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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Dönemin yarısını tamamlamak üzereyiz. Rotary’nin 
çocuk felci ile mücadelesi son hızıyla devam edi-
yor. Dünyada çocuk felci vakalarının sadece dört 

ülkede kaldığını gururla duyururken, kötü haber komşumuz 
Suriye’den geldi. Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun tespitlerine 
göre, 25 Kasım itibarıyla Suriye’de 17 adet Tip 1 çocuk felci 
vakasına rastlanmış. Mevcut politik durum çerçevesinde Suriye 
ile sınırımızdaki insan trafiğinin yoğun olduğu dikkate alınır-
sa, Türkiye’nin de büyük risk altında olduğunu kabul etmek 
gerekir. Bu durumu dikkate alan Sağlık Bakanlığı  Ekim ayında 
aşı kampanyasını başlattı. Bu kampanya kapsamında Adana, 
Mardin, Kilis, Şırnak, Gaziantep, Hatay ve Şanlı Urfa illerinde 
aşılama başladı. Muhtemelen Aralık ayı sonuna doğru da ikinci 
aşılamaya başlanacak. İlk aşılananlara ikinci kez aşıları yapı-
lırken, 1,5 milyon çocuğa daha aşı yapılması planlanıyor.  Bu 
sayımızda Ulusal Polio Komitesi Başkanı GDG Malik Aviral konu 
ile ilgili olarak bizleri bilgilendiren bir yazı yazdı. Rotaryenler 
olarak bu risk ortamını bertaraf edeceğimize inanıyoruz.   

Bu sayımızda derginin sayfaları arasında The Rotarian 
ile beraber yayınladığımız Global Outlook eki yer alıyor. Bu 
sayıda işlenen konu mesleki hizmet ve yeni uygulamalarla bu 
konuda kullanılabilecek bağışlar ve programlar. Mesleki Eğitim 
Takımları (MET) kurarak bölge, global ve paket bağışlardan 
faydalanmak mümkün. Bu yayında örneklerle ve ilginç ipuçları 
ile konu hakkında etraflı bilgi edinebilirsiniz.

Uluslararası Rotary vakıf programlarında bu yıldan itibaren 
önemli değişiklikler yaptı. Geleceğin Vizyonu planı çerçevesin-
de bağışların daha etkin ve kalıcı olması için çalışılıyor. Kasım 
ayının Vakıf ayı olması nedeniyle, UR Başkanı Ron Burton da 
aylık mektubunda bu konuya değiniyor ve yeni uygulamalar ile  
daha etkin ve daha kalıcı hizmetler üretebileceğimizi unutma-
mamızı istiyor. Burton’ın bir diğer istediği de Paul Harris’in evini 
yaşatmak. Aralık ayı mektubunda okuyacağınız gibi, bu konu-
da da Başkan Ron Burton Rotaryenlerin desteğini bekliyor.

Vakıf Başkanı başkanı Dong Kurn Lee ise Rotary’nin “Her 
Yıl Her Rotaryen” kampanyasında hedefe neden ulaşamadı-
ğını sorguluyor. Herkesin yıllık ortalama 100 dolar katkısıyla 
hedeflenen 120 milyon dolarlık rakama Rotary bugüne kadar 
ulaşamadı. Kulüplerimizin bu konuya ciddi olarak eğilmeleri 
gerektiğini düşünüyoruz.

Eylül-Ekim sayısında gönderdiğimiz dergi ile ilgili ankete 
305 cevap geldi. Bunların yarısı dergiyi dijital ortamda takip 
edeceklerini belirttiler. Yılsonuna kadar kulüplerle direkt temas 
ederek bu rakamı netleştirmeye çalışacağız ve 2014’ün başın-
dan itibaren de dergi gönderimini ona göre ayarlayacağız.

“(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 mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Dong Kurn Lee’nin 
mektubu

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

SAYFA 12 - 13
SURİYE’DE ÇOCUK FELCİ
Suriye’de görülen Çocuk 
Felci vakaları ve Türkiye’ye 
etkisi konusunda GDG 
Malik Aviral’in yazısı

SAYFA 17
GLOBAL OUTLOOK
Rotaryenler için Mesleki 
Hizmet Rehberi

ROTARY DÜNYASI
27- Kulüp Haberleri
36- Uluslararası Rotary’den 

haberler
38- Gülerek keyif alarak
39- Asamble ve Konferanslar 

takvimi





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

Yeni bağış modeli kalıcı hizmeti getiriyor 

Her Rotaryenin kendine göre Rotary’ye katılma nedenleri vardır. 
Bir kişinin katılmasının nedenleri, çoğu kez onun Rotary’de kal-
ma nedeniyle aynı değildir. Bana Rotary’ye katılmam teklif edil-

diğinde, toplum ile daha fazla içiçe olacağımı düşündüğüm için kabul ettim. 
Ama sonuçta, Rotary hizmetinde beni heyecanlandıran şeyin, katıldığım za-
man farkında bile olmadığım başka bir şey olduğunu gördüm: Rotary Vakfı. 

Kendi kulübüm olan Norman Oklahoma sayesinde bir çok güzel şeyi gerçek-
leştirebileceğimi biliyordum. Ama Rotary Vakfı sayesinde dünyadaki tüm Rotary 
Kulüpleri ve bölgelerinin yardım elini alabileceğimi daha sonra anladım. Vakıf ta-
rafından desteklenen projelere, Vakıf programlarına, çocuk felcinden kurtulmuş 
olan bir bölge ile ilgili açıklamaya baktığım zaman, bunun gerçekleşmesine benim 
de katkım oldu diyebiliyorum. 

Bunun farkına vardıktan sonra, geri dönüş zaten yoktu. 
Yıllar boyunca Vakfın yaptığı inanılmaz sayıda çalışmalara ilk elden şahit 

olma gibi bir şansım oldu. Yapılan işleri gördükçe Vakfa olan tutkum daha da art-
tı. AIDS yetimlerinin gittiği bir okulu ziyaret ettiğinizde ve orada ilgi gösterilen, 
eğitilen ve bir meslek kazandırılan çocukları gördüğünüzde, ve yüzlerine baktığı-
nızda, Vakıf olmasaydı bu çocukların sokaklarda uyuyacak, çöplerde yiyecek ara-
yan kişiler olacağını düşündüğünüzde, Vakfımıza bakış açınız tamamıyla değiş-
mez mi?

Rotary Vakfımızın en heyecan verici yıllarının birinin ortasındayız. Bizi mey-
dan okumaya ve esin kaynağı olmaya teşvik edecek, daha büyük düşünerek, daha 
iddialı ve kalıcı etki yapan projeleri gerçekleştirmemizi sağlayacak olan yeni bağış 
modelimizi devreye soktuk. Bill & Melinda Gates Vakfının yeni meydan okuma-
sını kabul ederek, yılda 35 milyon dolar sınırında kalmak şartıyla, önümüzdeki 
beş yıl içinde her Rotaryenin 1 dolarlık katkısını 2 dolar ile destekleyecek girişimi 
başlattık. Ve şu anda da, kazanmaya azim ettiğimiz çocuk felci ile mücadelemizin 
son savaşlarını vermekteyiz. 

Her zaman için Vakfımızın hedefi dünyada iyi şeyler yapmak olmuştur. Yeni 
bağış modelimizle, sadece iyi şeyler yapmakla yetinmeyeceğiz. Yapabileceğimiz iyi 
şeylerin çoğunu gerçekleştirirken, bunu en kalıcı şekilde yaparak bize en çok ihti-
yacı olan insanlara hizmet edeceğiz.

RON D. BURTON 
UluslararasıRotaryBaşkanı

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

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Kasım
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Paul Harris’in evini yaşatma projesi

Bir kış günü, Rotary’nin kurucusu Paul Harris, Chicago’nun biraz dışında, ba-
kımlı bir caddede yürüyüşe çıkmıştı. Küçük tepelerden çocukların kızaklar-
la kaydığını gördüğü zaman, New England’da geçirdiği çocukluk günlerini 

hatırladı. O an bir karar verdi ve şayet bir gün bir ev sahibi olursa, bunun dolaşmakta 
olduğu Longwood Drive’daki tepenin üzerinde olması gerektiğini düşündü. 

1912 yılında Paul ve eşi Jean bu rüyalarını gerçeğe dönüştürdüler. Yeni evlerine de, 
Jean’ın İskoçya’da büyüdüğü sokağın adı olan Comely Back adını verdiler.

Yıllar boyunca, dünya çevresinde yaptıkları seyahatlerden topladıkları hatıra objeleriy-
le süsledikleri bu evde, Harris’ler bir çok Rotary toplantısını yaptılar, ziyaret eden önemli 
şahsiyetleri ağırladılar. Dostluk bahçesi olarak adlandırdıkları mekanda diktikleri ağaçlar 
halen yaşlanmaya devam ediyor. Harris 1947 yılında bu evde vefat etti. Kısa bir süre sonra 
Jean evi sattı ve İskoçya’ya geri döndü.

Paul and Jean Harris Vakfının evi 2005 senesinde geri almasından önce, ev iki kez sahip 
değiştirdi. Chicago ve Naperville Rotary kulüplerinin ve Harris Vakfının desteğiyle, Har-
ris’lerin evi yıkılmaktan kurtuldu. Şimdi bu evi, Rotaryenlerin dostluk ve hizmet anlayışı 
içinde toplanabilecekleri bir yer haline getirerek geleceğe taşıma görevi bize düşüyor.

Rotary tarihinin bu yeri doldurulamaz binasının restorasyonuna yardım için UR Yö-
netim Kurulu Paul and Jean Harris vakfına 500,000 dolar bir kredi vermeyi kararlaştırdı. 
Proje için, gerekli renovasyonların yapılması ve binanın bir müze ve tarihi yer olarak işle-
tilmesini sağlayacak “Endowment Fund” (ana parası biriken, sadece faizleri kullanılan bir 
fon) için 5 milyon dolarlık bir hedef kondu.

Ben de Paul ve Jean Harris evinin restorasyon projesini sonuna kadar destekliyorum 
ve sizlerin de bu projenin desteğe değer olduğu konusunda hemfikir olduğunuzu düşü-
nüyorum. Eşim Jetta ile beraber, Rotary Vakfına bir katkıda bulunarak, Rotary tarihini ve 
Rotary’nin geçmişini korumayı düşünenlerin katkıda bulunabilecekleri, bağışların tavsiye 
edildiği (daf - donor advised fund) bir fon kurulmasını başlattık. 

Şayet bize katılmak isterseniz, www.rotary.org/daf ’ı tıklayarak “How to Contri-
bute” sayfasından 474 numaralı Paul Harris Home Preservation hesabına katkıda 
bulunabilirsiniz. Katkıların boyutu önemli değildir. Ama büyük bağışta bulun-
mak isteyenlerin isimlerinin evde ve bahçede isimlerinin yer alabileceğini hatır-
latmak isterim.

Bu özel yaklaşımla, Paul Harris’in  ruhunu kutlama fırsatı yaratacağımız için 
heyecanlıyız. Hep beraber Harris’lerin evini, gelecek Rotaryen nesiller için yaşa-
tabiliriz.     

RON D. BURTON 
UluslararasıRotaryBaşkanı

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Aralık



Kasım ayı, Vakfımızla onur duymak ve aidiyet hissimi-
zi güçlendirme zamanıdır. PolioPlus başarılıdır çün-
kü Rotaryenler taahütümüze inanmakta ve maddi 

olarak bunu desteklemektedirler. Çocuk felcini yok etme operas-
yonuna bağış yapıyoruz çünkü paramızın ne yaptığını ve amaçla-
dığımız şeye nasıl yardım ettiğimizi net olarak görüyoruz. Hepi-
miz, yaptığımız katkıların çocuk felcinden arındırılmış bir dünya 
yaratmaya yardım ettiğini biliyoruz ve bundan gurur duyuyoruz.

Ancak bir çok Rotaryen de Vakıf Fonu ve Yıllık Fon konusun-
da bizim duyduğumuz gurur ve aidiyatı hissetmiyor. “Her Yıl, Her 
Rotaryen” programımızda hedeflerimizin altında kalıyoruz. Ne-
den? Çünkü Rotaryenler olarak, Vakıf Fonu ve Yıllık Fonun bize 
neler yaptırabildiğini bilmiyoruz.

Vakıf Fonu ve Yıllık Fon, Rotary’yi kulüplerden oluşan bir 
dernek yapısının ötesine taşımaktadır. Kaynaklarımızı paylaşma, 
beraber çalışma ve çalışmalarımızı daha üst bir seviyeye bu fonlar 
sayesinde getirebiliyoruz. Vakfımızın kaynakları ne kadar büyük 
olursa, Rotaryenler olarak bizler de toplumun ihtiyaçlarına o ka-
dar kolay cevap verebiliriz.

Ve her birimiz Rotary Vakfına katkıda bulunduğumuz za-
man, Vakıf gerçek anlamda bizim olmakta ve her birimiz yapılan 
iyiliklerdeki gururu paylaşabilmekteyiz.

Bu nedenle “Her Yıl, Her Rotaryen” programımız var. Yıllık 
Fondaki 2013-14 hedefimiz buna istinaden 120 milyon dolar ola-
rak belirlenmiştir. Bu ise her Rotaryenin ortalama 100 dolar bağış 
yapmasına eşdeğerdir.

Hizmetlerimizde hırslı olma özgürlüğünü istiyorsak, arka-
mızda güçlü bir Vakıf olduğunu bilmemiz gerekir. Rotary’nin ge-
leceği olduğunu düşünüyorsak da, ileride karşımıza çıkacak mey-
dan okumalar için, güçlü bir bağış fonuna ihtiyacımız olduğunu 
unutmamalıyız.

A ralık Rotary’de, Rotary’nin büyük 
ve genişleyen ailesine önemin vur-
gulandığı Aile Ayıdır. Rotary sadece 

34,558 kulüpteki 1.2 milyon Rotaryenler değildir. 
Bizler 365,125 İnteraktör, 133,860 Rotaractör ve 
174,547 Rotary Toplum Birliklerinden oluşan bir 
grubuz. Ailemiz Rotaryenlerin eşleri ve çocukla-
rını da ihtiva etmektedir. Ayrıca, Rotary’nin part-
nerlik oluşturduğu düzinelerle kâr amacı gütme-
yen sivil toplum kuruluşlarını da kapsamaktadır. 
Rotary aiesi, yeni bağlantılar kurmamızla büyü-
yen milyonlardan oluşan bir güçtür.

Rotary’de hepimizin bildiği şey, birey olarak 
yapabileceklerimizden daha fazlasını gerçekleşti-
rebileceğimizdir. Hep beraber inanılmaz bir eri-
şim gücümüz var. Bizler Rotary’nin, ailenin her 
dalında büyümesini sağlamalıyız. Yerel sivil top-
lum örgütleri ve diğer organizasyonlarla beraber 
çalıştığımızda, daha fazla bilgi ve içgörü sahibi 
olmaktayız. Kaynaklarımıza ve yeteneklerimi-
ze ilaveler yapmaktayız. Daha çok sayıda anla-
yış, dostluk ve işbirliği köprüleri inşa etmekteyiz. 
Tüm dünyada başkalarıyla ortaklıklar kurarken 
sadece yapabileceklerimizi arttırmak değil, aynı 
zamanda Rotary Ailesini de büyütmekteyiz. 

Çocuk felci ile savaşımızın uzun tarihinde, bu 
tür ortaklıkların ne kadar etkin olabileceğini öğ-
rendik. Global ortaklarımız sayesinde çocuk fel-
cini yoketmek mümkün olurken, bu yoldaki çalış-
malarımızda bir çok iyi şeyi de başardık. Bu, önü-
müzdeki yıllarda aynı temelin üzerine inşa edebi-
leceğimiz konusunda önemli bir derstir.

VAKIF PENCERESİNDEN

Dong Kurn Lee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Rotary 
Vakfı ayını 
kutlayınız 

Çocuk felcini 
sonlandırmak 
için azmimizi 

duraklatmamalıyız
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DÜNYADAN 
ÖZETLER

Rotary'den kısa haberler  

[ 1 ]  İSPANYA
İspanyol Rotaryenler ve gönüllüler 
Rotary'nin Çocuk Felci kampanyasının 
promosyon çalışmalarını arttırdılar. Mart 
- Temmuz arasında, İspanya'nın Dünyanın 

en büyük Ticari Kampanyasına katılımı 59 resimden 
9,000 resime çıktı ve Eylül ortası itibarıyla fotoğraf sto-
ğunun beşte birini oluşturdu. Gönüllüler çeşitli kasabalar-
da masalar kurarak, yerel insanların “Bu kadar yakın” ilanları 
için resimlerini çektiler.  

ABD
Ni s a n  a y ı n d a 

Texas'ın West kasaba-
sında meydana gelen gübre fabri-
kası patlamasından sonra, 5450. 
Kolorado'nun e-Club One der-
neği, ihtiyacı olan bir kişiye yardım 
için Northwest Waco Kulübüne 
2,500 dolarlık bir çek verdi. Fede-
ral Acil Durum Yönetimi ve yerel 
yardım merkezleriyle beraber çalı-
şan kulüp, patlama sırasında tamir 
edilemeyecek kadar zarar görmüş 
ve sigortası olmayan bir evde yaşa-
yan dul bir kadını tespit etti. Ku-
lüp üyeleri 73 yaşındaki kadına 
çeki Temmuz ayında takdim ettiler 
ve kadının yeni bir apartmana ta-
şınmasına yardım ettiler. 

