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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Rotary’nin küresel bir organizasyon olduğunun en büyük 
göstergelerinden biri, her yıl yapılan konvansiyonlar-
dır. Yeni dostlukların oluşması, Rotary dünyasını daha 

yakından tanıma fırsatını elde etmek, dünyanın her bir köşesinden 
gelmiş Rotaryenlerle tanışmak, insanlığa hizmet için ortak projeler 
oluşturmak, bir yıl içinde yapılan tüm aktivitelerin coşku ile kutlandı-
ğı bir ortamda bulunmak, konvansiyonların Rotaryenlere sunduğu 
önemli bir fırsattır. 

Her yıl olduğu gibi, bu dönemin de Eylül-Ekim sayısının kapa-
ğını, 2017 yılının Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Georgia Eyaletinin Atlanta şehrinde 10-14 Haziran tarihlerinde yapı-
lacak olan Konvansiyona ayırdık. Amerika’nın Güney Eyaletlerinin en 
büyük şehri olan Atlanta’yı tanıtan resimler ve şehir ile ilgili bilgiler 
de dergimizin sayfaları arasında yer alıyor.  

Bu yılki Konvansiyonun başka bir özelliği de, 1917 yılında yine 
aynı şehirde yapılan Konvansiyon esnasında, dönemin UR Başkanı 
Arch C. Klumph’ın önerisiyle kurulan Rotary Vakfının seneye 100. 
yılının kutlanacak olması. Bu yıl Mayıs ayında Seul’de yapılan 
Konvansiyon’da başlayan kutlama programları, Atlanta’daki kon-
vansiyonda doruk noktasına ulaşacak. Gerek UR Başkanı John 
Germ, gerekse de Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Kalyan Banerjee, 
2005 yılında Rotary’nin 100. yıl kutlamalarının nasıl etkili bir tanıtım 
şekline dönüştüyse, bu yıl da Vakfın 100. yılında onu tanıtmada iyi 
bir fırsat yakaladığımızı ve Rotaryenlerin de bunu kullanmalarını 
istiyorlar.  Görev, bölgelerimiz, kulüplerimiz ve Rotaryenlerimizde.

Uluslararası Rotary yönetiminin bir diğer arzusu da 24 Ekim’deki 
“Dünya Çocuk Felci Günü”nün bu yıl toplumda iz bırakacak ve 
Rotary’nin çocuk felci konusunda yaptığı fenomen ölçüsündeki 
çalışmalarını kamu oyuna tanıtacak aktivitelerin kulüpler tarafından 
düzenlenmesi. Hepimize bu konuda önemli bir görev düşüyor.

Dergimizin bu sayısında, çocuk felci ve toplum sağlığı konusun-
da uzman olan Tom Frieman’ın bir söyleşisi yer alıyor. ABD Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Frieman ile söyleşiyi “The 
Rotarian” la beraber dergimizde de okuyabilirsiniz.

Son iki sayıdır bize ulaşan kulüp haberlerinde ciddi bir azalma 
var. Yeni bir dönem başlangıcı, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor 
günler belki motivasyonun biraz azalmasına neden olmuş olabilir. 
Ancak bunu kulüplerimizin en kısa zamanda telafi ederek hizmet 
çalışmalarını en üst seviyede gerçekleştireceklerine ve bizi de bilgi-
lendireceklerine inanıyoruz.

“(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.”

SAYFA 6 - 7
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Eylül - Ekim 
mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Kalyan Banerjee’nin 
mektupları

SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER
Dünyada Rotary Kulüpleri 
neler yapıyor?

SAYFA 12 - 21
ATLANTA KONVANSİYONU
10-14 Haziran 2017’de 
Konvansiyonun yapılacağı 
Atlanta şehrinin tanıtımı 

SAYFA 22 - 25
SON ADIMLAR
The Rotarian’ın CDC 
Başkanı Tom Frieman ile 
söyleşisi

ROTARY DÜNYASI
26- Çanakkale Boğazı 

Geçme Yarışının 30. yılı
28- Kulüp haberleri
30- UR’den Haberler

KAPAK RESMİ: 2017 UR Konvansiyonunun yapılacağı Atlanta’da havai fişek gösterisi

Önemli Not: 2420 Bölgeden Rotary Dergisine abone olan 6 
kulübümüzden başka ikinci yarıyıl Türkçe dergiye abone olmak 
isteyen kulüplerin “rotarydergisi@gmail” adresine müracaat 
ederek gerekli bilgileri alabileceklerini belirtmek isteriz. 
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Sizleri Atlanta Konvansiyonunda bekliyorum

Amerika Birleşik Devletleri 1917 yılının yaz aylarında I. Dünya Savaşı-
na girdikten birkaç ay sonra, Rotary, Atlanta’da sekizinci konvansiyo-
nunu gerçekleştirdi. O zaman bir çok Rotaryen konvansiyonun iptal 

edilmesi gerektiğini düşünüyordu ama Yönetim Kurulu, Paul Harris’in fikrine uya-
rak toplantının planlandığı şekilde yapılmasını kararlaştırdı. Korku ve belirsizliğin 
hakim olduğu bir ortamda, Paul Harris bugün Rotary dünyasında oldukça sık bir 
şekilde alıntı yapılan ve konvansiyona katılanlara selamlayan şu kelimeleri söyledi:

“İyi yönlendirildiği takdirde, bireysel çabalar çok şey yapabilir, ama en büyük iyilik 
müşterek çalışan insanların gayretleri sonucu ortaya çıkacaktır. Bireysel gayretler, birey-
sel ihtiyaçlara dönüşebilir ama ortak gayretler insanlığın hizmetine adanmalıdır. Ortak 
çabaların gücü sınır tanımaz.”   

Buna uygun olarak, bu konvansiyonda UR’nin o zamanki başkanı Arch C. 
Klumph, “dünyada iyi şeyler yapmak amacıyla” Rotary Vakıf fonunu teklif etti. Or-
tak çabaların gücü yeni bir güçle birleşmişti: ortak kaynaklar. Bu kombinasyon, 
son 100 yılda Rotary’nin çalışmalarının bir çoğunun arkasında olan ve durdurul-
ması mümkün olmayan gücü oluşturdu. Bugün Rotary’yi vakıf olmadan düşün-
mek mümkün değildir. Vakıf, Rotary’yi kulüplerin oluşturduğu bir organizasyon 
olmaktan öteye taşıyıp, dünyada değişimi gerçekleştirebilecek uluslararası bir güce 
dönüştürmüştür.

Bu Rotary yılında, Rotary Vakfımızın hikayesinin başladığı şehir olan 
Atlanda’da Vakfın yüzüncü yılını kutlayacağız. Uluslararası Rotary’nin 108. Kon-
vansiyonu, esinlendiren konuşmacılar, zengin eğlence ve Rotary hizmetinizi daha 
ileriye taşıyamaya yardım edecek olan ara oturumlar ile en heyecan verici toplantı-
larımızdan biri olacak. Tabi ki Vakfın 100. yılını da gerektiği şekilde kutlayacağız. 

İster konvasiyonlara muntazam katılan biri olun, ister son zamanlarda ara vere-
rek gitmiş olun ya da hiç bir konvansiyona gitmemiş olun, 2017 Konvansiyonu ka-
çırmamanız gereken bir organizasyon olacak. Atlanta zaten nefis yemekleri, dost 
canlısı insanları ve eğlenceye yönelik çeşitli aktiviteleri ile kendine özgü özel bir 
destinasyondur. Ama konvansiyona katılmanızın ana sebebi her zaman konvan-
siyonun kendisi, katılan insanlar ve orada bulacağınız dostluk ve esinlendiren et-
kileşim olmuştur. Daha fazla bilgi edinmek ve kayıt ücretinde tasarruf için www.
riconvention.org sitesini ziyaret ediniz. Atlanta’da görüşmek üzere!     

JOHN F. GERM
UluslararasıRotaryBaşkanı

Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı John F. Germ’ün 
konuşmaları ve başkanla 
ilgili haberleri 
www.rotary.org/office-
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın mesajı / Eylül



ROTARY
İNSANLIĞA 
HİZMET EDER

24 Ekim Dünya Çocuk Felci Gününü unutmayınız   

James Bomar Jr., 1979 yılında Uluslararası Rotary Başkanlığını yaparken, çocuk felcine karşı 
aşılamadaki ilk çalışmalarla ilgili olarak Filipinler’e gitmişti. Bir bebeğin ağzına aşı damlat-
tıktan sonra, bir çocuğun dkkatini çekmek için pantalonunun paçasını çektiğini hissetti. Bo-

mar geriye doğru baktığında bebeğin kardeşinin kendine doğru bakarak tüm içtenlikle “Teşekkürler, 
teşekkürler Rotary” dediğini gördü.

Rotary, çocuk felcine karşı görevi üstlenmeden önce, her yıl, bir çoğu çocuk olan en az 350.000 
kişi felç olmaktaydı. Filipinlerdeki o çocuk, çocuk felcinin ne olduğunu biliyor ve Rotary’nin küçük 
kardeşi için ne yapmış olduğunu anlıyordu. Bugün, PolipPlus programının başlangıcından 31 yıl 
sonra, Filipinler’deki çocuklar ve hemen hemen dünyanın bütün ülkelerindekiler, çocuk felcini bil-
meden, o korkuyu hissetmeden yaşamlarını sürdürüyorlar. Günde 1,000 vaka yerine, artık haftada 
bir vakadan az bir durumla başetmeye çalışıyoruz. Ancak polio korkusu azaldıkça, hastalığa olan 
bilinç de azalıyor. Çocuk felci bilincini yüksek tutmak ve çocuk felcini yoketme çalışmalarını toplu-
mun gündeminde tutarak hükümetlerimizin öncelikleri arasına koymaya çalışmak her zamankin-
den daha fazla hayati önem taşıyan bir durum arzetmektedir. Tüm dünyanın, çocuk felcini yoketme 
çalışmalarımızın henüz bitmediğini bilmesi ama Rotary’nin bunu sonlandırmak amacıyla işin için-
de olduğunu bilmesi gerekmektedir.

