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ir yarı yılı bitirmek üzereyiz. Kulüplerimizin yoğun faaliyetleri bölgelerimizde hizmetleri yaygınlaştırırken, uluslararası alanda görev alan Türk Rotary liderleri de bazı
organizasyonların ülkemizde gerçekleşmesini temin ediyorlar.
Bunlardan biri olan “Rotary Enstitüsü 2015 Zone 20B
Antalya” organizasyonu 2 – 8 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya
Mardan Palace’da UR 2430. Bölge Rotaryenleri tarafından Convener
RID Şafak Alpay liderliğinde yapıldı. Uluslararası Rotary Başkanı
K.R. “Ravi” Ravindran ve eşi Vanathy başta olmak üzere URD ve UR
Başkan Yardımcısı Greg Podd, URD ve UR Saymanı Per Hoyen, URD
ve İcra Kurulu Üyesi Robert Hall, TRF Başkan Temsilcisi Sam Owori,
TRF Mütevelli Heyet Üyesi Julio Sorjus, TRF Mütevelli Heyet Üyesi
Örsçelik Balkan, PRID Philip Silvers, PRID Gideon Peiper ve eşleri
ülkemizin konuğu olarak bizlerle birlikte oldular. “Mülteci Sorunu
ve Rotary”, “Rotary’de değişim”, “Rotary’nin Geleceği Hakkında
Görüşler” den sonra yedi farklı konuda paralel oturum yapıldı.
“Yasama Konseyi oturumu” ile dolu dolu bir enstitü başarıyla
tamamlandı.
Dergimizin bu sayısının kapağında ve derginin sayfalarında GDG Akın Gökyay’ın satranç tutkusu sonucu ortaya çıkan
ilginç bir öyküyü bulacaksınız. “Dünyanın En Büyük Satranç
Koleksiyonu”na sahip, Türk Rotary’sinin yakinen tanıdığı GDG.
Akın Gökyay, hobiden tutkuya uzanan 40 yıllık satranç yolculuğunu Ankara’da müzeye dönüştürdü. GDG Gökyay’ın 1975 yılından
bu yana 6 kıtada 103 ülkeden toplanan ve 2012 yılında, Guinness
Rekorlar Kitabı’na giren 412 satranç takımı ile birlikte toplam 549
satranç takımının sergilendiği 1,008 m2 kapalı alana sahip müze,
Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümünde kapılarını ziyaretçilere
açtı. Müze, gezenleri dünya yolculuğuna çıkarırken, diğer taraftan
satranç eğitimi verecek çalışmaları gerçekleştirecek, kuracağı satranç kulübü ile de gençlere turnuvalara katılma, kendinlerini geliştirme imkanı sağlayacak. Müze bünyesinde bulunan çok amaçlı
salonlarda sosyal aktivitelere yer verilmektedir. Akın Gökyay’ı bu
hizmetinden dolayı kutluyoruz.

SAYFA 6 - 7

SAYFA 13 - 15
ZON 20B ENSTİTÜSÜ

ROTARY DÜNYASI

Başkanın Eylül - Ekim
mektupları

Uluslararası Rotary’nin
Antalya’da yapılan Zon
Enstitüsü

21- GDG Ekrem Yazar
22- Kulüplerden haberler
34- UR’den haberler

BAŞKAN’IN MEKTUBU

SAYFA 8

VAKIF PENCERESİNDEN
Ray Klinginsmith’in
mektupları

SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER

Dünyada Rotary Kulüpleri
neler yapıyor?

SAYFA 16-20

40 YILLIK SATRANÇ TUTKUSU
MÜZEYE DÖNÜŞTÜ
GDG Akın Gökyay’ın
satranç merakı, sonunda
Guiness rekorlar kitabına
giren bir müze ile taçlandı.

KAPAK RESMİ: GDG Akın Gökyay’ın Satranç Müzesinde yer alan bir oyun seti.
“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup,
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ahmet S. Tükel
Yayın Kurulu
DG Reha Akın, DG Canan Ersöz,
GDG Korhan Atilla,
GDG Selim Yeğen, Nedim Atilla,
GDG Kemalettin Erbilgin,
Ahmet S. Tükel
Yönetim Kurulu
GDG Güneş Ertaş (Başkan), GDG
Gündüz Hekimgil, GDG Akın Gökyay,
GDG Murat Öz, Ahmet S. Tükel
Rotary Dergisi iki ayda bir
yay ınlanır.
Dergide yay ınlanan yazıların
fik ir sorumluluğ u
yazı sahiplerinindir / Dergide yer
alan yazılar “Rotary Dergisi” adı
belirtilerek iktibas edilebilir.
İLAN TARİFESİ
Arka Kapak
1.000,00 TL
Orta iki sayfa
1.400,00 TL
İç Kapaklar
850,00 TL
İç Kapak Karşısı
850,00 TL
İç Sayfalar
800,00 TL
Yarım Sayfa
450,00 TL
KDV Hariçtir
Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın
(İki ayda bir yayınlanır)
Her türlü haberleşme adresi:
Ahmet S. Tükel
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D:405
Kavala Plaza, Çankaya İZMİR
Tel: (232) 461 96 42 - 441 05 16
Fax: (232) 441 14 21
e-mail:rotarydergisi@gmail.com
Osman Kaya
Tel: (212) 212 02 40
okaya@universaldil.com.tr
Bask ı ve Hazırlık:
Tükelmat A.Ş.
Bask ı tarihi: 14 Aralık 2015
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Kasım
Barış için çalışan bir Rotary

1

Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı K.R.Ravindran’ın
konuşmaları ve başkanla
ilgili haberleri
www.rotary.org/officepresident adresinde
bulabilirsiniz.

991 yılının Haziran ayının sonuna doğru, güneşli bir günde, Sri Lanka’nın
Colombo şehrinde yoğun trafikte bir minibüs yol almaktaydı. Araç, trafiği atlatıp şehrin kuzey banliyölerinin birinde Savunma Bakanlığının İleri
Komutanlık Merkezi önüde durdu. Güvenlik görevlileri arama için aracı durdurdular. O anda, aracı kullanmakta olan iki intihar bombacısı taşımakta oldukları
binlerce kilo plastik bombayı patlattılar.
Binanın çatısı tamamen uçtu. Enkazın parçaları her tarafa dağıldı. Toplamda
21 kişi öldü ve 175 kişi yaralandı. Bunların içinde binanın yanında bulunan kız
okulundaki öğrenciler de vardı. Patlamanın olduğu yerden bir kilometre uzaktaki
evimde tüm camlar kırıldı. Eşim patlama sesinin geldiği yere, kızımızın da gittiği
okula doğru koşmaya başladı.
Kızımız dokuz yaşındaydı. O sabah kalem kutusunu evde unutmuştu. Patlamanın olduğu anda kırtasiyeciden aldığı yeni kalemleri incelemekteydi. Bir anda
korkunç patlama etrafı tozu dumana katarken, insanlar feryat içinde, yaralı ve koşarken bir el onu okulun bahçesinin içine doğru çekti. Annesi gelip onu her tarafı
cam kırıklarıyla dolu evimize getirene kadar orada bekledi.
Sri Lanka bugün yılda iki milyon turistin geldiği ve barış içinde kalkınan bir
ülke. O savaş artık anılarda kaldı ve bir millet olarak bizler parlak bir geleceğe bakıyoruz. Ancak bir çok ülke aynı şeyi söyleyemez. Bugün dünyada şimdiye kadar görülmemiş
sayıda ülke ihtilaf halinde. Dünyada rekor sayılan 59.5 milyon kişi savaş ve şiddet nedeniyle
yerlerinden ayrılmak zorunda kalmış durumda.
Tüm bunlara rağmen bizler Rotary’de barışın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunu idealizm için değil, tecrübeye istinaden söylüyoruz. En çözümsüz ihtilafların bile insanların
savaştıkları takdirde kaybedecekleri şeylerin beraber çalışmaları durumunda elde edeceklerinden çok daha fazla olduğunu anladıklarında anlaşabildiklerini gördük. Barışa tamamen
radikal bir yaklaşım sergileyen “Rotary Barış Bursiyerlerinin” çalışmalarında neler gerçekleşebileceğini gördük. Rotary Vakfımız kanalıyla barış bursiyerleri ihtilafları önleme ve çözme konusunda uzman olmaktalar. Hedefimiz, onların sadece savaşları durdurmak için yeni
yöntem bulmaları değil, ama savaş başlamadan engelleyebilecekleri yöntemleri geliştirmeleri.
Programı bitiren yüzlerce kişi arasında karşıt iki taraftan iki Sri Lanka’lı beraber okula
gittiler. Derslerin ilk haftasında, her ikisi de kendi görüşlerinin haklı olduğunu hararetle savundular. Ancak haftalar geçtikçe, birbirlerinin bakış açılarını daha iyi anlamaya başladılar.
Bugün ikisi çok iyi dost oldular. Onları tanıdığımda ve hikayelerini anlattıklarında, bana
ümit verdiler. Şayet Rotary, 25 yıl süren bir acı ve öfkenin üstesinden gelebiliyorsa, o zaman
gerçekten ileride bizim için ne var?
Şiddete karşı şiddetle savaşamayız. Ama eğitim, anlayış ve barışı kullanarak savaşırsak,
hizmetimizle dünyaya bir armağan bırakmış oluruz.

K.R.RAVINDRAN
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Aralık
Yaşamın bize vermiş olduğu hediyeleri paylaşalım

K

anada ordusu 1945 yılında Hollanda’yı kurtardığında ülkeyi açlık sınırında bulmuştu. Bir çok insanın çektiği acıyı gören ve özellikle de çocukların yüzlerindeki ifadeden etkilenen Appeldorn civarında görevli dört Kanadalı çavuş, o yıl noelde mümkün olduğu kadar çok çocuğu memnun edebilmek
için çalışmaya karar verdiler.
Arkadaşları arasında dolaşarak çikolata, ciklet, şeker ve çizgi roman toplamaya başladılar. Boş zamanlarında ahşap ve tellerle oyuncak kamyonlar yaptılar, atılmış ahşap ile bloklar oluşturdular. Bir tanesi, askeri polis riskini bile
göze alarak sigara hakkını karaborsada sattı ve bezden yapılmış bebekler satın aldı. Her biri uzun zamandır ayrı kaldıkları ailelerini de düşünmekteydi. Enerjilerini, daha iyi bir Noel geçirtmeyi hedefledikleri çocuklara odakladılar.
1 Aralık’ta, ayın başında dört torba hediye hazırlanmıştı. Askerler ayın 25’ini iple çekmekteydiler.
Ancak iki gün sonra, 6 Aralık’ta Kanada’ya dönmeleri için emir geldi. Duruma oldukça sıkılan askerler,
en iyi yaklaşımın, hediyeleri yakında bulunan bir yetimhaneye götürüp orada Noel’e kadar saklamalarını istemek olduğunu düşündüler.
Hollanda’dan ayrılmadan bir gece önce, biri takma beyaz sakal ve kırmızı kukuleta takmış dört asker, yetimhanenin yolunu tuttular. Yolda giderken, noele henüz vakit varken, kilise çanlarının çalmasına, evlerde ışıkların yanmasına oldukça şaşırdılar. Karda yürüyerek yetimhaneye yaklaştıklarında,
pencereden yaklaşık iki düzine çocuğun akşam yemeği için birarada olduklarını gördüler. Savaş henüz
bitmişti ve yiyecek temini halen oldukça zordu. Çocukların yüzleri ince ve solgundu.
Noel Baba kılığındaki asker kapıyı kuvvetli birşekilde üç kez çaldı. Biranda içerideki çocukların sesleri kesildi; bir rahip kapıyı açtı. Kibar bakışı arkasındaki çocukların bağrışmalarıyla ve noel baba kılığındaki askerin etrafını sarmalarıyla rahip şoka girdi. Üç hafta önce olmasına rağmen Noel Baba tam
zamanında gelmişti. Çünkü Hollanda’da “Sinterklaas” (Santa Claus) olarak bilinen karakter, geleneksel
olarak 5 Aralık akşamı gelirdi.
Bir saat boyunca çocuklar paketleri açarak içindeki şekerleri neşeyle yediler, oyuncaklarla oynadılar.
Son kalan oyuncak kamyon ve bir çikolata kalıbı, başından beri sabırla kenarda bekleyen bir çocuğa kaldı. Çocuk, askerlere teşekkür ettikten sonra, mutlu bir yüz ifadesiyle rahibe giderek flemenkçe bir şeyler
söyledi. Rahip gülümsedi ve başını salladı. Askerler çocuğun ne söylediğini sordular.
O anda gözleri yaşlanmış olan rahip, çocuğun “Ben size gelecek
dememiş miyidim” dediğini belirtti.
Dünyaya neşe saçarak, bunu kendimizden fedakarlık olarak
yapmıyor, onun çoğalmasını sağlıyoruz. Yılın bu dönemine girerken, bize verilmiş olan hediyeleri başkalarıyla paylaşarak çoğaltalım. Kulüplerimiz ve Vakfımız kanalıyla gösterdiğimiz yardımseverliğimizle, şefkatimizle, cömertliğimizle yarattığımız hizmetlerimizi dünyaya armağan edelim.

K.R.RAVINDRAN
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN
Kasım ayının
neden Rotary
Vakfı ayı
olduğunu hiç
düşündünüz
mü?

