ve bunların kokuları, yem etkisi
yaparak etraftaki hedef dışı türleri de ağa doğru çekmektedir. Sonuç olarak
kaybolan bu avcılık takımlarının içleri ve çevreleri iskeletlerle dolu olmasından
dolayı bu olaya"hayalet avcılık" adı verilmektedir.

Fethiye RK Hayalet Ağlar Dalış Aktivitesi Düzenledi

Osmangazi RK Fermantasyon Çalıştayı düzenledi

ethiye Rotary Kulübü 2440. Bölge Dalış Hobi Grubu ve Çevresel Sürdürülebilirlik Komitesi beraberce 6 Ekim 2019 tarihinde bir dalış etkinliği düzenledi. Tüm dünyada denizlerimizin çevre kirliliği nedeniyle tehlike
altında olduğu biliniyor. Bu durum kirlilik olarak öne çıkarken en çok etkile-

smangazi Rotary Kulübü üyelerinin Sağlıklı Beslenme farkındalığı
oluşturmak üzere attığı adımlardan biri olan Fermantasyon Çalıştayının ilk aşaması olan Sirke Atölyesi Rotaryenlerin katılımı ile başarı bir şekilde
tamamlandı.

F

O
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DÜNYA ÇOCUK FELCİ GÜNÜNDE
ROTARY'Yİ YAPTIKLARI İLE TANITALIM

1985

KONVANSİYON SÜTUNU

H

onolulu'da 6-10 Haziran tarihlerinde yapılacak Uluslararası Rotary Konvansiyonu
için planlarınızı yaparken,
Oahu adasının ötesinde de başka adalar
olduğunuz dikkate alarak program yapın.
Resimde görülen Kauai adasında tabiatı seviyorsanız Napali Sahil Parkına
hayran kalabilirsiniz. Sahil boyunca devam eden vadilerde şelaleler dikkat çekiyor. Jurassic Park filminin dış mekan çekimleri burada yapılmıştı.
Maui adasında 64 mil uzunluğundaki kuzey sahili dolaşan yolu alabilir ve sevimli Hana kasabasını ziyaret edip Kipahulu'ya geçebilirsiniz. Yolda 600 viraj ve
45 tane de tek şeritli köprü yer almakta.
Tabiiatı izlemek istiyorsanız bir otobüs
turu almanız tavsiye edilir.
Büyük adada ise Hawai'nin Volkanlar Milli Parkında tabiatın gücünü hissedebilirsiniz. nps.gov/havo'ya ulaşarak
volkanlar hakkında güncel bilgi alabilirsiniz. Bu adada kahve plantasyonları da
ilginizi çekebilir. Bir çok kahve yetiştiricisinin özel turları oluyor. Bunlardan faydalanın.

Güncel bilgiler için:

HANK SARTIN

riconvention.org/en/hamburg/breakoutsessions

yılından beri Rotary'nin en büyük hedefi, tüm Rotaryenlerin bildiği gibi "Çocuk Felci"ni yeryüzünden tamamen yok etmek. Bu amaçla "Global Polio
Eradication Initiative (GPEI)" (Çocuk Felcine Son Küresel Girişimi) gerçekten günümüze kadar çok başarılı çalışmalar sonucu hastalığın sadece Afganistan ve Pakistan ile sınırlanması noktası getirmiş durumda.
Dünya Sağlık Örgütü Nijerya’da son üç yıl boyunca hiçbir çocuk felci vakasının görülmemesi dolayısı ile Nijerya’nın Polio’dan (Çocuk Felci) arındığı bilgisini verdi. Nijerya, Afrika'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çocuk felci vakasına tanık olan son ülke idi. 21 Ağustos’ta ulaşılan bu dönüm noktası ile bölge
2020 yılının ortalarında Afrika Bölgesel Sertifikasyon Komitesi (ARCC) tarafından Çocuk Felcinden arınmış olarak onaylayabilecek.
Bizler de Rotary kulüpleri olarak Dünya Çocuk Felci gününde bir anlamda bu
başarımızın dışa yansıması olacak bir organizasyonla Rotary'nin bu başarısını
taçlandıralım. Tüm kulüplerimizden bu konuyu ele almalarını bekliyoruz.