24 Ekim’de Rotary “Dünya Çocuk Felci günü”nü dikkate alarak bu bilinci arttırmayı ve yoketme 
hedefi için gerekli ilave fonları yaratmak için çalışacaktır. Herbirinizden, kulübünüzde, toplumu-
nuzda ya da on-line olarak o gün bir organizasyon gerçekleştirmenizi ve buna katılmanızı istiyorum. 
Konu ile ilgili fikirler ve yardımcı malzemelere “endpolio.org/worldpolioday” sitesinden ulaşabilir ve 
aktivitenizi de bu bağlantıyı kullanarak kaydettirebilirsiniz. O gün, Atlanta saati ile akşamüstü 
6’da (Türkiye saati ile 25 Ekim geceyarısı 1.00’de), ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinde 
(CDC) yapılacak olan ve son durumu anlatacağım on-line video akışını, binlerce Rotaryenin yapa-
cağı gibi siz de izleyebilirsiniz. Benim de katılacağım bu toplantıda, CDC Direktörü Tom Frieden, 
diğer uzmanlar, sunucular ile bilimin bu konuda ulaştığı noktayı ve çocuk felcini sonlandırma ile 
ilgili hikayeleri izleyebilirsiniz.

Rotaryen olmak için gerçekten çok heyecan verici bir zaman. İpi göğüslemek için son yarışta 
ivme kazanmaya devam ediyoruz: PolioPlus’ı sona erdirip, çocuk 
felcinden arındırılmış bir dünya için. Gerçekten, Rotary’nin İn-
sanlığa Hizmeti ile çocuk felcini sonlandırmak hayatta bir kez 
yaşanacak bir şanstır.    

JOHN F. GERM
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Birkaç ay önce The Ro-
tarian dergisinde 
Wisconsin’in Kenosc-

ha Rotary kulübü üyesi olan 
Carl Sanders ile ilgili bir hikaye 
okudum. Okuma yazma bilme-
mesine rağmen, ve bunu da ken-

dine sakladığı utanılacak bir sır olarak tutan Sanders, çok başarılı bir bo-
yama işi geliştirmişti.  

Bu hikaye benim için bir sürpriz idi. Genel olarak okuma yazma prob-
lemlerinin ABD gibi değil ama fakir ülkelerde yaygın olduğunu düşün-
mekteydim. Ama Sanders’in durumunun az rastlanır olmadığını farket-
tim. ABD gibi zengin bir ülkede dahi temel okuma yazma yeteneği olma-
yan milyonlarca insan olabiliyordu.

Sanders’in hikayesi mutlu sonla bitmişti. Sırrını bir Rotaryene aktar-
mış, o da Sanders’i yerel bir okuma yazma programına yönlendirerek oku-
ma yazma öğrenmesini teşvik etmişti.

Rotary Vakfımız da benzer bir şekilde mutlu sonlar yaratmak istiyor 
ve buna ihtiyacı olan insanların sayısı hiç de az değil. Bugün dünya ge-
nelinde 760 milyon kişinin okuma yazma bilmediği saptanmış durumda.

2015-16 döneminde Vakfımız, dünya genelinde temel eğitim ve oku-
ma yazma projelerini desteklemek amacıyla toplam 8.3 milyon dolar tuta-
rında 146 küresel bağış projesi gerçekleştirdi. Bu projeler, Gana’da bilgisa-
yar ve okul gereçleri temini, ABD’de okul sonrası ev ödevi programı spon-
sorluğu, Bosna’daki Roman kızlara mentölük ve okuma yazma geliştirme 
programı, dünyanın bir çok yerinde cinsiyet ayrımına hitap eden projeler 
gibi çeşitli alanlarda uygulanıyor.  

Benim ülkemde Rotary okuma yazma misyonu ile ilgili olarak bir kaç 
yıldır faaliyet gösteriyor. Hindistan’ın nüfusu 1.2 milyar ve %75’i oku-
ma yazma biliyor. Okur yazar olmayan kesim genelde Hindistan’ın nü-
fusunun çoğunluğunun yaşadığı kırsal alanlarda bulunuyor. Dolayısıyla, 
Hindistan’da Rotary hükümetle elele vererek, okur yazar kadının okur 
yazar aile yatiştireceği varsayımıyla, özellikle  kadınlarda okur yazarlığı 
arttırarak herkes için daha iyi bir gelecek yaratmaya çalışıyor. Gerçekten 
de rakamlar inanılmaz boyutlarda ve tamamlandığında etkisinin inanıl-
maz olacağı da bir gerçek.

Eylül ayında Temel Eğitim ve Okur Yazarlık ayını hatırlarken, başarı 
şansları okur yazar olmamaları nedeniyle bloke olmuş milyonlarca insanı 
düşünelim. Vakfımız bunların birçoğuna yardım ediyor ama Rotaryenle-
rin destekleri ve katılımları ile çok daha fazlasını gerçekleştirebiliriz.

Çocuk felcine son çalışmalarımızda rahatsızlık ve-
ren bir gelişme ile karşılaştık: Dünyanın bir çok 
bölgesinde insanlar çocuk felcinin artık yok oldu-

ğunu düşünüyorlar. Bazı üyelerimiz bile, özellikle de çocuk 
felci aşısının geliştirilmesinden sonra doğmuş genç Rotar-
yenler kendi ülkelerinde bu hastalığın kimseyi etkileme-
miş olması nedeniyle artık problemin olmadığını düşünü-
yorlar.  

Hastalığın sadece bir uçak seyahati kadar yakında 
olduğunu hatırlatmak için, Rotary “Dünya Çocuk Felci 
günü”nü başlattı. Yıllar içinde bu fırsatı çeşitli şekilde kul-
landık. Kulüpler fon yarattılar ya da ülkelerindeki tanın-
mış yapılara “Çocuk Felcine Son” yazısını yazdılar. Yakın 
zaman önce, canlı yayınlar organize ederek, toplumların 
tanıdığı sağlık uzmanları ve gazetecileri, ünlü kişileri ko-
nuşturduk. 

Bı yıl, merkezi Atlanta’da olan ABD Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezi (CDC) ile ortak olarak bir canlı ya-
yın yapacağız. Çeşitli zaman dilimlerini gözönüne alarak 
bunu yayından sonra arşivleyerek herkesin istediği anda 
ulaşmasını da sağlayacağız. CDC Direktörü Tom Frieden, 
Time dergisinin sağlık ve bilim konularından sorumlu kı-
demli editörlerinden Jeffrey Kluger, diğer sağlık uzmanla-
rıyla biraraya gelecekler ve çocuk felci ile ilgili kilometre 
taşlarını, ümit verici gelişmeleri ve hastalığı yoketmek için 
kalan zorlukları gündeme getirecekler.

Ama biz Rotaryenlerin Dünya Çocuk Felci gününü 
sadece Atlanta’da değil, her yerde gündeme getirmelerini 
istiyoruz. Aslında, tüm dünyada en az 1,000 tane Çocuk 
Felci Günü aktivitesi görmek istiyoruz. Yukarıda bahsetti-
ğim yayını izleme toplantıları organize etmenizi ve fon ya-
ratmaya çalışmanızı öneriyorum. Aktivitenizi www.end-
polio.org/worldpolioday bağlantısına kaydederek burada 
bulunan yardımcı kaynakları da kullanabilirsiniz.

1988 yılından beri vaka sayısı %99.9 azalmış olmasına 
rağmen Polio halen yok olmadı. Neredeyse o noktadayız 
ama vaka sayısı sıfır olmadığı sürece risk her zaman mev-
cut ve tehdit olarak sürecek. Dünya Çocuk Felci gününü 
bu hayati mesajı kulübünüz ve toplumunuz ile paylaşma 
fırsatı olarak kullanınız. 

VAKIF PENCERESİNDEN

Kalyan Banerjee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Okur 
yazarlık 
daha iyi bir 
geleceğin 
anahtarıdır

24 Ekim’de Dünya Çocuk 
Felci gününü kutlayalım

Üyelerin kullanabileceği bu programın faydalarını kendinize saklamayın. 
Seyahat lerde, otellerde, yemeklerde ve hizmetlerde indirim sağlayan 
Rotary Küresel Ödülleri programı, daha iyi iş yapmanızı ve Rotary dostlukları 
kurmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Rotary Küresel Ödülleri. Bu da bizim, bize çok şey verenler için yapabildiğimiz 
bir geri vermedir. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:  ROTARY.ORG/MYROTARY

ROTARY KÜRESEL ÖDÜLLERİ:
YAPTIĞINIZ İYİLİK SİZE 
GERİ DÖNECEKTİR

 

ROTARY’Yİ
PAYLAŞIN
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Seyahat lerde, otellerde, yemeklerde ve hizmetlerde indirim sağlayan 
Rotary Küresel Ödülleri programı, daha iyi iş yapmanızı ve Rotary dostlukları 
kurmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Rotary Küresel Ödülleri. Bu da bizim, bize çok şey verenler için yapabildiğimiz 
bir geri vermedir. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:  ROTARY.ORG/MYROTARY

ROTARY KÜRESEL ÖDÜLLERİ:
YAPTIĞINIZ İYİLİK SİZE 
GERİ DÖNECEKTİR

 

ROTARY’Yİ
PAYLAŞIN



Rotary dünyasından projeler

GÖZLEM

Dünyadan Özetler

2

Ziyaret esnasında, Tokyo’lu Rotaryenler, 
adadaki Rotaryenlere 2.000$ tutarında bir 
çek verdiler. Bu yardım çeki, 2015 yılında 
adayı tahrip eden Soudelor tayfununun 
yara� ıığı yıkım alanlarının yeniden inşa 
edilmesi için verildi. Tokyolu Rotaryenler, 
bu amaçla daha önce de 2.500$ tutarında 
bağışta bulunmuşlardı. 

1 ] KUZEY  
      MARIANA         
 ADALARI
1944 yılında Amerika’nın istilası sırasında 
binlerce Japon askeri ve sivillerin ölüme 
atladıkları Banzai kayalıklarında, Saipan ve 
Tokyo Hachioji Rotary Kulüpleri Rotaryenleri  
bir anma töreni düzenlediler. Budist 
rahibi olan Tokyo’lu Rotaryenler Masanori 
Kajiwara ve Tadafusa Fujiwara II. Dünya 
Savaşı ile ilgili anma törenini Nisan ayında 
gerçekleştirdiler. “Çok güçlü bir rüzgar vardı 
ve deniz derin bir mavi renkteydi” diyen 
Tokyo’nun Hachioji South Rotary kulübü üyesi 
Kunihide Nakamura, “Kendilerini denize 
atan o insanları düşündük ve göz yaşlarımızı 
durduramadık” dedi.  Saipan Rotary Kulübü 
geçmiş dönem başkanı Curtis Dancoe 
da Saipan’daki savaşın adada derin bir iz 
bıraktığını söyledi ve yaptıkları ziyaretlere 
benzerlerinin gerçekleştirilerek tekrar 
barışa kavuşabileceklerine işaret e� i.

