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Renée,
sofistike ve
kompakt...
Fonksiyonel tasarımların ve incelikle düşünülmüş
özelliklerin bir araya geldiği kompakt formu ile Renée
çalışma masaları, evlerde konforlu ve şık çalışma
alanları oluşturuyor.
Portatif ve manyetik depolama alanları veya leke
tutmayan sümen seçenekleri sunan Renée, kabloların
yarattığı karmaşayı ortadan kaldırıyor. Modern
hatlarının yanında, ahşap masa tablası ile ortama
samimiyet ve sıcaklık getiriyor.

Tasarımcı: Nurus D Lab

nurus.com
YENİ MAĞAZALARIMIZLA SİZE HER GÜN DAHA DA YAKINIZ...
ANKARA . ÇANKAYA . SİNCAN . SÖĞÜTÖZÜ / ADANA / ANTALYA / BURSA / ESKİŞEHİR
GAZİANTEP / İSTANBUL . LEVENT . KARTAL . NO.43 / İZMİR / KAYSERİ / KOCAELİ
K A/ KONYA
SIM -

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

EDİTÖR’DEN MEKTUP

D

BÖLGE
FEDERASYONLARI
2420. BÖLGE
Ölçek Sokak No: 23
Elmadağ Şişli İSTANBUL
Tel: 0212 231 3181
Faks: 0212 230 5265
sekreterya@rotary2420.org
2430. BÖLGE
Sancak Mahallesi
241 Sokak No: 9/2
Çankaya ANKARA
Tel: 0312 438 3640
Faks: 0312 438 0563
rotary2430.ofis@ttmail.com
2440. BÖLGE
Hürriyet Bulvarı No: 4/1
D: 405 Kavala Plaza
Çankaya İZMİR
Tel: 0232 441 0516
Faks: 0232 441 1421
bolgeofis@rotary2440.org

önemin ilk yarısının sonuna geldik. Vakfımızın 100.
yıl kutlamaları çerçevesinde gerek Uluslararası Rotary
Başkanı, gerekse de Rotary Vakfı Mütevelli heyeti başkanı bu konuda Rotaryenlerin aktif bir kamuoyu çalışması yapmalarını
arzu ediyor. Vakfın yapmış ve yapmakta olduğu hizmetlerin bu fırsat
kullanılarak tanıtılmasının etkin bir PR çalışması olacağı konusunda
Rotary yönetimi hemfikir gözüküyor. Kulüplerimiz de buna uygun
hareket etme gayreti içindeler ama henüz atılacak daha çok adım
var.
Başkan John Germ’ün Rotaryenlerden bir başka talebi daha var.
Germ bu yıl Vakıf bağışları ile ilgili olarak 300 milyon dolar hedefini
koymuş durumda. Bağışların toplamı son iki dönemdir 250 milyon
doların üzerinde gerçekleşiyor. Bu nedenle sözkonusu hedefin
gerçekleşmesi aslında hiç de zor değil. Tabi bunu ancak dünya
genelindeki Rotaryenlerin cömert katkılarıyla gerçekleştirebiliriz. Bu
nedenle bizlerin de Vakıf için daha yaygın bir katkı yaratma çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor.
Kasım ayında Selanik’de GDD Şafak Alpay’ın organize ettiği
Zon 20B Rotary enstitüsü yapıldı. Enstitüye en yoğun katılım
Türk Rotary’sinden oldu. Türk Rotaryenler bu fırsatı kullanarak
Selanik’teki Atatürk’ün evini de ziyaret ettiler. Konu ile ilgili bilgiler
dergimizin sayfalarında yer alıyor.
Üç bölgemizin katıldığı YÜAK bu sene Kuşadası Pine Bay otelde
yapıldı. Bir süredir müşterek yapılan bu toplantının Rotaryenler arasında dayanışmayı güçlendirdiği konusunda tereddüt yok. Yapılan
sunumlarda anlatılan Rotary projeleri de yeni Rotaryen olanları
esinlendirip, hizmete hazır birer kulüp üyesi olmalarını sağlıyor.
Kulüp haberlerimiz bu sayıda oldukça yoğun. Ancak dikkat
edeceğiniz gibi hemen hemen hepsi 2440. bölge ile ilgili haberler.
Dergiye bu dönem başından beri diğer iki bölgemiz kulüpleri tarafından maalesef haber ulaşmıyor. Sizlerden ricamız, kulüp faaliyetlerinizi iletirken “rotarydergisi@gmail.com” adresini de kullanmanız.
Bu şekilde kulüplerinizin faaliyetinin diğer bölgelerde de duyulmasını sağlayabilirsiniz.
İkinci yarı yıl başlamadan evvel, “The Rotarian” aboneliğini
bırakıp “Rotary Dergisi”ne abone olmak isteyen kulüpler yarı
yıl faturası gelmeden “data@rotary.org”a durumu bildirerek bu
imkânı kullanabilirler ve üye başına 12.00$ yerine 13.75¨ ödeyerek
abonelik yükümlülüklerini yerine getirebilirler.
Tüm Rotaryenlere mutlu, sağlıklı, bol kazançlı ve hizmet dolu
bir 2017 yılı dileklerimizle.
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KAPAK RESMİ: Bodrum Rotary Kulübü Etrim Köyü kermesi ile ilgili fotoğraf
“(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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U.R. Başkanı’nın mesajı / Kasım
100. yılda fon hedefimiz 300 milyon dolar