ŞİLİ
Kanada'nın British Colum-

bia Eyaletinden dört Rotary ku-

ilişkisi kurmak üzere 
Kosta Rika'ya gittiler. 
Programın amacı per-
sonel gelişimi, yetişkin ve gençlerin 
kırsal turizm konusunda öğrenim, 
su yataklarının korunması konu-
sunda eğitmek idi. 5,400 dolarlık 
bölge bağışı ile finanse edilen se-
yahat esnasında ekip Osa Yarıma-
dasında proje potansiyelini 
inceledi ve bölgedeki organizas-
yonlarla fikir alışverişinde bu-
lundu. 

MALAVİ
ABD'nin Kansas City Plaza 

Rotary Kulübü, kâr amacı gütme-
yen Malavi Çocuk Kasabası ku-
rumu ile çalışarak, doğu Malavi'de 
8,500 okul talebesinin yararlanacağı 
temiz su ve sanitasyon projesini 
gerçekleştirdi.  Rotary Vakfının kat-

lübü, Iquique'e gönderilmek üzere 
40 ayaklık bir konteyneri tıp ve diş 
malzemeleri ile doldurdu. Vanco-
uver'deki tıp kurumları tarafından 
bağışlanan 200,000 dolar tutarın-
daki malzemeler arasında hastane 
yatakları, tekerlekli sandalyeler, 
ultrason aletleri ve inkübatörler 
bulunmakta. Rotaryenler tarafın-
dan işletilen World Help Net-
work, yükleme ve nakliyeyi 
gerçekleştirdi. Şili'deki Iquique-
Cavancha Rotary kulübü de dağı-
tımı üstlendi.

KOSTA RİKA
Kuşların göç şekillerini izle-
yen, ABD'nin Wisconsin ve 

Minnesota eyaletlerini kapsayan 
5960. bölgeden üç Rotaryen ve bir 
parklar görevlisi, her iki ülkedeki 
milli parklar arasında kardeşlik 

Şili'de 1,5 
milyon kişi, 
yani nüfusun 
%9'u, 2010 
yılında 
meydana gelen 
depremde 
evlerini
kaybettiler.
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DÜNYADAN 
ÖZETLER

Rotary'den kısa haberler  

[ 1 ]  İSPANYA
İspanyol Rotaryenler ve gönüllüler 
Rotary'nin Çocuk Felci kampanyasının 
promosyon çalışmalarını arttırdılar. Mart 
- Temmuz arasında, İspanya'nın Dünyanın 

en büyük Ticari Kampanyasına katılımı 59 resimden 
9,000 resime çıktı ve Eylül ortası itibarıyla fotoğraf sto-
ğunun beşte birini oluşturdu. Gönüllüler çeşitli kasabalar-
da masalar kurarak, yerel insanların “Bu kadar yakın” ilanları 
için resimlerini çektiler.  

ABD
Ni s a n  a y ı n d a 

Texas'ın West kasaba-
sında meydana gelen gübre fabri-
kası patlamasından sonra, 5450. 
Kolorado'nun e-Club One der-
neği, ihtiyacı olan bir kişiye yardım 
için Northwest Waco Kulübüne 
2,500 dolarlık bir çek verdi. Fede-
ral Acil Durum Yönetimi ve yerel 
yardım merkezleriyle beraber çalı-
şan kulüp, patlama sırasında tamir 
edilemeyecek kadar zarar görmüş 
ve sigortası olmayan bir evde yaşa-
yan dul bir kadını tespit etti. Ku-
lüp üyeleri 73 yaşındaki kadına 
çeki Temmuz ayında takdim ettiler 
ve kadının yeni bir apartmana ta-
şınmasına yardım ettiler. 

ŞİLİ
Kanada'nın British Colum-

bia Eyaletinden dört Rotary ku-

ilişkisi kurmak üzere 
Kosta Rika'ya gittiler. 
Programın amacı per-
sonel gelişimi, yetişkin ve gençlerin 
kırsal turizm konusunda öğrenim, 
su yataklarının korunması konu-
sunda eğitmek idi. 5,400 dolarlık 
bölge bağışı ile finanse edilen se-
yahat esnasında ekip Osa Yarıma-
dasında proje potansiyelini 
inceledi ve bölgedeki organizas-
yonlarla fikir alışverişinde bu-
lundu. 

MALAVİ
ABD'nin Kansas City Plaza 

Rotary Kulübü, kâr amacı gütme-
yen Malavi Çocuk Kasabası ku-
rumu ile çalışarak, doğu Malavi'de 
8,500 okul talebesinin yararlanacağı 
temiz su ve sanitasyon projesini 
gerçekleştirdi.  Rotary Vakfının kat-

lübü, Iquique'e gönderilmek üzere 
40 ayaklık bir konteyneri tıp ve diş 
malzemeleri ile doldurdu. Vanco-
uver'deki tıp kurumları tarafından 
bağışlanan 200,000 dolar tutarın-
daki malzemeler arasında hastane 
yatakları, tekerlekli sandalyeler, 
ultrason aletleri ve inkübatörler 
bulunmakta. Rotaryenler tarafın-
dan işletilen World Help Net-
work, yükleme ve nakliyeyi 
gerçekleştirdi. Şili'deki Iquique-
Cavancha Rotary kulübü de dağı-
tımı üstlendi.

KOSTA RİKA
Kuşların göç şekillerini izle-
yen, ABD'nin Wisconsin ve 

Minnesota eyaletlerini kapsayan 
5960. bölgeden üç Rotaryen ve bir 
parklar görevlisi, her iki ülkedeki 
milli parklar arasında kardeşlik 

Şili'de 1,5 
milyon kişi, 
yani nüfusun 
%9'u, 2010 
yılında 
meydana gelen 
depremde 
evlerini
kaybettiler.
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kısı ve kulübün yıllık po-
ker turnuvasından elde 
ettiği gelirle finanse edi-
len projede, Rotaryenler dört kasa-
bada tuvaletlerin foseptiklerini inşa 
ettiler. 10 yıldan beri kulüp Limbe, 
Malavi Rotary Kulübü ve Malavi 
Çocuk Kasabası ile beraberce 
20'den fazla foseptik yanı sıra, sıt-
madan koruyan cibinlikler ve dikiş 
makinalarını yerel topluma 
ulaştırdılar.
 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Ramazan ayı münasebetiyle, 

Dubai Cemahiriye Rotary Kulübü 
üyesi Amelie Zegmour-Campsey, 
açlıkla savaşı vurgulamak amacıyla 
İtalya ve Fransa arasında bulunan 
Mont Blanc dağına tırmanmayı de-
nedi. Avrupa'nın bu en yüksek te-
p e s i n e  u l a ş m a s ı n ı  k a y a 

kaymalarının engellemesine rağ-
men, ülkedeki Rotary Kulüpleri ve 
Dünya Gıda Programının bu ortak 
girişimi için 4,000 dolar fon temin 
etti. Proje geçen Ramazan ayında 
Ortadoğu'da 400,000  çocuğa ye-
mek temin etmeyi başardı.

HİNDİSTAN
Altı doğum uzmanı ve bir 

psikologdan oluşan mesleki ekip, 
1120 ve 3240. bölgelerin ortak pro-
jesi kapsamında İngiltere'den 
Hindistan'a gittiler. Ortak girişim, 
hamile kadınlar ve yeni 
doğan bebeklerin acil 
durumlarda müdahele-
sini yapacak sağlık görevlileri ve 
toplum görevlilerini eğitmeyi he-
defliyor. Sikkim şehrinde, grup eği-
tim programı oluşturarak ve 
simülatörler yardımıyla doğum uz-

manlarını eğittiler ve onların yerel 
sağlık görevlileriyle yeni öğrendik-
lerini paylaşmalarını sağladılar.
  

PAPUA YENİ GİNE
Avustralya'nın Prahran, St. 

Kilda ve Warmambool 
Rotary kulüplerinden 
30'da fazla gönüllü, St. 
Kilda İlkokulunda bira-
raya gelerek Papua Yeni Gine'deki 
yeni doğum yapan anneler için 
120 özel paket hazırladılar. Rotar-
yenler Avustralya'nın doğum des-
teği sağlayan St. Kilda Mums 
derneği ve Papua Yeni Gine'ye yar-
dım yönlendiren Highlands Vakfı 
ile beraber çalıştılar. Giyecek, bat-
taniye hijyen malzemeleri içeren 
paketler, ayni yardım dağıtımı ya-
pan bir Rotary hizmet grubu ta-
rafından gönderildi.

Avrupa 2002 
yılında 

'nden arınmış 
sertifikası aldı. O 

günden beri 90 
milyon çocuğa 

gerekli aşı dozu 
verildi.

çocuk felci

Gelişme 
olmasına 
rağmen, beş 
yaşın altında 
100 
milyondan 
fazla   
çocuk
dünya 
genelinde 
eksik 
beslenme 
sorunu 
yaşıyor.
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Rotary’nin 1985 yı-
lından beri 1.2 Mil-
yar dolardan fazla 
para harcayarak Ço-

cuk Felci hastalığına son verme gay-
retleri halen devam ederken, bu kez 
Suriye de 15 Ekim tarihinde bir ço-
cuk felci vakası görüldü. 17 Ekim’de 
Hollanda’da da yapılan testler so-
nucunda, vakanın çocuk felci oldu-
ğu kesinleşti. 29 Ekim’de Suriye hü-
kümeti, olayı doğrulayarak resmen 
açıklama yaptı. Şu anda Suriye’de, 
çoğu 2 yaşın altında  10 çocuk maale-
sef çocuk felcine yakalanmış durum-
da.(Dünya Sağlık Örgütü 25 Kasım 
itibarıyla bu rakamın 17’ye yükseldi-
ğini açıkladı). Şüphesiz sınır ülkele-
rinden birisi olarak, Türkiye de risk 
altında. Suriye’deki iç savaş nedeniy-
le ülkemize kaçarak sığınan sığınma-
cıların sayısı 600,000 civarında. Bu 
rakamın 400,000’i mülteci kampla-
rında, 200,000’e yakını ülkemiz için-
deki bir çok sehrimize yayılmış du-
rumda.

Bu konuda Dünya Sağlık Teşkila-
tı (WHO)  derhal harekete geçerek, 
Suriye ve sınır komşu ülkelerinde 
0-59 aylık çocuklara aşılama yapıl-
masına karar verdi. Bu doğrultuda 
Rotary Organizasyonumumuz da se-
ferber olarak, aşılama kampanyaları-
na destek vermeye çalıştı.

Türk Rotaryen’leri bu konuda 
çok hassas; büyük çabalarla ülkemiz-
de kökü kazınmış olan bu hastalığın 
bir şekilde tekrar görülmesini istemi-
yorlar. Üç bölge guvernörleri bir ara-
ya gelerek, ne yapılması gerekiyorsa 
yapmaya hazır olduklarını belirttiler. 
Sağlık Bakanlığının istekleri doğrul-
tusunda derhal gerekli promosyon 
malzemesi balon ve şekerlerin bir kıs-

mını temin ettiler. Bildiğiniz gibi şe-
kerler ve balonlar çocukları aşıya teş-
vik eden çok önemli promosyon mal-
zemeleridir. Ayrıca guvernörlerimiz, 
Sağlık Bakanlığı ve Rotary arasın-
daki  koordinasyonu sağlamak üze-
re, üç bölgeli “Ulusal Polio Komitesi” 
kurarak süreci daha yakından takip 
etmek üzere görevlendirme yaptılar.

Süreç yakından takip edilmek-
tedir. 18 Ekim’de ilk aşılama kam-
panyası başlamıştır. Aşılamanın ya-
pıldığı şehirlerimiz, Adana, Mar-
din, Kilis, Şırnak, Gaziantep, Hatay 
ve Şanlı Urfadır. 2430. Bölgenin bu 
şehirlerini içine alan gruplardan so-
rumlu guvernör yardımcılarımız ve 
bir grup Rotaryen dostlarımız kana-
lı ile Halk Sağlığı İl Müdürlüklerine 
talep edilen şekerlerin ve balonların 
birinci aşılama kampanyasında kul-
lanılacak miktarın önemli bir kısmı 
teslim edilmiştir. 

Yetkililerin ifadelerine göre şim-
dilik iki aşılama kampanyası ile ço-

cuklar iki kez aşılanacaktır. İlk etap-
ta 1,500,000 çocuk, yine ikinci kam-
panyada aynı çocuklar bir kez daha 
aşılanacaktır. Bunun için 3,000,000 
doz aşıya ihtiyaç vardır. Sağlık Ba-
kanlığı ilk parti aşılamayı kendi stok-
larından yapabileceklerini, ancak 
ikinci parti için talepte bulundukla-
rını ifade etmişlerdir. Bu arada her 
iki kampanyadan sonra, yine her ih-
timale karşı, ellerinde 1,500,000 doz 
aşı kalması için, iki aşılama kampan-
yası için gerekli 3,000,000 doz aşının 
temininde biz Rotaryenlerden des-
tek talep edilmiştir. Bu konu derhal 
Uluslararası Rotary Polio sorumlu-
larına bildirilmiştir.

İkinci kampanyanın Aralık sonu-
na doğru, muhtemelen 21-22 Aralık 
tarihlerinde olması beklenilmekte-
dir. Bu ilk kampanyanın çok acil ola-
rak başlaması ve bitmek üzere olması 
nedeniyle, ikinci kampanyada, daha 
organize,  Rotaryenlerin de aşılama 
alanında yer alarak yetkililere yar-
dımcı olabilecekleri sağlık bakanlı-
ğınca ifade edilmiştir.

Değerli Dostlarımız; Çocuk Fel-
ci hastalığının kökünü dünyada kazı-

Suriye ile sınır bölgesi olan şehirlerimizde 
çocuk felci riski ortaya çıktı

GDG Malik Aviral
Ulusal Polio Komitesi Koordinatörü

2430. Bölge Guvernörü Olguntürk ve bölge görevlileri aşıyı teşvik için toplanan balon ve 
şekerleri aşılama yapılacak illere gönderdiler
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yarak, insanlığa büyük hizmet eden  
ve üyesi olmaktan gurur duyduğu-
muz Uluslararası Rotary, bu kez de 
inanılmaz bir gayret içindedir. Ayrı-
ca şu ana kadar yurt dışından bir çok 
Rotaryen dostumuz,  bireysel olarak 
veya guruplar halinde, Türkiye’ye ge-
lip, fiili olarak aşılama kampanyala-
rında yer alabileceklerini belirtmek-
tedirler. Rotary Vakfı, çocuk felci ile 
ilgili promosyon ve diğer harcamalar 
için belli bir oranda katkıda buluna-
bileceğini belirtmiştir. Başvurumuzu 
yaptık, ilgili fonun hesabımıza gel-
mesini bekliyoruz. Yıllardır Polio he-
sabına bağışta bulunan dostlarımızın 
gönülleri rahat olsun, katkıları mis-
li misli geri dönüyor. Ama şunu bir 
kez daha çok açık olarak ifade ede-
lim; özellikle ülkemizde 1985 yılın-
dan beri büyük çabalar gösterilerek, 
1997’lerde sonlandırılan çocuk fel-
cinin tekrar gündeme gelmesi bizleri 
inanılmaz derecede üzmüştür. 

Şüphesiz hiç birimiz, gayretleri-
mizin boşa gitmesini istemeyecektir. 
Bu nedenle çok acele geçen birinci sü-
reçten sonra, ikinci kampanyada da 
her zamanki duyarlılığımızı göste-
rerek Sağlık Bakanlığımızın yanında 
yer alacağımızdan emin olunmasını 
istiyoruz. 

Biz Rotaryenler çocuk felci konu-
sunda çok duyarlı insanlarız, her tür-
lü hizmete hazırız…

 

 

ÇOCUK

SON
FELCİNE

Şimdi Bitiriyoruz

1 ARALIK 2007 - 20 KASIM 2013 ZON 20B’NİN VAKIF KATKILARI ($)
BÖLGELER TOPLAM KULÜP 

KATKILARI
TOPLAM DDF

KATKILARI
TOPLAM 

KATKILAR
Üye sayısı Üye başına katkı

2420 134,622.00 12,333.60 146,955.60 2004 73.33

2430 98,285.93 0.00 98,285.93 2154 45.63

2440 162,105.49 51,500.00 213,605.49 1651 129.38

2450 278,022.24 13,000.00 291,022.24 4472 65.08

2451 4,471.22** 4,471.22** 1791 2.50**

2452 6,850.00** 6,850.00** 2208 3.10**

2470 69,931.34 4,000.00 73,931.34 1408 52.51

2482 135,119.69 8,054.00 143,173.69 2162 66.22

2483 12,213.31* 2,977.00* 15,190.31* 1396 10.88*

2484 8,328.68* 3,500.00* 11,828.68* 694 17.04*

TOPLAM 909,947.90 95,354.60 1,005,312.50 16,794 58.47
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BÖLGE  B A Ğ I Ş L A R I

GLOBAL      KAPSAM

YEREL     KAPSAM

KÜ
ÇÜ

K   Ö
LÇEK

OKUMA YAZMA Bütçeleri 250 ile 3,000 dolar arasında fon gerektien 
projelerle oniki kulüp okullara kitap temin etti, sözlükler ver-
di veya toplumlarındaki çocuklara kitap okudular .

MİKROKREDİ Encinitas ve La Jolla Sunrise Rotary kulüpleri düşük 
gelirli 30 kadına kendi işlerini başlatmaları için 250’şer dolar 
kredi temin etti. 

MESKEN İYİLEŞTİRME La Mesa Sunrise Rotary kulübü dört kulüple 
baraberce, gelişme zorluğu olan yetişkinlerin barındığı Noah 
Evlerindeki gıda depolarını büyüttü ve orada yaşayanlar için göz 

muayenesi yaparak gerekli gözlükleri temin etti.