Saipan savaşı 
sırasında, bir 
çoğu intihar 
ederek olmak 
üzere 22.000 
Japon’un öldüğü 
düşünülüyor.

3
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1

4

3 ] KOLOMBİYA
Bogota Centenario Rotary kulübü uyguladığı 
mikrokredi projesiyle, küçük girişimcileri fakirliğe 
düşmekten koruyor. Proje 2007 yılında 9,700 
doların, 150 ile 300 dolar arasında değişen partiler 
halinde 75 küçük girişimciye dağıtılmasıyla başladı. 
Borçluların %98’i borcunun tamamını geri ödedi. 
İkinci girişimde 145 kişiye kredi verildi ve tümü 
geri ödemelerini muntazam olarak yaptı. Projenin 
halen devam etmekte olan 3. etabında ise, Kuzey 
Kaliforniya ve Kolombiya’dan Rotary kulüpleri, Rotary 
Vakfının da bağışıyla 67,000 doları kullandırtacaklar. 
Kulüp üyeleri girişimcilere muhasebe, planlama ve 
destek grupları içinde hedef belirleme konusunda 
müşterek başarıyı sağlamak amacıyla mentörlük 
yapıyorlar.   Bogota Centenario Rotary kulübü, ayrıca  
Bogota Chapinero Rotary kulübünün de uyguladığı 
bir mikrokredi küresel bağış projesine de destek 
oluyor.

2 ] AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
T�yatro konusuna önem veren Oh�o Eyalet�n�n Ham�lton Rotary kulübü, 60 yıldır, her yıl ön plana 
çıkardığı b�r oyunu sahneye koyar. Mart ayında sahneled�kler� “Schrek the Mus�cal” dört performansta 
1,992 �zley�c� çekt� ve kulüp bu akt�v�te �le 10,500$ fon yaratmayı başardı. Bu para ün�vers�te bursları ve 
bölgedek� kâr amacı gütmeyen kuruluşlar �ç�n kullanılacak. Rol alanların çoğu Rotaryen olmamasına 
karşın, b�r kulüp üyes�n�n kızı olan Sydney H�gg�ns, kadın başrol oyuncusu olarak tems�lde yer aldı. 
Dekorların hazırlanması, b�let satışlar,ı program ve d�ğer faal�yetler gönüllü olarak çalışan kulübün 56 
üyes� tarafından gerçekleşt�r�ld�. 

5 ] LÜBNAN
Beyrouth-USJ Rotaract Kulübü üyeleri, 
Beyrut’taki Saint-Joseph üniversitesi  ve Beirut 
Rotary kulübü ile Mayıs ayında Lübnan Gıda 
Bankası ile bir ekip oluşturdu ve 70 muhtaç 
aileye yemek temin e� i ve 15 aileye de pişirme 
ekipmanları, televizyon ve satelit çanakları verdi. 
4.000 dolarlık bütçesi olan girişim, Ocak ayında 
Fransa temalı bir parti organizasyonuna katılan 
400 kişi tarafından fi nanse edildi. Beyrut Rotary 
Kulübü geçmiş dönem başkanı Muhammed 
Al Husseini, Rotaract kulübünün 15 değişik 
meslekten aktif üyesi olduğunu ve Rotaractların 
misyonu olan topluma hizmete ve sorumlu 
vatandaşlık fi krini genç yetişkinler arasında 
yaygınlaştırmaya büyük gayret gösterdiklerini 
ifade ediyor. 

Asya’nın çocuk 
felcinde başarılı 
ülkesi Sri Lanka, 
en son vakayı 1993 
yılında gördü

5

1

4 ] SRI LANKA
Rotaryenler ve dostları ve akrabaları, geçtiğimiz Ekim ayında yola çıkarak, yaklaşık altı seçim 
bölgesini kapsayan 50 mil uzunluğundaki bir yolda, kamyonlar ve arabalarında “Çocuk Felcine 
Son” çıkartmaları ile bir kampanya başla� ılar. 86 araçtan oluşan konvoyu Dünya Çocuk Felci 
günü olan 24 Ekim’de Negombo Rotary Kulübü organize e� i ve bu hastalığa karşı bir bilincin 
oluşmasına katkıda bulundu. Yolda konvoyu Pamunugama  ve Jaela-Kandana Rotary kulübü 
üyeleri karşıladılar ve motosikletlerden oluşan bir eskort ekibiyle yolun kenarında araç 
konvoyuna eşlik e� iler.  
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Yazan : BRYAN SMITH
Resimler: FRANK ISHMAN

Güneyin Konforu

Amerika’nın Güney eyaletlerine baktığımızda, Atlanta özellikle da büyüklüğü ile övünen bir 
şehir değildir. Ancak şehri tanıyanlar, büyük bir havaalanı, uzun bir liste oluşturan cazibe 
merkezleri, derin bir geçmişi ve ziyaretçilere iyi davranan geniş kalpli insanları gayet iyi 
tanırlar. Yankee’ler arasında dolaşan Atlanta doğumlu biri ve bunun hala affedilmesi gereken 
bir günah olarak görenlerin yanında, geride bıraktığım bu şehrin bazı gizli taraflarını ve 
herkesin ilgisini çekecek yanlarını sizlere anlatmaya çalışacağım. İşin iyi tarafı, Atlanta’nın 
ilgi çeken yönlerinin, onun hala büyümekte olan şehir merkezinde yer almakta olduğu ve bu 
mekanın da önümüzdeki yıl 10-14 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Uluslararası Rotary 
Konvansiyonunun yapılacağı Georgia World Congress Center’dan yürüme mesafesinde 
olması. 

 ✔ Şehrin yaygın yeşilini temsil eden Yüzüncü Yıl Olimpik Parkı, 

 ✔ Sıra ağaçların sınırlandırdığı ünlü Peachtree caddesi, 

 ✔ Atlanta ‘Rüzgar Gibi Geçti’deki kadar muhteşem bir şehir

Vakfın 100. yılını Atlanta konvansiyonunda kutlayacağız

Atlanta’nın100. Yıl Olimpik Parkındaki “Yüzükler Çeşmesi” 
gençlerin ve yetişkinlerin adeta bir eğlence merkezi
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Kısa bir süre önce, an-
neme Pepsi’yi Coca-
Cola’ya tercih ettiğimi 

söylediğimde beni dinimi değiştir-
mekle suçlamıştı. Buralarda Coca 
Cola şehrin sembolü olduğu gibi, 97 
milyon dolarlık 9200 metrekareye 
yayılmış Dünya Coca-Cola Müzesin-
de yer alan 8.5 metre yüksekliğinde 
lobide cam kolonların içinde yer alan 
şişesiyle adeta bunu ispat etmekte-
dir. 1996 Yaz Olimpiyadları için Co-
ca-Cola şişelerinden yaratılmış olan 
heykelleri ve dünyanın bir çok yerin-
den sanatçıların eserlerini burada gö-
rebilirsiniz. İçeride, “Gizli Formülün 
Kasasında” bu karbonlu içeceğin na-
sıl şişelendiğini görebilir ve ücretsiz 
olarak tadabilirsiniz.

Bu müzenin çok yakınında, çok 
çekici yeni bir müze yer almakta: 

2014 yılında açılan, Marin Luther 
King’in doğduğu yerin yakınında 
Auburn Avenue’de, !00. Yıl Olim-
pik Parkın kuzeyinde Sivil ve İnsan 
Hakları Merkezi yer almakta. Üç 
katlı binada yer alan objelerin yanı 

sıra interaktif bir yemek bankosunda 
kulaklıklarınızı takarak sivil toplum 
hareketi esnasında protesto edenle-
rin karşılaştıkları sataşmaları tekrar 
yaşayabilirsiniz. 

Parkın karşısında CNN’in mer-

kezi yer almakta. Ziyaretçilere açık 
olan binada stüdyoları dolaşabilir, 
haber sunucusunun sandalyesine 
oturabilir ve belki de şanslı bir zama-
nı yakalarsanız ünlü yorumcu Wolf 
Blitzer’in sakalına bir göz atma fırsa-

tını elde edebilirsiniz.
Akşam yemekleriyle ünlü şehir-

lere gelince, Atlantalılar bile San 
Fransisco ve New York gibi şehirler-
le kendi şehirlerini mukayese etmez-
ler. Fakat, “Atlanta” adlı dergiye göre 

Su ile ilgili bir başka tecrübeyi yaşamak istiyorsanız, 
“Georgia Aquarium”u ziyaret edin. Evet bugün dünyanın bir 
çok büyük şehrinde bir akvaryum var ancak Singapur’daki 
Marine Life Park’ın 2012 yılında açılmasına kadar geçen 
zamanda, bu 10 milyon galon su içeren mekan dünyanın en 
büyük akvaryumu idi.

Varsitt Atlanta’nın chili cheeseburger ve Varsity portakal suyuyla meşhur, 1928’den beri çalışan bir lokantası. Her damak tadına uygun 
yemekleri var ve şehirde iki adayı kaplıyor. Ponce City Market ise adı üstünde muhakkak ziyaret edimesi gereken lokal alışveriş merkezi.
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şehirdeki lokanta sayısı ve sundukla-
rı yemeklerin çeşitliliği dikkat çeki-
yor. Gunshow gibi dana tartarını çin 
mantısı ile sunan, Beef Wellington’da 
ise tam bir show yapan mekanlar tav-
siye ediliyor.

Şehir merkezinden birkaç mil 
uzakta, Decatur’daki No 246 yeni 
İtalyan şef Ford Fry’ın yemekleri-
ni sunuyor. Kevin Ratbgun Steak’in 
sunduğu dana biftekleri, Teksaslıla-
rı bile imrendirecek ölçüde takdim 
ediliyor. Hiç kimse de bence Cakes 
& Ale’in sunduğu, üzerine mayo-
nezli domuz pastırması ile sıvanmış 
Kuzey Carolina alabalığını reddede-
mez. Atlanta’nın ünlü Buckhead ma-
hallesinde Atlanta Balık Pazarı, her 
gün sunduğu taze balıklarla “Esquire” 
dergisi tarafından ABD’nin en iyisi 
seçilmiş.

