UR Başkanı Gary C.K. Huang’ın Türkiye ziyareti

U

luslararası
Rotary
2014-15 dönemi başkanı Gary C.K. Huang,
Ekim ayının ikinci yarısında Türkiye’yi ziyaret etti. Huang, 109 yıllık Rotary tarihinde ilk
Çinli dünya başkanı olmanın gururunu yaşadığını belirterek, 206 ülke
ve coğrafi bölgede 1,2 milyondan
fazla Rotaryenle temsil edildiğimizi, dünya genelinde otuzdörtbinden
fazla Rotary kulübünün olduğunu
belirterek, bu sivil toplumun önemine dikkati çekti.
Dünya genelindeki Rotary kulüpleri sayesinde ülkelere ve bölgelere ulaşabilme şansı yakaladıklarını
vurgulayan Huang, şunları kaydetti:
“Kulüp olarak sağlıktan eğitime, teknolojik gelişmelerden çevreye birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Bizim siyasi ya
da dini bir yönümüz yok. Herkes bizim
için aynı. Toplumumuzun içindeki herkese yardıma hazır olduğumuzu göstermek için buradayız ve bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz.”
UR Başkanı Gary C.K.Huang,
döneminde Rotary’nin tanıtımı için
“Rotary Günleri” adı altında etkinlikler düzenlenmesi ve Rotary’nin topluma tanıtılması ve daha yaygın bir
şekilde tanınması için bu aktivitelerin düzenlenmesini istemişti.
Her üç bölgemizde de bu kapsamda “Rotary Günleri” adı altında düzenlenen aktiviteler, toplumun yaygın bir şekilde gezdiği mekanlarda
düzenlendi ve UR Başkanı Huang’ın
belirtmiş olduğu kapsam doğrultusunda Rotary’nin topluma tanıtımı
gerçekleştirildi.
2420. bölgede İzmir’de Dominik
Caddesi’ndeki Rotary Günü etkinlikleri çerçevesinde dans gösterileri,
kukla tiyatrosu gösterileri yapıldı.
Konserler ve halk oyunları gösterileri
sunuldu. Gün boyu süren etkinlikler

UR Başkanı’nın 2440. bölgeyi ziyareti esnasında düzenlenen Rotary günlerinde
Rotaryenlerle çekilmiş olan resimleri
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Uluslararası Rotary Başkanı Gary C. K. Huang ve eşi Corinna, Türkiye’yi ziyaretlerinde 2430. bölgenin kulüplerinin gerçekleştirmiş
olduğu “Temiz Su” projesinin açılışını yaptı. Projenin alışılmışın dışındaki özelliği, “Temiz Su” olarak adlandırılan kavramın, diş hekimleri
tarafından kullanılan suyun özelliği ile ilgili olmasıydı.

İzmirliler tarafından geniş bir katılım ve ilgiyle izlendi. Sponsor firmalar tarafından bu özel güne katılanlara ikram sunumları yapıldı.
2430. bölgede ise, Ankara’nın
Tandoğan, Koru, Gaziosmanpaşa, Adana’nın Beş Ocak ve Seyhan
Rotary kulüplerinin gerçekleştirdikleri “Temiz Su” projesinin açılışı, Adana’da UR Başkanı Gary Huang ve eşi Corrinna Huang ile 2430.
Bölge Guvernörü Korhan Atilla ve
eşi Aylin Atilla’nın katılımlarıyla
yapıldı. Bilindiği gibi, Uluslararası Rotary’nin ana hizmet başlıklarından biri, toplumda temiz su kullanımı ve sanitasyon projesidir. Bu
projenin ilginç yönü, belki de hiç birimizin bilmediği veya önemsemediği bir konu ile ilgili idi. Hepimiz şu
veya bu nedenle diş hekimine gitmişizdir. Acaba diş hekiminin ağzımızı yıkamak için kullandığı su konusunda bilgimiz var mı? Bu bağlamda
dişhekimliği tedavisinde hasta ağ-

zında kullanılan suyun kalitesi, temizliği ve dekontaminasyonu çevre
ve toplum sağlığı açısından büyük
önem arz eder. Hasta ağzında kullanılan suyun mikrobiyolojik açıdan
total bakteri miktarı 200 cfu/ml altında olmalıdır. Çukurova Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastanesinin tüm kliniklerinde kullanılacak suyun sanitasyonu için bilimsel
hedeflere yönelik bir sistem planlanıp
tesis edildi.
Yapılan bu hizmetle amaçlanan
temiz su kalitesine erişildi. Çukurova
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Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Diş Hastanesinin tüm kliniklerinde
kullanılacak bu temiz ve dekontamine sudan yılda 123.000 hasta yararlanacak.
Kısa bir özet olarak UR Başkanı
Gary C. K. Huang’ın ülkemizi ziyareti ile ilgili bilgileri kısa bir özet olarak vermeye çalıştık. Önemli olan bir
UR Başkanının ülkemize gelmesi ve
Türk Rotaryenlerinin yaptıklarını
yerinde izlemesi idi. Her üç bölgemizin de bunu başardığını düşünüyoruz.