K

asım ayının Rotary
Vakfına odaklanıldığı ve Vakıf programlarının ve programları fonlayacak bağışların ay boyunca
daha yoğun bir şekilde toplanıldığı hepimizin bildiği bir olgudur. Peki neden Kasım ayı?
Bu fikir 1956 yılında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulunun 15
Kasım’ı Rotary Vakıf Haftası olarak ilan etmesiyle başladı. 1961 yılında Güney Afrika’daki talebeliğim sırasında bu karar kabul edilmişti ve bir çok Güney Afrika kulübü o hafta Vakıf ile ilgili programlar yapmakta idiler. Aynı uygulamanın Missouri Unionville’deki
evime dönüp Rotary’ye katıldığımda da yapıldığını gördüm.
O zamanlar kulüplerimizin bir çoğu Rotary Vakfı haftasında düşük maliyetli yemek düzenleyip tasarruflarını Vakfa bağışlamaktaydılar. Bağışların büyük çoğunluğunun kişiler tarafından değil, kulüpler tarafından yapıldığı bir dönem için bu uygulama iyi bir yöntemdi.
Peki neden 1956 yılında Yönetim Kurulu 15 Kasım haftasını seçmiş
ve 1982’de de 1983-84 döneminden başlamak üzere tüm Kasım ayını
kaplamasını kararlaştırmıştı?
Bana göre, 1956’da alınan ilk kararın arkasında kuzey yarımküredeki kulüplerin bir çoğunun, özellikle de çok üyeli kulüplerin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaz nedeniyle fazla aktif olmamaları idi. O nedenle biraz bekleyip kulüplere her yıl Vakıf hakkında
üyelerini bilgilendirmeleri için zaman tanıma hedeflenmişti. Katkılar
da kulüplerden geldiği için, kulüplere fon yaratmak için zaman tanınmış oluyor ve aynı zamanda ilk yarıyılda yatırım yapabilmesi için
Vakfa para gönderme işlemi de yıl sonunda tamamlanmış oluyordu.
Hem kulüpler, hem de Vakıf için “kazan-kazan” bir durum vardı.
Bu düşüncemin doğru olup olmadığını bilmiyorum ama Vakıf ayı
Vakfımızın başarısında kritik rol oynamaya devam edecektir. Bu ay
içinde kulüplerimiz ve bölgelerimiz Rotaryenleri Vakfın programlarının kalitesi hakkında eğitirlerken, dünyayı daha iyi bir ortama çevirmeyi hedefleyen katkıları da toplayacaklardır.
Vakfımız öncü bir organizasyondur ve başarısını, bir çoğunun
Kasım ayında programlarına verilen öneme istinaden katkıda bulunan Rotaryenlere borçludur. Rotary Vakfı Ayı bu nedenle gözardı
edilmemelidir. Verimli ve anlamlı bu geleneği sürdürmeleri için Rotaryenleri kulüp ve bölgelerindeki Vakıf toplantılarına katılmaya davet ediyorum. Geleneği kucaklayın! Vakıf Ayını kutlayın!
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Başkanlık Konferanslarında
yeni yöntem

D

ünyanın her tarafında “Başkanlık
Konferansları” Rotaryenlerin biraraya geldikleri popüler toplantılar olmaya başladı. Ancak konferans programları her yıl yeni başkan ile değişmekte idi. Başkan Ravi dönemi için, Rotary Vakfının “Geleceğin
Vizyonu” planı kapsamındaki odak noktalarının
temasından esinlenerek beş adet konferans planladı.
Barış ve ihtilafların önlenmesi ve çözümü: 15
- 16 Ocak, Ontario, Kaliforniya
peaceconference2016.org
Hastalık önleme ve tedavi: 19-20 Şubat, Cannes Fransa; rotary-conference-cannes2016.org
Toplumsal ve ekonomik kalkınma: 27 Şubat,
Cape Town, Güney Afrika;
rotarycapetown2016.com
Okullarda okuma yazma ve WASH (Water,
sanitation and hygiene - Su, sanitasyon ve hijyen):
11-13 Mart, Kolkatta, Hindistan;
rotaryteach.org/presidentialconference
Okullarda WASH: 18-19 Mart, Pasay City
Filipinler: 2016RotaryPresidentialConferenceManila.org
Başkan Ravi ile beraber UR ve Rotary Vakfı
tarafından finanse edilen bu beş toplantıya ben
de katılacağım ve özellikle yaşadıkları yere yakın
bir şehirde yapılacak olanlara Rotaryenlerin katılarak destek vermelerini arzu ediyorum. Bu toplantılar Rotary liderleri ile beraber muhtelif odak
alanlarındaki konuları derinlemesine inceleme
fırsatı verirken, yeni ve etkin projeler için pratik
yaklaşımları da mercek altına alıyor.
Şayet yukarıdaki konferanslara ilgi duyuyorsanız muhakkak katılın veya kulübünüzden bir
temsilci gönderin. Başkanlık Konferansları Konvasiyonları tamamlayıcı olup, Rotary’nin tüm
dünyada gerçekten iyi şeyler yaptığının bir göstergesidir.
Ray Klinginsmith
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

KORE'DE YAKINLAŞIN –
DÜNYAYA DOKUNUN
Seul'da bize katılın! Başkan K.R. Ravindran ve onun teması olan
"Hizmetlerimiz Dünyaya Armağan Olsun"dan esinlenin ve diğer tanınmış
uluslararası konuşmacıları dinleme fırsatını yakalayın.

ULUSLARARASI ROTARY
KONVANSİYONU
28 MAYIS-1 HAZİRAN 2016

Konvansiyon tüm Rotaryenler için olup herkese bir şey sunmaktadır. Yeni
arkadaşlıklar kurun, yeni fikirler edinin. Dünyada daha fazla iyilik yapmak
için vermiş olduğunuz taahüdü yenileyerek ülkenize dönün.
Bugün kaydınızı yaptırın!

KAYIT OLUN
riconvention.org
Erken kayıt avantajı için
15 Aralık son gün

GÖZLEM

Dünyadan Özetler
Rotary dünyasından kısa kısa

1 ] ABD
Bu yıl, Missouri, ABD’nin 6080. bölge
guvernörü Steve Dulle, alışılagelmiş süslü
bir ortamda iyi bir yemekle taçlanan gala
yemeği yerine daha anlamlı bir organizasyon

2011’de,
Brezilya’da her
100 bebekten
biri doğumdan
sonraki bir ay
içinde yaşamını
yitirdi.

düzenlemeye karar verdi. Takım ve
kravat gibi geleneksel kıyafetlerin iyi

1

bir şey olduğunu belirten Dulle, bu sefer
Rotaryenlerden dayanıklı, bozulmayan
gıdalar toplamalarını ve bölgenin St. Louis’in
güney banliyösü ve Kansas City arasında yer
alan gıda bankaları ve aşevlerinde gönüllü
çalışmalarını istedi. Columbia South Rotary
Kulübü üyesi olan Dulle, olayı “Sabah 9’dan
öğlen 1’e kadar bir cumartesi gününü
seçtik. Şortlarla katıldık. Öğlen biraraya

arasında bir rekabet konusu yarattı.

gelerek yemeğimizi yedik ve göreve başlama

Kazanan kuzey kulüpleri oldu. Yüzlerce

seremonisini gayri resmi ve eğlenceli bir

Rotaryen, Rotaractör aileleri ve arkadaşları

düzen içinde gerçekleştirdik” diye anlatıyor.

5 tondan fazla gıda toplamayı ve 19,000

Yaklaşık 150 kişi Merkez ve Kuzeydoğu

dolar fon yaratmayı başardılar. Bölgenin

Missouri’deki gıda bankalarında faaliyette

49 kulübünün 33 üyesi bir gün içinde 1,500

bulunarak devir teslim töreninin önemli bir

saat çalışarak alışveriş merkezleri ve

parçasını bu şekilde gerçekleştirdi.

süpermarketler önünde gıda bağışlarını

Dulle aynı zamanda kulüpleri bir ay süreyle

kabul ettiler. Jefferson City’deki Rotary

gıda toplama yarışı yapmaya davet etti

ve Rotaract kulüpleri 2,700 kilo gıda

ve bölgenin kuzey ve güneydeki kulüpleri

topladı ve 2.3 ton pirinç gevreğiniOrta ve
Kuzeydoğudaki gıda bankalarına teslim etti.
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2

2 ] BREZİLYA

Regstro Rotary kulübü üyes João Del Banco Neto, br arkadaşının kzlernn erken doğum yapması
nedenyle, bundan br kaç yıl önce yerel tıp merkeznn sorunlarına vakıf oldu. Yaklaşık 24 şehrde yaşayan
500,000 kşye htap eden Parquera-Açu’dak Dr. Leopoldo Bevlacqua hastanesnde bu çapta genş
bölgeye htap edecek yeterl sayıda yatak bulunmamaktaydı. São Paulo yakınlarında fakr br bölge
olduklarını belrten Del Banco Neto, hamle kadınlar ve çocuklar çn daha fazla lg olması gerektğ
düşüncesyle küresel bağış organze etmeye karar verd. Japonya’nın Nakatsugawa Rotary Kulübü ortaklığı
le Vakıftan 172,500 dolarlık bağış alındı. Bu para le beş adet yoğun bakım üntes yatağı, nkübatörler ve
montör ekpmanları satın alındı. Doğum önces bakım ve emzrme konusunda semnerler yanısıra, hamle
kadınlara verlen küçük hedyeler le proje tamamlandı.

Mısırlı
kadınların
yaklaşık %35’i
okuma
yazma
bilmiyor

5
4

4 ] HİNDİSTAN
5 ] MISIR

Geçtiğimiz Şubat ayında, Fayum, Kulyabia, Giza ve
İskenderiye eyaletlerinde, 2451. Bölgenin Rotary
Okuma Yazma Komitesi tarafından düzenlenen
6 ay süreli okuma-yazma kursalarını 8,700 kişi
başarıyla bitirdi. Heliopolis Rotary Kulübü eski
başkanlarından ve komite başkanı Eman El
Gamrawi, “Bilgi Güçtür” girişimi kapsamında
düzenlenen bu aktiviteye katılanların dörtte üçünün
kadın olduğunu belirtti. Program 15 ile 30 yaş
arasındakiler için ücretsiz olarak düzenlendi ve
Vodafone Egypt Vakfı tarafından geniş kapsamlı
olarak finanse edildi. Aktivitede 700’den fazla
gözlemci, koordinatörler, öğretmenler ve 30 Rotary
kulübü ve diğer organizasyonlardan ilgililer görev
aldı .

3 ] FİLİPİNLER

2013 yılının Kasım ayında Haiyan tayfunu Filipinlerde
yaklaşık 6,300 kişinin ölümüne neden oldu. En
büyük zararın oluştuğu Tacloban bölgesine
temel ihtiyaç maddeleri zor şartlar altında teslim
edildi. Ama, yüzlerce kilometre uzakta Aklan
Eyaletindeki adalarda, örneğin Banga gibi yerleşim
merkezlerinde de ihtiyaç ciddi boyutlardaydı.
Aklan’ın kuzeyinde yer alan adalardan birindeki
Caclapan Rotary kulübü, 6,500 dolar katkıda
bulunarak Manila’dan tedarik malzemeleri sağlamak
için kamyonlar kiraladı ve giyecek, battaniye,
pirinç, konserve gıda, su, oyuncak, yatak ve kişisel
bakım setleri temin etti. 15’er kişiden oluşan kulüp
üyelerinin kurduğu ekipler, günde 11 saat çalışarak
gerek otomobil, gerek feribotlardan faydalanarak
ihtiyaç sahiplerine bu maddeleri teslim ettiler.
Aklan’daki Metro Kalibo Rotary Kulübü ziyaretleri
sırasında Calapan’lı Rotaryenleri misafir etti.

3

Kuzeydeki Uttarakhand eyaletinde, Himalayaların
eteğinde yer alan bölgede dağınık insan
yerleşimi ve kötü arazi şartlarında sağlık hizmeti
sunabilmek oldukça zor. 900 mil güneyde
bulunan Gujarat Eyaletindeki Bhavnagar Royal
Rotary kulübü, bu konuda birşeyler yapılması
gerektiğini düşünerek harekete geçmiş. 2014
yılının Mayıs ayında beş gün süren bir tıbbi
misyon ekibi oluşturularak dahiliye muayenesi,
kalp ve tansiyon değerlendirme ve kanda şeker
ölçümleri gerçekleştirilmiş. Eczacı Rotaryenler
gerekli ilaçları temin etmişler. Bu yıl kulüp
projeyi genişleterek uluslararası boyuta taşımış.
İngiltere’den Luton North Rotary Kulübünün
3,000 dolarlık desteği ile Bhavnagar Royal
kulübünün 5,000 doları sayesinde yaklaşık 750
kişide çek-up yapılmış ve 30 hastaya da katarak
ameliyetı uygulanmış.
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Antalya Zon 20B Enstitüsü’ne ev
sahipliği yaptı
Rotary Enstitüsü 2015 Zone 20B Antalya 2 – 8 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya
Mardan Palace’da UR 2430. Bölge Rotaryenleri tarafından Convener RID Şafak Alpay
liderliğinde yapıldı.
GDG Murat ÖZ
2430. BÖLGE

B

ildiğiniz üzere Uluslararası Rotary, yönetim kolaylığı sağlaması için 34 adet Rotary
alanı (Zon) belirlemiştir. Bunlardan
biri olan Zone 20B, ülkemiz ile birlikte Kuzey Afrika, Ortadoğu ve
Balkan ülkelerinin bir kısmını, yani
Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan,
Bahreyn, Bulgaristan, Kıbrıs, Mısır,
Makedonya, Yunanistan, Gürcistan,
Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Lübnan, Moritanya, Karadağ,
Fas, Filistin, Sırbistan, Sudan, Tacikistan, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’yi kapsamaktadır.
Enstitüde bu ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra İtalya ve Afganistan’dan
gelen konuklarımız da vardı.
UR Başkanı Ravi Ravindran,
URD ve UR Başkan Yardımcısı Greg
Podd, URD ve UR Saymanı Per Hoyen, URD ve İcra Kurulu Üyesi Robert Hall, TRF Başkan Temsilcisi
Sam Owori, TRF Mütevelli Heyet
Üyesi Julio Sorjus, TRF Mütevelli
Heyet Üyesi Örsçelik Balkan, PRID

Philip Silvers, PRID Gideon Peiper
ve eşleri ülkemizin konuğu olarak
bizlerle birlikte oldular.
2 Kasım’da Zone Koordinatörlerimiz RC Doros Jeropoulos, RRFC
Usama Barghouthi ve RPIC Güneş
Ertaş’ın yönetiminde Gelecek Dönem Guvernörlerinin Eğitimi ile başlayan toplantılarımız, GLDG Eşleri Eğitimi, GLDGA Eğitimi, Bölge
Eğitmenleri Semineri, Yasama Konseyi Delegeleri Eğitimi, Cadre Toplantısı, Rotary Liderlik Enstitüsü
Toplantısı, Rotary Koordinatörleri
Toplantısı ve Rotary Vakfı Semineri
ile devam etti ve 5-8 Kasım tarihleri
arasında gerçekleşen Rotary Enstitüsü ile sonlandı.
5 Kasım sabahı UR Başkanımız
ve Eşinin, GLDG ve eşlerinin de katılımı ile Antalya Aspendos Rotary
Kulübümüzün Habibler Toplum
Birliği, Antalya Falez Kulübümüzün
Ana Okulu ve Antalya Perge Rotary
Kulübümüzün Perge Sütunlu Yol
projelerini ziyaret ettik.
Gelin hep birlikte Zone Enstitüsünün içeriğine göz atalım. 5 Kasım günü 18:00 de Açılış Oturumu

GDG Selçuk Somer’in iyi niyet ve
başarı dilekleri ile başladı. Bölgeleri
adına Organizasyon Komitesi Başkanı Murat Öz ve DG Canan Ersöz’ün
hoş geldiniz konuşmalarını takiben
RID Şafak Alpay konukları tanıttı. İlk oturumun konuk konuşmacısı
UR Başkanı Ravi Ravindran’dı. Konuklar Uluslararası Rotary’nin görüşlerini en yetkili ağızdan dinleme
fırsatını buldular.
5 Kasım Akşam Programı Rotary Vakfı tarafından düzenlenen
Major Donor Hatırlama Etkinliği
ve Akşam Yemeği ile sona erdi. Bu
gecenin sürprizi ise ülkemizin ilk
Arch Klumph Society Üyesi Halil
Mehmetoğlu’nun konuklara tanıtılması oldu.
6 Kasım oturumlarının başlıkları; “Mülteci Sorunu ve Rotary”,
“Rotary’de değişim”, “Rotary’nin Geleceği Hakkında Görüşler” den sonra
yedi farklı konuda paralel oturum yapıldı. Gün Yasama Konseyi oturumu
ile son buldu. Günün flaş konuşmacısı ise “Rotary’de Değişim İhtiyacı” konulu konuşmasının sonunda tüm katılımcılar tarafından ayakta alkışla-
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nan Çankaya Rotary Kulübü Dönem
Başkanı Bülent Erbora oldu.
7 Kasım toplantılarımız “ Rotary
Vakfı” oturumu ile başladı ve kapanış
oturumu ile sonlandı. Öğleden sonra
ise özellikle yabancı konuklarımızın
Antalya’yı tanıması için düzenlenen
“Perge – Aspendos” ve “Antalya Kaleiçi” turlarına katıldık ve Antalya’nın
güzelliklerini tanıtmaya çalıştık.
Toplantılar boyunca 62 Rotaryen
ve konuk konuşmacı bizleri çok farklı
konularda bilgilendirdi.
Tabii bu işin bir de eğlence bölümü vardı. Enstitü açılışında Prof Gürer Aykal Yönetiminde Antalya Senfoni Orkestrası Solist Çağ Erçağ ve
Soprano Nurdan Aydın bizlere muhteşem bir konser verdiler.
Gala gecemizde İstanbul 12 Orkestrası geniş repertuarlarıyla konuklarımıza kendi dillerinden de
seslenerek hepimizi çok eğlendirdi.
Final gecesi olan Türk Gecesinde
ise Anadolu Ateşi tam anlamı ile gönülleri fethetti.
Convener RID Şafak Alpay Yönetiminde, GDG Murat Öz’ün Organizasyon Komite Başkanı olarak
görevlendirildiği Enstitü tamamen

UR Başkanı Ravi Ravindran, RID ve RI Başkan Yardımcısı Greg Podd, RID ve RI Saymanı
Per Hoyen, RID ve İcra Kurulu Üyesi Robert Hall, TRF Başkan Temsilcisi Sam Owori, TRF
Mütevelli Heyet Üyesi Julio Sorjus, TRF Mütevelli Heyet Üyesi Örsçelik Balkan, PRID Philip
Silvers, PRID Gideon Peiper ve eşleri ülkemizin konuğu olarak bizlerle birlikte oldular.
Yukarıdaki resimlerde Ravindran Perge’de ve konuşmasını yaparken (altta) görülüyor.