Benim için ise kesin gidilmesi ge-
reken bir yer var. Pek gizli bir yer de 
değil. Varsity kelimesinin ilk harfi 
olan “V” işareti, otoyolun kenarında 
sürücülerin kullanabildiği belki de 

dünyadaki en büyük “drive-in” res-
toranda chili cheeseburger ve Var-
sity portakal suyunu denemeden 
Atlanta’dan ayrılmayın derim.

Başlangıçta Georgia Tech Üni-
versitesinin spor ekibinin lakâbından 
esinlenerek “Yellow Jacket” adıyla ku-
rucusu Frank Gaurdy’nin 1928 yılın-
da açtığı bu mekan, daha sonra yer 
değiştirerek şu andaki şehir merke-
zindeki lokasyonuna taşındı. Adeta 
zamanı dondurmuş olan ve ten ve şa-
rap rengi art deco dekorasyonu ile şe-
hirde iki blok üzerine kurulmuş olan 
bu restoran, içeride 800 kişiye, dışa-
rıda ise 600 otomobile hizmet vere-
cek bir kapasiteye sahip. Atlantalılar 
için bu mekan restorandan da öte bir 
anlam taşıyor. Ailelerin çocuklarına 
istediklerini yaptırmak için kullan-
dıkları bir yöntem, “Seni Varsity’ye 
götürmeyeceğim” sözü. Bu kelimeler 
ağızdan çıktımı, akan sular durur.

Yemeğinizi yedikten sonra ara-
bayla 15 dakikalık mesafedeki Pon-
ce City Market’i deneyin. Hanımeli 

Amerikan futbolunun 
hatıralarıyla dolu bir bina. 
Ünlü futbolcuların taktıkları 
kasklarla yaratılmış ilginç 
mekan. Bazı kaskları takıp o 
oyundaki spikerin anlatımını 
dinleyebiliyorsunuz.
Yan sayfada:
15.000’den fazla eserin 
sergilendiği High Museum 
of Art. Georgia Eyaletinin 
Hükümet binası Atlanta’nın 
tarihi yapılarının en 
önemlilerinden. 
Carter Center ise huzur dolu 
zaman geçirebileceğiniz bir 
mekan.
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Atlanta’nın merkezinden arabayla yarım saat uzaklıktaki “Stone Mountain”, 12,000 yıllık bir geçmişe ait objelerin 
teşhir edildiği bir mekan ve dünyadaki açığa çıkmış en büyük granit kaya parçası. Kayalara oyulmuş kabartma 

heykeller South Dakota’da ünlü Mount Rushmore’daki başkan portrelerini yapan heykeltraş tarafından yapılmış. 
Tarih, tabiat ve tematik park birarada. (Üstte) Alttaki resimde ise Jackson Street Köprüsünden Atlanta’nın ufuk 

çizgisinin görünümü.



dondurmanızı yerken, Ponce Denim 
Co., ya da Q Clothiers gibi ünlü ma-
ğazaları gezebilir, ya da yeni restore 
edilmiş olan Sears Roebuck binasın-
daki “Dancing Goats Coffee Bar”da bir 
Latte içebilirsiniz. Boogaloos Bouti-
que ve Citizen Supply adlı dükkan-
larda ise yerel sanat eserlerini görebi-
lirsiniz.

Alışverişle pek ilginiz yoksa, Yü-
züncü Yıl Olimpik Parkında yer 
alan, interaktif su oyunlarını içeren 
“Yüzüklerin Çeşmesi”ni ziyaret edebi-
lirsiniz. Çocuklar burada oynamaya 
bayılıyorlar. Yetişkinler de havanın 
güzel olması durumunda ıslak meka-
na dalmadan geçemiyorlar. 

Su ile ilgili bir başka tecrübe-
yi yaşamak istiyorsanız, “Georgia 
Aquarium”u ziyaret edin. Evet bugün 
dünyanın bir çok büyük şehrinde bir 
akvaryum var ancak Singapur’da-
ki Marine Life Park’ın 2012 yılında 
açılmasına kadar geçen zamanda, 
bu 10 milyon galon su içeren mekan 
dünyanın en büyük akvaryumu idi. 

Akvaryum son eklenen “Dolphin Ta-
les Gallery”si ile yedi ana mekan ola-
rak düzenlenmiş. Bir düzine yunus 
balığının yarım saatlik gösterilerinin 
yapıldığı kapalı stadyum görülmesi 
gereken bir yer ama “Ocean Voyager” 
adlı 6.3 milyon galonluk deniz suyu 
habitatı belki de türünün en büyüğü 
ve Kuzey Amerika’da balina köpek-
balıklarının  bulunduğu tek mekan.

Dev bir gözlem odasında rahat 
bir koltuğa kurulmuş olarak, zemin-
den tavana kadar yükselen bir camın 
önünde, mantaları, altın travali gibi 
ekzotik balıkları, ispanyol domuzba-
lığı, kırmızı levrek gibi deniz canlıla-
rını önünüzde piyasa yaparken göre-
bilirsiniz. Hayretle karşılayabilece-
ğiniz bir başka balık da Moby Dick’i 
andıran bembeyaz bir balina köpek-
balığının önünüzden ağır ağır geçisi 
olacaktır herhalde.

Bu sessizlikten sonra, yakında-
ki “Hall of Fame”de kolej futbolunda 
ünlü oyuncuların eşyaları ve hatıra-
larını görebilirsiniz. Bir apartman 

Atlanta deyince akla ilk gelen 
şeylerden biri herhalde Coca-
Cola’dır. Dünyanın en büyük 
içecek firmasının merkezi ve 
Cola hikayesinin başladıığı 
bu şehirde, Coca-Cola’nın 
ziyaretçi merkezi, uğranması 
gereken yerlerden biri olarak not 
defterine yazılmalı.
Konvansiyon sıraasında “The 
World of Coca-Cola müzesinde, 
Rotaryenler için bir gurme 
akşam yameği düzenlenecek. 
rotaryconvention2017.org 
bağlantısından konu ile ilgili 
bilgi edinebilirsiniz.
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ATLANTA, GEORGIA ABD

10-14 Haziran 2017

John Germ, Uluslararası Rotary 
Başkanı ve eşi, Judy

Konvansiyon Atlanta’ya geliyor 
ve ben bunun kariyerinizin en 
büyük olayı olacağına inanıyorum. 
Kutlayacak çok şeyimiz var—
Rotary Vakfının 100. yıldönümünü 
doğduğu yerde yapmaktan daha iyi 
bir seçim olabilir mi? .

Judy ve ben bu şehri ve Güneye 
özgü cana yakın misafirperverliğini 
seviyoruz. Esinlenmek, eğlenmek, 
yeni dostlar edinmek için gelin. 
Hayatta bir kez yakalanacak bu 
fırsatı kaçırmayın! 

Kaydınızı yapınız: 
riconvention.org
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yüksekliğinde kaskların yer aldığı 
alana girdiğinizde, bir ses barajı sizi 
karşılar. Maçları anlatan spikerlerin 
kolej futbolu tarihindeki ilginç anla-
tımların sürekli olarak seslendirildiği 
mekanda, arzu ettiğiniz takdirde bir 
kulaklık ve mikrofon ile kendi seçe-
ceğiniz anlatımları dinleyebilirsiniz. 

Şehir merkezini yeterince keş-
fettikten sonra, bir araba kiralaya-
rak Georgia Eyaletinin bence en il-
ginç yerlerinden biri olan Stone 
Mountain’ı ziyaret edebilirsiniz. Ku-
varslı monzonitten oluşan bu 530 
metre yüksekliğindeki tepe, ilk ba-
kışta gri ve ürkütücü olarak algılanı-
yor. Dünyadaki en büyük açığa çık-
mış granit parçasını o an görüyorsu-
nuz. Aslında granit o kümedeki ele-
manlardan sadece bir tanesi. 

Dünyadaki en büyük kabart-
ma bu tepede bulunuyor ve Robert 
E. Lee, Stonewall Jackson ve Jef-
ferson Davis’in portreleri, Mount 
Rushmore’un ünlü heykellerini ya-
pan heykeltraş  tarafından bu tepede 

büyük bir ustalıkla taşlardan oyul-
muş. 

Bir çocuk olarak hafızamda kalan 
en ilginç olay, ayın yüzünü andıran 
kaygan batı yamacından tepeye tır-
manmanın ne kadar eğlenceli olduğu 
ve aşağıya doğru inerken de hissetti-
ğiniz korku olmuştu. Tepeyi son zi-
yaretimde ise hava trenini kullanarak 
tepeye ulaştım ve manzarayı yuka-
rıdan seyrederek tarihin buğulu gri 
anılarını tekrar hatırladım.

Tarih deyince, 200 yıllık kısa sayı-
lacak bir geçmişe rağmen Atlanta’nın 
bir tarihi var. Atlanta Tarih Merke-
zi  bunun için gidilmesi gereken bir 
yer olarak aklınızda olmalı. 133 dö-
nümlük arazide Swan House, Tul-
lie Smith Farm ve Wood Family Ca-
bin gibi bir çok tarihi bina yer alıyor. 
Arazideki en kıymetli şey ise Sivil 
Savaş Koleksiyonu. Tüfekler, giysiler 
ve özellikle de tüy kalemle yazılmış 
mektuplar, yuvarlak çerçeveli gözlük-
ler, üstü çizilmiş ve göçmüş bir ma-
tara ve tabi ki Atlanta’yı yakıp yıkan 

Atlanta değişik sunumlarıyla ziyaretçileri 
şaşırtabiliyor. “Just Add Honey Tea” 
firmasının yukarıdaki mekanı da değişik 
çay ve benzeri içecekleri tadabileceğiniz 
bir mekan. 
Sweet Auburn Curb Market adını taşıyan 
alandaki benzer işletmelerden sadece bir 
tanesi.
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General William Sherman’dan ka-
lan bir takım parçalar.

Holün içinden yürüyüp geçer-
ken “50 Obje ile Atlanta” sergisini 
görebilirsiniz. Burada Martin Lut-
her King’in 1964 Nobel Barış Ödü-
lü konuşmasını, 1915 yılından kalma 
Coca-Cola şişesi kalıbını, ünlü beyz-
bol oyuncusu Hank Aaron’un 600. 
“home run” yaptığı sopayı, ve “Rüzgar 
Gibi Geçti” filminin posterini göre-
bilirsiniz. Romanın yazarı Margaret 
Mitchell’in evi halen tarih merkezi 
tarafından yönetilmekte ve Peachtree 
ve 10. caddenin kesiştiği noktada bu-
lunmaktadır. 