BARIŞ BAHÇESİ Aynı adı taşıyan deniz kuvvetleri üssünde bulunan   
Camp Pendleton Rotary kulübü, deniz kenarında yaşayan top-
lum için futbol stadyumu büyüklüğünde bir alanı dış mekan ve 

hatıra bahçesi olarak düzenliyor.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ San Diego Rotary Kulübü, Carslbad Lisesinde 
aşılamanın önemini vurgulayan bir eğitim filminin prodüksü-
yonu ve dağıtımı için sponsor oldu.

GÜNEŞ ENERJİSİ Del Mar Rotary kulübü, 6,500 talebenin eğitim 
gördüğü Afganistan’ın Celalabad kentindeki La Jolla Garden Tri-
angle okulunun bilgisayar laboratuvarına güneş panelleri sağladı.

GÜVENLİ PİŞİRME San Diego Coastal Rotary Kulübü, Nairobi Mas-
hariki Rotary kulübüyle, Kenya’nın ormanları yokolmuş bölge-
sinde yaşayan 343 aileye güneş fırınları temin etti.

SAĞLIK EĞİTİMİ Del Mar-Solana Beach Sunrise Rotary kulübü, El 
Salvador’un Usulután kasabasındaki 160 aileye hizmet eden bir 
sağlık kliniği işletti.

MESLEKİ EĞİTİM Lemon Grove Rotary Kulübü, bölge fonlarından 
5,200 doları Meksika’nın inşaat sektöründe çalışanların eğitimi 
için harcayacak.

TEMİZ SU Carlsbad Rotary Kulübü, Hindistan’da 4,500 kişinin yaşa-
dığı Mori-Podu’da bir okul, yetimhane ve hastanenin su ihtiya-
cını karşılayacak su arıtma sistemi ve depolama tanklarını satın 
aldı ve yerine monte etti.

Rotary Vakfının Geleceğin Vizyonu pilot bölgelerinden biri olan 
5340. bölgede (Kaliforniya, ABD) yaşayan Rotaryenlerin, 2012-13 

dönemindeki bölge fonlarını nasıl kullanmalarını planlamaları için iki 
yılları vardı. Geçen sene, bölgedeki 26 kulübe, Afganistan, El Salvador, 
Hindistan, Kenya, Meksika, Rusya, Güney Afrika ve Tanzanya’daki  
büyük ve küçük ölçekli projeleri desteklemeleri için fon ayrıldı. Bu projel-
erden bazıları aşağıda yer alıyor.
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BÖLGE  B A Ğ I Ş L A R I

GLOBAL      KAPSAM

YEREL     KAPSAM

BÜ
YÜ
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LÇEK

BÖLGE BAĞIŞ 
PROJESİ 

PLANLAMANIN 
İPUÇLARI

UFKUNUZU GENİŞLETİN
Bölge bağış projeleri Vakfın misyonunu desteklemeli ama bunun altı 
odak alanında olması şart değil zira bölgeler bu ödüller için kriterleri 
kendileri belirliyor. Bu esneklik sayesinde dünya genelinde yaşamları 
iyileştirmek için burslar, afet yardımları, insani yardım seyahatleri ve 
diğer çeşitli faaliyetlerde yaratıcı olabilirsiniz.

BİRARAYA GELİN 
Bölge bağışları yerel ilkokuldaki öğrencilere kitap dağıtmak gibi basit 
de olabilir ama daha büyük projelere geldiğinizde, rakamlar gücü 
ifade eder. Ayrıca, bir başka kulüple lojistiği tartışmak ve sorumluluğu 
paylaşmak, global bağışlar için iyi bir test alanı oluşturabilir.

BİLGİYİ PAYLAŞIN
Bölge bağışlarınız ile ilgili bilgiyi paylaşmak için teknolojinin 
avantajlarından faydalanın. 5340. bölge bağış fonlarının kullanıldığı 
projeleri takip etmek için ayrı bir web sitesi kullanıyor. Rotaryenler bu 
siteyi evrakları paylaşmak, diğer kulüp ve bölgelerle iletişim kurmak 
ve tamamlanmış projeleri raporlamak için kullanıyorlar.

HESAPLARINIZDA BANKALARI KULANIN
Global bağışlar için sponsorların proje ile ilgili bir banka hesabı 
açmaları lazım. Bölge bağışları için bu zorunluluk yok ancak bir 
banka hesabı açmak büyük ölçekli projelerde lider kulüp için en iyi 
uygulama olarak değerlendirilmektedir.

VERİN VE ALIN
Vakfın Yıllık Fonuna yapacağınız bağışlar, üç yıl süreyle rezervde 
bekletilen Bölge Tanımlı Fonları (DDF) desteklemeye yardım et-
mektedir. Bundan sonrası, bu kaynakların en faydalı şekilde nasıl 
harcanabileceği size ve bölgenize kalmıştır.

SONRA DAHA ÇOK VERİN 
5430. bölgede birçok kulüp kendi projelerinden başka projelere de 
destek oldular ve böylece daha fazla kulübün daha etkili projeler 
yapmasını sağladılar. Örneğin San Diego Rotary Kulübü’nün bir lise 
için planladığı multimedya projesi için bölgenin bağış rakamı 13,000 
dolar iken, projenin 60,000 dolarlık bütçesine bölgedeki altı kulüp 
daha katıldı.                                                                                   – SALLYANN PRICE 
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Cumhuriyet bayramı kutlamaları

BODRUM

DİDİM

DENİZLİ

BURSA

ÖLÜDENİZ SÖKE

İZMİR

FETHİYE

İZMİR

2440. bölgede Cumhuriyetimizin 
90. yılı tüm Rotary kulüplerinin 
katılımıyla kutlandı
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 Rotaryen olduğunuz zamanı düşünün. 
Büyük olasılıkla alanınızda saygın 
olduğunuz için birisi sizi önermiştir. 
Mesleki yeteneklerinizi kullanarak 

başkalarına yardım etmek, Rotary’nin temelinde 
yatmaktadır. Peki bu ne gerektirmektedir?  
Bu sayıda mesleki hizmetin çeşitli yönlerini 
inceliyoruz. Hastane gemisinde gönüllü grubunda 
doktorlar, hemşireler, öğretmenler ve ahçılar 
bulunan Mercy Ships’in kurucusu ile söyleşi yaptık; 
Mesleki Eğitim Takımı (MET) kurmak için ipuçlarına 
yer verdik; Rotary Vakfının Teknik Danışmanlar 
Kadrosunda hizmet fırsatlarına baktık. Mesleki 
hizmet, liderlik konumunuzu kullanarak, etik davranışı 
teşvik etmeyi ve bir model oluşturmayı da 
gerektirmektedir. 
Fikir mi istiyorsunuz? Bu eki baştan sona okuyunuz.

İYİ 
İŞLER 
YAPIN 
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 M 
ercy Ships, kâr amacı gütmeyan 
bir kuruluş olup, “Africa Mercy” 
adındaki gemi ile ücretsiz sağlık 
hizmeti sağlayan bir global 
mesleki hizmet modelidir. 
Her yıl, cerrahlar, dişçiler, 
hemşireler, öğretmenler, 
aşçılar ve mühendislerden 
oluşan ve bir düzineden fazla 
ülkeden gelen 1,600’den fazla 
gönülü gemiye binmektedir. 
(Rotaryenler, Rotary Vakfının 

stratejik ortaklığını kullanarak, tıp profesyonelleri için Mesleki 
Eğitim Takımı (MET) paket bağışlarından  faydalanabilirler). 
Donald Stephens ve eşi, çocuklarının sakat doğumu 
sonrası bu yardım kuruluşunu kurmuşlar ve kendilerine 
“Şayet gelişmekte olan bir ülkede olsaydık ne yapardık” 
diye sormuşlar. 1978’den beri, Mercy Ships değeri 1 milyar 
dolar olarak hesaplanan sağlık hizmetini 2,5 milyon kişiye 
götürmüş. 

Sağlık hizmeti verebilmek için neden bir gemiyi tercih 
ettiniz? Bina hastanelerine göre avantajı nedir? 
Hastane gemimiz gelişmekte olan bir ülkenin limanına tam 
teşekküllü olarak gelir, son model ameliyat gereçleri ve temin 
ettiğimiz uzmanlık için ev ve altyapı sağlar. Gemideki hastane 
ayrıca kontrollü bir ortam çerçevesinde sağlık eğitimi 
konusunda ideal bir merkezdir. Ben gelişmekte olan ülkelerin 
zor bölgelerinde hastane inşa etmiş insanlarla konuştum ve 
bunun çok zor olduğunu anladım. Hastanenin elektrik ve su 

ihtiyacı garanti edilemilebiliyor. Malzeme stokları yapılamıyor 
ve çoğu kez de çalınıyor.
Gemide uzun dönem gönüllüleri en az iki yıl kalıyorlar. Bu 
uzun bir süre. Kariyerlerinden bu kadar uzun bir süreyi 
ayırabilen profesyoneller için cazip olan nedir?
Gönüllülerimiz, yaptıkları işin kendi amaçlarınn ötesinde bir 
hizmet için olduğunu biliyorlar. Bu önemli bir motivasyon. 
Ortak bir vizyonu paylaşan yüzlerce kişiyle beraber olmak, 
paranın alamayacağı bir tecrübe kazanımını sağlıyor.

Siz ve Mercy Ships gönüllüleri, evlerinizden uzak, 
okyanuslarda dolaşan bir gemide yaşıyorsunuz? Ne gibi 
ayarlamalar gerekiyor? 
Eski bir atasözü var: Kalbiniz neredeyse, eviniz oradadır. 
Mürettebatın yaşadığı ve çalıştığı aynı ortamın bulunduğu 
hastane gemisinde inanılmaz bir toplum ruhu var. Dostluklar 
ömür boyu sürebilir. Bazen ev ve iş arasında normalde olması 
gereken sakin bir yer bulmak zor olabilir. Bu kadar yakınlık 
herkesin kolay alışabileceği bir şey değil. Gemi her yıl bir 
başka limana gitmekte. Dolayısıyla eviniz aynı ama çevreniz 
değişiyor. Kabinler küçük olabilir ama karadaki evinizden pek 
de farklı değil.
Evlilikler ve gönüllü görevler özel bir çaba isteyebilir ama 
siz ve eşiniz Deyon bu konuda yıllardır başarılısınız. İn-
sani bir misyona katılmak isteyen çiftler için bu konuda 
herhangi bir öneriniz var mı?
Herşeyden önce bu bir ekip işidir. Her biriniz ekibin %50’sini 
oluşturursunuz. Roller, sorumluluklar ve birbirinize karşı 
göstereceğiniz sevgi konusunda çok net ve açık konuşmak 
gerekir. Bunun yanı sıra, misyonunuzun gerektirdiği 

UZMAN  DEĞERLENDİRMESİ

 MERCY SHIPS 
KURUCUSU

DONALD STEPHENS
İLE SÖYLEŞİ  
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çalışmanın hayatınızda ön plana geçmemesi gerekir. Bu 
nedenle beraber geçirmeniz gereken zaman ile iş arasında 
bir denge bulmanız gerekmektedir. Bu, yapmanız istenen 
görevin ötesinde bir önem taşımaktadır.

Yıllar boyu Mercy Ships, dünya etrafında hizmet alamayan 
toplumlara ümit ve sağlık götürdü. Bu misyona devam 
ederken son zamanlarda organizasyonun yaptığı en 
büyük atılım ne oldu? 
En büyük mutluluğumuz, hizmetin her dalında binlerce insanın 
yaşamında yapmış olduğumuz değişiklik olmaya devam ediyor 
ama en önemli atılım, hizmet verdiğimiz ülkelerdeki kapasite 
artışı oldu. Hastane gemimizi bir platform olara kullanarak 
Afrika’da cerrahlar ve sağlık hizmeti profesyonellerini eğittik. 
Bu profesyonellerin öğrendikleri teknikler ve yöntemler, 
gemimiz o limandan ayrılıp başka bir hizmet noktasına 
gittikten sonra da ülkelerinde uyglanmaya devam ediyor.

Eğitim kanalıyla sağlık kapasitesini arttırmaya verdiğimiz 
önem bilinçli ve her zaman için geçerli. Cerrahlar göz, genel, 
yüz ve çene üzerindeki ameliyatlarda ihtisaslaşıyorlar. Diğer 
sağlık profesyonelleri diş hijyeni, muayenesi ve basit tedbirler 
konusunda eğitiliyorlar. Rotary ile olan stratejik ortaklığımız 
sayesinde, hijyen ve enfeksiyon kontrolü, katarakt ameliyatları 
konusunda eğitim veriyoruz. Sürekli eğitim konferansları, 
akıl sağlığı, anestezioloji, ebelik ve liderlik prensipleri üzerine 
odaklanıyor.

Gelişmekte olan ülkelerde sağlık için çalışıyorsunuz. 
Sağlık bu ülkelerde istikrarı nasıl etkiliyor? 
Sağlıklı insanlar daha verimli olurlar. Biz dünyada en az 

  

HİZMET İÇİN 
MESLEĞİNİZİ 

KULLANIN: ROTARY 
CADRE’A KATILIN

Yaklaşık 40 yıllık mühendislik tecrübesiyle, 
Francis “Tusu” Tusubira inşaattan anlayan 
birisi. Fiyatlandırma ve satın almayı biliyor. En 

önemlisi, nelerin yanlış gidebileceğini anlıyor.  Tusu, 
Bağışlar kanalıyla fonlanan dünya genelindeki projeleri 
değerlendiren Rotary gönüllüllerinin oluşturduğu ve 
Vakfın Teknik Danışmanlarının bulunduğu CADRE için 
proje alanlarını geziyor ve uzmanlığını Rotary kulüpleri 
ve bölgeleri ile paylaşıyor. Uganda’nın Kampala North 
Rotary Kulübü üyesi olan Tusubira, “Hatalarımızdan 
öğreniyoruz. Benim ilettiğim sadece bir teknik perspektif 
değil, ama uygulamada nelerin yanlış gidebileceğini 
göstermektir” diyor.  

Cadre üyeleri Vakfın altı odak konusu ve bağış 
yönetimi ve finansmanında gönüllü çalışıyorlar. 
Örneğin, bir avukat, arabulucu ya da sosyal görevli 
Rotaryenlere barış ve ihtilafların çözümü kapsamlı 
proje uygulamasında danışmanlık yaparken, bir doktor, 
hemşire ya da epidemiolojist, anne ve çocuk sağlığı 
konusunda uzmanlık gerektiren bir dalda yardımcı 
olabilir. Cadre üyeleri projelerin fizibilitesini inceler, 
uygulamayı gözlemlemek için sahayı ziyaret eder ve 
etkisini değerlendirir. Onların denetimi paranın sorumlu 
bir şekilde harcandığını gösterir. Tusubira, projeleri 
şekillendirme ve ters gidebilecek konularda uyarıda 
bulunma şansını yakaladığını belirtirken, toplumlarına 
hizmet için ellerinden gelen her şeyi yapan Rotaryenlerle 
de tanışma fırsatını elde ettiğini belirtiyor: “Her ziyarette 
bir şey öğreniyor, esinleniyorsunuz.”    

Cadre aşağıdaki alanlarda gönüllüleri toplamaktadır. 
Detaylar için cadre@rotary.org ‘a yazınız.

  
•  Afrika ve Asya için anne ve çocuk sağlığı ile ilgili hemşire, 

doğum uzmanı gibi sağlık profesyonelleri
•  Afrika ve Asya’da su ve sanitasyon konusunda çalışmış 

inşaat ve makina mühendisleri
• Kuzey ve Orta Amerika için İspanyolca bilen denetçiler
•  Avrupa ve Afrika’da her odak alanında Portekizce 

bilenler.
• Afrika’da yaşayan, her odak alanındaki Rotaryenler
•  Gözlem ve denetleme konusunda profesyonel tecrübesi 

olan Rotaryenler
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gelişmiş olan ülkelere hizmet veriyoruz. Bu ülkelerin bazılarında, 
sağlık hizmeti yok gibi ya da çok pahallı. Bir çoğu için limana 
“kocaman bir beyaz gemi”nin yanaşması en somut umut kaynağı 
olabiliyor. Acil tıbbi ihtiyaçlara cevap verip, gelecekteki tıbbi 
ihtiyaçlar için eğitim vererek, bu ülkelerde sağlık hizmetlerinin 
sunumunda önemli bir artış gerçekleştiriyoruz.

Mercy Ship’lerinin başarılı olduğunu ne zaman anladınız? 
İlk ameliyattan sonra. Bir tek hayatı bile değiştirebilmiş olmak 
her şeye yeni bir perspektif kazandırıyor.

Rotaryenler insani amaçlarına ulaşmak için, Mercy Ships ve 
Rotary arasındaki ortaklığı en iyi nasıl kullanabilirler?
Mercy bir grup çabasıdır. Rotary ile ortaklık, hizmet ettiğimiz 
ülkelerde sağlık hizmetini sunma ve bu ülkelerin sağlık 
kapasitesini arttırmada hayati önem taşıyor. Rotaryenler tıp 
profesyonellerinden takımlar oluşturup, yerel sağlık görevlilerini 
eğitebilirler. Beraberce, bireylerin acil sağlık ihtiyaçları ve bir 
ülkenin uzun vadede sağlık altyapısını güçlendirme sorununa 
çare oluşturabiliriz. Her bir yardım, gönüllü olarak katılan ve bu 
kaynakları kullananların sonucudur.