Zone Enstitüsü açılışında Gürer Aykal Yönetiminde Antalya Senfoni Orkestrası, Solist Çağ Erçağ ve Soprano Nurdan Aydın ile
muhteşem bir konser verdi. Gala gecesinde ise İstanbul 12 Orkestrası geniş repertuarlarıyla izleyicilerin gönüllerini fethetti.
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Final gecesi olan Türk Gecesinde ise Anadolu Ateşi müthiş performansıyla seyircileri büyüledi

amatör ruhla çalışan 86 Rotaryen dostumuz ve eşlerinin
mükemmel performansları ile gerçekleştirildi. Nerede ise
günde 17-18 saat çalışmalarına rağmen bu muhteşem eki-

bin yüzlerinden eksilmeyen gülümsemeleri ile, ahenk ve
dostluk içerisinde çalışmaları tüm konuklarca takdirle karşılandı. ❏

UR Başkanı K.R. Ravindran ve eşi Vanathy’in Antalya
ziyaretinden enstantaneler
Aspendos Rotary Kulübü, UR Başkanı K.R. “Ravi” Ravindran ve
eşi Vanathy ile Enstitüye gelen yabancı konukları ağırladı

Z

on Ensititüsü esnasında UR Başkanı muhtelif ziyaretlerde
bulundu. 5 Kasım Perşembe günü Başkan K.R. Ravindran, eşi

Vanathy, Direktör Şafak Alpay ve eşi Deniz, Dönem ve Geçmiş Dönem
Guvernörlerimiz ve eşleri, yabancı Rotaryen konuklar, Antalya Rotary kulüp
başkanları ve üyeleri, Guvernör yardımcıları ve diğer konuklar, Aspendos
Rotary ailesi tarafından Habibler Toplum Merkezinde ağırlandılar.
Kulüp görevlileri, bu önemli günde desteklerini esirgemeyen Akdeniz
Aile Sağlığı ve Eğitimi derneği Başkanına, üyelerine, hocalarına, her projede yanlarında olan Rotaract kulübüne, katılan, destek veren tüm dostlara

UR Başkanı Falez Rotary Anasınıfını ziyaretinde çocuklarla

teşekkür ettiler.

Uluslararası Rotary Başkanı Falez Rotary’nin bu yıl
yenilediği anasınıflarını ziyaret etti

UR

Rotary Enstitüsü Zone 20B çerçevesinde Antalya’ya
gelen Uluslararası Rotary Başkanı K.R. ”Ravi” Ravindran

ve eşi Vanathy, 2430. Bölge Guvernörü Canan Ersöz, GDG Murat
Öz ve UR Zone 20B Enstitüsüne katılan Direktörler, Falez Rotary
Kulubü tarafından 2009 yılında yaptırılan, 2015 yılında yenilenen
Falez Rotary Anasınıfları’nı ziyaret etti. Anasınıfları hakkında bilgi
aldı. Falez Rotary Kulübü üyeleri adına Dönem Başkanı Osman
Ersoy’u tebrik etti. Çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren K.R “Ravi” Ravindran daha sonra, Akdeniz Aile Sağlığı ve
Eğitim Derneği, Alev Küner Eğitim ve Kültür Merkezi‘ni ziyaret
etmek üzere Anasınıflarından ayrıldı.

Uluslararası Rotary Başkanı K.R. Ravindran’ın eşi Vanathy, Aile
Sağlığı merkezini ziyaretinde kendine eşlik edenlerle
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40 yıllık satranç tutkusu ‘Türkiye’nin ilk Satranç Müzesi’ne dönüştü
“Dünyanın En Büyük Satranç Koleksiyonu”na sahip, Türk Rotary’sinin yakinen tanıdığı
GDG. Akın Gökyay, hobiden tutkuya uzanan 40 yıllık satranç yolculuğunu Ankara’da müzeye
dönüştürdü. GDG Gökyay’ın 1975 yılından bu yana 6 kıtada 103 ülkeden toplanan ve 2012
yılında, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 412 satranç takımı ile birlikte toplam 549 satranç
takımının sergilendiği 1008 m2 kapalı alana sahip müze, Ankara’nın başkent oluşunun
yıldönümünde kapılarını ziyaretçilere açtı. Müze, gezenleri dünya yolculuğuna çıkarırken,
diğer taraftan satranç eğitimi verecek çalışmaları gerçekleştirecek, kuracağı satranç kulübü
ile de gençlere turnuvalara katılma, kendinlerini geliştirme imkanı sağlayacaktır. Müze
bünyesinde bulunan çok amaçlı salonlarda sosyal aktivitelere yer verilmektedir.

G

uinness Rekorlar Kitabında
“Dünyanın En Büyük Satranç
Koleksiyonu”na
sahip
Akın Gökyay’ın 40 yıldır biriktirdiği 549 özel satranç takımının
yer aldığı Satranç Vakfı’nın müzesi, Türkiye’nin ilk satranç müzesi. Dünyanın en büyük satranç
müzeleri arasında yer alan müzede, Amerika’dan Endonezya’ya,
Tanzanya’dan Türkmenistan’a, Kırgızistan’dan İtalya’ya, Fransa’dan
Yeni Zelanda’ya, Şili’den Madagaskar’a kadar 103 ülkeden toplanan
satranç takımları ile dünyaya yön veren olayları sembolize eden satranç
takımlarını da görmek mümkün.

HAZİNE DEĞERİNDE BİR MÜZE
Halen seyahat ederek satranç takımlarını çoğaltmaya devam eden
Gökyay’ın koleksiyonu bir hazine niteliğinde. Ülkelere özgü madenden,
taştan, ağaçtan, metalden, balık kemiğinden, mermerden, sabuntaşından, keçeden, kristalden, camdan,
mermer tozu ile polyesterin karışımından yapılan satrançlar alındıkları ülkelerin kültürlerini yansıtıyor.
11 Eylül’den Çanakkale Zaferi’ne,
Türklerin Ergenekon’dan çıkışını
anlatan Kazakistan’dan alınmış satranç takımından Tanzanya, Kenya,

Mozambik, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi Afrika kıtasındaki pek çok
ülkeden alınmış el yapımı ve yerel
özellikleri taşıyan rengarenk satranç
takımlarına, Osmanlı Padişahlarının
oynadığı ve aslı Topkapı Sarayı’nda
sergilenen satranç takımının az sayıdaki replikasından LasVegas’tan
alınmış kumar aletlerinin minyatürlerinden oluşan satranç takımına,
Harry Potter, Şirinler, Red Kit, Yüzüklerin Efendisi karakterlerinden
oluşan satranç takımlarından devlet
başkanlarının yer aldığı satranç takımlarına, Osmanlıların, Selçukluların zamanında yapılan savaşları konu alan satranç takımlarından
Atatürk’ün tedavi gördüğü kaplıcası
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ile ünlü Karlsbad (Karlovy Vary)’dan
alınmış koleksiyonun en büyük parçasını oluşturan satranç takımına kadar her biri ayrı bir hikaye anlatan sayısız satranç takımı müzede ziyaretçilerini bekliyor.

YAŞAYAN BİR MÜZE
Bir ömrü kaplayan tutkunun eseri olan ve başkentin müzeler bölgesi
olarak da bilinen tarihi semtlerinden Hamamönü’nde yer alan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, geleneksel
“Ankara Evi” konseptli mimarisiyle
nostaljik bir yolculuğu da içinde barındırıyor. Modern müzecilik anlayışının güzel örnekleri arasında yer
alan müze, eğitimden iş dünyası or-

ganizasyonlarına, toplantılardan seminerlere, sergilerden dinletilere kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği
yapıyor. Dünyada geleneksel müzeciliğin yerini çağdaş anlayışla yönetilen
yaşayan müzelere bıraktığını belirten
Akın Gökyay, “Bu yeni trendin güzel
bir örneği olan müzemizi, iletişim kuran, eğitme ve öğretme esasını içeren,
etkin, dinamik, etkileşimci, katılımcı,
zamanın ruhuna uygun bir müze olarak nitelendirebiliriz. Biz müze ziyaretçisinden müze kullanıcısına doğru gelişen bir anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz”
diyor.

HEDEF DÜNYA MARKASI YAPMAK
“Müzemizin ilgi çekici bir atmosferi var. Sunduğumuz hizmetlerle
Ankara’da müzeciliğe yeni bir soluk
getiriyoruz. Burası yaşayan bir müze.
Bambaşka dünyalara yolculuk etmek
isteyen, sosyal buluşmalar, özel organizasyonlar düşünen herkes için renkli
seçeneklerimiz var. Müze ziyaretçilerimizi müze kullanıcısı haline getirme

anlayışı ile hareket ediyoruz. Müzemizi
uluslararası platformda da tanıtmak ve
bir dünya markası yapmak istiyoruz”
şeklinde konuşan Akın Gökyay, “Çok
kısa bir süre önce açılan müzemize hem
yerli, hem yabancı ziyaretçilerimizin ilgisi çok büyük. Kamuoyunun çok yakından tanıdığı sayısız isim de ziyaretçilerimiz arasında. Ayrıca okullardan
da yoğun ziyaret talebi var. Okulların
taleplerini karşılayabilmek için randevu sistemiyle çalışmaya başladık. Ziyaretçilerimizin kapıdan adım attığı
andan itibaren yaşadıkları şaşkınlık
özellikle çocukların mutlulukları yıllar
süren çabamın boşa gitmediğini gösteriyor. Müzemiz, satranç severlerin ve
renkli etkinliklerin adresi olacak gözüküyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

NEDEN SATRANÇ?
“Neden satranç” sorusuna “Satranç
strateji oyunudur, analitik düşünebilmek demektir. Analitik düşünebilen,
iyi bir stratejiye sahip olanlar bugünü

ve geleceği doğru planlayabilir. Özellikle gençlere, politikacılara, iş adamlarına satranç öğrenmeyi tavsiye ediyorum.
Çünkü satranç başarının anahtarıdır”
yanıtını veren Gökyay, satranç sporunu ve kültürünü daha çok insana
ulaştırmak, gençler arasında yayılmasını sağlamak istediklerini ve bu
amaçla vakıf kurduklarını da kaydediyor.
GDG Akın Gökyay’ın hobiden
tutkuya, tutkudan Türkiye’nin ilk,
dünyanın ise en büyük satranç müzelerinden birini kurmaya taşıyan ilginç
satranç yolculuğunu Akın Gökyay’a
sizin için sorduk, o da yanıtladı.
1) Satranca olan ilginizin hikayesi nedir?
Satranç takımı koleksiyonu oluşturma fikri
nasıl ve ne zaman doğdu?

Cebir ve geometri öğretmeni olan
babam çok iyi bir satranç oyuncusuydu. Babamın yönlendirmesi ile erken
yaşlarda satrançla tanıştım. Bu günün aksine 1950’li yıllarda ortaokul
öğrencisi birinin satranç ile ilgilen-
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mesi çok yaygın değildi. Babam sanki karşısında kendi ayarında bir rakip var gibi beni karşısına alır, saatlerce satranç oynardık. Yıllar sonra iş
seyahatlerim, Rotary’deki görevim ve
eşimle birlikte seyahat etmeyi sevmemiz nedeniyle pek çok ülke gördüm.
İlk satranç takımım, 1975 senesinde
bir iş seyahati sırasında mağazaların
kapanma saatinden sonra gördüğüm
ve alabilmek için Milano’da 3 gün
boyunca beklediğim çok başarılı bir
tasarım ürünüydü. O takım aslında
satranç yolculuğumun bir başlangıcı
oldu. Tasarımlarını beğendiğim satranç takımlarının aynı zamanda ülkelerin kültürlerini, tarihlerini, örf
ve adetlerini yansıttığını keşfetmem
de heyecanımı tutkuya dönüştüren
unsur oldu. Satranç, sadece bir zeka
oyunu değil. Satranç takımları ülkelerin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayarak dünya barışının gerçekleşmesinde de rol oynuyor.
Satrancı bir barış simgesi, kültürel
bir olay olarak görüyorum. Eşimin
de büyük teşvik ve desteği ile seyahatlerim sırasında dünyanın farklı
ülkelerinden çok değişik satranç takımları bulduk ve böylece dünyanın
en büyük satranç takımı koleksiyonunu, ardından da “Gökyay Vakfı Satranç Müzesi”ni ortaya çıkaran serüven başlamış oldu.

mel amacı vardı; hem müzeyi ayakta tutmak hem de bu sporun özellikle de gençler arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak. Zor ve yorucu bir süreçti aslında müzeye giden
yol. Ama hepsinin üstesinden geldik ve Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü olan 13 Ekim tarihinde müzenin açılışını yaptık.
Müzemiz Türkiye›de ilk, dünya’da
ise az sayıdaki örneklerden biri.
Ankara’da Hamamönü’nde müzeler
bölgesinde geleneksel “Ankara Evi”
mimarisinde inşa edilen binasıyla
ve Guiness’ten tescilli “dünya’nın en
büyük satranç koleksiyonu” ünvanını
taşıyan içeriğiyle satranç severlerle
buluştu. 1.008 metrekarelik kapalı
alana sahip olan müzemizde çeşitli toplantılar ve organizasyonlar için
çok amaçlı salonlarımız, ev sıcaklığında bir konfor sunan “Chaturanga”
adlı kafemiz ve renkli hediyeler alabileceğiniz mağazamız da var. Muhteşem bir atmosferi olan müzemiz
kısa zamanda hem yerli hem yabancı
ziyaretçilerden çok büyük ilgi gördü.

3) Şu anda müzede kaç satranç takımı
bulunuyor? Sizin için özel bir anlam ifade
eden bir satranç takımı var mı?

Ayrıca kamuoyunun çok yakından
tanıdığı sayısız isim de ziyaretçilerimiz arasında. Ziyaretçilerimizin kapıdan adım attığı andan itibaren yaşadıkları şaşkınlık özellikle çocukla-

satranç seti bulunuyor. Köklü Türk
tarihinin altın sayfalarından biri olan
Çanakkale Zaferi’ni anlatan bu satranç takımının bendeki yeri çok ayrıdır. Çanakkale Zaferi ile doğum

rın mutlulukları yıllar süren çabamın
boşa gitmediğini gösteriyor. Her gün
yoğun bir ziyaretçi kitlesi müzeyi ziyarete geliyor. Özellikle okulların
büyük bir ilgisi var. Okullardan gelen
talepler için müzenin ziyaretçi trafiğine göre randevu veriyoruz. Bunun
benim için olağanüstü bir deneyim ve
mutluluk olduğunu söyleyebilirim.
Bambaşka dünyalara yolculuk için
herkesi müzemize bekliyoruz.