50 obje arasında bence Atlanta’yı 
tam olarak yansıtan Rich’in Pembe 
Domuzu yer almakta. Atlanta’nın 
çok zaman önce kapanan büyük ma-
ğazası Rich içinde yer alan bu pem-
be domuz, aslında çocukların bindiği 
bir monoray üzerindeki taşıyıcı araç 
idi. Her yıl, kızkardeşimle beraber 
buna biner ve müthiş eğlenirdik ve 
bu hâla benim hafızamda Atlanta ile 
ilgili en tatlı hatıra olarak kalmıştır. 
Benim için Atlanta, buzlu çay istedi-
ğin zaman, aksini söylememişsen tat-
lı bir şurup getirilen, bulabileceğiniz 
en iyi şeftali dilimlerini yediğiniz, 
Mary Mac’de güneyin en iyi kızar-
tılmış tavuklarıyla karnınızı doyura-
bildiğiniz, yerlilerinin de kelimeleri 
yuvarlayarak konuştukları bir şehir 
olarak hep aklımda kaldı. Atlantalı-
lar dostluk seven, çabuk gülen ve açık 
konuşan, kaybolduğunuzda size yar-
dım eden insanlardır. Bazen tanıştı-
ğınız birisi de sizi bir Pazar günü evi-
ne davet ederse hiç şaşırmayınız. 

Buckhead mahallesi, lüks alışverişe 
meraklı olanların muhakkak ziyaret 
etmeleri gereken bir mekan. (Altta)
Tarihi Fox Tiyatrosunda ise “Rüzgar 
Gibi Geçti” filminin özel bir gösterimi 
yapılacak.
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CDC Direktörü Tom Frieden çocuk felcinin 
yok edilmesi konusunda düşüncelerini açıklıyor – 

ve tabi geceleri uykusunu kaçıran olayları da

SON ADIMLAR

[  THE ROTARIAN SÖYLEŞİSİ   ]
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om Frieden biraz nefessiz kalmış durumda. Atlanta’da ABD Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) binasının 12. katında bulunan 
ofisine merdivenleri çıkarak ulaşıyor.  CDC Direktörü, “Harika bir 
merdivenimiz olduğu için onu kullanıyorum. Dışarıyı görebiliyorum 
ve merdivenlerde maillerime asansörden daha rahat bir şekilde bakı-
yorum” diyor. Merdivenleri kullanması aslında üstlendiği görevin pren-

siplerinden birini yansıtıyor: “Toplum sağlığının yumuşak karnı, en sağlıklı şeyi olağan 
değer olarak yapmaktır – bir diğer deyimle en kolay şeyi yapmak gibi.”  

Frieden, New York şehrinde Amerikan tarihinin ilaca karşı dayanıklı olan en büyük 
verem (tüberküloz) salgınını durdurup, Hindistanda 3 milyondan fazla insanın hayatını 
kurtaran TB (tüberküloz) tedavi programını kurmaya yardım edip ve New York şehrinde 
yedi yılı aşkın bir süre sağlık komiseri olarak görev yaptıktan sonra 2009 yılında halen 
bulunduğu göreve geldi. New York’u Belediye reisi Micheal Bloomberg ile beraber çalı-
şarak, Kaliforniya şehirlerinden sonra tüm restoran ve barlarda sigara içilmesinin yasak 
olduğu şehir konumuna getirdi. Tartışmalı politkaları nedeniyle bazı kesimler tarafından 
“nine” olarak adlandırılırken, bazıları da onu vizyoner biri olarak alkışladı.  

ABD toplum sağlığı siteminin başındaki kişi olarak, Frieden Ebola’dan grip hastalığına 
kadar çeşitli konularla uğraşıyor. Ama Rotary ile,  “Çocuk Felcine Son” girişimi sayesinde 
yolu kesişti. CDC, Rotary, UNICEF, Bill & Melinda Gates Vakfı ve Dünya Sağlık Ör-
gütü, Küresel Çocuk Felcine Son Girişiminin çekirdek yapısını oluşturuyorlar. CDC, 
nezdindeki bilim adamlarına çocuk felci salgınını araştırma görevi veriyor, virüsün ta-
nımlanmasını sağlıyor ve etkin olduğu coğrafi bölgeyi belirliyor. Frieden, “Rotary bu 
konuda onlarca yıldır fenomen sayılacak bir iş çıkardı ve şimdi hepimiz finalde ipi gö-
ğüslemeye ve bu hastalığı sonsuza dek yoketmeye hazırız” diyor. 

Frieden, sayfadaki söyleşide editör Diana Schoberg ile çocuk felcine son girişimi ve 
toplum sağlığı için en iyi yatırım konusunu ele aldı.

T

E Y L Ü L  -  E K İ M  2 0 1 6  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 23



THE ROTARIAN: Polio ABD’de 1979 yılından beri görülmüyor. 
CDC neden hâla olayın içinde yer alıyor?

FRIEDEN: CDC çocuk felcini yoketmeyi ciddiye alıyor. Çocuk 
felcinin yayılmaya devam ettiği yerlerde ön saflardakilere destek 
oluyoruz. Ekiplerimizin müdahale ve desteği için olayın derin-
lemesine içindeyim. Bu kapsamda laboratuar çalışması, topluma 
ulaşmak, reaksiyonun organize edilmesi, yerel doktorların  ve 
müdahale ekiplerinin kapasistelerinin arttırılması, vakaların 
takip edilerek müdahalemizle dünyada çocuk felcinin kalesi olan 
tüm noktalara erişmeye çalışıyoruz.

TR: Çocuk felcinin tamamen yokolması için 1.5 milyar dolar fi-
nansman gerekiyor. Neden bu kadar büyük bir rakam?

FRIEDEN: Maliyetin yüksek olmasının nedeni, çocuk felcinin her-
hangi bir yerde mevcut olmasının her ülkeye gelebileceği riskinin 
de olması ve tedbirlerin ona göre alınması gerektiğindendir. Ço-
cuk felcinin yok edilkmediği her yılın maliyeti 800 milyon dolar-
dır. Aşı, gözlem ve sosyal mobilite gerekmektedir. Bütün bunlar 
insan ve para gerektiriyor. Her yıl 400 milyon çocuğun aşılanması 
gerekiyor ve 70’e yakın ülkede sadece gözlemlerin devam etmesi 
değil, çocuk felcinin yaygınlaştığı sürece tüm vakaların tespit 
edilmesi gözlemin daha da yoğunlaşmasını gerektiriyor.

TR: ABD hükümeti yıllar içinde çocuk felcini sonlandırmak için 
2.9 milyar dolar harcadı. Çocuk Felci son bulduğunda bu kay-
nakların boşa harcanmamış olması için ne yapacaksınız?

FRIEDEN: Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yoketme, 
herkes ve herzaman olduğu için eşitlik ve sürdürebilirliğin ulaş-
ması gereken noktadır. Bu arada çocuk felcini yoketmek için 
kullandığımız sistemlerin başka girişimlerde de, özellikle çocuk-
ların hayatını kurtaracak çalışmaların güçlendirilmesinde kulla-
nılmasını arzuluyoruz. Aşı ile önlenebilecek olan kızamık gibi 
hastalıklarla dünyanın başka yerlerinde oraya çıkan salgınlarla 
mücadeleye devam ediyoruz. Bu salgınları kaynaklarında durdu-
rabilirsek, orada birçok hayatı kurtarırken, burada da çok para 
ve efor tasarrufu yapmış olacağız.

TR: Çocuk felcini yoketmek için ülkelerde kurulmuş olan sistem-
lerin adaaptasyonu için hükümetlerle nasıl çalışıyorsunuz?

FRIEDEN: Programları sürdürülebilir yapmanın bir yöntemi çalı-
şanları eğitmektir. Eğittimiz insanlar kendi ülkelerinde kalmayı 
tercih ediyor ve kariyerlerini ülkelerinde oluşturup inşa ediyorlar. 
Bu insanların yeteneklerini arttırarak, ülkelerinin toplum sağlığı 
istikrarı ve gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca başarı da 
başarıyı getiriyor. Bir ülke çocuk felcini yendiği takdirde, kendi-
sine olan güveni artıyor ve aşılama ve çocukların hayatta kalmaları 

için yatırım yaptıkları takdirde, hayatları kurtarmada gerçekten 
farklılık yarattıklarını görebiliyorlar.

TR: Önümüzdeki yıllarda bu çalışmaları desteklemek için Rotary 
üyelerinin yapmaları gereken en önemli şeyler nedir?

FRIEDEN: İlk olarak çocuk felci konusundaki baskıyı azaltmamalı. 
Rotary dünyanın her tarafındaki insanları çocuk felcinin yoke-
dilmesinin ne kadar önemli olduğu ve bu çalışmaları nasıl des-
teklediği konusunda bilgilendirdi.  Rotaryenlerin global çocuk 
felci yokedilmesi çalışmalarına olan katkıları çok kritik oldu. 
Çocuk felci yokedildiğinde, bu çalışmalardan öğrendiklerimizi 
yeni bir toplum sağlığı zaferi için nasıl kullanacağımızı planla-
malıyız. Çocuk felcini yoketmek için kullandığımız yöntemlerin 
diğer önemli toplum sağlığı sorunlarında da kullanabileceğin-
den emin olmalıyız. 

TR: Çocuk felcine son ile ilgili yaptığımız çalışmalar, diğer toplum 
sağlığı konularına yardımcı örnek olabilir mi?

FRIEDEN: Evet, laboratuar verilerinin kullanılması, gözlem sistem-
leri, acil operasyon merkezleri, acil müdahale ekipleri ve sosyal 
mobilizasyon gibi önemli dersler var. Bütün bu uygulamalar ço-
cuk felcine son girişimi ile şekillendi ve diğer alanlar için de geçerli 
durumdalar.

Örneğin Nijerya’da  “çocuk felcine son” için çalışan ekip, La-
gos’ta Ebola krizi çıktığında ona dur diyebilen aynı ekip idi. Acil 
operasyon merkezinde görev yaptılar, Ebolalı hastalarla direkt 
temasta bulunmuş olanların tanımlanması ve izlerinin sürülmesi 
ve Lagos’ta oluşan Ebola kümelenmesinin önüne geçerek hasta-
lığın salgın şeklinde Nijerya ve Afrika’ya yayılması bu ekip tara-
fından önlendi.

TR: Bir başka konuda, antibiyotiklere karşı olan direncin bugün 
için en ciddi bulaşıcı hastalık olduğunu söylediniz. Neden? 