Mercy Ships, filoyu genişletmeye nasıl karar verecek?  
Şimdiden filomuzu genişletme kararını aldık ama zamanlama 
konusunu halen geliştiriyoruz. Uluslararası direktörler 
kurulumuz, hizmet ettiğimiz insan sayısını iki kat arttıracak ikinci 
bir gemi inşa etmek için kapsamlı bir plan oluşturdu. Bu projeye 
başlamak için ciddi bir sermaye gereksinimi var ama hedefe 
yönelik inşa edilecek yeni bir gemi, acil tıbbi yardım ve tıbbi 
eğitimi çok daha fazla insana ulaştıracaktır. n

MESLEKİ EĞİTİM 
TAKIM PROJESİ 

İPUÇLARI

Mesleki eğitim takımları (MET) Rotary 
Vakfının yıllardır önem verdiği mesleki 
eğitim  temel anlayışıyla kurulmuştur. Genç 

profesyonellere kendi mesleklerini başka bir ülkede 
izleme fırsatı veren Grup İnceleme Değişim (GİM) 
konsepti yapısının ötesine geçerek, katılımcıların 
kendi yeteneklerini başkalarına yardım için 
kullanmalarını sağlamaktadır. Takımlar bölge, global 
veya paket bağışlar tarafından fonlanabilirler ve 
şartlar bağış türüne göre değişmektedir. Kanada’nın 
Ontario ve ABD’nin Michigan eyaletlerini kapsayan 
6400. bölgeden GİM programları ve üç yeni MET 
programına başkanlık yapan Rotaryen Janet Kelly, 
“GİM progrramını sevmiştim ama doğrusu MET imiş 
diyor ve programı alanda hizmet için parlak bir strateji 
olarak yorumluyor. Janet’in başarılı bir MET için 
tavsiyeleri aşağıda yer alıyor: 

(1) Projeyi mevcut ilişkilerinize dayanarak 
tanımlayın: MET projeleri, misafir eden 

toplumun problem çözmesine ve yaşam kalitesini 
yükseltmesine yardımcı olmalıdır. Fikir geliştirirken, 
geniş uluslararası ilişkileri olan guvernör ve kulüp 
üyelerine güvenin. Her yıl Uluslararası Asamblede 
guvernörlerin biraraya geldiğini unutmayın. 
Bazıları, diğer guvernörlere ortak proje teklifinde  
bulunmaktadır.   

( 2) Yeni kurallardan faydalanın. GİM 
takımlarında bir Rotaryen lider ile dört-

altı arasında, yaşları 25-40 olan profesyonel 
bulunuyordu. MET’ler daha esnek olup, istediğiniz 
kadar kişiyi gönderebilirsiniz ve bazıları da Rotaryen 
olabilir. GİM’lerde her bölge bir diğer bölgeye takım 
göndermek zorundaydı. MET’lerde mütekabiliyet yok. 

( 3) Seyahat öncesi işlemlerin bir kişinin 
sorumluluğunda olmadığını unutmayın. 

Kelly ve MET yardımcısı Armando Sardanapoli, 
hazırlıkla ilgili yapılması gerekenleri paylaştılar ve diğer 
Rotaryenlerden de yardım aldılar. Takım elemanlarını 
bulmak için bir komite sağlık profesyonellerine yöneldi, 
el broşürleri hazırlayarak Rotary kulüplerinde dağıttı 
ve yerel medyaya ulaştırdı. Kelly bir kaç arkadaşıyla 
müracaatları değerlendirdi, bir diğer komite de 
mülakatları gerçekleştirdi. 
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MESLEKİ EĞİTİMİ 
DESTEKLEMEK İÇİN 
BAĞIŞLARI NASIL 
KULLANABİLİRİZ
BÖLGE BAĞIŞLARI 
Bölge bağışlarından faydalanan MET’ler, Rotary’nin misyonu olan 
iyi niyet ve barışı geliştirme, sağlığı iyileştirme, eğitime destek ve 
fakirliği azaltma konularına hizmet etmelidir.
TAKIM YAPISI: Bölge tarafından belirlenir. Takımlar Rotaryen ve 
Rotaryen olmayan her yaşta insandan oluşabilir.
ODAK VE ZİYARET SÜRESİ: Sponsorlar tarafından belirlenir.  
Bölgeler eğitimin yanına kültürel ve sosyal aktiviteler de 
ekleyebilirler ya da partner bölge ile bir değişime sponsorluk 
yapabilirler.
BÜTÇE: Sponsorlar tarafından belirlenir.

GLOBAL BAĞIŞLAR 
Global Bağışlardan faydalanan MET’ler, odak alanlarından en az 
biri ile örtüşmelidir (barış ve ihtilafların çözümü, hastalık önleme 
ve tedavi, su ve sanitasyon, anne ve çocuk sağlığı, temel eğitim ve 
okuma yazma, ekonomik ve toplumsal kalkınma). Ayrıca takım 
üyeleri ve faydalananların kapasitelerini geliştirmeli ve kalıcı, 
ölçülebilir etki yapmalıdır. Her MET’e, iki ülkeden Rotary Kulüpleri 
ve bölgeler sponsor olmalıdır. Bağış birden fazla takım üyesinin 
seyahat masraflarını karşılayabilir.   
TAKIM YAPISI: Takımlar, belirlenmiş odak alanında en az iki 
yıllık profesyonel tecrübesi olan en az iki kişiden oluşmalıdır. 
(Rotaryen veya Rotaryen olmayan). Rotaryen liderin odak alanda 
uzman olması ve uluslararası tecrübe ve genel Rotary bilgisine 
sahip olması gerekir. Bazı durumlarda, Rotary Vakfı Rotaryen 
olmayan birisinin takım lideri olmasına izin verebilir. Yaş sınırı 
yoktur.
ZİYARET SÜRESİ: Sponsorlar tarafından belirlenir.
BÜTÇE: En az US$30,000

PAKET BAĞIŞLAR
Tüm paket bağışlar, Rotary’nin stratejik partnerleriyle 
gerçekleştirilir. Partner faaliyetin kapsamını belirler, yerel 
profesyoneller ile ilişkileri geliştirir ve sonucun sürüdürülebilir 
olmasını temin eder. Rotaryenler, belli yeteneğe sahip, Rotaryen 
olan veya olmayan kişilerle takımı oluştururlar. Örneğin, Mercy 
Ships ile stratejik ortaklık çalışmasında, Rotaryenler, ameliyat 
yapan veya asiste eden, yerel sağlık görevlilerini de bu konuda 
eğiten tıbbi profesyonelleri biraraya getirir.  
TAKIM YAPISI: Global Bağışlar gibi oluşur ancak takım lideri 
Rotaryendir. 
BÜTÇE: Vakıf ve stratejik partner tüm masrafları üstlenir.

Dünyadaki MET’ler
EV SAHİBİ ÜLKE: Avustralya
ULUSLARARASI PARTNER: Kanada
BAĞIŞ TİPİ: Bölge
SONUÇ: Profesyonellerden oluşan iki 
mültidisipliner takım karşılıklı değişime 
katıldı ve gençler arasında depresyon ve 
intahar sorunları ile ilgili program ve en 
iyi uygulamalar konusunda bilgi alışverişi 
yaptılar.   

EV SAHİBİ ÜLKE: Hindistan
ULUSLARARASI PARTNER: İngiltere
BAĞIŞ TİPİ: Global
SONUÇ: Eğitim almış jinekologlar ve 
diğer tıp mensuplarının oluşturduğu ve 
doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası 
konularında uzman takım, Jawhar, 
Mokhada, and Vikramgadh gibi kabilelerin 
bulunduğu bölgelerde çalıştı. 
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EV SAHİBİ ÜLKE: Gana
ULUSLARARASI PARTNER: Kanada
BAĞIŞ TİPİ: Global
SONUÇ: Takım, Gana’nın Yukarı Batı 
Bölgesinde göz ameliyatları yaptı, ağız 
sağlığı ve taraması gerçekleştirdi ve 
bebek ölümlerini azaltma netotları 
konusunda yerel hemşire ve ebeleri eğitti.

EV SAHİBİ ÜLKE: Bolivya
ULUSLARARASI PARTNER: Almanya
BAĞIŞ TİPİ: Bölge
SONUÇ: Doktorlar, hemşireler ve 
Rotaryenlerden oluşan ekip, Bolivya’nın 
Cochabamba bölgesinde çocuklarda 
yarık dudak için plastik cerrahi yaptı, 
yanık yaralarını tedavi etti ve yerel 
doktorları rökonstrüktif teknikler 
konusunda eğitti.

EV SAHİBİ ÜLKE: Güney Afrika
ULUSLARARASI PARTNER: ABD
BAĞIŞ TİPİ: Global
SONUÇ: Güney Afrika’nın kırsal kesimin-
den ve ABD’nin Connecticut eyaletinin 
Bridgeport şehrinden öğretmen ekipleri, 
okul öncesi müfredat, olanaklar, toplum 
desteği ağırlıklı olmak üzere okul öncesi 
eğitim konusunda fikir alışverişinde 
bulundular ve öğretmenler için online 
eğitim modülleri ile sürekli eğitimi değer-
lendirdiler.

EV SAHİBİ ÜLKE: Guatemala
ULUSLARARASI PARTNER: ABD
BAĞIŞ TİPİ: Global
SONUÇ: 6420. Bölgeden (Illinois, ABD) bir 
ekip, Guatemala’nın yağmur ormanların-
da eğitim ve sağlık konusunda hizmet ve-
ren Ak’ Tenamit adlı kâr amacı gütmeyen 
kuruluşun mesleki okullarında öğretmen-
leri eğitti. Takım üyeleri, öğretmenlere 
turizm sanayii, yemek hazırlanması, 
pazarlama ve girişimcilik konularında 
sürdürülebilir turizm programları hakkın-
da eğitim verdiler.
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ROTARY DOSTLUK GRUBUNDAN MESLEKTAŞLARLA TEMAS EDİN
KENDİ ÇALIŞMA ALANINIZDAKİ Rotaryenlerle tanışın. Aşağıdaki dostluk grubu listesi, belli 
mesleklerdeki Rotaryenlerin dostluğu ve bilgi alışverişini en iyi gerçekleştirdikleri gruplardır: 
 
Rotaryen Doktorlar Dostluk Grubu 
Rotaryen Editör ve Yayıncılar Dostluk Grubu
Fahri Konsoloslar Dostluk Grubu
Hukuk Mesleği Dostluk Grubu 
Polis ve Kanun Uygulayıcı Profesyoneller Dostluk Grubu 
Uluslararası Seyahat Acentaları Dostluk Grubu
Okuma Yazma Sağlayanlar Dostluk Grubu 

Dostluk grupları hakkında daha fazla bilgi için: www.rotary.org/fellowships.

ETİK VE MESLEKİ HİZMET
DÖRTLÜ ÖZDENETİM ve Rotary’nin PRENSİP VE KURALLARI (CODE OF POLICY) Rotaryenlere 
işlerinde ve yaşamın diğer alanlarında etik bir yol haritası sağlamaktadır. Mesleki Hizmet Komitesinin 
eski başkanlarından Paul Netzel bunun önemini şöyle vurguluyor. “Rotary’nin yüksek etik standardı ve 
dürüstlüğü konusundaki   itibarı, gençleri çekebilmek için en güçlü varlığıdır.”

•  ZAMAN AYIRIN Dörtlü Özdenetim ve Rotary Prensip ve Kurallarının önemi konusunu tartışın. Bu 
kavram ve yönlendirici prensiplerin önemi hakkında yeni üyelerle konuştuğunuzdan emin olun.

•  İŞYERINDE ETIK DAVRANIŞ konusunda çalıştay organize edin ve yerel iş dünyası önderlerini davet 
edin. Katılımcıların pratik bilgi edinmeleri için, etik ikilemler konusunda tartışma ortamı yaratın.

•  ÖDÜL VERİN İşçilerine, müşterilerine ve topluma karşı davranışlarında yüksek etik standart gösteren 
işyerleri ve profesyonelleri ödüllendirin.

• GENÇLERE YÖNELİK güzel konuşma ya da güzel yazı yarışmasına sponsor olun. “Dörtlü Özdenetim 
Benim İçin Ne İfade Ediyor” başlığı altında yerel veya bölgesel yarışmalar düzenleyin.



1961 yılında kurulmuş olan İzmir Rotary Kulübü, di-
ğer hizmet ve etkinliklerinin yanı sıra, bir çok Rotary ku-
lübümüzün yapmış olduğu gibi, bir iş ve meslek sahipleri-
nin hizmet kuruluşu olarak her sene mesleklerinde hizmet 
vermiş ve başkalarının da yetişmesine katkıda bulunmuş 
kişilere meslek hizmet ödülü vermekte.

2013-2014 dönemi Meslek Hizmet Ödülünün, 500 yıl-
lık bir geçmişi olan Tire’nin Beledi Dokuma Sanatını gü-
nümüze taşıyan usta Saim Bayrı ile bu sanatı günümüzde 
devam ettiren usta-çırak Ethem Tıpırdık’a verilmesi uy-
gun görüldü. 
BELEDİ DOKUMASI:

Dünyadaki jakarlı dokuma-
nın atası sayılan Beledi dokuma-
sı, Tire’de 16’ncı yüzyıldan bu 
yana üretiliyor. Rivayet o ki; bu 
işin ilk ustası, bir gün kendi ge-
liştirdiği tezgâhı çalıştıramıyor. 
Oğlunu çağırıyor. “Oğul” diyor, 
“Ben bu tezgâhı sıfırdan yaptım 
ama ilerletemiyorum. Sen yap.”  
Oğul babasının yaptığına iki kü-
çük çubuk ekliyor ve tezgâh çalı-
şır hale geliyor. Velede atfen “Ve-
ledi” olarak anılan dokuma türü, 
zamanla “beledi” ye dönüşüyor.

Bir ustanın yetişmesi zordur. 
Beledi Ustası 1001 günde yetişir. 
Yani 3 yılda çıraklıktan kalfalığa 
geçer. Ayrıca çok zor ve zahmet-
li bir dokumadır. 60 cm eninde 
olan bu dokumadan 1m doku-
mak için üç gün çalışmak gerekir.

Tezgahı da özeldir. 13 ayaklı 
ve 24 çerçevelidir. Bu da çok çe-
şitli desenlerde dokuma yapma 
şansı verir.Dokumalar, geçmişte daha sıklıkla yorgan ör-
tüsü ve minder yüzü  olarak kullanılırken, günümüzde de-
ğişik alanlarda kullanılmaya başlandı. Çanta , kemer, cüz-

dan, masa örtüsü, kravat gibi….
Tire Ticaret Odası 1932 yılı kayıtlarına göre Tire’de 38 

beledi tezgahı bulunurken, 1951 yılında bu sayı 26’ya in-
miş. Ancak sanayileşmeden sonra bu tezgâhlar teker teker 
sanayiye yenik düşmüş. 2004 yılına kadar “Son usta  SAİM 
BAYRI” tarafından tek başına yürütülmüş”.

Günümüze gelince, 2013  de, Türkiye’nin, hatta dünya-
nın tek Beledi dokuma tezgahı-
nın başında, bayrağı Ustası Saim 
Bayrı’dan devralan genç bir isim, 
ETHEM TIPIRDIK var.  

İzmir Rotary Kulübü’nün 8 
ekim 2013 tarihinde yapılan top-
lantısında Geçmiş Dönem Gu-
vernörü Güneş Ertaş, Meslek 
Hizmet Komitesi Başkanı Maz-
har İzmiroğlu ve Meslek Hizmet 
Komite Üyesi Metin Dikmelik 
de katılarak, kulüp üyeleriyle be-
raber oldular.

Meslek Hizmet ödül törenin-
deki konuşmasında mesleğinin 
inceliklerinden bahseden Saim 
Bayrı ve Ethem Tıpırdık’a ödül-
lerini, Meslek Hizmetleri Ana 
Komite Başkanı Mazhar İzmi-
roğlu ve Geçmiş Dönem Guver-
nörü Güneş Ertaş taktim ettiler. 

Böylece aslında UR‘nin slo-
ganını, “KENDİNDEN ÖNCE 
HİZMET”i  kendi yaşamlarında 
uygulamış ustalara ödüller veril-

di ve bir mesleği sevgiyle yaşatmanın, korumanın, büyüt-
menin incelikleri, yaşayanların dilinden kalbimize dökül-
dü.

Beledi Dokuma Ustasına Meslek Hizmet Ödülü
Dünyada jakarlı dokumanın atası sayılan ve 
500 yıllık bir geçmişi olan Beledi dokumasını 
Tire’de üreten Usta Saim Bayrı ve Usta-Çırak  
Ethem Tıpırdık, İzmir Rotary Kulübünün 
Meslek Hizmet Ödülüne layık görüldü 
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İnsanlarımız bizlere bir yandan, “Şeffaf ol, içini dök 

rahatla diyor, diğer yandan da sen farklısın, tüm 

gücünü harekete geçir.” diyor. Gerçekten akıl sır ermiyor 

bu iki yüzlü insanlara.

Kas geliştirir gibi kişilik geliştiriyoruz sanki. Büyük kuruluşla-

rın kendi çalışanlarına verdiği seminerlerde şişirilmiş ve kolayca 

formüle edilmiş gelişim ateşini alevlendirmek için çaba harca-

maları boşuna değildir. Güzel de ne oluyor da kişisel gelişim bizi 

bu kadar ilgilendiriyor? Yüzeysel sloganlar , özellikle çıkar sağla-

dıkları insanlara, “Sen en iyisini bilirsin, haydi aslanım, haydi 

koçum!.” Şişirmeleri ve sahte davranışlar günümüzde neden ön 

plana çıkıyor?

Uygarlık ilerledikçe  ‘benliğin’ öne çıktığını görüyoruz. 

Benliğin yaşamımızı tek başına anlamlandırdığı ve ‘kendi’ kimli-

ğini bulması kişisel gelişimin özünü oluşturuyor. İşte ‘ben’ kav-

ramının yükselişi, Bizleri birbirimize bağlayan ’biz’ kavramından 

uzaklaştırıyor. Gerçi bu yaklaşım içimizdeki ‘beni’ tanımamıza 

neden oluyor ve gerçek kimliğimizle baş başa bırakıyor. Ancak 

bu yaklaşım bizleri bencilleştiriyor. Süzüle süzüle gelen ve aile 

bireylerini, toplumları birbirine bağlayan ortak değerlerimizi işte 

o ‘ben’ duygusu silip götürüyor.