2012 yılında 412 satranç takımı
koleksiyonum ile ile “Dünyanın En
Büyük Satranç Koleksiyonu” olarak
Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Koleksiyonuma o yıldan beri birçok
parça eklendi ve şu anda da tam 549
parça ile hala dünyanın en büyük satranç takımı koleksiyonu durumunda.
Eklenen diğer parçalarla beraber yeni
rekorun tescil edilmesi için Guiness’e
tekrar başvuracağım. Koleksiyonumda Çanakkale Zaferi’ni anlatan bir

2) Dünyanın en büyüğü olan satranç
koleksiyonunuz şu an müzede sergileniyor.
Müze kurmaya nasıl karar verdiniz? Açılıştan
sonraki süreçte müzecilik açısından
deneyiminizi paylaşabilir misiniz?

Aslında bir satranç müzesi kurma fikri eşime ait. Ben de benden
sonra koleksiyonun dağılmasını istemedim. Çünkü çok büyük bir emekle bir araya getirdik bu koleksiyonun
parçalarını. Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki de teşvik
etti müze oluşumunu. Önce Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı’nı
kurduk. Vakfı kurmamızın iki te-
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günümün de aynı tarihte olması beni
ayrıca mutlu ediyor. Kırgızistan’dan
aldığım, Türklerin Ergenekon’dan
çıkışını gösteren bir tarafın fildişi
üzerine gümüş varaklı, diğer tarafın
da yine fildişi üzerine altın varaklı olduğu satranç takımı da en beğendiklerim arasında. Bunların yanında koleksiyonda Kenya’dan Yeni
Zelanda’ya, Mısır’dan Fransa’ya,
İtalya’dan Azerbaycan’a kadar dünyanın dört bir yanından 40 yılda topladığım satranç takımları bulunuyor.
Her bir satranç takımının ayrı bir
öyküsü var. Müzeyi gezenler aslında
satranç takımları ile masalsı etkileyici bir yolcuğun içinde buluyorlar kendilerini.
4) Müzede sunulan hizmetlerle ilgili bilgi
verebilir misiniz?

Dünyada geleneksel müzecilik yerini çağdaş anlayışla yönetilen
yaşayan müzelere bıraktı. Bu açıdan Gökyay Vakfı Satranç Müze-

si bu yeni trendin güzel bir örneğini
oluşturuyor. İletişim kuran, eğitme
ve öğretme esasını içeren, etkin, dinamik, etkileşimci, katılımcı, zamanın ruhuna uygun bir müze. Biz
müze ziyaretçisinden müze kullanıcısına doğru gelişen bir anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz.
Vakfımızda müzemiz yanında bir
eğitim merkezi de yer alıyor. Temel,
orta ve ileri seviyede eğitim kursları Ocak 2016’dan itibaren başlayacak. Hafta sonu ve hafta içi 10 kişi
ve üzeri özel gruplara muhtelif seviyede özel satranç dersleri de verilecek. Müzemizde Türkiye Satranç
Federasyonu’nun desteğiyle gerçekleşecek eğitim programlarımız olacak.
Satranç severler yine Ocak 2016’dan
itibaren her ay Gökyay Vakfı Satranç
Müze’sinde “Büyük Ustalarla Satranç”
workshopları ile Grand Master’larla
da bir araya gelme fırsatı bulacaklar.
Türkiye’de satrancın gelişimine katkıda bulunacak daha başka birçok

projeyi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
Müzemizde şirketlere, kurumlara
kurum içi iletişim, hizmet içi eğitim
kapsamında özel içerikli organizasyonlar da hazırlayabiliyoruz. Özellikle iş dünyasına yönelik orta ve üst
yönetimden oluşan ekiplere müzenin
çok amaçlı salonlarında “Strateji Oyunu Olarak Satranç” eğitimleri, motivasyon, ekip ruhu oluşturma, stratejik düşünce içerikli renkli programlar oluşturulabiliyoruz. Sergilerden
dinletilere kadar farklı konseptlerde
çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladık.
‘Chaturanga’ adlı bir kafemiz
var. İsmini Hindistan’da bulunan
satrançla ilgili ilk yazılı belgelerdeki
isminden alan ‘Chaturanga Cafe’
taze kahve kokusu eşliğinde satranç
oynamanın dışında kitap da okunabilecek bir mekan.
Müze Mağazasında da satranç
temalı seçkin tasarım ürünlerinden
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ev ve ofis eşyalarına, satranç ile ilgili
kitaplardan satranç takımlarına, çocuklara yönelik objelere kadar uzanan zengin ürün yelpazesi bulunuyor.
Bu noktada belirtmek gerekir ki; dünya’daki bütün müzeler
sponsorluklar ve bağışçılar sayesinde hayatta kalıyor ve daha kapsamlı
hizmetler sunma olanağına erişebiliyor. Biz de benzer bir durumdayız.
Bu nedenle hem kültür sanat hem
de spor olarak satrancı destekleyen
sponsorlarımızla ve bağışçılarımızla
yeni projeler geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Bu konuda fikir geliştiren,
destek ve katkı sağlamak isteyen herkese kapımız açık.
5) Satranç bir strateji oyunuysa iş
dünyasında strateji ne anlama gelir? Sizce
başarılı bir stratejinin tanımı nedir?

Satranç strateji oyunudur, analitik düşünebilmek demektir. Analitik düşünebilen, iyi bir stratejiye sahip olanlar bugünü ve geleceği doğru
planlayabilir. Özellikle gençlere, po-

litikacılara, iş adamlarına satranç öğrenmeyi bu yüzden tavsiye ediyorum.
Çünkü satranç başarının anahtarı
bence. İş hayatında satranç bilmenin
yararını gördüm ben. İş adamı olarak
hamleleri görmeniz lazım. İyi satranç
oyuncuları yedi sekiz hamle sonrasını düşünüyor. İsmet Paşa çok iyi bir
satranç oyuncusuymuş. Müzemizde
onun satranç merakına da yer verdik.
Rahmetlinin arkasından kafasında
kırk tane tilki dolaşır, hiçbir tilkinin
kuyruğu birbirine değmez denirmiş.
Bence hem iş adamlarının hem politikacıların, herkesin bu yüzden biraz satranca bulaşması, bu kültürü
yaşaması lazım. Satranç sporu ile biz
aslında gerçek yaşamda da başarılı
olabilmenin yollarını oluşturuyoruz.
Disiplin, stratejik düşünce, zaman ve
stres yönetimi hepsi bu oyunun içinde.
6) Günümüzde satranca olan ilgiyi nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Gün geçtikçe satranca olan ilgi
artıyor. Bu konuda Türkiye Sat-
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ranç Federasyonu’nun da büyük
katkıları ve çalışmaları var. Çeşitli
organizasyonlarla, projelerle, yetişkinlere ve çocuklara yönelik satranç
turnuvaları ile insanların satranca
daha çok ilgi duymalarını teşvik ediyorlar. Ayrıca Türkiye İş Bankası da
satranç sporuna maddi olarak büyük destek veriyor. Hepsinin ötesinde Milli Eğitim Bakanlığı Satrancı
okullara seçmeli ders olarak koydu.
Ben satrancı birlik ve barış simgesi
olarak görüyorum. Satranç vasıtasıyla insanlar lisan bilmeden saatlerce
birlikte zaman geçirebiliyorlar. Birbirlerini yakinen tanıyorlar. Tanışıklığın gelişmesi dünya barış ve anlayışının teminine yardımcı oluyor. Satranç, savaşı simgeleyen bir spordan
çok barışın oyunudur. Gençlerimizi
doğudan batıya mutlaka satrançla tanıştırmalı, onları barışın simgesinde
birleştirmeliyiz. Gençlerin satranç
öğrenmesini sağlıklı nesiller için çok
önemsiyorum.
❏❏❏

ROTARY VE İNSAN
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*

B

en hep derim, Rotary bir dernek olduğu kadar, bir
okuldur da. Çünkü öncelikle kendi üyelerini eğitir
sonra da üyeler toplumla bütünleşir. İnsan onurunu
zedelemeden, ona kişilik vererek ve onun koluna girerek paylaşır kişinin sorunlarını ve toplumsal gidişi. Kişinin sevecen
olmasını, paylaşımcı olmasını kısaca insan olmasını sağlar. Duyarlı
insan, duyarlı toplum, ileri koşan insan olduğunu telkin eder. Hele
günümüzde kendi toplumumuzda duyarlı olmamıza çok gereksinim vardır. Bu oluşumda Rotary kuruluşları daha etkin olmalıdır
diye düşünüyorum.
Çünkü bu topluma neler olduğunu bir türlü anlayamıyorum?
Ulusal değerlerimizi çok kısa zamanda bozmamızı ve tanınmaz hale
getirmemizi gerçekten çözemiyorum. Sanki yaşamımızdan tek tek
uzaklaşıyor o ulvi değerler. Kaybettiğimiz bu güzel geleneklerimizin
farkındayız da düzeltmek için bir çabamız mı var?
Ulusumuzu kin, öfke, saldırganlık sarmış. Benliğimizi bencillik kaplamış. Sevgi gitmiş yerine kin gelmiş. Paylaşımın yerini
bireycilik almış. Kısaca toplum olarak olumsuzlukla besleniyoruz.
Geçenlerdeki Ankara’da yaşanan katliam izah edilir gibi değil.
Çocukluğumda, gençliğimde yaşadığım yörede kavga duymadım. Silah sesine tamamen yabancıydım. Bayramda, düğünde,
eğlencede bir kurşun bile atılmazdı benim yöremde.
Peki bu toplumu bu hale nasıl getirdik, nasıl becerdik bu olumsuzlukları? Bence konu sosyolojik ve psikolojiktir. Olumsuzluğu
olumluya çevirmek elbette ki bilim adamlarının işidir. Ancak bu
noktaya gelişimizde siyasal üslupların, eğitim sisteminin yanlışlığı, dizilerin vurmaya kırmaya yönelik olması etkili olmuştur diye
düşünüyorum. Küçük yaştaki erkeklerin belinde tabanca veya bıçak
var. Küçük bir tartışmada yıllarca arkadaşlık yaptığı kişiyi acımadan
vuruyor veya bıçaklıyor; yaralıyor ya da öldürüyor. Ruh halimiz
bozuk, hem de çok bozuk.
Fakir zengine, erkek kadına, yaşlı gence düşman olmuş bir toplum olduk. Kinle, nefretle beslenen insanlar çoğaldı. Günlük yaşamlarını kine ve aşağılamaya bağlamış insan sayısı gün geçtikçe artıyor.
Siyaset mi, spor mu, doktorluk, öğretmenlik mi her şeyin doğrusunu
hepimiz bilir hepimiz akıl veririz. Aslında bu insanların elinden bir
şey gelmez ama oturdukları zaman mangalda kül bırakmazlar. Ama
kendilerini sorgulamak en büyük hata olur. Çünkü bunlar yanlışlarını bir türlü kabul etmezler.
Onlara göre herkes düşman. Herkes vatan düşmanı, ama ken-

* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

dileri dost ve vatansever. Eskiden köyün, mahallenin büyüklerine
danışılır ve onların deneyimlerinden yararlanılır ve onlara saygı
duyulurdu. Büyüklerimizden utanılır, yanlış yapmamak için çaba
gösterilirdi. Yardımlaşma ön plandaydı. İşini bitiremeyen bir komşunun işine koşulurdu. Erkeği ölmüş veya askere gitmiş hanımın
tarlası çayırı sürülür zamanı gelince biçilir ve otu samanlığına, tahılı
ambarına yerleştirilirdi. Kısaca komşu, komşunun külüne muhtaçtı.
Hoşgörü, vefa, alçakgönüllülük, konukseverlik, kadirşinaslık
kavramlarına hasret kaldık. İşimizi karşıya geçirene kadar yapmadığımız yalakalık, samimiyetsizlik yoktur. Ama işimizi karşıya geçirince
tanımayız yardım eden, elimizden tutan insanı. Hani eskiler derler
ya, “Bir kahvenin kırk yıl hatırı var” diye. O güzel söz bile çok
gerilerde kaldı.
Yolda yaralı bir insan mı gördük, trafik kazası mı gördük, görmemezlikten gelip, çekip gidiyoruz. Öldüren, yaralayan kişiyi tanıdığımız veya gördüğümüz halde gidip tanıklık yapmıyoruz. Ahilik
geleneğini unutmuş olacağız ki yanımızdaki esnaf siftah yapamadığı halde biz daha çoğunu satmak, daha çok kazanmak için onu ve
onun sattığı malı kötülüyoruz.
Bu oluşumda sistemin hatası çok gibi geliyor bana. Eğitimini
tamamlamadan, iş olanakları sağlamadan, sanayi toplumu olamadan insanlarımızı şehirlere göç ettirdik. O güzelim köy geleneklerini
unutturduk. O insanlar ne şehrin toplu kurallarına uyum sağlayabildiler ne de köy kültürünü yürütebildiler. İki arada bir derede kaldılar
ve kendilerini bile tanıyamaz oldular. Kısaca kozmopolit bir yaşam
ve insan biçimi oluşturduk.
Eğitim sistemimizi gözden geçirmek zorundayız. Okul kitaplarına sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü içeren eserler yerleştirmeliyiz.
Ötekileştirme gibi konulara son vermeliyiz. Vatandaşlar arasında dil,
din, ırk gibi ayırımları sonlandırmalıyız.
Ben 50 yıl önceki yaşamımı özlüyorum. Yine ayağımda kara
lastik, bacağımda yamalı pantolon olsun. Çünkü ben, çocukluğumdaki sevgiyi, saygıyı arıyorum. Ben o yıllardaki insanların birbirlerine
olan güvenini ve duyarlılığını arıyorum. Neyleyeyim elbise dolabımdaki takım takım elbiseleri, sayılarca gömlek, kazakları. Ben huzurlu değilsem, toplum huzurlu değilse, dostumu, düşmanımı ayırt
edemiyorsam neyleyeyim ben o zenginliği! İşte Rotay bu oluşuma,
duyarlı toplum oluşumuzu canlandırmaya soyunmalıdır.
Çok mu duygusalım , Rotary’den çok şey mi istiyorum??
❏❏❏
K A S I M - A R A L I K 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 21

KULÜPLER’DEN HABERLER

Akdeniz Rotary Kulübünün “Badem ve Böğürtlen” projesi

A

kdeniz Rotary Kulübü ‘’Badem ve Böğürtlen Projesini’’ başarı ile tamamladı. 8 Kasım Pazar günü Akdeniz Rotary Kulübü üyeleri ve aileleri Aslanköy de 100 badem 100 böğürtlen fidesi ekimi yaptı. Öncelikle Akdeniz Rotary Kulübünün kurduğu Aslanköy Rotary Toplum birliği içerisinden
uygun arazisi olan bir kadın çiftçi seçildi. Daha sonra seçilen bu arazinin bakımı yapıldı ve ekime hazır hale getirildi. Yapılan hazırlıkların ardından Fidan
temin edilen firma ile görüşerek o büyüklükteki bir araziye ne kadar badem
ve böğürtlen dikelebileceğinin ön çalışması yapıldı. Sonra 100 adet Badem ve
100 adet Böğürtlen fidesinin arazi için uygun olduğuna karar verildi. Siparişi
verilen fidelerin gelmesiyle birlikte 8 Kasım Pazar günü Akdeniz Rotary Kulübü üyeleri ve Aileleri Aslanköy’e giderek fidelerin dikimini yaptı. Yorucu geçen
fide dikiminin ardından güzel bir piknik yapıldı.
Akdeniz Rotary Kulübü başkanı Mutlu Koyuncuoğlu “Badem ve Böğürtlen Projesi dönemimizin başında 2430. Bölge Guvernörümüz Canan Ersöz’ün
bizlere tavsiye ettiği bir proje idi. Böylesine güzel ve fayda sağlayan bir projeyi
tamamlamaktan duyduğum gurur ve mutluluğu
anlatmaya sözler yetmez dedi. Bundan sonra
benim ve gelecek dönem başkanlarımın üzerine düşen bu projeyi takip etmek olacaktır. Fidelerin ekimden sonra sulama, gübre vs. işlemlerin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı, gelecek
yıllarda yetişecek olan badem ve böğürtlenlerin
verimlilikleri, yetişen ürünlerin pazarlaması için
üreticiye yardım ve destek konularında da desteğimiz devam edecektir” dedi.