FRIEDEN: Post antibiyotik diyebileceğimiz bir dönemle karşı 
karşıyayız. Efektif antibiyotik tedavisini kaybetmemiz, rutin 
bulaşıcı hastalıkları önleme ve savaşma imkanımızı sadece felce 
uğratmakla kalmayıp, başka bir çok bulaşıcı hastalıkların yarat-
tığı komplikasyonların tedavisini de zorlaştırabilir. Modern 
tıptaki son zamanlarda görülen gelişmeler çerçevesinde, eklem  
değiştirme, organ nakli, kanser terapisi ve diabet, astım ve ro-
matizmal artirit gibi kronik hastalıkların tedavileri, antibiotik-
leri kullanarak enfeksiyonlarla mücadele edilerek sağlanıyor. Bu 
imkan kaybolursa, insanlara güvenle yaşam kurtarıcı ve yaşam 
şartlarını iyileştirici imkanlar sunma olanağımız da onunla be-
raber kaybolacaktır.

TR: CDC yeni antibiyotikleri devreye sokmak için çalışıyor mu?
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FRIEDEN: Yeni antibiyotik harika olur. CDC’de biz dayanıklı 
organizmalar kütüphanesi geliştiriyoruz. İlaç firmaları da bu 
organizmalara karşı savaşan antibiyotikler geliştirebiliyorlar.
Ama biz kendimizi bu problemin dışına itecek durumda değiliz.
Elimizdeki antibiyotikleri korumamız lazım. Bunun anlamı, 
hepimizin, hastanelerden doktorlara ve aileleri kadar antibiyo-
tikleri doğru kullanmak demektir - sadece ihtiyaç duyduğumuz 
zaman ve reçete ile yazıldığında ve doktor tavsiyesine uygun 
olarak.

TR: 50 yaşında bir Amerikalının kanser veya diabetten ölme şansı 
herhalde Ebola veya Zika’dan ölme şansından daha fazladır. Eli-
nizdeki kısıtlı fonların önceiklerini nasıl ayırıyorsunuz?

FRIEDEN: Sorular soruyorum. En fazla hayatı nerede kurtarabili-
riz? CDC’nin özgün rolü nedir? Kongrenin bizi desteklemesi için 
ne şansımız var? Öncelikleri belirlememizin kuralı çok basit: 24/7 
çalışarak yaşamları korumaya çalışıyoruz ve bunu nasıl yapabile-
ceğimizi bulduğumuzda kendi bütçe ve kapasitemiz çerçevesinde 
en büyük farklılığı yaratabiliriz..

TR: Toplum sağlığı konusunda paranın karşılığını en çok ne 
veriyor?

FRIEDEN: Toplum sağlığı ile ilgili uygun fiyatlı çok şey var. Aşı-
lama için harcanan her bir dolar, direkt sağlık bakımında 3 
dolar, ve toplumsal olarak 10 dolar tasarruf sağlıyor. Hastane-
lerden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı çalışmalarımıza bakar-
sanız, enfeksiyonları önleme ve sağlık tesislerinde hastalar 
arasında bulaşımı azaltarak, antibiyotikleri gerekli ve uygun 
şekilde kullanarak, örneğin soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve bir 
çok sinüs enfeksiyonunda olduğu gibi, yılda binlerce hayat kur-
tarıyor ve milyarlarca dolar tasarruf sağlıyoruz.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar ile ilgili çalışmalarımıza bakarsa-
nız, kuvvetli etki yaratan reklam sloganlarıyla insanlara sigaranın 
sağlığa verdiği zararları anlatan “Sigara içmiş olanlara öneriler” 
kampanyasını incelerseniz, kurtarılan hayat başına harcanan 
3.000 dolar, yapılan masaraflarda fayda/maliyet oranının ne kadar 
yüksek olduğunu görebilirsiniz. Toplum sağlığı harcamaları her 
şeye değer. Hayat kurtarır, parasal tasarruf sağlar ve Amerikalı-
ların daha sağlıklı olmalarını sağlar.

TR: Bu gece sizi uyutmayacak bir şey var mı?

FRIEDEN: Toplum sağlığı açısından antibiyotiklere karşı direnç ve 
artan enfeksiyonlar dışında bizi en çok endişelendiren şey bir grip 
salgını olması. Grip gerçekten en büyük tehdit. Grip büyük sayıda 
hastalık ve ölümle sonuçlanan durum yaratabilir ve buna karşı 
halen istediğimiz ölçüde yeterince hazırlıklı değiliz. İstediğimiz 

aşılara sahip değiliz. Buna karşı virüs sürekli mütasyona uğrama-
sının yanı sıra hayvanların dünyasında da potansiyel bir risk ola-
rak yaşayabiliyor. Bu nedenle grip unutmamamız gereken en 
önemli hastalık.
TR: Çok da sıradan bir şey değil mi?  

FRIEDEN: Etkili olmayan bir yılda bile grip ABD’de çok insanın 
ölümüne neden oluyor. Bazen problemin farkına bile varmıyo-
ruz. Kardiyovasküler hastalık, kalp krizi ve inme ABD’de en 
çok ölüme medem olan hastalıklar. Ama bir çok kalp krizi ve 
inme bugün elimizdeki imkanlarla önlenebilir. Doktorunuz 
tavsiye ettiyse aspirin alın, kan basıncınızı kontrol edin, koles-
terolünüze dikkat edin ve sigara içmeyi bırakın.

TR: Toplum sağlığından sorumlusunuz. Sağlıklı yaşam için kişisel 
reçeteniz nedir?

FRIEDEN: İlk olarak hoşlandığınız şeyleri yapın. Sevdiğiniz sağlıklı 
bir yiyecek bulursanız, kırmızı biber, tatlı patates veya ne olursa, 
daha fazla yiyin. Beğendiğiniz bir fiziki aktivite varsa, ister dans, 
ister yürüme, basketbol veya bisiklete binme, onu daha çok yapın. 
Zevklerinizi kısıtlamayın. Yaşamınızı daha eğlenceli yapın. Bu da 
hasta olmamak ve sağlığınızı koruyan davranışlarda bulunarak 
gerçekleşebilir. ■

Rotary ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 
çocuk felcine son hedefini ortak olarak paylaşıyor. Dünya 
Sağlık Örgütü, UNICEF ve Bill & Melinda Gates Vakfı, ulusal 
hükümetler ile tarihin en büyük küresel sağlık girişimini ve 
en başarılı kamu-özel ortaklığını oluşturduk.Amerika Birleşik 
Devletleri Çocuk Felcine Son için 2.9 milyar dolar katkıda bu-
lundu ve bu konuya en fazla yatırım yapan ülke oldu.  

24 Ekim’de Rotary ve CDC’nin Dünya Çocuk Felci günü için 
düzenledikleri aktivitede CDC Direktörü Tom Frieden çocuk 
felcine son konusundaki son durumu anlatacak.

Arkadaşlarınız ve kulüp üyeleri için endpolio.org sitesinde 
yayınlanacak bu sunumu seyretmek üzere bir organizasyon 
düzenleyin . Aktivitenize kaydettirin ve günü kutlamak için 
yeni fikirler arıyorsanız endpolio.org/worldpolioday linkini 
ziyaret edin.

Dünya Çocuk Felci Gününü
K U T L AY I N
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ÇANAKKALE’de Ro-
tary Kulübü tarafın-
dan geleneksel olarak 

düzenlenen ‘Boğazı Yüzerek Geç-
me Yarışması’ bu yıl 30’uncu kez 
yapıldı. Avrupa yakasındaki Ecea-
bat sahilinden denize girerek start 
alan yüzücüler, 3.5 millik parku-
ru Anadolu yakasındaki Çimen-
lik Kalesi İskelesi’nde tamamladı. 
Yarışa 7’si engelli, 45’i yabancı 470’ü 
Türk toplam 515 yüzücü katıldı. Ya-
rışa katılacaklar, feribotla startının 
verileceği Eceabat’e götürüldü. Bu-
rada sahilde toplanan yüzücüler için 
saat 10.00’da start verildi. Sporcu-

lar, derece elde edebilmek için kulaç 
atarken, kıyasıya bir yarış yaşandı. 
Yüzme yarışında sporcuların güven-
liği için Çanakkale Boğazı çift yönlü 
olarak transit gemi geçişlerine kapa-
tıldı. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve 
balıkçı tekneleri yüzücülere refâkat 
etti. 3.5 millik parkurda yarışı ta-
mamlama süresi 1.5 saat olarak belir-
lendi. Kuvvetli akıntı nedeniyle bazı 
yarışçılar zor anlar yaşadı.

BİRİNCİLİK ŞEHİTLERE HEDİYE
Yarışmada genel klasmanda bi-

rinciliğini 43 dakika 9 saniyelik de-
recesiyle Erge Can Gezmiş elde etti. 

45 dakika 56 saniyelik derecesiyle 
Deniz Emre Gürlegen ikinci, 46 da-
kika 14 saniyelik derecesiyle Umut 
Ekin Erdem ise üçüncü oldu. Kadın-
lar genel klasmanında ise birinciliği 
Hazal Özer, ikinciliği Tuanna Akgül 
ve üçüncülüğü Buse Aygün kazandı. 
Yarışmanın engelliler kategorisin-
de de birinci İsmail Ayık, ikinci Ali 
Uzun ve üçüncü Ömer Kalay oldu. 
Yarışın birincisi Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün yüzücüsü Erge Can 
Gezmiş, Çanakkale Boğazını Yü-
zerek Geçme Yarışına ilk kez ka-
tıldığını söyledi. Gezmiş, “Bu za-
feri, bugüne kadar şehit olan bü-

30. yılında Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması
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Değerli Başkanlarım,
Sizlerin de sosyal medya yanı sıra 

görsel ve yazılı basından da izlemiş 
olduğunuz üzere 30 Ağustos 2016 Salı 
günü Çanakkale Rotary Kulübünün 
30. kez düzenlediği “Çanakkale 
Boğazı Yüzme Yarışı”, 45’i 6 değişik 
ülkeden gelen toplam 515 yüzücü-
nün katılımı ile gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale 
Liman Başkanlığı, Çanakkale Boğaz 
komutanlığı ve Çanakkale Sahil 
Güvenlik Komutanlığı işbirliği ve 
Çanakkale Belediye Başkanlığı’nın 
destekleri ile bugüne kadar gelen 
yarışma, Rotary nin bu bölgedeki en 
önemli markalarından biri haline gel-
mişti. Ancak bu yıl, ülkemizin içinde bulunduğu özel koşullar nedeni ile yabancı 
katılımının çok düşük sayıda kalması ( Ocak ayında 230 kişi olan ön kayıt, Ağustos 
ayı içinde 45 e kadar düştü), üstüne üstlük hiç bir yerel işletmeden daha önce söz 
verilmiş olduğu halde sponsorluk desteği verilmemesi üzerine yarışmanın iptali 
edilmesi söz konusu oldu.     