Hep dert yanarız ya, aynı apartmanda oturup aynı mahalle-

de yaşayan insanlar birbirlerini tanımıyor diye. Ne zaman insani 

değerlerimiz sorumluluklara dönüştüyse; ahlaki değerlerimiz, 

yasalarla yer değiştirmişse işte o zaman kolektif yaşam biçimimiz 

ortadan kalkıyor.

Tarihin derinliklerinden gelen toplumlar, ahlaki değerlerini 

‘olmazsa olmaz’ görürler ki ülkemiz insanı buna örnek göste-

rilebilir. Davranışlarımızı ayarlamak için kendi özdenetim fikri, 

bireyin kendini anlatması ortaya çıkınca ahlaki yapılanmadan 

kolayca çıkabiliyoruz. İç hesaplaşmalar, karışıklıklar, bencillikler 

birer birer toplumu sarıyor. O zaman da toplum, toplum olmak-

tan çıkıyor. Bugün ülkemiz insanın üzerinde oynanan oyunlar bu 

değil midir?

Terapistlerin kişiler üzerinde birleştiği,’Kendinle barışık ol, 

kendini sev.’ yaklaşımıdır.  Ne yazık ki kapitalist yaklaşım, ahlaki 

değerlerimizin zayıflamasına neden oluyor.’ Olduğunuz gibi olun, 

gördüğünüz gibi kabul edin.’ Yaklaşımı kapitalizmin ortaya attığı 

bir savdır ki bu yaklaşım ahlaki değerlere terstir.

Dikkat edersek çağımızın insanı ya kendinden söz eder veya 

kendinden söz edilmesi için çaba harcar. Bu oluşum bile kişinin 

kendini sevdiğini ve bencilleştiğini göstermez mi? Ancak bu 

sevgi toplumun yargı değerlerini hiçe sayarak oluşan sevgidir ki 

ahlaki değildir.

Toplumsal değişim, kişinin kendini keşfetmesini de birlikte 

oluşturuyor. Kendimizce doğru olanı yapmak ve kendimiz olmak 

gibi. Bu oluşum kendisi için en iyi olanı, kendine en çok haz vere-

ni benimsiyor. Çünkü ‘benlik’ tek başına o kişinin kılavuzu oluyor.

Şu da bir gerçek, insan yaşamında yer alan aşk ve iş kişisel 

benliği keşfeder ve geliştirir. Bu oluşumu sağlayamayan bireyler 

aşk ve iş özelliklerini de yitirirler. Çağımızdaki insanın bireysel 

özelliği insanı diğer insanlardan uzaklaştırmaktadır. Sadece sen 

ol yaklaşımı yukarıda belirttiğim gibi komşuluk ilişkilerini ve 

insanı değerlerimizi zayıflatıyor.

Bugünün insanı ,duygularının insanıdır. Kendisi ile barışık 

olmak kendisini diğer insanlardan iyi hissetmek hatta kendisini 

olduğu gibi kabul etmek, toplumda oluşan terapi kültürünün 

sonucudur.

Biliyoruz ki gelişmek, kitabi bilgilerle tamamlanamaz. 

Gelişmek, düşe kalka, hayatın duvarlarına çarpa çarpa oluşur. 

Çünkü insanı yaşadıkları olgunlaştırır.

Rus filozof Nikolay Loski diyor ki:” Bir kişilik benlikten daha 

yüksek değerlere yükselmemişse, kaçınılmaz olarak yozlaşma ve 

çürüme baş gösterir.”

Yunus Emre de diyor ki: “Bir ben vardır bende benden 

içeri.”

Rotary’de düzenlenen seminerler, asambleler, RYLA ‘lar insan 

gelişimine ve kendine güvenin oluşmasına  katkı sağlamıyor mu? 

Asambleye giden gelecek dönem başkanı, giderken güvensizdir 

ama asamble sonrası kendine güvenli, heyecanlı bir yapıya 

kavuşur. Bence Rotary’de oluşturulan bu gayret ,insan gelişimine 

katkıda bulunan bir çalışmadır.

Günümüzde “Gemisini kurtaran kaptandır.” görüşü toplu-

ma egemen oldu. Ancak biz Rotaryenler bu oluşumdan rahat-

sızlık duymaktayız. Çünkü üreten, ürettiğini tüketme becerisine 

sahip olan bir toplum istiyoruz.?

 

Rotary sevgilerimle…

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

Kişisel gelişim üzerine
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Adana Rotary Kulübü Meslek Ödülü’nü Ali Sabancı’ya verdi

Bu yıl 45. yılını kutlayan ve üyeleri arasında, mesleğinde ulusal ve uluslararası 
alanda başarı sağlamış iş adamlarının yer aldığı Adana Rotary Kulübü, 2013-

2014 dönemi Meslek Hizmetleri Ödülü’nü Pegasus Havayolları’nın kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı işadamı Ali Sabancı’ya verdi. Adana Rotary Kulübü dönem başkanı Tolga 
Tutaş, 7   Kasım 2013 Perşembe günü, Adana HiltonSA’da düzenlenen törende yaptığı 
konuşmada, Rotary Meslek Hizmetleri Ödülü’nün, Uluslararası Rotary’in tüzüğü gere-
ğince, işinde yüksek ahlak standartlarını benimsemiş, içinde bulunduğu topluma fay-
da sağlayan, mesleğinde başarılı iş ve meslek sahiplerine verildiğini söyledi. Tolga Tu-
taş, başarılı iş adamı Ali Sabancı’ya verilen Meslek Hizmetleri Ödülü için şöyle konuştu: 
“Adana’nın ilk, Türkiye’nin 7. Rotary kulübü olan Adana Rotary Kulübü bu yıl 45. yılını kut-
luyor. Yarım asırlık bu dev çınar, bugüne kadar ‘Kendinden önce topluma hizmet’ ilkesiyle, 
yüzlerce toplum hizmeti projesi gerçekleştirmiş başarılı bir kulüptür.  Kurulduğu günden bu 
yana, üyeleri arasında ulusal ve uluslararası alanda başarı sağlamış iş ve meslek adamla-
rı yer almaktadır. Adana Rotary Kulübü, toplum için yürüttüğü hizmetlerin yanı sıra, ba-
şarılı iş ve meslek insanlarının da yanında olmakta, onları desteklemekte, bilgi ve birikim-
lerini toplum ile paylaşabilmeleri için projeler üretmektedir. Adana Rotary Kulübü’nün bu 
çalışmaları ve Uluslararası Rotary’in tüzüğü uyarınca, Yönetim Kurulumuzun oybirliği ile 
aldığı karar ile bu yılki Meslek Hizmetleri Ödülümüzü, Pegasus Havayolları’nın kurucusu ve 
yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sabancı’ya verdik.”

“Sayın Ali Sabancı, yenilikçi vizyonu ile iş yaşamı için çok kısa denebilecek bir sürede, 
çok genç yaşta çıktığı bu yolda Türkiye’nin sivil havacılık sektöründe yeni bir çığır açmış, 
adeta ezber bozmuş, birçok yeniliğe öncülük etmiştir ve bu yeniliklere de devam etmek-
tedir. Sayın Ali Sabancı’nın başarılı bir iş adamı olmasının yanında, Adana’mızdan çıkan, 
içimizden biri olması ise bizleri ayrıca mutlu etmekte, gururlandırmaktadır.” Adana Rotary 
Kulübü üyeleri ve eşlerinin yanı sıra, Adana protokolünden ve iş yaşamından çok sayıda 
davetlinin katıldığı ödül töreninde, gazeteci Ayşe Arman da, Ali Sabancı ile canlı bir söy-
leşi gerçekleştirdi. Ayşe Arman’ın söyleşisi izleyiciler tarafından ilgi ile izlendi. Ayrıca bu 
özel gecede Adana Rotary’deki 25.yılını doldurmuş üyelere teşekkür sertifikaları verildi.

Düzce Rotary Cumhuriyet Tenis Turnuvası

Cumhuriyetimizin 90. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Düzce Rotary Kulübü, Düzce 
Olimpik Spor Kulübü ile beraber 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde kapalı kort Ro-

tary Cumhuriyet Tenis Turnuvası düzenledi. Turnuva, Gölyaka gençlik spordan 1, Düzce 
Gençlik Spordan 3, Akçakoca Gençlik Spordan 26 ve Olimpik Spor Kulübünden 45  olmak 
üzere 6-16 yaş arası toplamda 75 bay-bayan sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Tur-

nuva, dörderli gruplar şeklinde sporcular elenerek değil her müsabakadan puan alarak 
sonraki müsabakaya geçmesi yöntemiyle ve toplanan puanlarla dereceler belirlenerek 
yapıldı. Bu sayede genç sporculara birden fazla maç yaptırılarak spor dallarında daha 
fazla tecrübe kazanmaları sağlandı Turnuva kapsamında ayrıca, dereceye girenlerin dı-
şında en centilmen bay ve bayan sporcular da, madalya ile ödüllendirildi.

Madalya töreni, Kulüp başkanı ve üyelerin, Düzce’de bütün spor branşlarının, özel-
likle tenis sporunun gelişmesinde büyük katkısı bulunan Düzce Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran’ın, turnuvanın düzenlenmesinde büyük katkıları olan 
Olimpik Spor Kulübü başkan yardımcısı Sayın Ahmet Çengel ile Olimpik Spor Kulübü 2. 
Kademe tenis antrenörü Akif Çavuş’un ve sporcu velilerinin değerli katılımlarıyla şilt tak-
dim töreni, toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile sona erdi. 

Emek Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü

Ankara Emek Rotary Kulübü Rotary Meslek Ödülü’nü, bu sene Limak Ambas-
sador Otel’i Genel Müdürü Savaş Çolakoğlu ve 3 TENOR Grubu Sanatçıları Şe-

nol Talınlı, Aykut Çınar ve Ayhan Uştuk’a verdi. Rotary Kulüpleri her yıl iş ve mesleğinde 
üstün başarı ve özveri ile çalışmalar yaparak, topluma ve genç nesillere örnek olan iş 
ve meslek sahiplerini teşvik amacıyla Meslek Ödülleri vermekte. 7 Kasım Gecesi Limak 
Ambassador otelde yapılan törende, Kulüp Başkanı Elif Özkaleli Vardar konuşmasının ar-
dından, 2430. bölge Guvernör Yardımcısı Uğur Kabaş’ın plaketlerini kendilerine sunma-
sının ardından, 3 Tenor Grubu geceye sundukları eserlerle törene katılanlara unutulmaz 
dakikalar yaşattı.

Metropolitan Rotary Kulübü’nden Prof. Metin Feyzioğlu’na 
Meslek Hizmet Ödülü

Ankara Metropolitan Rotary Kulübü 24 Ekim Dünya Polio Günü olması nedeniy-
le Kızılay, Kale, Koru, Maltepe, Ulus, Yıldız ve Çayyolu Rotary Kulüplerinin katı-
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lımıyla gerçekleşen oldukça kalabalık olan bir ortak toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu ku-
lüplerin dışında bir çok kulüpde Rotaryenler de da bu geniş katılımlı toplantıya katıldılar. 

Bu toplantıda ayrıca ev sahibi kulüp olan Ankara Metropolitan Rotary Kulübü Mes-
lek Hizmet Ödülünü Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na verdi. 

Metropolitan Rotary Kulübü Dönem Başkanı Selcan Hakverdioğlu ödülün takdimi 
sırasında, göstermiş olduğu üstün başarılar ve örnek davranışlardan dolayı Feyzioğlu’na 
şükranlarını sundu. 

Metin Feyzioğlu, Meslek Hizmet Ödülünü Geçmiş Dönem Guvernörü Yılmaz 
Önel’den aldıktan sonra, yaptığı konuşmasıyla katılımcıları etkiledi.

Oran Rotary Kulübünün 2013 Çocuk Panayırı gerçekleşti. 

Ankara Oran Rotary Kulübünün 2013 Çocuk Panayırı 6 Ekim Pazar günü  ger-
çekleşti. 10 Sponsorun desteklediği panayırda açılış güne merhaba ve dostluk 

kahvaltısı ile başladı.  Devamında çocuklar için  atölye çalışmaları, kitap etkinlikleri, pony 
ile tanışma, büyükler için Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası ve Ankara Valiliği Kupası 
Engelli At Yarışları yer aldı. Yiyecek içeçecek masaları ise tüm gün hizmet verdi.

Ankara Oran Rotary Kulübünün tüm üyeleri, Ankara Bahçelievler Rotaract ve Anka-
ra Oran Rotaract kulüpleri ile, kötü hava yoktur kötü kıyafet vardır sloganıyla soğuk ha-
vaya rağmen dostluk temelli performansla gelen konukları ağırladılar. Tüm Rotary dostu 
sponsorlar, kulüp üyeleri ile standların başında satış yaptılar. Ankara Hayvan Kurtarma 
Derneği İnşası Projesi ve Rotary tanıtımını hedefleyen etkinlik için   Rotaryen ve Rota-
ractlar gün boyu çalıştılar.

Ordu Rotary Kulübü tekerlekli sandalye dağıttı

Ordu Rotary Kulübü, İşadamı Tülay & Mithat Alagöz çiftinin destekleri ile 15 
adet tekerlekli sandalyeyi Ordu Belediyesiyle ortaklaşa düzenlenen törenle 

engelli vatandaşlarımıza verdi. Ayışığı düğün salonunda düzenlenen törene, UR 2430.
Bölge Guvernörü Gürkan Olguntürk, UR 2430. Bölge 6. Grup Guvernör Yardımcısı Ala-
attin Kuru, Ordu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hakan Duman, Yönetim Kurulu Üyeleri,  
İzmir Milletvekili Prof.Dr. Hülya Güven, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, Ordu Belediye 
Başkan Yardımcısı Özer Karadağ, Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi Başkanı Selma 
Gülseren, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

UR. 2430. Bölge Guvernörü Gürkan Olguntürk yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz gibi 
Rotary kendinden önce hizmet prensibi ile düşünen bir sivil toplum kuruluşudur. Dünyanın 
birçok bölgesinde yaşamlara el atıyor ve destek oluyoruz. Bir örneğini de bugün Ordu’da 
yaşıyoruz. Bu nedenle katkısı olan Sayın Tülay & Mithat Alagöz çiftine, emeği geçen dost-
larıma teşekkür ediyorum. Ordu Rotary Kulübümüz bundan sonra da yapacak olduğu hiz-
metleri sizlerin ayağına getirmeye devam edecektir. Biz Rotaryenler  sizlerden biriyiz, sade-
ce mesleğimiz ve çalışma sahamız farklı. Bizler topluma hizmet etmek istiyoruz” şeklinde 
konuştu.

Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun da konuşmasında Ordu Belediyesi olarak en-
gellilerin her türlü sorununa çözüm oluşturmaya çalıştıklarını ve birçok projeyi hayata 
geçirdiklerini ifade etti. Engellilerimizle birlikte barışık bir toplum olma adına üzerimize 
düşenleri yapmalıyız. Bu vesile ile Sayın Alagöz çiftine, Ordu Rotary Kulübüne ve emeği 
geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ordu Sakatlar Derneği Başkanı Selma Gülseren, Ordu Rotary kulübüne, emeği ge-
çenlere teşekkür ettikten sonra kürsüye gelen İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven 
ise burada olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, “Rotary engellilerle ilgili so-
runların çözümünde önemli adımlar atmaktadır. Engellilerin ihtiyaçları arasında tekerlekli 
sandalyeler başta geliyor. Hizmetlerinden dolayı da Ordu Rotary Kulübünü kutluyorum.” 
dedi. Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Duman ise “kulüp olarak topluma hizmet etmek 
için çaba harcıyoruz. Her dönem olduğu gibi bu dönemde de faaliyetlerimiz devam ede-
cektir.  Bizlerden desteğini esirgemeyen Tülay & Mithat Alagöz çiftine ve emeği geçenlere 
teşekkür ederim” d edi. Konuşmalardan sonra UR 2430.Bölge Guvernörü Gürkan Olgun-
türk, UR 2430. Bölge Guvernör Yardımcısı Alaattin Kuru, Belediye Başkanı Seyit Torun, 
Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Duman ve üyeler engelli vatandaşlarımıza tekerlekli 
sandalyelerini sundu.

Malatya Arslantepe RK’dan seminer

M. Arslantepe Rotary Kulübü 8 Kasım 2013 günü Malatya Cezaevinde 65 ba-
yan hükümlü ve tutukluya “Erken Tanı Hayat Kurtarır” semineri verdi. Geçmiş 

yıllarda bu konuda eğitim almış Dr. Derya Önal’ın, meme maketi ve slaytlar eşliğinde 
verdiği seminer sonrasında, bayan tutuklu ve hükümlülerin sağlık problemleri ile ilgili 
uzun ve faydalı bir sohbet gerçekleştirildi.

Ağız-Kulak-Burun sağlık 
taraması

M. Arslantepe Rotary Kulübü  31 
Ekim 2013 günü Malatya 

Merkez Beldelerinden Karaköy İlköğretim 
Okulu’nda Toplam 85 öğrenciyi kapsayan 
ağız-kulak ve burun sağlık taraması ger-
çekleştirdi. Tarama esnasında öğrenci-
ler   ağız-diş sağlığı konusunda bilgilen-
dirildi.
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Meslek Hizmet Ödülü

M.Arslantepe Rotary Kulü-
bü 22 Kasım’da yapılan 

500. Toplantısında, Türkiye’nin ilk yerli 
oteller zinciri olan Anemon Otelleri-
nin   Onursal Başkanı İsmail Akçura’ya   
“İş ve meslek onuruna gösterdiği hassa-
siyet, fedakarlık ve aydın toplumun ye-
tiştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı” 

Meslekte Başarı ve Üstün Hizmet Ödülünü takdim etti. Eş ve misafirlerin katılımıyla ger-
çekleşen gece beraber yenilen yemek ve coşkulu 500. Toplantı kutlamasıyla sona erdi.