Mutlu Koyuncuoğlu’nun açılış konuşmasından sonra “Kıvılcımdan Volkan’a”
özel gösterimi herkesi duygulandırdı. Koyuncuoğlu, gösteri ile ilgili aşağıdaki
bilgileri verdi: “Genç Türk Cumhuriyeti, galip çıktığı Kurtuluş Savaşı’nın ardından çağdaş bir ülke olabilmek adına yepyeni bir mücadelenin içindedir. Bu yeni
savaşı kazanabilmek için, devletin çok kısıtlı imkânlarına rağmen, ülkenin her
yanından çok sayıda başarılı öğrenci yurtdışında okumaya gönderilir.”
“Bu gençler Atatürk’ün ‘Sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan
olarak dönünüz!’ sözleriyle uğurlanır. İkinci Dünya Savaşı’nın tüm Avrupa’yı kasıp kavurduğu yıllarda bombalar altında eğitim gören öğrenciler, içlerindeki
sonsuz vatan sevgisiyle öğrenimlerine devam ederler.”
“Döndüklerinde her biri Türk Cumhuriyeti tarihine bilimin, sanatın, sanayinin öncüleri olarak geçeceklerdir. Bugün onlardan geriye kalan bir avuç yaşlı
çınar 90’lı yaşlarını sürdürmekte ve her sene 10 Kasım ile 23 Nisanlarda bir
araya gelerek Atatürk’ü saygıyla anmakta ve ona minnetlerini sunmaktadırlar.
Kıvılcımdan Volkana Türkiye’nin temellerini atan bir neslin öyküsüdür” dedi ve
bu başarılı belgeseli hayata geçirdikleri için Rotaryen Göker Göktepe ve ekibine teşekkür etti.
Gözyaşları içerisinde izlenen gösterim sonrasında konuşmacı konuk
Muazzez İlmiye Çığ davetlilere Atatürk ve onun devrimleri hakkında muhteşem bir konuşma yaptı. Atatürk’ün çizdiği yolu takip etmemiz gerektiğini ve
yapılan haksızlıklar konusunda bu kadar sessiz kalmamamız hususunda konukları uyardı. Son derece içten ve samimi yaptığı konuşmaları sırasında zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamayan Çığ konuşmasını salondan gelen alkışlar eşliğinde bitirdi.
Yaklaşık 100 kişinin katılım sağladığı gece Ahmet Baran’ın konuşması ve
ardından kanunuyla konuklara Atatürk’ün sevdiği şarkıları çalmasıyla devam
etti. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı bu etkinlik Akdeniz Rotary
Kulübü Başkanı Mutlu Koyuncuoğlu’nun konuşmacı konuklara teşekkür belgelerini takdim etmesiyle birlikte sona erdi.

Akdeniz Rotary Kulübü 10 KASIM Atatürk’ü Anma Etkinliği
Aspendos Rotary Dostluk Panayırı

A

A

kdeniz Rotary Kulübü, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliği kapsamında Muazzez İlmiye Çığ’ı konuşmacı konuk olarak davet etti. Başkan
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spendos Rotary Kulübü’nün düzenlediği Geleneksel Dostluk Panayırlarının 14’ncüsü AKM Cam Piramit yanındaki alanda 18.10.2015 tarihinde gerçekleşti. “Çabamız Eğitim İçin” sloganı ile “Yediden Yetmişe Eğitim”
amacı taşıyan panayırda yiyecek, içecek stantlarının yanı sıra, birçok konuda
eğitim veren kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlendi. Geçmiş dönemde eğitim katkısı verilen kurumların da yer aldığı Dostluk Panayırı yüksek bir katılımla renkli görüntülere sahne oldu. Turmepa, Lösev, Tema, Büyükşehir Engelliler Merkezi, Ziçev, Engelliler Sanat merkezi ve Aset’in misafir olarak açtığı
standları ile güçlenen panayır alanı, Gıda Güvenliği ve ÇocukFelci stantlarıy-
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la dikkat çekti. 2.el ürünlerin, Rotaryen eşlerinin hazırladığı yiyeceklerin büyük ilgi çektiği panayırın tüm geliri Eğitim için harcanacak.

Aspendos Rotary Satranç Turnuvası

A

spendos Rotary ve Antalya Satranç İl Temsilciliğinin birlikte organize ettiği Aspendos Rotary Satranç turnuvası 18 Ekim 2015 tarihinde
Atatürk Kültür Parkı içinde açık alanında 58 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 9 turda 5 dakika + 4 saniye arttırmalı gerçekleşen Satranç Turnuvasında
Dinçer Taşdöğen birinci , Yasin Sarı ikinci , Hilmi Mustafa Demir üçüncü oldu .
Başarılarının devamını diliyoruz.

Çayyolu Rotary Kulübü 24.000 dişçi hasta önlüğü bağışladı

A

nkara Çayyolu Rotary Kulübü Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine “Dişleriniz Bizim İçin Önemli” projesi kapsamında HASVAK
aracılığı ile 24.000 adet dişçi hasta önlüğü bağışladı. Önlükler Üniversite rektörü Erkan İbiş tarafından teslim alındı. Bu bağış Hürriyet, Milliyet, Habertürk
ve Sabah gazetelerinde haber oldu. Bu bağış karışığında HASVAK Yönetim
Kurulu başkanı Engin Öztürk, Çayyolu Rotary kulübüne şükran plaketi verdi.

İlkadım RK‘nden Cumhuriyet Kutlaması

İ

lkadım Rotary Kulübü Cumhuriyetimizin coşku ile kutlandığı bir organizasyonu 26 Ekim 2015 gecesi gerçekleştirdi. Samsun’daki Rotary
Kulüpleri Cumhuriyeti, Cumhuriyet gecesi ile coşku içinde kutladılar. İlkadım

Rotary Kulübü ev sahipliğinde yapılan kutlama gecesinde Samsun, Atakum,
Karadeniz, Ondokuzmayıs, Canik Rotary kulüpleri büyük çoğunlukla katıldı.
İntercity toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile toplantı başladı. İlkadım
Rotary Kulübü Başkanı İnci Etikan Atatürk ve Cumhuriyet konuşmasında,
Samsun’un önemine değindi. Pek çok dünya ülkesinin Atatürk’ü en büyük lider kabul ettiğini, Avustralya başkenti Camberra’da Anzak anıtında Atatürk
büstünün bulunduğu yerdeki Atamızın harikulade sözlerinin İngilizce yazılı olduğunu belirterek Atatürk’ün harika söylevini belirtti: “Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yanyana,
koyun koyunasınız.Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! Göz
yaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız, bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve
huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten
sonra, artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır.” Başkan İnci Etikan bu yıl Anzakların anısına çıkan bisküviler üzerine de Atamızın yukarıdaki sözlerinin yazıldığını belirtti. Ardından konuşmacı konuk E.Tümgeneral Naci Beştepe Atatürk ve
Cumhuriyet konusunda çok etkili vurgular yaparak konuştu. Samsun marşını
yazan marşın ilk dörtlüğü
Bandırmadan söken şafak,
İlkadım’dan doğan güneş,
Özgürlüğe yanan ateş,
Samsun seni seviyorum,
Samsun seni seviyorum,
Atatürk’ün şehrisin sen…
Sözcükleri ile konuşmasına başlayan Naci Beştepe, “Cumhuriyet, yüksek
ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir” dedi. Ülkemizde yıllardır
süre gelen Cumhuriyeti yıkma ve ülkeyi bölme amacı güden nifak odaklarının
faaliyetlerini ve bu günkü durumlarını ayrıntıları ile anlattı. Ermeni Soykırımı
yalanı üzerinde duran Naci Beştepe AİHM’nde Doğu Perinçek’in açtığı davaya 15 Ekim 2015 de AİHM Büyük Dairesi lehte karar verdi. Kararda “Ermeni
soykırımı yoktur demek suç sayılamaz ifade özgürlüğüne aykırıdır ifadesi ile
Türkiye zafer kazanmıştır. Yüz yıllık iddia yerin dibine vurmuştur” dedi. Sözlerini Samsun’lu sanatçı Levent Kırca’nın sözleri ile’Cumhuriyet ve Atatürk’le kalacağız diye sürdürdü ve aydınlanma ve çağdaşlaşma mücadelesine devam
edeceğiz diye bitirdi. Pasta töreni ile süren cumhuriyet gecesi, Cumhuriyeti
kutlamanın ve Atamıza Saygının verdiği huzur ve mutlulukla sona erdi.

Kavaklıdere Rotary’den Eğitime Destek

K

avaklıdere Rotary Kulübü, “Bizim bir Okulumuz Var” projesi kapsamında Ankara Çankaya Karataş ilk ve Ortaokulunu yenileyerek
2015-2016 eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirdi. “Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun” sloganı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Kavaklıdere RoK A S I M - A R A L I K 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 23
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tary Kulübü, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi fiziki şartlarda eğitim almaları için kendi bölgelerinde bulunan Karataş İlk ve Ortaöğretim
Okullarını yeniledi.
Okullarda yapılan bu hizmetlerin tanıtımında, 2430 Bölge Federasyon
Başkanı Canan Ersöz, Çankaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şerafettin Delialioğlu, Muhtarımız, Okul idarecileri, Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler, Rotary
kulübü üyeleri biraraya geldiler. İlk aşamada acil olarak okulun yeni eğitim ve
öğretim dönemine yetişmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Kavaklıdere Rotary Kulübü Dönem Başkanı Kemal Demir, okul dışında olan tuvaletlerin yenilendiğini ve ana bina içine su getirildiğini ifade etti.
Demir, okul sıralarının yenilenmesi, elektrik anahtarları ve prizlerin yenilenmesi, Atatürk köşesinin, bayrak direğinin yenilenmesi, ahşap mobilyaların,
arşiv ve spor odasının yenilenmesi, ana sınıfı zemininin ahşap parke ile döşenmesi ve ana sınıfı tuvaletinin yapılması ile okulun tamamen elden geçirilerek
yenilendiğini söyledi.

Kavaklıdere Rotary Kulübünün “Bizim bir okulumuz var” diyerek çıktığı bu
yolda öğrencilerin daha iyi fiziki koşullarda eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak amacıyla Kulüp Hizmet Komitesi ile birlikte bir plan dahilinde okulun istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Başkan Demir, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
“Kulüp olarak başlattığımız çalışmalarımız kapsamında Kavaklıdere Rotaract ve interact kulüplerimizin de desteği ile okulun ana sınıfının dış duvarlarını
resimledik. Yine Kavaklıdere Rotaract kulübümüz üyeleri olan diş hekimleri tarafından ana sınıfı, İlk ve Ortaokul bölümlerinde diş taraması yaparak öğrencilere diş fırçalama eğitimi verip, onları diş fırçası ve macundan oluşan bir set
armağan ettik.”
“Tüm bunları yaparken üşenmedik, sevindik, heyecanlandık, mutlu olduk.
Ayrıca, Cumhuriyet haftası nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sonucu okulda düzenlenen şiir ve resim yarışması sonuçlandı ve tüm
katılımcılar ödüllendirildi. Temin ettiğimiz 150 adet ağacı köy halkı, öğrenci ve
velilerimizle okul bahçemize dikerek çocuklara ağaç sevgisini aşılamaya çalıştık. Hizmetlerimiz bunlarla kalmayacak, sevgili Rotary ailemizle birlikte daha
çok şey başaracağız. Bıkmadan, yorulmadan, heyecanla oluşturduğumuz bu
hizmetlerimiz Cumhuriyetimizin 92. Yılında, okulumuza, öğrencilerimize ve köyümüze, armağan olsun.“
Kavaklıdere Rotary Kulübü başkanı Demir, projede desteklerini esirgemeyen Köy Muhtarı Ömer Oflaz’a ve Köy Kalkınma Derneği Başkanı Naim
Türkbey’e, Toplum Birliği Başkan ve Üyelerine, Okul Aile Birliğine, Ankara Bü24 - 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 5

yükşehir ve Çankaya Belediyesine, özellikle Okul Müdürü Hüseyin Özkan ve
Müdür Yardımcısı Hatice Demir’e teşekkür etti.

Malatya R.K. “Sesli
Kitaplık Projesinde”
mutlu sona ulaştı

M

alatya
Rotary
Kulübü’nün “Sesli Kitaplık Projesinde” mutlu sona ulaşıldı.
12 Kasım’da 2430. Bölge Guvernörü Canan Ersöz’ün önderliğinde, proje kapsamında Malatya Kılıçarslan İlköğretim Okulu Görme
Engelliler bölümüne yapılan “Sesli
Kitaplık ve Bilgisayar Laboratuvarı” yetkililere teslim edildi. Guvernör Canan Ersöz, tüm görme engelli öğrencileri tek tek sınıflarında ziyaret etti ve proje kapsamında temin edilen mp3 oynatıcıları hediye etti. Ziyaret esnasında kimi zaman çok eğlenceli, kimi zaman
ise çok duygulu anlar yaşandı.
Yapılan sesli kitaplık ve bilgisayar laboratuvarı ile, görme engelli çocuklarımız proje kapsamında onlara özel temin edilen sesli kitapları okuyabilecekleri gibi, Milli Kütüphane gibi daha büyük sesli kitap arşivlerine sahip kütüphanelerden doğrudan bağlanarak kitap okuyabilecekler. Üstelik sadece
okulda değil, okul dışında da kitap okuyabilmeleri mümkün olacak. Şöyle ki;
Proje kapsamında öğrencilerin her birine sesli kitapların yüklenebileceği ve
görme engellilerin kullanabileceği teknik özelliklere sahip mp3 oynatıcılar hediye edildi. Bu sayede sesli kitaplıktan ya da doğrudan kütüphanelerden temin
edilen tüm kitaplar mp3 oynatıcılara yükleyerek her yerde okunabilecek. Aynı
zamanda bu proje kapsamında okul tuvaletleri görme engelli çocukların kullanabilecekleri şartlara uygun hale getirildi, yenilendi. Yine aynı okulun görme
engelli olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü bir diğer binasında ise, bir kütüphane odası yapıldı.