HAZIR OLUNUZ

DÜNYA ÇOCUK
FELCİ GÜNÜ
24 Ekim’de “Çocuk Felcine Son” projesine
yardım için bir organizayon yapınız
endpolio.org’daki kaynakları kullanarak
plan yapın ve bunu eyleme dönüştürün
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.211.673
Kulüpler: *......................................................35.969
Rotaract
Üyeler: ..........................................................162,330
Kulüpler: ..........................................................9.806
Interact
Üyeler: ..........................................................563,362
Kulüpler: ........................................................24.494
Rotary Köy Toplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri.................................10.644
Not: Rakamlar 16 Eylül 2019 itibarıyla UR'den alınmıştır.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
72
1.890
2430: Bölge:
101
2.478
2440. Bölge:
63
1.494
TOPLAM
236
5.862
** UR İstatistiklerine göre 2019 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

GDG Murat Öz'e UR'de yeni görev

U

luslararası Rotary'nin gelecek dönem Vakıf Başkanlığını üstlenecek olan K.R.Ravindran'ın daveti ile, 2430.
Bölge Geçmiş Dönem Guvernörlerinden ve Rotary Yayın ve İletişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Murat Öz,
2020-2022 döneminde Zon 21B'nin bir kısmını da içeren 25. Region'da E/MGA (Büyük Bağışlar Danışmanı olarak Rotary'ye hizmet edecek.
Büyük Bağışlar danışmanları her zonda büyük bağışlar ile
ilgili konulara odaklanıyorlar. Görev kapsamında danışmanlar,
Vakıf'tan sorumlu Direktör, Vakıf Mütevellileri, Fon Geliştirme
Komite başkanı, Bölge Vakıf Koordinatörleri, Rotary Koordinatörleri, Halkla İlişkiler Koordinatörleri ve Çocuk Felcine Son Koordinatörleri ile beraber çalışarak büyük bağış sağlayabilmek için
hedefleri belirleme, oluşturma ve talep etme konusunda aktif faaliyet gösteriyorlar.

ÖZGEÇMİŞİ
Honolulu, Hawai, ABD, 6-10 Haziran 2020

Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

1956 yılında Ankara 'da doğam M. Murat ÖZ, ilk ve orta tahsilini TED Ankara Kolejinde, Üniversite öğrenimini ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulunda yaptı.
İş hayatında muhtelif firmalarda 14 yıl çalıştıktan sonra toptan demir çelik ürünleri satışı ve çelik konstrüksüyon imalat
alanlarında faaliyet gösteren ASO Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd.
Şti.'ni, OTS Orijinal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.'ni ve BEM Tekstil
Ltd. Şti'ni kurdu ve yönetim kurullarında görev aldı.
Eşi Ela ile 5 Şubat 1978'de evlenen Murat Öz'ün 1979 doğumlu Onur ve 1981 doğumlu Simin olmak üzere 2 çocuğı ve 1 torunu
bulunmakta. Murat Öz ve eşi Ela Öz Rotary Büyük Bağışçısıdır.
(Major Donor)
1995 yılında Ankara Gaziosmanpaşa Rotary kulübünde Rotary yaşamını başlayan Murat Öz, Rotary'de Kulüp Başkanlığı,
Guvernör yardımcılığı, Bölge Komite üyelikleri, 2012-13 Dönemi
Bölge guvernörlüğü, Zon Enstitü Organizasyon Komite Başkanlığı, ICC Bölge Koordinatörlüğü, Bölge Eğitmenliği görevlerinde
bulunmuştur. UR 2003-2004 Hizmet Avenüleri Takdirnamesi ve
2015-16 Kendinden Önce Hizmet ödülü sahibidir.
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