Tandoğan RK akülü 
araba temin etti

Tandoğan Rotary Ku-
lübü satın aldığı akülü 

arabayı bir ihtiyaç sahibine tes-
lim etti. Akülü arabayı teslim 
ederken tüm kulüp üyeleri duy-
gusal anlar yaşadı. Başkan Zey-
nep Kürklü, geçmiş Dönem Baş-
kanlarından Reşat Kangal ve El-
çin Bayyurt ile birlikte, hem ara-
banın montajını yaptılar, hem de 

teslim ettiler. İhtiyacı nedeniyle arabası teslim edilen Başak’ın gözlerindeki mutluluk ve 
ailesinin sevinci tarif edilemezdi. 

Samsun RK ’Opera Tur‘ Organizasyonu gerçekleştirdi 

Samsun Rotary Kulübü, Samsun Devlet Opera ve Balesi ve Bafra Özel Öğretim 
Uygulama Okulu ile Opera Tur Projesi için bir araya geldi. Samsun Rotary Kulü-

bü 30 Otistik öğrenciye Opera Tur düzenleyerek yaşamlarına dokundu.
 Samsun Devlet Opera ve Balesi, Şubat ayında, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen 

bir projeyle OPERATUR adlı çocuklara yönelik interaktif eğitim etkinliğini hayata geçirdi. 
Çocukların sadece sahne üstünde olanları değil, üretimin tüm aşamalarını görebilme-
lerini sağlamak için klasik eğitim etkinliklerinden farklı olarak, sahne, atölyeler ve ça-
lışma salonlarının performans alanı olarak kullanıldığı OPERATUR’da küçük öğrenciler, 

sanatçılar tarafından opera binasının girişinde karşılanıyorlar ve yaklaşık iki saat boyun-
ca opera-bale binasının tüm alanlarını dolaşarak prova ve performanslarına katılıyorlar.

  Eğlenceli ve eğitici bir oyunun içindeki katılımcı seyirciler olarak operayı gezen 
çocuklar, orkestra salonunda, orkestra sanatçılarının provalarına dinleyip enstrümanları 
tanıyorlar. Atölyeleri gezerken gerçek çalışanlarla tanışan ve neler yaptıklarını öğrenen 
çocuklar, atölyelerde kendilerine eşlik eden sanatçılarla gerçekleştirilen oyunlara dahil 
oluyorlar. Bir bale ya da opera eserinin seyirciyle buluşmadan önceki hazırlık aşaması-
na tanıklık eden çocuklar, opera sahnesinde kendileri için hazırlanmış oyunu izledikten 
sonra yine kendileri için yapılan özel tasarıma sahip küp tahtaya Samsun Devlet Opera 
ve Balesi’nde geçirdikleri günle ilgili duygularını yazıyorlar.

2430. Bölge Rotaractları Sesli Kütüphane oluşturdular

2430 Bölge Rotaractları tarafından hazırlanan Görme Engelliler için Sesli Kütüp-
hane 10 Kasım 2013 tarihinde hizmete girdi. Kütüphane, Atatürk ile ilgili ki-

taplardan oluşmakta. Tüm kitaplar Rotaractlar tarafından sesli olarak kaydedildi Sisteme 
www.seslirotakitap.org adresinden erişebilirsiniz.

Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü Cumhuriyet Balosu ve 
yürüyüşü gerçekleştirdi

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında, Karadeniz Ereğli Rotary Ku-
lübü önderliğinde, Zonguldak Rotary Kulübü ile beraber gerçekleştirilen 

Cumhuriyet’i kutlama davetine 200 kişi katılarak coşkulu bir gece yaşandı. Karadeniz 
Ereğli Rotary Kulübü üyeleri, 29 Ekim 2013 gecesi de Kdz. Ereğli  Belediyesi ile beraber, 
Deniz KK Karadeniz Bölge Komutanlığının ortaklaşa düzenledikleri Cumhuriyet Yürü-
yüşüne katıldı. 
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Afet Barınak projesi için ilk adım

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Afet Barınak Lojistik Paketi Projesine ilk destek 
Urla Belediyesinden geldi. Urla Belediyesi Rotaryenlere yaklaşık 500-600 afet 

paketinin konabileceği bir depo tahsis etti. Türkiye’nin tamamında uygulanacak pro-
je kapsamında herhangi bir afet anında paketler 72 saatten az bir sürede afetzedelere 
ulaştırılabilecek.

Rotary 2440 Afet Barınak Lojistik Paketi Sorumlusu Proje Koordinatörü Erhan Gök-
dağ, ülkemizde afetten sorumlu tek yetkili kuruluş olan AFAD koordinatörlüğünde bu 
çalışmaları yapacaklarını belirterek amaçlarının afet anında aile bütünlüğünü devam et-
tirecek acil ihtiyaçların karşılanması olduğunu söyledi. Gökdağ paketlerde 5-6 kişinin 
barınabileceği yüksek teknolojik, kolay kurulma özelliği ile yanmaz malzemeden üre-
tilmiş bir çadır, yemek takımı, battaniye, ilk yardım seti, okul seti, oyuncak seti, bebek 
seti, solar panel ve aydınlatma ekipmanı, su temizleme ve muhafaza kabı, yağmurluk, 
atkı-bere takımı gibi ihtiyaç malzemelerinin yer alacağını kaydetti. 

Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu da Rotary ile insan yaşamında çok 
önemli bir yeri olan afet konusunda iyi bir işbirliği yaptıklarını kaydederek Urla’da her-
hangi bir afet anında yapılacak hizmetlere dönük önceden hazırlıklı olmak açısından çok 
güzel bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ise dünyada afetlerde en fazla can kaybı 
veren 3. ülke olduğumuzu belirterek “Bu tabi bizim hiç de mutlu olmadığımız bir rekor. 
Ne yapalım ki memleketimiz her an zelzele ile karşı karşıya kalabilir. Bu bakımdan hazırlıklı 
olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hazırlıksız yakalandığımız zaman insanımız çok merha-
metli, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat o karışıklık ve düzensizlik içerisinde çok iyi 
hizmetler götürüldüğünü düşünemiyoruz. Ne kadar hazırlıklı olursak bu hizmetleri o kadar 
afetzedeleri depremzedelerin yaralarını sarabilecek şekilde sarabileceğimizi düşünüyoruz” 
diye konuştu. 

Bornova RK Mesleki Bilinçlendirme Semineri Düzenledi

Ekim ayının Meslek Hizmetleri ayı olması nedeniyle 22 Ekim 2013 tarihinde Bor-
nova RK, Bayraklı Ali Osman Konakçı Kız Teknik Meslek Lisesinde El Sanatları 

Teknolojisi bölüm öğrencilerine Neşe Bengisu (Seramik sanatçısı); Çocuk Gelişimi ve Eği-

timi bölüm öğrencilerine, Gülgün Zeytinoğlu (Bizim Kulüp Anaokulu İşletmecisi); Grafik 
Tasarım bölüm öğrencilerine, Koray Otağ (Grafik - Web Tasarım Uzmanı); Fotoğraf Tasa-
rımı bölüm öğrencilerine, Mert Rüstem’in (Fotoğraf Sanatçısı – Koleksiyoneri) mesleki 
bilgi ve tecrübelerini paylaşma fırsatı yarattı.  Ayrıca Kulüp Başkanı Hakan Örnekoğlu 
öğrencilere, Rotary nedir, Rotary’nin Kuruluşu, Rotary’nin Amacı, Rotary Dörtlü Özdene-
tim, Rotary çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. Seminerde önemli bilgiler aldıklarını 
belirten öğrenciler, kulübr teşekkür ettiler. Ayrıca Bornova Rotary, aynı okulda Cumhu-
riyet Bayramı kapsamında Hamza Rüstem Koleksiyonundan oluşan “İzmir’de Kutlanan 
Milli Bayramlar” temalı fotoğraf sergisini açtı.

Alsancak RK’nden 2. 
Madde Bağımlılığı 
Semineri

Alsancak Rotary Kulübü, EGE-
BAM işbirliğiyle İzmir Esnaf 

Sanatkarlar Odaları Birliği Lisesi ve Gür-
çeşme Leman Alptekin İlköğretim Oku-

lundaki öğretmenlere 2.kez Madde Bağımlılığı eğitimi verdi.

Bostanlı RK ve Han Tiyatrosu Buluşması

Bostanlı Rotary Kulübü üyeleri, eşleri ve çocukları Han Tiyatrosu tarafından 2013 
- 2014 sezonunda sahnelenecek olan “Kız Yemek Yapmadık, Yine Dayak Yiye-

ceğiz” oyununun galasında bir araya geldiler. Han Tiyatrosu’nun, Bostanlı Rotary Kulübü 
ve eşlerine özel olarak Rüçhan Gürel’in yönettiği, başrollerini Emel Bala Gürel ve Yase-
min Şimşek Tüzün’ün oynadığı  “Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz” adlı oyunu 9 
Ekim Çarşamba 2013 günü Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi’nde sergilendi.  “Rotary ile 
Yaşamları Değiştirin” sloganı çerçevesinde toplumun değişik kesimlerini ilgilendiren, ha-
yatlarını değiştirebilecekleri ana  konulardan Kültür ve Sanat alanında gerçekleştirilmesi 
ve sürdürülebilir olması planlanan  “Bostanlı Rotary Tiyatro Ödülleri”nin  de açıklandığı 
geceye katılanlar eşsiz anlar yaşadılar. Oyun öncesinde şarap, peynir, çerez gibi apera-
tiflerle sunulan kokteyl ile başlanan gece hep beraber oyunun izlenmesiyle devam etti. 
Rotary ailesi olarak yüksek bir katılım oranıyla o gece orada bulunarak Rotaryenlerin 
sanata verdiği önem de gösterildi. Bostanlı Rotary Kulübünün Kültür ve Sanat Komitesi 
Başkanı Rüçhan Gürel bu yıl kültür ve sanat alanında kulüp olarak gerçekleştirmeyi plan-
ladıkları projelerini anlatarak geceye katılanlara teşekkür etti. Bostanlı Rotary Kulübü 
Başkanı Berkay Eskinazi, her yıl değişen ve bu yıl “Rotary ile Yaşamları Değiştirin” olarak 
belirlenen slogan çerçevesinde bundan sonraki yıllarda da devam etmesini planladıkları 
Rotary Tiyatro Ödülleri ile İzmir’de uzun yıllardır tiyatro sahnelerine emek ve gönül ver-
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miş, zaman harcamış kişileri ve tiyatro gruplarını desteklemeyi ve aynı zamanda halkı 
tekrar tiyatro ile buluşturmayı ve onlara tekrar tiyatro keyfini hatırlatmayı hedefledikle-
rini söyledi. Bostanlı Rotary Kulübü Sanatın ve Sanatçının yanında yer almaya özen gös-
teriyor. Bostanlı Rotary Kulübü Tiyatro Ödülleri bu yıl En Başarılı Prodüksiyon, En Başarılı   
Yönetmen, En Başarılı Yazar, En Başarılı Sahne Müziği, En Başarılı  Koregrafi, En Başarılı 
Işık Tasarımı, En Başarılı Kostüm Tasrımı, En Başarılı Dekor Tasarımı, En Başarılı Erkek 
Oyuncu,  En Başarılı  Kadın Oyuncu, En Başarılı Yrd. Erkek Oyuncu, En Başarılı Yrd. Kadın 
Oyuncu, Umut Vaad Eden Genç Oyuncu ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde İzmir’de veri-
lecek. Mart ayına kadar İzmir’deki tiyatroların oyunları arasında yapılacak seçim sonuç-
ları 27 Mart  Tiyatro Günü haftası içerisinde özel bir gece ile açıklanacak.

Bostanlı Rotary’den Meslek Hizmet Ödülü

Rotary tarafından her yıl mesleğinde üstün başarı göstermiş, yüksek etik değer-
leri benimsemiş ve mesleğini ileriye götürmüş kişilere verilen Meslek Hizmet 

Ödülü bu yıl Bostanlı Rotary Kulübü tarafından Ege Bölgesi Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Mustafa Kalyoncu’ya verildi. 

Rotary 2440. Bölge Bostanlı Rotary Kulübü Hilton Oteli’nde düzenlediği tören ile 
İzmir’de sanayiye önemli katkıları olan aralıksız 39 yıldır EBSO’da değişik kadrolarda gö-
rev yapan EBSO Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu’ya Meslek Hizmet Ödülü verdi. 

Bostanlı Rotary üyeleri ve EBSO yetkililerinin katıldığı tören Mustafa Kalyoncu’nun 
biyografisinin okunmasıyla başladı. Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Berkay Eskina-
zi “Aynı meslekte, aynı yerde uzun yıllar başarı ile çalışmak ve yükselmek kısacası istikrar 
günümüz şartlarında kariyer hayatında en zor rastladığımız şey. Sayın Mustafa Kalyoncu 
1974 yılından itibaren yürüttüğü başarılı görevler ile Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın yarım 
yüzyılı aşan tarihinde Genel Sekreterliğe Oda personelinin içinden yükselmiş ilk isimdir. 
1974 yılında EBSO da göreve başlayıp 2000 yılına kadar çeşitli kadrolarda çalışmalarını 
sürdürmüştür. 2000 yılından itibaren ise Genel Sekreter olarak görevine devam etmekte-
dir. 39 yıldır EBSO çatısı altında, Ege Bölgesi ve İzmir sanayisinin problemlerinin gündeme 
gelmesi, çözümlerinin tespit edilerek sonuçlandırılmasıyla ilgili ülkemiz sanayisine hizmet 
eden KALYONCU, Türkiye Kalite Derneği Muhasip Üyeliği ve Türkiye Odalar, Borsalar ve Bir-
lik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Genel Kurul Delegeliği görevlerini yürütmek-
tedir. Bizlerde Bostanlı Rotary Kulübü olarak hayatı böyle başarılarla dolu, sadece lendi 
mesleğine değil EBSO çatısı altında pek çok mesleğe en önemlisi şehrimiz sanayisine verdiği 
yürekten çabalar adına her yıl geleneksel olarak verdiğimiz ‘meslek hizmet ödülü’nü bu 
yıl Sayın Mustafa Kalyoncu’ya vermekten gurur duyuyor ve teşekkür ediyoruz.Kulüp ola-
rak kendisine çalışmalarında ve bundan hayatında başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Bostanlı Rotary Kulübüne teşekkür eden Mustafa Kalyoncu Kalyoncu 39 yıldır EBSO 
çatısı altında hizmet vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. İzmir sanayisi için EBSO 
olarak her zaman daha ileriye gitmeyi amaçladıklarını belirtti. Meslek hizmet ödülünün 
kendisi için çok anlamlı olduğunu ve ödülü arkadaşları adına aldığını ifade etti. 

Karabağlar Çalıkuşu Rotary’den TÜRGÖK’e anlamlı bağış

Karabağlar Çalışkuşu Rotary Kulübü Almanya’daki ikiz kulüpleri ile yürüttükleri 
proje sonucu aldıkları DVD kopyalama cihazlarını törenle Türkiye Görme Özür-

lüler Kitaplığına (TÜRGÖK)  bağışladı. Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü geçmiş dönem 
başkanı Nevin Can, dakikada 94 DVD kopyalayabilen cihazlar sayesinde Türkiye Görme 
Özürlüler kitaplığının çok daha hızlı ve verimli çalışabileceğini kaydetti. Geçen yıl Mart 
ayında başladıkları projeyi sonlandırmaktan mutluluk duyduklarını belirten Nevin Can, 
faaliyetlerinin Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü yeni dönem başkanı Ramazan Alkan 
ile daha da artarak devam edeceğini söyledi. 

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Başkanı Tülay Yazgan da kitaplıklarına bu kadar 
değerli bir hediye kazandırdıkları için Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübüne teşekkür 
ederek, “Dergilerin ve görme engelli öğrencilerimizin testlerinin CD’lerini bundan sonra çok 
daha hızlı bir şekilde çoğaltıp ellerine ulaştırma imkanına sahip olduk. Bu bizim için çok 
büyük bir mutluluk” dedi. 

Denizli RK’den engellilere destek

Bilindiği gibi birlikte yaşadığımız toplumda engelli insanlar bulunmakta. Onla-
rın sorunlarını dinlemek, onlara yardımcı olmak, onların sesi olmak ve gerekli 

desteği vermek amacıyla Denizli Rotary çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çamlık 
Özel Eğitim Ortaokulu ve Çamlık Özel Mesleki Eğitim Merkezi ile işbirliği yapıldı. 

Bu okulda eğitim gören Down Sendromlu öğrenciler ve eğitmenleri ile 3 Kasım 
2013 Pazar günü Çamlık Mesire alanında buluşuldu. Down Sendromlu öğrenciler ile ku-
lübün üyeleri tanıştılar ve birlikte bir hafta sonu geçirdiler. Konuştular, birlikte salıncağa 
bindiler ve sohbet ettiler. Daha sonra Down Sendromlu öğrencilerin gözüyle doğa fo-
toğrafları çekilmesine karar verdiler. 

Bu amaçla fotoğraf makinelerini alan Down Sendromlu öğrenciler pek çok doğa 
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fotoğrafı çektiler. Çekilen bu fotoğraflar daha sonra değerlendirilecek ve “Bizim Dünya-
mızdan Doğa” konulu bir fotoğraf sergisi açılmasına imkan verecek. Denizli Rotary Kulü-
bü bu serginin sponsorluğunu yapacak ve down sendromlu öğrencilerin çektikleri doğa 
fotoğraflarını toplumla paylaşacak. 