İşte bu noktada, siz değerli Kulüp Başkanlarımın yaptığımız çağrıya olumlu 
cevap vermeniz ve adeta bir çağlayan gibi gönderdiğiniz katkılar, Çanakkale 
Kulübümüz üyelerine büyük bir moral ve motivasyon sağladı. Rotary ailesinin 
onlara verdiği destek ile, her türlü olumsuzluklara karşın yine mükemmel bir orga-
nizasyon ile muhteşem güzel bir havada yarışma gerçekleştirildi. Dünyanın dört 
bir yanından ve ülkemizin pek çok kentinden gelen, çeşitli yaş guruplarından ( 70 
li yaşlar dahil ) yüzücüler, bu yılda Leandros’un Hero’ya olan aşkı anısına, Gelibolu 
sırtlarında vatan uğruna can veren şehitler anısına ve 30 Ağustos ta “Büyük Zafer” 
kazanılırken vatan toprağına düşüp bize bugünleri armağan eden şehitler ve gazi-
ler anısına Çanakkale Boğazının serin sularında kulaç attılar.

Değerli Başkanlar, 2440. Bölgenin “ALL STAR” ekibi, “Çanakkale Boğazı 
Yüzme Yarışı” nın 30. Yılı sizlerin eseridir. Bu anlamlı projeye destek veren bütün 
kulüplerime ve Başkanlarıma sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmak iste-
rim.

En derin sevgilerimle.
İsmail RODOPLU (2440. Bölge Dönem Guvernörü)

tün askerlerimize adıyorum. Za-
fer Bayramımız kutlu olsun” dedi.   
Kadınlar Genel Klasmanın-
da birinci olan Çanakkale 
Belediyespor’un 15 yaşındaki yüzü-
cüsü Hazal Özer ise birinci geldi-
ği için çok mutlu olduğunu söyledi.   
Çanakkale Rotary Kulübü Dö-
nem Başkanı Emine Şengören Gü-
zel, Çanakkale Boğazı’nı Yüzerek 
Geçme Yarışı’nın 30’uncusunu dü-
zenlemekten son derece gurur duy-
duklarını belirterek, “Umarım daha 
uzun yıllar devam ederiz. Çünkü top-
lumumuzun hoşgörü, dostluk, barış ve 
sevgiye çok ihtiyacı olduğu zamanlar-
da bu tür organizasyonlar daha bü-
yük anlam kazanıyor. O yüzden bu 
yarışma büyük bir değerdir. Buna 
tüm kurumlarımızın daha fazla des-
tek vermelerini arzı ediyoruz” dedi.   
Yarışmayı bitiren tüm sporculara 
madalya dağıtılırken, dereceye giren-
lere ise ayrıca çeşitli ödüller verildi

Çanakkale Rotary Kulübü bu yıl 
düzenlediği 30. Çanakkale Boğazı 
Yüzme Yarışını başarı ile gerçekleştirdi. 
Sayfadaki resimlerde bu aktivitenin 
muhtelif enstantaneleri yer alıyor.

Çanakkale Rotary Kulübü Dönem 
Başkanı Emine Şengören
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Gündoğdu Rotary Kulübü Yelken Yarışları

Gündoğdu Rotary Kulübü tarafından bu yıl 16.sı organize edilen Rotary 
Yelken Festivali 7 Ağustos 2016 tarihinde Çeşme’de gerçekleştiril-

di. Gençlere yelken sporunu sevdirmeyi amaçlayan ve yelken sporunu yapan 
gençler arasında dostluğu geliştirmek, yarışma ruhunu aşılamak için yapılan 
bu aktiviteye her yıl olduğu gibi, bu yıl da ilgi büyük oldu.

Gündoğdu RK TEV Yararına Fotoğraf Sergisi Düzenledi

Gündoğdu Rotary Kulübü, üyesi Reyhan Ergün’ün Fotoğraflarından 
oluşan bir sergi düzenledi. Eğitime destek amacıyla düzenlenen bu 

sergiden elde edilecek gelir Türk Eğitim Vakfı’na bağışlandı.

Güzelbahçe RK projesi olan BARIŞ Çocuk Senfoni Orkestrası 
yararına konser düzenlendi

Güzelbahçe Rotary Kulübünün projesi olan Barış Çocuk Senfoni Or-
kestrasına destek amacıyla düzenlenen konser büyük ilgi gördü. 

“İzmir’in Hanımları Söylüyor” adlı Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Ümit Bulut 
yönetiminde yapılan konserin geliri Güzelbahçe RK projesi olan BARIŞ Çocuk 
Senfoni Orkestrasına bağışlandı ve 24 Ağustosta Çeşme Altın Yunus’ta  Zeki 
Müren’in yaşamını konu alan, “20. Ölüm yılında Yaşamı ve Besteleriyle Zeki Mü-
ren” adlı bir konser yapıldı.

Altın Yunus Konser Salonu, Bornova RK üyesi sevgili Aykut Güsar’ın girişi-
miyle bu konser için ücretsiz olarak tahsis edildi. Konser son derece başarılı 
oldu. Tüm biletlerin satıldığı, 500 Kişilik salonda 600 kişinin hep bir ağızdan 
Zeki Müren şarkıları söyleyerek coşkunun zirvesine ulaşılan bir akşam yaşan-
dı.İzleyiciler hem çok güzel bir konser dinleyip,hem de böyle güzel bir projeye 
destek vermenin mutluluğuyla salondan ayrıldılar.

Konserin sonunda Güzelbahçe RK 2015-16 Dönem Başkan’ı ve projenin 

fikir anası Selmin Günöz, projeyi anlatan kısa bir konuşma yaptı.Konuşma sı-
rasında barkovizyon gösterisi ile  BARIŞ Çocuk Orkestrasının kuruluşundan 
bu yana yaşanan süreç, çalışma mekanları, gerçekleştirilen etkinlikler anla-
tıldı, ihtiyaçları vurgulandı.

Bu konserin gelirinin  bu projeye bağışlanmasında önayak olan Ege İn-
nerwheel üyesi sevgili Melek Güsar’a, ”İzmir’in Hanımları Söylüyor” korosuna 
ve şefleri Ümit Bulut’a teşekkür edildi.

19 Kasım 2016 da da Devlet Sanatçımız Gülsin Onay, aynı amaçla A.A. 
Saygun Konser Salonunda BARIŞ Çocuk Senfoni Orkestrası için çalacak. 

Kordon RK Projeleri için kahvaltı etkinliği gerçekleştirdi

Kordon Rotary Kulübünün düzenlediği geleneksel kahvaltı etkinliği 
Çeşme’de gerçekleşti. Rotaryenlerin ve eşlerin yaptığı reçeller sa-

tışa sunuldu. Kahvaltı organizasyonundan elde edilen gelir Ege Üniversitesi 
Rehabilitasyon merkezinde ki engellilere bağışlandı. Ayrıca Engelli Dostların 
yaptığı ürünler satılarak kendilerine destek verildi.

SAĞKAL Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon 
Destek Merkezi Açıldı

Rotary kulüplerinin biraraya gelerek sağlık konusunda oluşturdukla-
rı Sağkal projesinde bir önemli adım daha atıldı. SAĞKAL - Sağlıkta 

Kalite Derneği Başkanı Opr. Doktor Cüneyt Tuğrul’un girişimleri ile Güzelyalı, 
Dokuz Eylül, Buca ve Agora Rotary Kulüplerinin destek verdiği Sağlıklı Yaşam 
Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezlerinin 2.sinin açılışı 9 Ağustos 2016 ta-
rihinde gerçekleştirildi.
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Yeşil RK Tenis Turnuvası Duzenledi

Yeşil Rotary Kulübünün 1-2 Ekim tarihlerinde Podyumpark tenis kulü-
bünde ikincisini gerçekleştirdiği tenis turnuvası sona erdi. Milli spor-

cu, Bursa tenisine büyük katkılar sağlayan ve yüzlerce öğrenci yetiştiren Eğit-
men Mahmut Eroğlu adına düzenlenen bu yılki turnuvada 12 yaş grubunda 48 
genç yarışırken 8 yaş grubundaki 50 sporcu da tenis şenliğine katıldı.

Kansader’e A. Selim Yegen Parkı

Bostanlı Rotaract Kulübü, 2015-16 Döneminin son projesi olarak 
Kansader’e (Kanserle Savaşan Ailelerin Öğrenim Gören Çocuklarına 

Destek Derneği) İzmirli iş adamı, Rotary 2440. Bölge Geçmiş Dönem Guver-
nörü merhum  A. Selim Yegen anısına “A. Selim Yegen Parkı” yaptırarak Hiz-
metlerini Dünyaya Armağan etti. Dönem Başkanı Ecem Moğultay “Bir dönem 
boyunca hayalim kanser hastaları için bir proje gerçekleştirmekti. Bostanlı 
Rotaract Kulübü olarak da dönemimizin sonuna yaklaşırken, Değerli Rotar-
yen büyüğümüz merhum Selim Yegen anısına Kansader’e oyun parkı projemizi 
gerçekleştirdik. Bu proje ile çocukları mutlu ederken, Selim Yegen anısını da 
yaşatmak istedik” dedi.

Kuşaktan kuşağa bayram tebriği

Karşıyaka Rotaract Kulübü üyeleri, bu yıl ikinci kez düzenledikleri Ku-
şaktan Kuşağa Projesi kapsamında Kurban Bayramı öncesinde Beh-

çet Uz Çocuk Hastanesi’nde tedavi görmekte olan çocuklarla erken bir bay-
ram kutlaması yapıp orada yatan hasta kardeşleriyle birlikte onların duygu 
ve dileklerini dile getiren bayram tebrik kartları hazırladılar. Daha sonrasında 
Çiğli’de bulunan Özel Nurel 2 Yaşlı Bakım ve Huzurevi’ndeki büyükleri ile bay-
ramlaşıp, onlarla çocukların hazırlamış olduğu anlam dolu bayram kartlarını 
paylaştılar. Kulüp üyeleri büyüklerinin çok anlamlı ve duygusal anlar yaşadıkla-

rını, kartları hazırlayanlarla tanışmak istediklerini, aynı zamanda büyüklerinin 
geçmiş bayram anılarını anlattıkları bol sohbetli bir ziyaret olduğunu, gerçek 
anlamda bir bayram havası yaşandığını dile getirdiler.