Adana Seyhan Rotary Kulübü – Rotakids Projesi

A

dana Seyhan Rotary Kulübü, Adana Atlı Spor Kulübü Tesislerinde 15
- 18 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılan, 14.Esat Tuğberk Spor Etkinlikleri sırasında Rotakids Projesini de gerçekleştirdi. Seyhan Rotary Kulü-
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bü üye eşleri tarafından organize edilen etkinliklere, Adana’da bulunan 6 Rotary Kulübü’nün üye çocukları ve misafir ailelerin çocukları katıldılar. Rotakids
Projesi kapsamında 17 Ekim Cumartesi günü “Kartpostal Yapım Atölyesi” ve
18 Ekim Pazar günü “Cupcake Atölyesi” düzenlendi. 18 Ekim Pazar günü “Rotakids Çocuk Maratonu” ile sona eren bu yılın Rotakids Projesi’ne katılan çocuklar, yeni beceriler kazanırken eğlenmenin ve sosyalleşmenin tadını çıkardılar ve projeden elde edilen gelirle destek olunacak sosyal projelere katkıda
bulunmuş oldular.

Şırnak-Uludere’ye kitap yardımı

M

ersin Rotary Kulünün 2014 yılında düzenlediği TLG programına katılan Ebru Kızılyamaç mezun olarak, öğretmen ordusunda yerini
aldı. Ebru öğretmenin görev yaptığı Şırnak Uludere’deki M.Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine , TEOG ‘a hazırlanmaları için kitaplar ve soru bankası gönderildi. Ebru öğretmen, başka Ebru öğretmenler yetiştirecek.

Kastamonu RK Cumhuriyet bayramını kutladı

K

astamonu Rotary kulübü üyeleri, Cumhuriyetin 92.yıl kutlamaları
kapsamında Kastamonu Valiliğinin düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonuna katıldı. Kulüp üyeleri, Cumhuriyetin aydınlık yüzleri ve geleceğin teminatı olarak orada bulunmanın gururunu yaşadılar.
Eşli bir toplantı da düzenleyen Kastamonu Rotary kulübü, toplantıda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Yenidünya’yı konuk etti. Kıymetli hukukçu, ülkemizde son yıllarda yaşanan
hukuk ihlalleri, kamuoyunun yakından ilgilendiren davalar ve son günlerde
gerçekleşen terör saldırıları karşısında hukuk devletinin olması gereken tutumu konularında Rotaryenleri bilgilendirdi.
UR 2430. Bölge Dönem Guvernörü Canan Ersöz’ün kulüp ziyareti de mülki
amirlerle tanışma fırsatı yarattı. Ziyareti sırasında Vali ve Belediye Başkanı ile
de görüşmelerde bulunan Ersöz, akşam katıldığı kulüp toplantısında kulübe
katılan dört yeni üyeye rozetlerini taktı.

Mersin İnteract Kulübü kuruldu

M

ersin Rotary Kulübü ve Türk Rotary ailesine, Mersin İnteract Kulübü katıldı.Gelişim Kolejinde, okul bazlı olarak kurulan Mersin İnteract Kulübünün 20 üyesine, UR 2430. Bölge İnteract Ana Komitesi Başkanı
Ece Özen Akan’ın da katıldığı tören ile rozetleri takıldı. Dönem Başkanı İnt.Selin Vetem’in açılış konuşmasından sonra, Muazzez Ilmiye Çığ ve Mehmet Aksoy
öğrencilere konuşma yaptılar.

Mersin Kulüplerinin ortak projesi

M

ersin’de bulunan Rotary kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği, 1.Rotary Dostluk Oyunları, 24-25 Ekim 2015 tarihlerinde , Özgecan Spor
Kompleksinde yapıldı. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, dart ve tavla branşlarında yapılan yarışmalar oldukça çekişmeli geçti. Panayır şeklinde geçen
yarışmalar sonucunda, Futbolda Mersin Rotary Kulübü, Basketbolda Lamos
Rotary Kulübü, Voleybolda ise Olba Rotary Kulübü şampiyonluğu kazandı. Ama
asıl kazanan “dostluk” oldu.

Rotary 2430 Bölge Projesi “Çocuk Göz Sağlığı”

2

430 Bölge Projesi olan “Çocuk Göz Sağlığı” projesinin ilki, Mersin’in
yedi Rotary Kulübünün (Mersin RK, Toros RK, Akdeniz RK, Kızkalesi RK, Tarsus RK, Lamos RK ve Olba RK) katılımı ile gerçekleştirildi. Akdeniz Rotary Kulübü sorumluluğunda dönem Başkanı Rotaryen Mutlu
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Koyuncuoğlu’nun gayretleriyle 29 Ağustos saat 14-17 arası Mersin Tenis kulübünde başarılı bir toplantı yapıldı. Toplantıya yedi Rotary kulübünün başkanları, Bölge Ana Komite Başkanları ile Guvernör Yardımcılarının yanı sıra 20’ye
yakın Rotaryen katıldı. “Erken Tanı ve Hastalıkları Önleme” kapsamında düzenlenen toplantıda, Çocuk Göz Sağlığı Projesi Komite Başkanı Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu ile Doç. Dr. Ayça Sarı tarafından 37 adet anaokulu öğretmenine
“Okul Öncesi Çağda Çocukların Görme Kusurunun ve Göz Tembelliğinin Saptanması” konusunda eğitim verildi.
Eğitimde çocuklarda görmenin doğumdan itibaren başladığı, görme gelişiminin başlarda hızlı olarak 7 yaşına kadar devam ettiği, bu yaştan sonra görmede gelişim hızının yavaşladığı ve 10-12 yaşlarından sonra da tedavisinin çok
zor olduğu anlatıldı. Ailelerin çocuklarının görmesinde problem olmadığını
düşündükleri durumlarda dahi tek gözde olan az görmenin fark edilemeyebileceğini ve bunun o gözde tembelliğe yol açabileceğini vurgulandı. Çocuklarda
göz tembelliğinin önlenmesi için 7 yaş öncesinde müdahale edilmesi gerektiği üzerinde önemle duruldu. Bu amaçla anaokulu öğretmenlerine çocuklarda
göz muayenesini kabaca nasıl yapabileceklerini anlatıldı.
Toplantı sonunda katılımcı anaokulu öğretmelerine katılım sertifikaları ve
aldıkları eğitimleri sınıflarında uygulayabilmeleri için “E Eşelleri” hediye edildi.
Katılımcılar tarafından da yararlı olduğu bildirilen bir eğitim gerçekleştirildi.
“Hizmetleriniz dünyaya armağan olsun” dilekleri ile toplantı kapatıldı.

Mersin kulüplerinden Atatürk ‘ün büstüne çelenk

10

Kasımda Mersin Rotary kulüpleri beraberce Atatürk’ün büstüne
Çelenk bıraktılar. Akdeniz Rotary Kulübü, Mersin Rotary Kulübü,
Lamos Rotary Kulübü, Kızkalesi Rotary Kulübü ve Olba Rotary Kulübü çelenk
bırakmada temsil edildi.

Ankara İncek Rotary kulübü RYLA düzenledi

1

Mersin Rotary Kulübü Mesleki Hizmet ödülleri

M

ersin Rotary Kulübü 2015 Meslek Ödülleri, Ciğerci Saboş, Tantunici Memoş ve Künefeci Emin Usta’ya verildi.
Kulüp üyeleri, yaptıkları başarılı çalışmalar ile hem meslektaşlarına
hem de bizlere örnek olan, mesleklerinde yüksek ahlaki standartların
yaygınlaşmasını teşvik eden, genç meslektaşlarını yüreklendirerek önderlik yapan Sabahattin Uyanık, Mehmet Can Yelkenaç ve Emin Leylak’ı
kutladılar.

2-15 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara Ataköşk Otelde Ankara
İncek Rotary kulübünün ev sahipliğinde 97. RYLA Eğitim Semineri düzenlendi. Seminere Antalya Falez Rotaract Kulübünden Rtc. Merve Buse Kalaycı gönderildi. Günde 7-8 Eğitimin verildiği seminerlerde Murat Çelik, “Basında Liderlik”, Serdar Çakmak, “Sporda Liderlik ve Centilmenlik”, Osman Bahadır Özden, “Kabul Edilebilir Bencilik”, Oğuz Benlioğlu, “İfadelerin Dili” konularında eğitim verdiler. Rtc.Merve Buse Kalaycı, eğitimlerin çok verimli geçtiğini
ve çok iyi dostluklar edindiğini belirterek, bu fırsatın kendisine verilmesinden
dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

İkiz Kulüp: Denia Rotary Kulübü

M

ersin Rotary Kulübü ,ikiz kulüplerine bir yenisini ekledi. Mersin Rotary Kulübü, UR 2203. Bölgede bulunan Denia Rotary Kulübü (İspanya ) ile ikiz kulüp sözleşmesi imzaladı. 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında
19 kişilik bir heyet ile ikiz kulübü ziyaret eden Mersinli Rotaryenler, kendilerine
muhteşem ev sahipliği yapan ikiz kulübe teşekkürlerini sundular.
Bir diğer projede, Mersin Rotaract Kulübü ve Akdeniz Rotaract Kulübü ile
ortaklaşa olarak açılan standta, Uluslararası Mersin Maratonuna katılan kişilere “Rotary Nedir?” konulu broşür dağıtıldı ve Rotary ‘nin yapmış ve yapmakta
olduğu hizmetlerin ve Rotary’nin ne olduğunu anlatıldı.
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Antalya Falez RK “Eğitim YaşaTIR” projesini gerçekleştirdi

A

ntalya Falez Rotary Kulübü, Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikte “YaşaTIR” projesini hayata geçirdi. Bu faaliyet kapsamında 2010 yılın-

KULÜPLERDEN HABERLER
dan bugüne, gönül üyesi dostların da desteği ile 193.000 kişiye ulaşıldı. İnsanların yaşamlarına dokunan, bazen bir tebessümde, bir kahkahada, insan
olmanın en büyük ayrıcalığının hiç kopmayacak sevgi bağlarıyla güçleneceği,
sağlıklı ya da kanser hastası olan herkese, kansersiz bir dünyanın mümkün
olduğunu anlatmak ve bu hastalıkla tanışmamaları için 29 Kasım Pazar Günü
Antalya’da Konya Altı Belediyesi önünde, CignaFinans’ın desteğiyle bir organizasyon gerçekleştirildi. Uzman doktorlar, diyetisyen, sosyal medyada yer alan
isimler toplantıya katıldılar. Görsel olarak bilgilendirici sunumlar yapıldı, soru
cevap kısmıyla “YaşaTIR” projesi daha bir anlam kazandı.
Önyargının bütün bulaşıcı hastalıklardan daha bulaşıcı olduğu bilinciyle
bu önyargılarımızı yok etmek amacıyla gökyüzüne uçurulan balonlarla projeye destek olan Falez Rotaract kulübüne de destek verdikleri için Rotaryenler
teşekkür ettiler.

Falez Rotary’den göz eğitimi

A

ntalya Falez Rotary Kulübü, okul öncesi çocuklarda görme kusurunun ve göz tembelliğinin saptanmasına yönelik eğitim seminerini
gerçekleştirdi. Okul öncesi öğretmenlerinin katılımıyla Antalya’daki özel bir
tıp merkezinde gerçekleştirilen seminerde Özgür Şen, göz sağlığıyla ilgili sunum yaptı. Şen, büyüme çağında yeni görme kusurlaru çıkabileceğini söyleyerek erken tedavinin önemli olduğunu belirtti. Anaokul öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şen, gözlerinde tembellik ihtimali olan
çocuların tespiti ve göz doktorlarına yönlendirilmesiyle tedavinin sağlanabileceğini söyledi. (Mustafa Kozak / DHA)

ilköğretim öğrencilerine eğitim-öğretim gereçleri ve kıyafet desteğinde bulundu.

Her yıl ‘’Eğitime Destek’’ adı altında gerçekleştirdikleri bu proje ile birçok
öğrenciye destekte bulunan kulübün dönem başkanı Ecem Moğultay; “Köklü
bir geçmişi olan kulübümüz ile uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde küçük kardeşlerimizle buluşarak onların eğitim öğretim hayatına maddimanevi katkıda bulunuyoruz” dedi.

Çiğli ve Bostanlı Rotary Kulüplerinden Gülen Kora
Ortaokuluna “Fen Bilimleri Laboratuvarı”

H

Uluslararası Enstitüde zihinsel engelli öğrencilerin konseri

UR

Zon 20B Enstitüsü 2-8 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya Lara
Mardan Palace otelde yapıldı. 23 ülkeden 600 civarında Rotaryenin katıldığı organizasyonda, Rotary Dünya Başkanı K.R. “Ravi” Ravindran
açılış konuşmasını yaptı. Söz konusu etkinlikte konser veren İşitme ve Zihinsel
Engelli 10 öğrencinin konserde giyeceği kıyafetler Falez Rotary tarafından temin edildi. TED Koleji öğrencilerisözlü olarak ve Kepez İşitme ve Zihinsel Engelli İlkokul öğrencileri de işaret diliyle birlikte konser verdiler.

Bostanlı Rotaract Kulübü’nden eğitime destek

2

440. Bölge Rotaract Kulüplerinden Bostanlı Rotaract Kulübü,
düzenlediği “Geleneksel İftar Yemeği”nden elde ettiği gelir ile Onur
Mahallesi’nde yer alan Kurtuluş İpek İşeri İlköğretim Okulu’nda eğitim gören

ayırsever, Alkim Kimya Grubu Onursal Başkanı Cihat Kora tarafından
yaptırılan Gülen Kora Ortaokulu, yeni fen bilimleri laboratuvarına
Çiğli ve Bostanlı Rotary Kulüplerinin desteğiyle kavuştu. Okul Müdürü Kubilay
Özduran, “Hayalimiz gerçek oldu” dedi.
Gülen Kora Ortaokulu Fen Bilimleri Laboratuvarının açılış törenine Çiğli
Kaymakamı Yusuf Güler, Alkim Kimya Onursal Başkanı Cihat Kora, Alkim Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Özay Kora, Çiğli ve Bostanlı Rotary Kulüpleri Başkanları ile üyeleri katıldı. 12 bin liralık destekle okula fen laboratuvarı kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Çiğli Rotary Klubü Başkanı Ahmet Özken, “Bizim desteğimiz denizde bir damla. Ancak damlalar birleştikçe
okyanusları yaratabiliriz. Çocuklarımızın sürekli değişen dünyaya ayak uydurup, bilgiyi güncellemeleri çok önemli. Ancak bu sayede bilim adamları yetiştirebiliriz” dedi.
2001 yılında eşi adına yaptırdığı okuldaki laboratuvarın açılış için hazır
bulunan Alkim Kimya Grubu Onursal Başkanı Cihat Kora da öğrencilerin alkışlarıyla duygusal anlar yaşadı. Kora, “Ortaokulu devlet parasız yatılıda okudum.
Üniversitede devlet yurtlarında kaldım. Param olmadığı için 2,5 yıl mecburi hizmet yaptım. Ama iyi ki yapmışım ve iyi ki okumuşum. Ne mutlu şimdi bana 12
okulumda 3 bin 300 torunum var. Bundan daha büyük zenginlik yok. Eğitime
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yatırım en büyük yatırımdır” dedi.
Gülen Kora Ortaokul Müdürü Kubilay Özduran ise “Öğrencilerimize çağdaş bir fen bilgisi laboratuvarı kuracağımıza dair söz verdik. Çocuklarımızın
fen bilgisini deneyler yapıp, uygulamalı olarak öğrenecekleri bir laboratuvarın
hayalini kurduk. Biliyoruz ki kendi düşleri olmayanlar başkalarının hayallerinin
figüranları olurlar. Biz başkalarının hayallerinin figüranı olmak istemedik. Çocuklarımızla kurduğumuz düşte bizi yalnız bırakmayan Çiğli ve Bostanlı Rotary
Kulüplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Minik öğrenciler ise “asit ve baz
ayrımı” ile “kan hücrelerini” yaptıkları deneylerle gösterirken heyecanlarını
gizleyemediler.