Çamlık Özel Eğitim Ortaokulu Müdürü Yavuz Yıldırım, ilk defa böyle bir etkinliğin 
yapıldığını belirtip öğrencilerin hayatın içinde varolabileceğini göstermelerini sağlayan 
Denizli Rotary Kulübüne katkılarından dolayı teşekkür ederiz, dedi.

Denizli Rotary Kulübü Başkanı Gökşin Gökgöz, down sendromlu öğrencilerin eği-
tim gördüğü Çamlık Özel Eğitim Ortaokulu’na desteklerinin süreceğini belirterek katı-
lımcılara teşekkür etti.

Ege ve Agora Rotary Kulüplerinden 
Çocuk Hastanesine anlamlı bağış

Ege ve Agora Rotary Kulüpleri ortaklaşa yürüttükleri çalışma sonucu bağışlarla 
alınan 5 adet Noninvasive- Hasta Takip ve Görüntüleme Cihazını törenle Dr. 

Behçet Uz Çocuk Hastanesi Yeni Doğan Ünitesine hediye ettiler. 
Ege Rotary Kulübü geçmiş dönem Başkanı Elif Aydın Özkaya bağış töreninde yap-

tığı konuşmada projenin geçen yıl Ege, Agora ve Kanada’dan Midland Kulübünün ortak 
eşli bağış projesi olduğunu belirterek “Süreç biraz uzadığı için makine teslim törenini bu 
döneme aksettirmek durumunda kaldık” dedi. 

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Yeni Doğan Servisi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Şeb-
nem Çalkara da konuşmasında “Yeni doğanlar yeni yaşama geçmiş bebekler olduğu için 
yaşamsal parametreleri çok sağlam değil. Buraya yatan bebeklerde gerek solunum olsun 
gerek kalp, nabız, tansiyon, ısı olsun yakın takip gerektiriyor. Biz çocuğun başında olmasak 
da bu cihazlar doktorun, hemşirenin gözü kulağı oluyor. Yani siz bize göz kulak hediye et-
miş oluyorsunuz” dedi. 

Bağış törenine Rotary 2440 Bölge geçmiş dönem başkanı Güneş Ertaş, yeni dö-
nem başkanı Esat Kardıçalı, Ege Rotary Kulübü geçmiş dönem başkanı Elif Aydın Öz-
kaya, Agora Rotary Kulübü geçmiş dönem başkanı Aslı Sakıpağa, Dr. Behçet Uz Çocuk 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Anarat,  Rotary kulübü üyeleri ve doktorlar katıldılar. 

Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine özel bir gün

Gündoğdu Rotary Kulübü Buca İsmet Yorgancılar İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğ-
rencilerini Sasalı’da bulunan Doğal Yaşam Parkında gezdirerek özel bir gün 

geçirmelerini sağladılar. Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Banu Şahinoğlu, “Biz, Top-
lum Birliğimiz olan bu okulumuzdaki Özel Eğitim Sınıfına yoğun destek oluyoruz. Özel Eği-
tim sınıfının ihtiyacı olan malzeme ve oyuncakları temin ettik. Bu sene de İsmet Yorgancılar 
ilkokulu ile yaptığımız görüşmede bu öğrencilerin daha çok halkla kaynaşmaları, insanlarla 

bir arada olmaları, sosyalleşmeleri için bir takım projeler yapmayı kararlaştırdık. Böylece bu 
fikir ortaya çıktı ve hem doğa ile baş başa hem de karşılıksız sevginin en güzel örneği olan 
hayvanlarla böylesi güzel bir havada çok güzel bir gün geçirdiler, çok eğlendiler. Projeleri-
miz daha da yoğun olarak devam edecek” diye konuştu.

Gündoğdu Rotary Kulübü aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen ve 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasındaki Engelsiz İzmir Kongresini de 
destek veren kuruluşlar arasında yer alıyor. 

  

Rodos RYLA Semineri Başarıyla Tamamlandı

26-27 Ekim 2013 tarihinde UR 2470. Bölge Rodos Rotary Kulübü tarafından 
Uluslararası RYLA Semineri düzenlendi.  2440. bölgeyi kulüplerin seçip gön-

derdiği 12 genç temsil etti. Yunanlı dostların sıcak konukseverliği ve gençlerimizin et-
kin katılımı ile başarılı bir seminer gerçekleştirildi. Bu RYLA seminerine katılımcı genç 
gönderen kulüplere, RYLA’ya katılarak bölgeyi temsil eden Didim RK.’den GDB Mevlüt 
Gökdemir’e, bu RYLA seminerine Rodos dostluk gezisi nedeniyle vesile olan Fethiye Ro-
tary Kulübü Başkanı Hüseyin Nazlıel’e ve katılımcı gençlerin vize ve ulaşım işlemlerinde 
fedakarca destek olan Marmaris GDB Menderes Sarıgül’e teşekkür edildi.

2440. bölgenin Rotary Ormanı 
projesi hedefe yaklaşıyor

2440. bölgenin Rotary Ormanı pro-
jesi, 1 Kasım itibarı ile 10.001 fida-

na ulaştı. Dönem başında en az 10.000 fidan 
ile Rotary 2440. Bölge Ormanı oluşturulması 
hedeflenmişti. Bölge Rotaryenleri ve kulüp-

lerinin gayretleri ve projeyi sahiplenmeleri sayesinde projenin ilk etabı tamamlanıyor. 
Bursa Nilüfer RK, Bursa İnegöl RK, İzmir Gündoğdu RK , İzmir Konak RK  ve İzmir Kordon 
RK’ leri , 1000’er fidanlık korularını şimdiden oluşturdular. Diğer kulüpler de gayretleri 
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ve korularını oluşturmak için örnek projeler hazırlamaya devam ediyorlar. Her kulübün 
en kısa sürede  hedeflerini aşması bekleniyor. Fidan bağışları 31 Mart’da sona erecek 
ve bağışların mutlaka kulüp ismi ile birlikte, Rotary Ormanı için olduğunun belirtilmesi 
gerekiyor. Projeden sorumlu Toplum Hizmetleri Komite Başkanı Işıl Nişli, yeni yıl yakla-
şırken özellikle yılbaşı hediyeleri ve kermesler için Ege Orman Vakfının hazırladığı ve her 
birinin içinde ayrıca 5 fidan bağışı bulunan hediye paketlerinin değerlendirilebileceğine 
dikkat çekiyor.

Konak RK Toplum Liderleri Geliyor programı başladı 

Konak Rotary Kulübü, Rotaract Kulübü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi işbirliği ile gerçekleşen “Toplum Liderleri Geliyor” programı başladı. 2 

ay sürecek programdan Buca Eğitim Fakültesinde okuyan 100 öğretmen adayı fayda-
lanabilecek.

“Toplum Liderleri Geliyor Programı üniversite eğitimlerinin yanı sıra bu bilgilere ek 
değerler katmak üzere düzenlenmiş, mesleki, kişisel genel kültür seminerleridir” diyen Top-
lum Liderleri Geliyor Komite Başkanı Huriye Serter “Gençlerimiz program boyunca kişilik-
leri, bilgi birikimleri, deneyimleri ile ön plana çıkmış, bilimde, sanatta sporda, yönetim ve 
liderlikte kendini kabul ettirmiş pek çok başarılı kanaat önderi ile tanışıp konuşma fırsatı 
bulacaklar. Türk Tarih Prof. İlber Ortaylı ve teknoloji ve inovasyon içeren pek çok patente 
imza atmış Fütürist Düşünce Grubu Başkanı Alphan Manas İstanbul’dan gençlerimiz için 
gelecekler. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Kalkınma Ajansı Baş-
kanı Ali Nail Kubalı, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ile sohbet etme şansı bulup, 
örnek sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, İzmir’in ilk kurulduğu yer olan Smyrna’dan 
başlayıp, Agora, Kadifekale, Havra Sokağı gibi yerleri gezecekler” diye konuştu.

Konak Rotary Kulübü Başkanı Süreyya Perçin de “Yaklaşık 6 ay süren bir çalışmanın 
ürünü olarak kulübüm ve komite üyelerimin gayreti ve inancı ile birlikte böyle bir programı 
hayata geçirmekten dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Program Aralık ayında 
düzenlenecek sertifika töreni ile son bulacak.

10 Kasım için özel RYLA semineri düzenlendi

Yılın en anlamlı gününde, 10 Kasım 2013’de Bostanlı Rotary Kulübü, Çakabey 
Rotary Kulübü  ve Karşıyaka Rotary Kulüpleri Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) 

işbirliği ile  Özel RYLA semineri düzenlediler. EÇEV bursiyeri 46 öğrencinin katıldığı “Li-
derlik Ve Yaşamın Hızına Ayak Uydurmak” temalı seminerin eğitim koordinatörlüğünü   
Rtn. Gül Kırçıl gerçekleştirdi. Bölgenin RYLA’dan sorumlu görevlisi, bu anlamlı RYLA se-
mineri aracılığıyla  Rotary ile gençlerimizi buluşturan EÇEV yetkililerine, Berkay Eskina-
zi başkanlığında Bostanlı RK’ne, Banu Abacı başkanlığında Çakabey RK’ne ve Yasemin  
Reşitoğlu başkanlığında Karşıyaka RK’ne, 2440. bölge RYLA seminerlerine her zaman 
destek gösteren Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ve Eşi İclal Kardıçalı’ya, Geçmiş Dönem 

Guvernörü Güneş Ertaş’a, RYLA koordinatörü Gül Kırçıl’a, seminere katılan başkan ve 
Rotaryenlere ve komite üyesi Atlıhan Hünler ve K.Ulaş Birant’a teşekkür etti.

Mavişehir RK Evsahipliğinde Cumhuriyet Konseri 
Başarıyla Tamamlandı

Mavişehir Rotary Kulübünün evsahipliğinde Cumhuriyetin 90. Yıldönümü se-
bebiyle İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenen konser 

başarıyla tamamlandı. Salonun tamamen dolduğu konsere Rotary Toplum Birlikleri de 
katıldılar. Konserde TRT sanatçısı Melihat Gülses Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Osmangazi RK Klasik Otomobil Turu başarıyla 
tamamlandı

Osmangazi Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 
Bursa Klasik Otomobil Turunun dördüncüsü yapıldı ve her yıl arttığı görülen 

katılımla başarılı bir şekilde tamamlandı. Osmangazi Rotary Kulübü toplumun da ilgisini 
çeken bu aktiviteden elde ettiği gelirle hizmet projelerine kaynak sağlıyor. 

Karşıyaka Rotary Kulübü ‘‘Özenli Türkçe Kullanımı’’ projesi

Bir ulusun özgür ve bağımsız yaşayabilmesi için bir takım bağımsızlık sembol-
lerine sahip olması gerekir ve hiç kuşkusuz bağımsızlığın en önemli göstergesi 

dil ve bayraktır düşüncesinden hareket eden Karşıyaka Rotary Kulübü, Bölge Başkanı 
Esat Kırdaçalı’nın dönem hedeflerinden birisi olan “Özenli Türkçe Kullanımı” ile ilgili bir 
bölge projesi hazırladı. Projenin hazırlanma amacı, dilimizin korunması ve geliştirilme-



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

KULÜPLER’DEN HABERLER
sinin önemine dikkat çekmek için kamuoyunu ve gençlerimizi bilgilendirilmek ve bilinç-
lendirilmelerini sağlamak olarak belirlendi. Proje Ortakları arasında Konak Kent Konseyi, 
Ekin Koleji, EÇEV (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı) yer almakta.

Projenin hedef kitlesi olarak İzmir İli sınırlarında bulunan Orta okulların 7. ve 8. sı-
nıfları ile liselerin  9. ve 10. sınıfları tespit edil-
di. Katılım 8 okul ile sınırlı tutuldu. Katılımcı 
okul katkısı verecek kulüplerin Karşıyaka Ro-
tary Kulüp Başkanı Yasemin Reşitoğlu’na isim 
yazdırmaları gerekiyor. Proje ile ilgili görüşle-
rini açıklayan Başkan Yasemin Reşitoğlu “Bir 
ulusu yok etmek istiyorsanız önce dilini yok edin 
diyor Konfiçyus. Dil ulusun ve kültürün deva-
mında bu kadar önemli bir alandır. Günümüzde 
üzülerek görmekteyiz ki bilerek ya da bilmeye 
çalışmayarak bağımsızlaşmamızın en önemli 
göstergesini, başka dillerin etkilerine ya da geli-
şen teknolojik dile teslim etmekteyiz. Bir ülkenin 
Anadili, herkesin birbirini doğru anlaması için 
kullanılan ortak dildir. Köylüsü, kentlisi, işçisi, 

memuru, sanatçısı, bilim insanı yani bütün paydaşların kullandığı ortak dilidir anadili. Bu 
paydaşlar birbirini anlamakta güçlük çeken bir dil kullanırlarsa orada ulusal birlik ve bera-
berlik ruhu yok olur” dedi. İletişim için yaseminresitoglu@gmail.com’a başvurabilirsiniz.

 

Çekirge Rotary Geleneksel SERMER Şenliği gerçekleşti

Çekirge Rotary Kulübünün her sene SERMER - Spastik Engelliler Rehabilitasyon 
Merkezi yararına düzenlediği şenlik bu sene 29 Eylül 2013 tarihinde Bursa Cha 

Cha Restoran’da gerçekleşti.

Aydın RK Anne-
Baba Okulu 
Düzenledi

Aydın Rotary Kulü-
bü Ekim ayı için-

de Anne-Baba Okulu dü-
zenleyerek öğrenci velileri-
ne eğitim verdi. Veliler top-
lantıya büyük ilgi gösterdi.

Çakabey RK ilk kez ‘‘Disleksi Farkındalık Haftası’’ düzenledi

İzmir Çakabey Rotary Kulübü ülkemizde de oldukça az bilinen Disleksi (Öğrenme 
bozukluğu) ile ilgili farkındalık yaratmak hedefini bu dönem çalışmaları arası-

na ekledi. Türkiye’de Disleksi Farkındalık Haftası bulunmamaktaydı. Çakabey Rotary bu 
amaçla 1- 7 Kasım 2013 tarihini “Disleksi Farkındalık Haftası” olarak belirledi ve bu kap-
samda “Disleksi Farkındalığı yürüyüşünü düzenledi. 2 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 
14.00’da Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Leman Kültür Merkezi önünden başla-
yan yürüyüş, Konak Belediyesi bandosu eşliğinde Gündoğdu Meydanı’nda son buldu. Yü-
rüyüş esnasında dağıtılan el broşüleri toplumun büyük ilgisini çekti ve bu sayede Disleksi 
ile ilgili toplumsal bilinç oluşturulmaya başlandı. Mutlu olalım Projesi gönüllüleri, Disleksi 
Derneği, Psikologlar Dernegi, Izmir Müzisyenler Derneği yürüyüşe destek verdiler.

Einstein - Mozart - Leonardo Da Vinci gibi dahilerin de yaşadığı disleksi problemi 
erken yaşta farkedilebilir ve gerekli eğitimlerle desteklenirse ülkemiz ve belki de dünya 
için fark yaratacak bireyler yetiştirilmesi mümkün olabilecek. Dislektik bireyler normal 
veya normal üstü zekaya sahip oldukları için doğru yönlendirildiklerinde çok farklı yeti-
lere sahip bireyler olarak karşımıza çıkabilirler. 

Göztepe RK’nden İzmir’in Renkli Yüzü-Engelsiz Eller 
Projesi açılışı

Göztepe Rotary Kulübünün İzmir’in Renkli Yüzü Engelsiz Eller Projesi açılışı 8 
Ekim 2013 tarihinde gerçekleşti. Bu Proje kapsamında Konak Belediye Başkanı 

Hakan Tartan’ın kulübe tahsis edilen Güzelyalı Fuat Göztepe Parkında mevcut Amfitiyat-
ro binasının yüzey ve merdivenleri  Göztepe Rotary Kulübü ve Ege Üniversitesi GSYMO 
Seramik Bölümü işbirliğinde Rotaract ve  Rotaryenlerin fiili çalışması ile sanatsal an-
lamda renkli mozaik seramiklerle kaplandı ve bırakılan boşluklara ODER otistik çocuklar 
okulu ve Aşık Veysel Görme engelliler okulu öğrencileri ile Mavi Balon anaokulu öğren-
cilerinden oluşan 140 çocuğun seramik üzerine alınan el izleri geniş katılımlı bir tören 
ile yerleştirildi. Aynı törende Göztepe Spor Kulübünün efsane futbolcu, yönetici ve çalı-
şanlarından oluşan toplam 38 kişiye onur ve şükran belgeleri sunuldu. Tören ana okulu 
öğrencilerinin şarkı ve gösterileri ile son buldu.
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Beyoğlu RK’nden Okulumuz Depreme Hazırlanıyor projesi

Beyoğlu Rotary Kulübü, “Okulumuz Depreme Hazırlanıyor” Projesi kapsamında 
Türkiye Deprem Vakfı’nın (TDV) “Depreme Hazırlıkta En İyi Uygulamalar” çalış-

maları çerçevesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeTürkiye Deprem Vakfı 
ve Beyoğlu Rotary Kulübü destekleriyle bir proje uygulamaya başladı. Proje kapsamında, 
özel olarak hazırlanmış MODSEA- (Mobil Deprem Similasyon Eğitim Aracı) içinde, Ko-
caeli depreminin şiddeti yüzde 40 azaltmış olarak bizzat yaşatılmakta ve deprem konu-
sunda eğitim verilmekte. 2012-2013 öğretim yılında İstanbul’da ilköğretim okullarında 
Beyoğlu Rotary Kulübü olarak 20.000 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi.