Karşıyaka Rotaract kulübü üyeler, anlamlı ve faydalı olduğuna inandıkları 
bu projeyi ileriki senelerde de tekrarlayarak bayram kültürünü kuşaktan ku-
şağa yaşatmaya gayret edeceklerini ifade ettiler. 

Falez RK, kısa dönem gençlik kampına öğrenci gönderdi

Antalya Falez Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary’nin uyguladığı prog-
ramlarından birisi olan  Kısa Dönem Gençlik Kampına, Finlandi-

ya/Turku’ya    25 Temmuz - 8 Ağustos 2016 tarihleri arasında F.Naz Cemre 
Kalaycı’yı gönderdi.  Kalaycı, Finlandiya’daki izlenimlerini kulübün 17.08.2016 
tarihinde yaptığı toplantıda Rotaryenlerle paylaştı

Falez RK, dönemin 7. toplantısını Expo alanında yaptı          

Falez Rotary Kulübü, dönemin 7. toplantısını,  Antalya Expo alannında 
gerçekleştirdi. Bir çok Rotaryen için ilk defa Expo’ya gitme şansının 

yakalandığı bu organizasyonda dünya ülkelerinin stantlarını görmek, bahçe-
lerinde o ülkedeymiş gibi dolaşmak tüm üyelere keyifli zaman yaşattı. 
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EYLÜL 1917

EKİM  1964

KONVANSİYON
Atlanta’da müzik
Atlanta’da müzik ile ilgilenmek 
isterseniz, yapmanız gereken tek şey 
Konvansiyon merkezinin yakınında 
bulunan Centennial Park’a gitmek 
olacaktır. 10-14 Haziran tarihleri 
arasında yapılacak olan Konvansiyon 
esnasında, açık havada pop, jaz ve 
hip-hop konserleri düzenlenecek. Bu 
tür müziğe şehrin başka bölgelerinde 
de rastlanamanız mümkün.
Şehirde yaşayan Andre 3000, Ludacris, 
Lil Jon ve T.I. gibi ünlüler sayesinde 
Atlanta’nın hip-hop konusunda 
şöhreti yaygın. Apache Cafe ve MJQ’da 
bu müziği yakalayabilirsiniz. Rock 
müzik arzu ederseniz ATL gideceğiniz 
yer olmalı. Her ne kadar Jaz 
meraklıları Mayıs ayında yapılacak 
olan ve ABD’nin en büyük müzik 
festivallerinden biri olan Atlanta Jazz 
Festivalini kaçıracak olsalar da, bir 
çok yerel kulüpte jaz dinleme fırsatını 
yakalamak mümkün.
Şehrin yaklaşık 90 dakika 
doğusunda yer alan Athens kasabası 
müzikseverlerin Mekke’si sayılabilir. 
Güney’in Liverpool’u olarak da 
adlandırılan bu üniversite kasabası 
alternatif ve yeni dalga müziğinin 
merkezi olarak kabul ediliyor. 
Burada yerleşmiş olan ünlü gruplar 
arasında B-52, R.E.M., Of Montreal, 
Danger Mouse ve Drive-By Truckers 
bulunuyor. Tarihi Georgia Theater da 
görülmesi gereken yerlerden biri.

Atlanta Georgia’da yapılacak olan 
2017 Rotary Konvansiyonuna 

kaydınızı yaptırın: 

Vakıf ile ilgili olarak ilk kez 
sonucunda Rotary Vakfı olan 
bir fondan bahsedilmesinin yanı 
sıra, 1917 Atlanta Uluslararası 
Rotary Konvansiyonunun 
önemli mirasından biri de 
barış konusunun kurumsal 
bir odak noktası olarak kabul 
edilmesidir. Atlanta önergesi, 
Rotary kulüplerinin kendi 
kasaba ve şehirlerinde savaşın 
sebepleri ve I. Dünya Savaşı ile 
ilgili olarak müttefiklerin haklı 
olduğunu anlatan bir eğitim planı 
oluşturmalarını öngörmekteydi. 
Eylül 1917 sayısında Atlanta 
Konvansiyonu talimatlarının 

kulüpler tarafından nasıl uygulanması gerektiğini anlatan bir editoryal yer 
aldı. Dergide yer alan katkıda bulunanlar sayfasında, editörler bir konuşma 
sırasında konuşmacı James W. Elliott’un kendi konusu ile çok ilgilendiğini ve 
heyecanını yenemeyip Genel Sekreter Chesley Perry’nin üstüne tırmanarak 
izleyicileri daha iyi görmeye çalıştığını yazdılar.

The Rotarian yıllardır 
okuyucularına dünyanın bir 
çok yerinden haber iletmekte. 
Bu sayının kapak hikayesi, Abu 
Simbel tapınağının, Assuan 
barajı suları altında kalmaması 
için yapılan çalışmaları 
anlatıyordu. Barajın inşasının 
bitimine 6 yıl kala, 1964’de, iki 
İngiliz öğretmen, barajın inşası 
sonrası ortadan kaybolacak 
tarihi mekanlar ve yerlerini 
değiştirmek zorunda kalacak 
100,000 kişiyi konu alan bir 
yazıyı dergide yayınladılar. 
Bazı menfi sonuçlarına rağmen, 
baraj başarılı bir girişim olarak 
değerlendirildi ve Mısır’ın 
ekilebilir toprak alanının genişlemesini, 1984-88 dönemindeki kuraklığı daha 
kolay atlatmasını  ve ülkeye yenilenebilir enerji temin etmesini sağladı.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,235,100 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 35,247
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 206,062
Ku lüp ler:  ............................................................... 9,394
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 465,474
Ku lüp ler:  ............................................................. 20,238
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 204,194
Top lu luk ................................................................. 8,878
Not: Ra kam lar 27 Mayıs 2016 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. * 31 Mart itibarıyla

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 75 2,104
2430: Bölge: 90 2,253
2440. Bölge: 65 1,639
TOPLAM 230 5,996
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017 
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

2018-19 UR Başkanlığına 
Samuel Frobisher Owori seçildi 

Ug a n d a ’n ı n 
K a m p a l a 
Rotary Ku-
lübü üyesi 

Samuel Frobisher Owo-
ri, 2016-17 Uluslarara-
sı Rotary Başkanı Aday 
Saptama Komitesi tara-
fından 2018-19 dönemi 
için oybirliğiyle Başkan-
lık için aday gösterildi. 
1 Ekim tarihine kadar 
herhangi bir itiraz gelmediği için, Owori resmen Başkan Ada-
yı oldu.   

Owori, Rotary’de “ farklılık yaratmak için inanılmaz bir tutku” 
gördüğünü belirtiyor. Başkan olarak, heyecan ve gururdan fay-
dalanıp, her projenin barış ve refah motoru olmasını sağlayaca-
ğını ifade ediyor.

Rotary lideri olarak Owori üyelik ve büyüme konusuna 
önem veriyor. Bölge guvernörlüğü yapmasından sonra, Ugan-
da’daki Rotary kulüpleri sayısı 9’dan 89’a yükselmiş bulunuyor. 
Owori tüm Rotary liderlerinin birlikte çalışarak daha fazla ka-
dın, gençlik programı katılımcıları, mezunlar ve toplum üyeleri-
ni önümüzdeki yıllarda Rotary’ye katmak için çalışma yapmaya 
davet ediyor.  

Owori, Uganda’nın Kurumsal Yönetim Enstitüsünün 
CEO’su olarak görev yapıyor. Daha önce Afrika Kalkınma Ban-
kası İcra Direktörü, Uganda Commercial Bank Ltd. Yönetici 
Direktörü ve Uganda Kalkınma Bankası Direktörü olarak gö-
rev yapmış. Hukuk mezunu olan Owori, istihdam ilişkileri, iş 
yönetimi, mikrofinans ve pazarlama konularında İngiltere, Ja-
ponya, İsviçre, Tanzanya ve Harvard İşletme Fakültesi de dahil 
olmak üzere ABD’de eğitim görmüş.

1978 yılında Rotaryen olduktan sonra Owori Bölge Vakıf 
Koordinatörü, Bölge Üyelik Koordinatörü, Birşleşmiş Millet-
ler Çevre Programı ve BM-Habitat’da UR temsilciliği ve UR 
direktörlüğü görevlerinde bulundu. Uluslararası PolioPlus da 
dahil olmak üzere muhtelif komitelerde görev yapan Owori, en 
son Vakıf Mütevellisi olarak Vakıf Finans Komitesi başkanlığı, 
ve Yatırım Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu.

Owori Rotary Vakfı Benefaktörü olup, eşi Norah ile “Büyük 
Bağışçı” ve Paul Harris dostudur.

Barış Bursiyerleri “Küresel Barış Endeks Metodolojisi” 
konusunda eğitim aldılar ve ödüllendirildiler

Oniki Rotary Barış Bursiyeri, Rotary Kulüpleri ile 
yaptıkları yaratıcı çalışmalarda Global Peace Index Am-
bassador programı kanalıyla barış mesajını yaygınlaştır-
ma çalışmaları nedeniyle ödüllendirildiler. 

Program, Rotary ve Ekonomi ve Barış Enstitüsü ortak 
çalışması olup, 100 barış bursiyerinin Küresel Barış En-
deksi oluşturma metodolojisi konusunda eğitilmelerini 
temin etti. Küresel Barış Endeksi, rakamsal olarak barış 
ölçümü yapıyor. Barış içinde yaşayan toplumları yaratan 
ve sürdürülebilirliğini sağlayan  davranış, kurumlar ve 
altyapıları araştıran çalışmada, Rotary Barış Elçileri Ens-
titüye Rotary Kulüpleri ile beraber nasıl çalışılabileceği 
konusunda fikir verdiler. Seçilen elçiler, dünyanın 10 şeh-
rinde Küresel Barış Endeksi hakkında sunum yapacaklar 
ve bu aktiviteyi düzenledikleri için 1.000 dolara yakın bir 
para ödülü alacaklar. Enstitü, kazananların listesini geç-
tiğimiz Haziran ayında Washington’da açıklamıştı 
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