Denizli RK Toplum Birliği
Okuluna
eğitim desteğinde
bulundu

D

enizli Rotary Kulübü yeni
eğitim ve öğretim yılının
başlaması vesilesiyle 29 Eylül 2015
tarihinde, kulübün Toplum Birliği
Okulu olan Çamlık Özel Eğitim Uygulama Merkezini (Otistik Çocuklar
Eğitim Merkezi) ziyaret etti. Denizli
Rotary kulübü, geçen dönem başlattığı projesinin bir parçası olan “Denizyıldızı Özel Eğitim Setleri”ni Okul

raf sanatçılarının da jüri üyeliği yaptığı seçimde 3’ü ödül 6’sı mansiyon olmak
üzere 181 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.

Yarışmada birinciliği yukarıdaki fotoğrafı ile Bangladeş’ten Faisal Azim
kazandı. FIAP tarafından yarışmada kazananlardan ilk üçe altın, gümüş ve
bronz madalya ile 6 mansiyon verilecek. Ayrıca Göztepe Rotary kulübü de dereceye giren fotoğrafçılara özel ödüller verecek. Ödül töreni ve sergilemesinin 5 Ocak 2016 da İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sergi salonunda
gerçekleştirilecek yarışmanın detaylı bilgileri ve fotoğraflarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://rotagraphycontest.com/?lang=tr.

Müdürü’ne teslim ederek tamamladı.

Gündoğdu Rotary Kulübünün “Bir Deniz Yıldızı” projesi

G

Dokuz Eylül RK “Trafikte Farkındalık” için
bisiklet turu düzenledi

D

okuz Eylül Rotary Kulübü 25 Ekim günü İzmir’de Bostanlı’dan
Sasalı’ya 150’ye yakın bisikletçinin katılımıyla, “Trafikte Farkındalık”
yaratmak amacıyla bir Bisiklet Turu düzenledi. Aynı Bisiklet Turu geçen sene
de “Çocuk Felci Farkındalığı” için düzenlenmişti. Tur bitiminde katılımcılara
NAMET Sponsorluğunda sucuk ekmek ikramı yapıldı.

Göztepe RK 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

G

öztepe Rotary Kulübü’nün ikincisini düzenlediği “Uluslararası Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı. Konusu dönem temasına uygun olarak
“Trafik ve Ulaşım; Hayatı Bağlayan Yollar” olarak seçilen yarışmaya 212 si yabancı 640 kişi 2255 fotoğraf yolladı. Uluslararası başarılara imza atan fotoğ28 - 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 5

ündoğdu Rotary kulübü, özellikle özel eğitim veren kurumlara yönelik olarak başlattığı “Bir Deniz Yıldızı” projesine devam ediyor. Kulüp
bu defa, İzmir’in Foça Ilıpınar İlçesinde Reha Midilli Özel Eğitim ve Uygulama
Merkezi’ne “Bir Deniz Yıldızı” Projeleri kapsamında bir ziyarette bulundu. Okul
Müdürü Mürsel Varan ve Müdür Yardımcısı Gülden Şimşek’e ihtiyaçları olan
21 adet Özel Eğitim Seti teslim edildi. Kulüp 2015-2016 Döneminde ve takip
eden dönemlerde de “Bir Deniz Yıldızı” projelerini sürdürüp Özel Eğitim Setlerinin dağıtımlarına farklı okullarda devam edecek.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü’nden
Çocuklara Umut Projesi

İ

zmir Ekonomi Rotaract Kulübü “Dünyadaki Tüm Çocuklar İçin İnsanlarda Farkındalık” diyerek Turna Kuşu Ceylan Projesi için ilk atölyelerini
gerçekleştirdi. 24.10.2015 tarihinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsünde ilk Turna kuşu yapım atölyesi 45 kişilik bir katılımla yapıldı. 24 Ekim tarihinin, hem Dünya Birleşmiş Milletler Günü, hem de Dünya Çocuk Felci günü olması sebebiyle seçilmesi, çocuklar için farkındalığın hedeflendiği projede en
önemli unsurdu.
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okulunda yapıldı. Çekişmeli geçen turnuvada Cemal sabancı Birinci, aynı puan
ile Ali Eren Aykol İkinci, Onur Şahin Üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren
sporcular şöyle: 1- Cemal Sabancı, 2- Ali Eren Aykol, 3- Onur Şahin, 4- Gürhan Horzum, 5- Arda Uzgur, 6- Ersan Ece, 7- Efe Sadık Şahin, 8- Ege Su Durak; 10 Yaş altı sıralamasında 1- Arda Uzgur, 2-Efe Sadık Şahin, 3- Yağız Ömer
Küçükenez; En İyi Bayan Sporcu sıralamasında; 1- Ege Su Durak, 2- Nisa Nur
Kaya, 3- Nisa Su Omak. Dereceye girenler ödüllerini Bodrum Bodrum Karia
Rotary Kulübü Başkanı Mustafa Öztabak ile Fen Bilimleri Okulları adına Oğuzhan Erdoğan’dan aldılar.

Dünyamızın geleceği olan çocuklarımız, açlık ve acı çekmesin, çocuklar
kanser olmasın, dilendirilmesin, ölmesin, işçi olarak çalıştırılmasın, tacize uğramasın, şiddete maruz kalmasın, çocuk yaşta evlendirilmesin, tüm çocuklar
eşit şartlarda insani değerlerde yaşasın diyerek başlanan projede, kağıttan
turna kuşları çocuklara umut olması için katlandı ve kanatlarına dilekler yazıldı. Atölyede 2 saat içinde 1350 adet turna kuşu yapıldı. Üstün zekalı çocukların da dahil olduğu etkinlikte yaş aralığının 5’ten başlayıp 45’e kadar ulaşması
ise projenin her yaşa hitap ettiğini gösterdi. Etkinliğe ev sahipliği yapan İzmir
Ekonomi Rotaract Kulübüne, Teos Rotary ve Dokuz Eylül İnteract Kulübü üyeleri de katılım göstererek destek oldu.
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü Başkanı Çisem Tamişci, “Proje lideri Ceylan Erbaşlar’ın bilgilendirmesi ve daha çok ses getirmesini istediğimiz için
başladığımız projeye ailemizin ve yakın çevremizin farkındalığını arttırarak,
onlardan destek alarak başladık. Çocuklar bizim geleceğimiz. Her birinin eşit
şartlarda, huzurlu bir şekilde büyümek en büyük hakkı, geleceğimiz için bilinçlenip, onların geleceğin yetişkinleri olduğunu unutmadan çalışmaya devam
edeceğiz.” derken, proje lideri Ceylan Erbaşlar, “Bugün burada İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü’nün katkıları ile gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza umut olmak için çalıştık. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen yüreğinde çocuk sevgisi barındıran tüm TURNA
KUŞU Ceylan Projesi gönüllüsüne teşekkür ederim. Bugün bizlere verilen destek projemize başladığımızda hedeflediğimiz 1 milyon turna kuşunu oluşturmamızda büyük önem taşıyor. Dilerim turna kuşlarının kanatlarına yazdığımız
tüm dileklerimiz gerçek olur ve dilerim, çocuklarımız turna kuşları kadar hür
ve mutlu yaşar” dedi.

Salihli Sardes Rotaract Kulübü’nden eğitime destek

S

alihli Sardes Rotaract Kulübü 32 derslikli Cumhuriyet İlkokuluna kütüphane kazandırdı. Sardes Rotaract Kulübü tarafından kurulan Kütüphanenin açılışı, kulüp üyeleri, Salihli Rotary Kulübü, Okul Yönetimi, veliler ve
öğrenciler ile birlikte gerçekleştirildi.
Sardes Rotaract Kulübü 2015-2016 Dönem Başkanı Meral Topkaya Çelen “Kulüp olarak daha önceki yıllarda da ilçemizde bulunan okulların ihtiyaçlarına gönüllü olarak destek sağladık. İlk kez bir okulumuza kütüphane kurma
şansına sahip olduk. Sardes Rotaract Kulübü olarak eğitime destek vermekten asla vazgeçmeyeceğiz. ’Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun’ dönem temasıyla toplumumuza hizmetlerimize devam edeceğiz, bu amaçta bize destek
olan herkese teşekkür ederiz” dedi.
Cumhuriyet İlkokulu velileri, ve öğrencileri bu desteklerinden dolayı Sardes Rotaract Kulübü üyelerine teşekkür ettiler.

Yeşil RK Tenis Turnuvası Düzenledi
Bodrum Karia Rotary Kulübü “En İyi 32” satranç turnuvası

B

odrum Rotary Kulübü tarafından organize edilen “En İyi 32” Kasım ayı
satranç turnuvası 21-22 Kasım 2015 tarihlerinde Fen Bilimleri Orta-

B

ursa Yeşil Rotary Kulübü 1-4 Ekim 2015 tarihlerinde “Erdem Saker
Kupası” adı altında Tenis Turnuvası düzenledi. Turnuvada 12 yaş grubundaki 80 çocuk yarıştı. Turnuvanın son günü olan 4 Ekim’de ise 8 yaş grubunda 80 çocuğun da katılımıyla tenis şenliği gerçekleştirildi.
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je ortağı olarak bu yılki etkinliğe katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin start verdiği ve Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın Tirilye etabının startını verdiği
Bursa’daki bu büyük sosyal sorumluluk projesi yazılı ve görsel basında geniş
bir şekilde yer aldı. 6. Klasik Otomobil Turu etkinliği kapsamında yaratılan fon
ve sponsorların da katkıları ile Mudanya Devlet Hastanesi Çocuk Bölümü’ne
ihtiyaç duyulan “Yeni doğan İşitme Test Cihazı”nı satın alınarak önümüzdeki
günlerde hastaneye bağışlanacak.

Turgutlu Rotary Kulübü göz muayenesi

T

urgutlu Rotary Kulübü, Macera Kulübü Turgutlu Temsilciliği, Odak Göz
Merkezi ve Gören Optik ile ortak bir proje gerçekleştirdi. Turgutlu
Belediyesi’nin araç katkısı sağladığı ve Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’ın dabizzat destekleriyle gerçekleşen bu proje ile 19 Ekim 2015 tarihinde, yardıma
ihtiyaç duyan 51 çocuğun Turgutlu Odak Göz Merkezinde Dr.M.Kemal NAS tarafından görme muayenesi yaptırıldı ve çocuklardan 12 sinde görme kusuru
tespit edildi. Gören Optik’ten Alper Özcan tarafından da bağışlanan gözlükler
çocuklara bedelsiz olarak temin edildi.
Bu konudaki proje mimarları Macera Kulübü Turgutlu Temsilcileri Evrim
Oflaz, Seher Kılıç ile Turgutlu Rotary Kulübü Başkanı Hasan Göncü tüm destek
verenlere teşekkür ettiler.

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele semineri

T

urgutlu Rotary kulübü, Turgutlu Lisesi Konferans Salonunda Genel
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Tuğrul tarafından Turgutlu İlçesi Milli
Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ( PDR) Öğretmenlerine yönelik “Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele Semineri” verilmesini organize etti. Seminere 45 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ( PDR) Öğretmeni katıldı. Seminerin ilk bölümünde bağımlılığın nedenleri
ve oluşum mekanizması anlatıldı, ikinci bölümünde ise bağımlılıktan kurtarma
teknikleri üzerinde duruldu.

Osmangazi Rotary’den eğitime destek

O

smangazi Rotary Kulübü, Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında,
Ahmet Yasevi Mahallesinde bulunan Eşref Ergin İlk ve Orta Okulu
Kütüphane düzenlemesi ve eksiklerinin giderilmesi projesini, 12 Kasım 2015
tarihinde Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in katılımı ile yapılan törende, Osmangazi Rotary Kulübü
başkanı Erol Kılıkçıer’e teşekkür plaketi verildi.
Bu Projeye başkan Erol Kılıkçıer ve kulüp üyeleri Cevdet Akçakoca, Taner
Bolcan katkı sağladılar.

Bölge Su Yönetimi Komitesi Havuz Operatörü
Yetiştirme Semineri Tamamlandı

U

Osmangazi Rotary’nin “Klasik Otomobil Turu”

O

smangazi Rotary Kulübünün geleneksel Klasik Otomobil Turu etkinliğinin altıncısını, bu yıl “Atatürk’ü Anma Haftası” etkinlikleri çerçevesinde 7-8 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleşti. Türkiye’nin ilk klasik otomobil
derneği olan ve bu yıl 25. kuruluş yılını kutlayan Klasik Otomobil Kulübü de pro30 - 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 5

rla RK ev sahipliğinde, Urla - Balçova - Güzelbahçe -Teos Sakin - Konak Rotary Kulüpleri ortak projesi olarak Urla Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğünde yapılan “Havuz Operatör Eğitimi” 21 Kasım 2015 Cumartesi
günü yapılan eğitim sonu sınavla tamamlandı. Seminere katılan 23 kursiyer
sertifika almaya hak kazandılar.

Güzelyalı RK’den “Yaşam Bileklikleri” projesine destek

S

ağkal Derneği, Kanserle Dans Derneği ve Güzelyalı Rotary Kulübünün
de işbirliği ile kanser sebebiyle lenf bezleri alınan kişilerin kollarına
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sağlık personeline, tehlikeli olduğu için herhangi bir tıbbi müdahale yapmaması için uyarı olarak hasta bileklerine takılacak olan “Yaşam Bileklikleri”nin
kullanımını arttırmak için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde farkındalık semineri düzenlendi. Sağkal Dernek Başkanı Cüneyt Tuğrul tarafından
verilen seminere çeşitli il hastanelerinden doktorlar ve sağlık çalışanları yüksek katılım sağladılar. Hastalara takılmak için hastaneye hibe edilen 150 adet
bilekliğin üretim maliyetini Güzelyalı Rotary Kulübü karşıladı.

Reha Akını’ın konuşması ile devam etti ve yine Guvernör Reha Akın’ın teşekkür
konuşması ile sona erdi.
Halkla İlişkiler Seminerinin bitiminde toplumun her kesimine her zaman
yol gösterecek olan “Barışa Mektuplar” isimli kitabın lansmanı yaklaşık 300
kişilik konuk topluluğu önünde yapıldı. Tophane Rotary Kulübü Başkanı Yalçın
Aras tarafından kaleme alınan “Barışa Mektuplar” kitabının içeriğinde toplumun her kesiminden çeşitli meslek sahiplerinin mesleğini barış yolunda nasıl
kullanabilecekleri ve barışa nasıl katkı koyabilecekleri hakkında yazılmış 235
sayfalık 103 adet barış mektubu bulunmakta.

Güzelyalı RK Eğitim Desteğinde Bulundu

Ç

eşme - Ovacık köyünde bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Ovacık İlköğretim okulunun ihtiyacı olan portatif ses sistemi Ekin Ses
Sistemleri firmasına ve sahibi Rtn. Okan Ozan’ın katkıları ile Güzelyalı Rotary
Kulübünce tedarik edilerek okula teslim edildi. Önemli günlerde ve törenlerde
sadece okul içinde değil dışarıdaki başka etkinliklere de taşınabilecek bu ses
sistemi daha önceleri okul idaresi tarafından kiralanmakta ve bütçesi devletçe karşılanmamaktaydı.