Projenin amacı, Deprem konusunda, kişilerin bilgi eksikliğini gidermek, yanlış yak-
laşımlar, çaresizlik ve korkular yerine, farkındalık ve güven duyguları kazandırmak olarak 
belirlendi. Okul yönetiminin, öğrencilerin ve velilerin çalışmalara katılmalarını sağlamak, 
bunları kamuoyunda paylaşarak doğru yönde bilinçlenmeye katkıda bulunmak, proje-
nin ikinci hedefi olarak tespit edildi. Böylece deprem nerede ve ne zaman yaşanırsa ya-
şansın, en az can kaybı ve hasarla atlatılabilecek. Bu bilinçle toplumun her kesiminde 
“Depremden Korunma Kültürünün” oluşturulmasına çalışılmakta.

  

Projenin bu yılki faaliyetinde, 2013-2014 öğretim yılı içinde, İstanbul’da 100 okulda 
50.000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmekte. Beyoğlu Rotary Kulübü olarak belirlenen 
hedef, 2013-2014 eğitim yılında 30 okulda bu projeyi uygulamak. Bir okul için bu projeyi 
uygulamanın maliyeti 2.000 T.L civarında. Bu parayı TDV‘na ödeyerek bir okula eğitim 
vermek mümkün. Beyoğlu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mualla Oktay, bölgedeki di-
ğer kulüplere de seslenerek projede birlikte çalışmak istediklerini belirtiyor ve projenin 
bölge projesi olmaması için bir sebep olmadığını belirtiyor. Projeyle ilgilenenler, Türkiye 
Deprem Vakfından Süheyla Sezan ile temasa geçebilirler.

Galatasaray Rotary Kulübü Kitap Kardeşliği Projesi

Galatasaray Rotary Kulübü, Kitap Kardeşliği Projesine 93 kitap ile katıldı. Bölge-
den temin edilen stickerler kulüp toplantısında Rotaryenler tarafından kitap-

lara yapıştırıldı ve şehrin çeşitli noktalarına bırakılarak, pek çok kişinin ufkunun genişle-
mesine imkan sağlandı.

Şişli Rotary Kulübü sponsorluğunda 114 KOYE Eğitmeni 
yetiştirildi

Bölge Okuma Yazma ve Eğitim Komitesi, Kağıthane ilçesinde, Şişli Rotary Ku-
lübü sponsorluğunda 114 KOYE ( Kolaylaştırılmış Okuma Yazma Eğitimi ) öğ-

retmeni yetiştirdi. Kağıthane Kaymakamı, Milli Eğitim Müdürü ve Halk Eğitim Müdürü 
ile Rotary 2420. Bölge Federasyonu Okuma – Yazma Komitesinin ortaklaşa imzalamış 
oldukları protokola istinaden, 9 – 10 Kasım 2013 tarihinde ilçedeki 114 öğretmen, 2 tam 
gün süren Eğitici Eğitim Seminerine katılarak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını 
almaya hak kazandılar.

Uluslararası Rotary’nin önerdiği okuma – yazma yöntemi olan KOYE tekniği ile kurs 
açacak olan bu öğretmenlerimiz sayesinde, dönem hedeflerine ilave olarak en az 3000 
kişi daha okur – yazar hale getirilecek. 2420. Bölge Okuma – Yazma Komitesi üyesi Ba-
har Yaykın ve Meral Akgün tarafından ilçe öğretmenlerine verilen eğitim seminerinde 
komite başkanı Nezih Bayındır önderliğinde, komite üyeleri Arif Demirel, Işık Köker, Bel-
kıs Bayındır, Melek Yıldız ve Handan Peşkircioğlu aktif görev alarak başarılı bir seminer 
gerçekleştirdiler.

İki günlük yiyecek, içecek ve kırtasiye ihtiyacının Şişli Rotary Kulübü tarafından 
karşılandığı KOYE Eğitmeni Yetiştirme Seminerinin bir başka güzel noktası da, tüm öğ-
retmenlere Rotary’nin ve projelerinin tanıtılması, bazı öğretmenlerden gelen Rotaryen 
olma talepleri ve Kağıthane ilçesi öğretmenlerinden oluşan, bir Rotary Toplum Birliği 
kurulmasının ilk adımlarının atılması oldu.



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

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

ARALIK 1972

KASIM 1960

Çocuk felcine 1 milyon 
dolarlık destek

Hindistan’ın filantropist iş 
kadınlarından Rajashree 
Birla, Eylül ayında Çocuk 

Felci kampanyasına 1 milyon dolar 
katkı yapacağını açıkladı.
Bu son katkıyla Birla’nın çocuk felcine 
yaptığı toplam bağış rakamı 7,2 milyon 
dolara yükselmiş bulunuyor. 
Bu bağış Bill & Melinda Gates 
Vakfının 1’e 2 katkısı kapsamında 
değerlendirilecek ve böylece Global 
Çocuk Felcini Yoketme girişimi (GPEI) 
için 3 milyon dolarlık fon temin 
edilmiş olacak. 
“Rotary ve partnerlerinin çabaları 
sayesinde - bu partnerler arasında 
Hindistan Sağlık Bakanlığı, Dünya 
Sağlık Örgütü WHO, UNICEF, 
CDC (ABD Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezleri), Gates Vakfı ve 
diğer organizasyonlar bulunuyor - 
Hindistan çocuk felcinden kurtulmuş 
bulunuyor” diyen Birla, “bundan 
sonra Nijerya, Afganistan ve Pakistan’ı 
da çocuk felcinden arındırmak 
insanlığa borcumuzdur ve bunu en 
kısa zamanda gerçekleştirmeliyiz” 
dedi.

ÇOCUK

SON
FELCİNE

Şimdi Bitiriyoruz

Japonya’da 17. yüzyılda 
başlayan ve tahta üzerine 

uygulanan özel baskı yöntemine 
“yüzen dünyanın resimleri” 

anlamına gelen ukiyo-e  
denilmektedir. Bu geleneksel 
sanatın son sanatçılarından 

biri Ando Hiroshige idi 
ve  onun Edo’nun yüz ünlü 

görünümü adlı serisinin bir 
resmi Kasım 1960 dergisinin 

kapağını süsledi. 118 resimden 
biri olan kapak, Edo’daki en 

eski ve en ünlü tapınaklardan 
Asakusa’daki tanrı Kanon’un 

tapınağının girişini resmediyor. 
Tapınak 7. yüzyılda inşa 

edilmiş.  

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

Kanada’nın kuzeyinde yer alan 
Cape Dorset, sivri dağ tepeleri, 
derin vadiler, dik yamaçlı 
fiyordlar ve kilometrelerce 
buzulun yer aldığı arktik bir 
görünüm arzetmekte. Bölgede 
yaşayanların %90’ı İnuit yerlileri. 
İnuit Sanatı Başkenti de olarak 
bilinen Cape Dorset, 1950’den 
beri resim, baskı ve oyma 
merkezi olarak da biliniyor. 
Nüfusunun %22’sinin sanat 
üzerine çalıştığı bu kasaba, 
Kanada’nın en sanatçı yöresi 
olarak biliniyor. Aralık 1972 
dergisinin kapağı, Cape Dorset 
sanatçısı tarafından fok derisi 
üzerine kesilerek yapılmış bir 
eserdi. 



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,220,115 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,558
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 133,860
Ku lüp ler:  ............................................................... 5,820
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 365,125
Ku lüp ler:  ............................................................. 15,875
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 174,547
Top lu luk ................................................................. 7,589
Arch C. Klumph Society üyeleri ............................ 328
Pa ul Har ris Dost la rı:  .................................... 1,310,366
Ma jor Do nors ...................................................... 14,482
Va kıf Be ne fak tör le ri ........................................... 86,588
Be qu est So ci ety Mem bers ................................... 7,812
Not: Ra kam lar 30 Mayıs 2013 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. Bağış yapanların ra-
kamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 81 2,176
2430: Bölge: 88 2,225
2440. Bölge: 65 1,679
TOPLAM 234 6,080
** UR İstatistiklerine göre

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Sydney, Avustralya, 2014 (1 - 4 Haziran)
Seoul, Kore, 2016
Atlanta, Georgia, ABD 2017

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Tanaka 100 yıllık 
barış kutlamalarına katıldı

2-3 Eylül tarihlerinde, UR geçmiş dönem başkanı Sakuji 
Tanaka,Hollanda’nın barış ve adalet sembolü 
olarak bilinen La Hay şehrinde Barış Sarayının 100. 

yıl kutlamaları için dünya liderleriyle biraraya geldi. İki gün süren 
“Andrew Carnegie’nin yolunda Barış Filantropisi ve Barış Eğitiminin 
Devamı Kutlamaları” sempozyumu, yaklaşık bir ay süren 100. yıl 
kutlamalarının bir parçası olarak düzenlenmişti.

1913 yılında inşaatı bitirilen ve Carnegie’nin bağışıyla 
tamamlanan Barış Sarayı, Uluslararası Adalet Mahkemesi, ve 
Arbitrasyon Mahkemesine ev sahipliği yapıyor. 

Rotary’deki başkanlığı döneminde barışı vurgulayan Tanaka, 
sempozyumda yaptığı konuşmada Rotary’nin barışa olan uzun 
vadeli taahüdünü hatırlattı ve 11 yıldır sürdürülmekte olan Rotary 
Barış Merkezleri programının, barış ve ihtilafların çözümü için 
liderler yaratmadaki rolüne değindi: “Dünyada bizimkinin benzeri 
bir program daha yok. Talebelerin farklılıkları inanılmaz. Düzinelerle 
ülkeden ve değişik geçmişlerden geliyorlar. Hepsi daha barışçı bir dünya 
için programa katılıyorlar ve bu program özledikleri dünyayı daha 
yakınlaştırıyor.” 

Toplantı esnasında yaklaşık 12 lider barış eğitiminin ve nükleer 
silahsızlanmanın öneminden bahsetti. Konuşanlar arasında 
Andrew Carnegie’nin büyük büyük torunu William Thompson da 
bulunuyordu. Ted Turner’ın Birleşmiş Milletler Vakfına yaptığı 1 
milyar dolarlık bağışı yöneten Gillian Sorenson ve UNESCO’nun 
direktörü Federico Mayor da konuşmacılar arasındaydı.

Kutlamalar kapsamında bir resepsiyon, gala ve Barış Sarayı 100. 
yıl Sergisinin La Hay Belediye Binasındaki açılışı vardı. Sempozyum, 
Carnegie Vakfı ve Uluslararası Barış Müzeleri Ağı (International 
Network of Museums for Peace) tarafından organize edildi. 

“Çalışmaları ve kaynakları ne kadar çok olursa olsun, barış bir kişi 
ya da bir hükümet tarafından yaratılamaz. Barış hepimiz aynı amaç 
için çalışırsak gerçekleşebilir” diyen Tanaka, La Hay’deki Rotary 
kulüplerinin de özel olarak organize ettiği mini bir sempozyuma da 
katıldı.

2012-13 dönemi vakıf ödülleri açıklandı
Rotary Vakfının 2012-13 dönemi Seçkin Hizmet ödülü (Dis-

tinguished Service Award) ve Üstün Hizmet ödülüne (Citation 
for Meritorious Service) hak kazananlar açıklandı. Seçkin Hizmet 
Ödülü, vakfın aktif hizmet için verdiği ve bölgenin dışına da ula-
şıp kalıcı olan faaliyet için verilen en büyük ödül. Bu ödülü hak 
kazanabilmek için, Rotaryenlerin Üstün Hizmet Ödülü almış ol-
maları ve bunun üzerinden en az dört yıl geçmiş olması gereki-
yor.  Üstün Hizmet Ödülü, bir yıldan uzun bir süre Vakfa anlamlı 
aktif hizmet yapmış olanlara veriliyor. Her Rotaryen bu ödül için 
aday gösterebiliyor ancak adaylıkların bölge guvernörleri tarafın-
dan onaylanması gerekiyor.

44 kişi Seçkin Hizmet Ödülüne, 169 kişi de Üstün Hizmet Ödü-
lüne hak kazandı. Bu yıl ülkemizde 2430. bölgeden N. Altan Ars-
lan, Üstün Hizmet Ödülünü aldı.  
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Erkeklerin eşlerine cevabı   
Bir grup kadın, bir seminerde birara-
ya gelerek eşlerle nasıl mutlu bir ilişki 
yaşanabileceği konusunu değerlendiri-
yorlarmış. Semineri organize edenler 
kadınlara sorular sormuşlar: 
Kaçınız kocasını seviyor?
Tüm kadınlar ellerini kaldırmış.
Daha sonra ikinci soru gelmiş: En son 
ne zaman kocanıza onu sevdiğinizi 
söylediniz?
Bazı kadınlar bugün, bazıları dün, ba-
zıları da hatırlamadıklarını belirtmiş-
ler.
Bunun üzerine kadınların cep tele-
fonlarını alıp eşlerine aşağıdaki mesajı 
göndermeleri istenmiş:
Tatlım, seni seviyorum.
Bu mesajdan sonra kadınların telefon-
larını değiştirerek mesajları okumaları 
istenmiş. Cevaplardan bazıları şöyle:
- Hey çocuklarımın annesi, hasta mı-
sın?
- Şimdi ne oldu? Yine mi arabayı çarp-
tın?
- Ne demek istediğini anlamıyorum.
- Şimdi ne yaptın? Bu sefer seni affet-
meyeceğim.
- ?!?
- Fazla uzatma da ne kadar istiyorsun 
çabuk söyle.
- Rüya mı görüyorum? ??????
- Bugün bu mesajı kime çektiğini söy-
lemezsen seni öldürürüm.
- Kaç defa sana artık içmemen gerekti-
ğini söyleyeceğim?
ve en iyisi...
-Siz kimsiniz?

●●●

Korku nasıl yenilir
Adamın birinin, iş dönüşü indi-

ği durak ile evinin arasında  mezar-
lıktan geçen kestirme  bir yol varmış. 
Ancak korkusundan hep uzun yolu 
kullanıyormuş. Bir gün arkadaşları-
na dert yanmış:

Gecenin köründe  yorgun argın 
eve dönüyorum, yağmur, çamur, so-

ğuk ama korkudan kestirme yolu    
kullanamıyorum. On -onbeş dakika 
fazladan yürüyorum.

 Arkadaşları akıl vermişler:
Bir psikoloğa git, bu korkunu 

onun yardımıyla yenersin.  
Adamın aklına yatmış, gittiği psi-

kolog  ona ölülerin bu dünyaya mü-
dahale edemiyceğini, zaten bugüne 
kadar kimseye  bir zararları dokun-
madığını, korkması için hiç bir sebeb 
olmadığını uzun uzun anlatarak şöy-
le bir tavsiyede bulunmuş:

Mezarlığı sevdiğin birşarkı veya  
türküyü çığırarak  koşa koşa geç.

Adamın aklına yatmış, ertesi ak-
şam mezarlığa girip koşmaya başla-
mış: aklına tek bildiği türkü olarak 
askerde sabah koşularında koşarken 
söyledikleri  ‘ay akşamdan ışıktır’ 
gelmiş: olanca sesiyle: ay akşamdan 
ışıktır diye başlamış. Aynı anda yüz-

lerce etrafında kişilik bir koro :
 Yaaaylalar, yaylalaaar

●●●

Biraz da gülelim
-Ben hiç anlamıyorum ya, madem 

ki okumanın yaşı yok, bırakın gençli-
ğimizi yaşayalım, ilerde okuruz.

 -Doktor 3 ay ömrünüz kaldı de-
yince “Başhekimin yakınıyım” dedim. 
6 ay daha uzattı. İşi bilecen abi.

-Millet ruh ikizini buluyor, ben 
15 dakikadır çorabımın diğer tekini 
bulamadım. Nerde yanlış yapıyorum 
acaba?

-Annemin damatları için yoru-
mu: “Bütün öküzler de bizi buluyor, 
nasıl ot yetiştirdiysem artık.”

-Eşofman takımı almaya gittim. 
Param yetmedi sadece altını aldım, 
üstü kalsın dedim. Havam oldu.

●●●

Rotary’nin sadece dünyada yaygın olduğunu sanıyordum

Gülerek, Keyif Alarak
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2420. Bölge Konferansı

16 - 19 Mayıs 2014

Kaya Palazzo Hotel 
Belek - Antalya

İletişim
Incenta Turizm
0212 346 8999

info@incentatravel.com

INCENTA TURİZM

2440. Bölge Konferansı

1 - 4 Mayıs 2014
Bodrum Hilton 

Türkbükü Resort & SPA
İletişim

Hande Arslanalp
0232 464 7060

hande@italtur.com.tr

Gündoğdu Rotary Kulübü

2440. Bölge 
BES ve Asamblesi

10 - 14 Nisan 2014
Pine Bay Hotel

Kuşadası - Aydın

İletişim
Hakkı Davas

0532 287 9940
davasiplik@davasiplik.com

Söke Rotary Kulübü

2430. Bölge 
BES ve Asamblesi

2 - 6  Nisan 2014
Xanadu Otel

Belek - Antalya

İletişim
Can Çığırcan

0532 421 9549
 canlc80@gmail.com

Tandoğan Rotary Kulübü

2420. Bölge 
BES ve Asamblesi

17 - 20 Nisan 2014
Xanadu Otel

Belek - Antalya

İletişim
Hakan Atmaca
0262 653 5949

atmacaizmit@gmail.com

Tuzla Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

22 - 25 Mayıs 2014

Starlight Convention Center
Side - Kızılağaç - Antalya

İletişim
Nahit Renda

0532 294 8764 
nahitrenda@mynet.com

Kavaklıdere Rotary Kulübü
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