İzmir Rotaract kulübü’nden önemli proje

İ

zmir’in en eski Rotaract Kulübü olan İzmir Rotaract Kulübü büyük bir
projeye daha imza attı. “Tarihi Hissetmek” projesinin ilk ayağı olarak,
işitme engellilere yönelik Efes Antik Şehri gezisi düzenlendi. 25 kişilik işitme
engelli grubunun katılımcı olduğu proje, İşaret Dili Çevirmen ve Eğiticileri Derneği ve Selçuk Belediyesi ortaklığında gerçekleştirildi. İlk defa Efes’e gelen engelli katılımcıların tarihlerini doğru şekilde ve anlayarak öğrenebilmeleri için
tur rehberi ve işaret dili eğitmeni de kendilerine refakat etti.
İzmir Rotaract Kulübü Başkanı Duygu Ersin, “Kulübümüz her yıl engelli bireylerimize yönelik proje üretmektedir. Bu yıl da işitme engelli katılımcılar üzerine çalışma başlattık. Bugün, üç ayaklı ‘Tarihi Hissetmek’ projemizin ilk ayağını gerçekleştirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu projemizle uluslararası
alanda da çalışmalar başlatacak, tüm engellilere ulaşmaya çalışacağız” dedi.

Tophane Rotary Kulübü Halkla İlişkiler Semineri düzenledi

2

440 bölge Halkla İlişkiler Semineri, Tophane Rotary kulübünün organizasyonu ile Bursa Almira otelde 10 Kasımda yapıldı. Bursa Halkla
İlişkiler Derneği ile birlikte düzenlenen bu seminere Bursada faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları dernekleri, Rotaryenler, Rotaractlar ve sanayici ve
iş adamlarının katılımı ile 300 kişilik bir izleyici potansiyeline ulaşıldı. Seminerde Busiad başkanı Günal Baylan, Rtn. gazeteci Nedim Atilla, Bursa Halkla ilişkiler Derneği Başkanı Serdar Ömeroğulları, Tügiad Bursa şube başkanı Gökhan
Okur sabah oturumunda panelist olarak katıldılar. Öğleden sonraki oturumda
Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Haluk Gürgen ile İnoksan Yönetim kurulu başkanı Rtn. Vehbi Varlık konuk oldular. Saat 10.00 da Tophane Rotary
kulübü başkanı Yalçın Aras’ın açılış konuşması ile başlayan seminer Guvernör

Smyrna RK’nden başarılı bir Halkla İlişkiler Semineri

S

myrna Rotary Kulübü evsahipliğinde İzmir Fuar Anemon Otelinde 13
Kasım 2015 tarihinde UR 2440.Bölge 1.Halkla ilişkiler semineri dü-
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zenlendi. Zon 20B Halkla İlişkiler Koordinatörü Güneş Ertaş ve DG Reha Akın’ın
konuşmaları ile başlayan seminer, Prof. Dr. Aylin Göztaş’ın “Sürdürülebilir Rotary İmajı” hakkındaki konuşması ile devam etti. Seminer Doç.Dr.Ferah
Onat, Gazeteci yazar Selim Türsen, İzmir reklamcılar derneği başkanı Yiğit
Sal ve Bölgemizin Halkla ilişkiler komite başkanı Nedim Atilla’nın katıldığı Panel ile sona erdi.

Nilüfer RK Sosyal Medya ve İletişim Semineri’ne büyük ilgi

UR

2440. Bölge Nilüfer Rotary Kulübü ev sahipliğinde BUSİAD
Evi’nde düzenlenen Sosyal Medya ve İletişim Semineri’nde sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımı konuşuldu. Sosyal medyanın beraberinde getirdiği risklerin de tartışıldığı seminerin açılış konuşmasını yapan 2440.
Bölge Guvernörü Dr. Reha Akın, “Neredeyse nikahların dahi sosyal medyada
gerçekleşeceği günümüzde iletişim şekli de değişti. Bu gibi gelişmelerin faydası kadar zararlarının da olduğu aşikar. Sosyal medyanın doğru ölçüde kullanılmaması halinde yaşanabilecek riskleri ve bu konuda yapmamız gerekenleri konuştuk” dedi. Seminerde sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımından
bahseden Rotary 2440. Bölge Bilişim Komite Başkanı ve SMK WEBTECH Firma
Sahibi Sosyal Medya Danışmanı Serkan Ceylan, pek çok sosyal medya kullanıcısının bilgilerini gizli tutmadıkları gibi bunun farkında da olmadıklarından yakındı. Sosyal medyanın, kişileri bir yayıncı, bir gazeteci, bir köşe yazarı, fotoğrafçı yaptığına dikkati çeken Ceylan, “Sosyal medyanın bir network olduğunu
unutmamalı. Bu bir ağ ve siz besliyor, siz bakıyorsunuz. Peki paylaştığınız şey
sosyal ağda ne kadar kalıyor? Siz silene kadar. Peki etkisi ne kadar sürer. Biri
başka bir şey paylasana kadar. Bunun en uzun süresi 30 saniye. Yani sonsuza
kadar kalır ama etkisi sadece 30 saniye sürer. Bu bir paradoks. Bunu çözmeden sosyal medyayı anlamak mümkün değil” dedi. Sosyal medyanın oluşturduğu risk ve tehlikelerin ise en çok bebek ve çocukları etkilediğine dikkati çeken
Serkan Ceylan, “Her ebeveynin çocuk veya bebeklerinin fotoğraflarını paylaştığını görüyoruz. Bunların büyük çoğunluğu çocukların banyoda çekilmiş çıplak fotoğrafları oluyor. Çocuklarınızı sosyal medya yıldızı yapmayın. Bu, çocuk
istismarlara açık kapı bırakmak demek. Çocuğunuzun gizliliğini koruyun.
Unutmayın ki vücut mahremiyeti bu istismarcıların daha çok dikkatini çekiyor.
Bu fotoğrafları filtre edip kullanıyorlar. Kötü niyetli insanların bu dataları
sağlamasına imkan vermeyin” uyarısında bulundu. Ceylan, öte yandan çocukların gittikleri okul, kurs, park gibi özel bilgilerinin de sosyal medyada paylaşılmasının büyük bir tehlikeye altyapı hazırladığına vurgu yaptı.
Sosyal medyanın tehlikelerinin yanı sıra faydalarından da bahseden Serkan Ceylan, “Bütün çok uluslu şirketler, istihdam ihtiyacını linkedin hesabı üze32 - 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 5

rinden yürütüyor. Kariyer planlaması yapmak isteyenlerin mutlaka linkedin hesabına sahip olmaları gerek” önerisinde bulundu. Ceylan, Amerika’da yapılan
araştırmalar neticesinde güvenilirlik endeksi en yüksek sosyal medya kanalının ise twitter olduğu bilgisini verdi.
Bodrum Karia Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Psikolog İlknur
Özer ise, “Çocuklar ve gençlerin sosyal medyayı doğru kullanımı ve kişisel gizliliğin önemi” ile “Sosyal medyanın genç ve çocuk psikolojisi üzerindeki etkileri” konularını anlattı. Sosyal medya bağımlılığının ise sigara ve alkol bağımlılığı
gibi bir tehlike yarattığını belirten Özer, bu tür bağımlılığın ise dijital bir nesli
beraberinde getirdiğine vurgu yaptı. Özer, “Çağımızın ayrılmaz parçası bilgisayarken bundan vazgeçmek mümkün değil. Çocuklarımızın daha konuşmayı öğrenmeden bilgisayarda oyun oynamayı öğrendikleri bir sanal dünyanın
içindeyiz. Daha okula gitmeden, iyi bir sosyal medya kullanıcısı oluyorlar. Ancak bu, iletişim sorununu beraberinde getiriyor. Bu da yalnızlığı oluşturuyor.
Sosyal medyanın içinde yaşayan çocuklarımız sosyalleşmeden uzaklar. Tehlike cebimizde” dedi. Ebeveynlere önerilerde bulunan İlknur Özer, “Çocuklara
bilgisayarı, sosyal medyayı, interneti yasaklamak doğru bir yöntem değil. Yapılması gereken, kontrol altında tutmak. Onlara hissettirmeden, paylaşımlarını
ve yazışmalarını takip etmek, tamamen yasaklamak yerine kullanım sınırı getirmek gerek. Onlarla, sosyal medyada nasıl davranması gerektiklerini konuşmalı, bunu öğretmeliyiz” diye konuştu.

Kültürpark RK’nün Anne ve Çocuk Sağlığı Projesi

K

ültürpark Rotary Kulübü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
Küvezde bebekler - anneler evde kalmasın diye Anne-Bebek odası,
hamileler bilinçli hamilelik yaşasınlar, bebeklerini eğitimli büyütsünler diye
Gebe Okulu projesinin açılışını gerçekleştirdi. Kulüp, damar görüntüleme cihazı hediye etti. Açılışa Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş, Kamu Hastaneler birliği genel sekreteri Ahmet Erbaycu, Guvernör Yardımcısı Tayfun Eyiel
ve eşi, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları ve Kültürpark Rotary üyeleri
katıldılar.

ROTARY’Yİ
PAYLAŞIN

ROTARY KÜRESEL ÖDÜLLERİ:
YAPTIĞINIZ İYİLİK SİZE
GERİ DÖNECEKTİR

Üyelerin kullanabileceği bu programın faydalarını kendinize saklamayın.
Seyahat lerde, otellerde, yemeklerde ve hizmetlerde indirim sağlayan
Rotary Küresel Ödülleri programı, daha iyi iş yapmanızı ve Rotary dostlukları
kurmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Rotary Küresel Ödülleri. Bu da bizim, bize çok şey verenler için yapabildiğimiz
bir geri vermedir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: ROTARY.ORG/MYROTARY
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

KASIM 1950

KONVANSİYON
Kore’nin misafirperverliği
Kore’lileri dost ve nazik, ya da
ziyaretçileri memnun etmek için
elinden geleni yapan insanlar olarak
tarif etmek çok basit olurdu. Zor olan
bu davranışlarının arkasındaki itici
güç.
Jeong, sadakat, şevkat ve yakınlık
hissetmek demektir. Gerçek bir ilgi
ve başkasına duyulan düşkünlüktür.
Bu duygu, iki eski arkadaş arasında
olabileceği gibi, yeni tanışılan bir
kişiye karşı da duyulabilir.
Şayet aklınız karıştıysa merak
etmeyin. 28 Mayıs - 1 Haziran
tarihleri arasında Seul’daki
Uluslararası Rotary Konvansiyonunda
bu duyguyu yakın olarak
hissedeceksiniz.
Kore’nin Jeong’u, Konvansiyona
katılanların samimi bir ortamda
tanıştıkları Konukseverlik Gecesinin
kalbinde olacak. Ev sahibi Rotaryenler,
aktiviteleri değişik şekilde organize
etmekteler.
Biletleri www.riconvention.org’dan
temin edebilirsiniz. Seul’da ağırlama
komitesi hemen hemen her gece
bir “konukseverlik” organizasyonu
düzenliyorlar.
Kore’nin misafirperverliğinin keyfine
varın ve Jeong’u siz de hissedin.

Editörler, derginin bu
kapağında yer alan
ilüstrasyonu tabiat ile ilgili
resimleriyle tanına Lynn Bogue
Hunt’ın eseri olarak sonbahar
havasını yaratmak için
kullanmışlar. New York’lu olan
Hunt, yabani hayatı realistik
resimleriyle tanımlayan biri
olarak tanınıyor. 1930’lardan
50’lere kadar The Rotarian bu
tür kapak resimleri kullanmış.
1933 yılında dergide yer alan
bir yazıda, Donald Hugh,
Hunt’ın bu resmini gerçek
olamayacak kadar yakın
olarak değerlendirerek şu
sözlerle eleştirmiş: “Bu resim biz ördek avcılarına bir hakarettir. Ördeklerin
bu kadar yakından geçebileceklerini göstermektedir. Bay Hunt bir ressamdır
ve ördekleri istediği şekilde çizebilir. Bu ona bizim gibi onları bulmak için
dolaşan avcılara göre büyük avantaj sağlamaktadır.

ARALIK 1961
1961 yılında The Rotarian
editörlerinden biri şöyle
yazıyordu: ABD’de
yaşayanlara favori
sanatçılarının kim olduğunu
sorarsak, hiç şüpheniz olmasın
oylarını Norman Rockwell için
kullanırlardı. Amerika’nın
bu çok sevilen illüstrasyon
sanatçısı en çok Noel için
yaptığı sıcak çizimlerle
hatırlanıyor. Noel Babayı
elinde bir liste ile dünyaya
yukarıdan bakarken, yorgun
bir satıcı kızı bir oyuncak
yığınının üzerinde otururken,
küçük bir çocuk yanlış çekmecede hediyeleri ararken gösteren resimleri
hala akıllardadır. 1961 Aralık ayındaki bu kapakta, tebrik kartı imalatçısı
olan Kansas City’den Rotaryen Joyce Hall’un özel koleksiyonundan alınmış
orijinal bir suluboya Rockwell ilüstrasyonu yer aldı.
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Rotary ve ShelterBox’tan Suriyeli
mültecilere destek

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,224,261 *
Kulüpler: *............................................................ 35,187
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 194,028
Kulüpler: ................................................................ 8,436
Interact
Üyeler: ................................................................ 429,203
Kulüpler: .............................................................. 18,661
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 197,869
Topluluk.................................................................. 8,603
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 328
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 30 Eylül 2015 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların rakamları ise 1 Ekim 2014 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
71
1,996
2430: Bölge:
90
2,337
2440. Bölge:
65
1,697
TOPLAM
234
6,030
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Seoul, Kore, 28 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

H

er gün 2011’den beri içsavaş ile boğuşan
Suriye’den 6,000’den fazla mülteci kaçıyor.
Eylül sonu itibariyle mülteci sayısı 4 milyon
100 bini aşmış, evlerini kaybedip başka yere taşınmak zorunda Suriye içinde yer değiştirenlerin sayısı da 7.6 milyonu
bulmuştu.
Uluslararası Rotary Genel Sekreteri John Hewko,
Suriye’li mültecilerin krizinin dünyanın merhamet duygusunu test ettiğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler de olayları
uzun yıllardan beri ilk kez yaşanan bir durum olarak değerlendiriyor.
Rotary durumu yakından takip ediyor. John Hewko,
konu ile ilgili olarak şöyle konuşuyor: “Üyelerimizin büyük
bir içtenlikle, yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda bırakılmış
olan bu insanların belirsizlik içinde çektikleri ızdıraba müdahele
etmek istediklerini biliyoruz. Rotaryenler olarak 100 yılı aşkın
bir zamandır yaptığımız insani hizmetlere uygun davranışı bu
konuda da gösterelim. Bu insanlık krizine yardımcı olmak için
ilişkilerinizi kullanıp gerekli desteğin oluşmasını sağlayın.”
Rotaryenler bu konuda uluslararası partner olan
ShelterBox’a bağışta bulunabilirler. Zaten dört yıldan beri
ShelterBox organizasyonu krizde yardımcı olmaya çalışıyor.
Mültecilerin geçiş noktası olan Yunanistan’da ShelterBox
çeşitli kuruluşlarla çalışarak yardım ve ihtiyaç maddesi temin ediyor.
Bugüne kadar mültecilere yardımı esirgemeyen Rotaryenlere de ayrıca teşekkür edden John Hewko, “Her mülteci,
her an bizim kalbimizde ve aklımızda” diyerek Rotary’nin ilgisini vurguluyor.
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