A

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

tlanta’da 1917 yılında yapılan Uluslararası Rotary Konvansiyonun
anılarını incelerken, o dönem Başkan olan Arch- C. Klumph’ın sözlerinden tartışmalı bir olgu üretmenin zor olduğunu görürüz: “Dünyada
iyi şeyler yapmak için bizlerin bağış kabul etmesi fazlasıyla uygun olacaktır.” Ama o zamanlar, bu düşünceye destek verenler oldukça azınlıktaydı. Bazıları, bağış fonunun
(endowment fund) faydadan çok zararı olacağını düşünüyordu. Ama Klumph’ın
düşüncesi, Kansas City Missouri Kulübünün 26.50 dolarlık katkısıyla ilk bağış olarak gerekli desteği oluşturdu.
Aradan geçen 100 yıldan sonra, Klumph’ın fikrinin sadece vizyoner olmakla
kalmayıp, aynı zamanda devrimci olduğunu görüyoruz. Bu görüş, bugün Rotary’nin
“dünyada iyi şeyler yapma” gücünü bulmasını sağlayan mekanizmanın kurulmasını
gerçekleştirdi. Bir başka deyimle, Rotary Vakfımız, bizim bildiğimiz Rotary’nin
temelini oluşturdu. Kulüpler ve Rotary ile diğer organizasyonlar arasındaki işbirliğinin mekanizmasını yarattı; çocuk felcinin yoketme gibi tarihi boyutlardaki hedeflerimize ulaşmada bizlerin çok daha hırslı girişimlerde bulunmamızı sağladı.
Rotary Vakfı sayesinde son asırda yapılan iyilikleri ölçmek mümkün değil. Emin
olabileceğimiz tek şey, şayet Arch C. Klumph yaşasaydı, bundan gurur duyacağıydı.
Vakfımızın doğduğu şehir olan Atlanta’da yapılacak olan konvansiyonda sizlerin bir çoğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Vakfımızın 100. yılını kutlamak
için rekor sayıda Rotaryenin orada biraraya gelmelerini ümit ediyorum. Bu arada,
kutlamalar için bir çok başka yöntem de olduğunu unutmayalım. Sizleri “centennial.rotary.org” bağlantısındaki önerileri okumaya davet ediyorum. Orada Vakfımızın tarihini öğrenecek, kulübünüz ve toplumunuz için faaliyetler ve projeler bulabileceksiniz.
Vakfın 100. yılını kutlamalarındaki en önemli konulardan birinin, 300 milyon
dolarlık fon yaratma hedefi olduğunu unutmayalım. Bağış olarak Vakfa yapacağınız katkılar, hediyeniz olarak Rotary’nin dünyada yaptığı iyiliklerin çoğalması ve
Rotary’nin insanlığa hizmetinin ikinci 100 yılımızda da devam edeceğinin en emin
garantisi olacaktır.

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Aralık
Rotary daha iyi, daha mutlu ve sağlıklı yaşamın anahtarıdır

R

otary’ye bir mühendis olarak katıldım. Mühendislik mesleğinde hemen hemen Rotary’de
olduğu kadar sınıflandırma bulunmaktadır ama ben bir makina mühendisi idim. Bir makina mühendisi, yeni binaların ısıtma ve soğutma yüklerini hesap eder, gerekli aydınlatma lambalarının uygun konulduğunu kontrol eder ve binanın tesisat sistemini kontrol ederek örneğin sıcak su borusunun içme suyu musluğunda sona ermesi durumunu engeller.
Makina mühendisleri pek görünmeyi seven kişiler değillerdir ve özellikle de yaptıkları işlere pek
dikkati çekecek çağrıda bulunmazlar. Her halde içinde yaşadığınız binayı tasarlamış mühendisleri,
kullandığınız arabayı yapan ya da takip ettiğiniz trafik düzenini oluşturmuş mühendisleri pek düşündüğünüzü zannetmiyorum. Ama bir asansöre binip düğmeye bastığınızda, arabanızın kontak
anahtarını çevirdiğinizde ya da ışıklar değiştiği zaman caddeyi geçmeye başladığınızda, farkında
olmasanız bile hiç tanımadığınız bir mühendise hayatınızı emanet ediyorsunuz. Bindiğiniz asansörün düğmesine bastığınız katta duracağına inanıyorsunuz. Arabanızın çalışıp ve gerektiği zaman
duracağını biliyorsunuz. Trafik ışığının yayaya yeşil yanmadan önce araçlar için kırmızı olacağına
eminsiniz. Her gün hayatınızı isimlerini hiç bilmediğiniz ve belki de hiç tanışmayacağınız insanların eline teslim ediyorsunuz. Belki onlar hiç bir zaman aklınıza gelmiyor ama onlar yaşamınızın her
anını etkiliyor.
Diğer bir çok meslek için de aynı paralelde düşüncemi ortaya koyabilirim - yani yaşamı değiştiren etkisi olan sıradan meslekler. Bir çok yönden baktığınızda, bazılarını gördüğünüz, bazılarına ise
dikkat bile etmediğimiz meslekler insanlara yardım ederek onların daha iyi, daha güvenli ve daha
sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlamaktadır.
Tam da bizim Rotary’de yaptığımız gibi.
Mesleğimiz sayesinde ve kulüplerimizde, toplumumuzda ve kıtalar arasında, hiç tanımadığımız
ve belki de hiç tanışmayacağımız insanların yaşamlarına dokunuyoruz. Ve dünyanın her tarafında,
her gün, ister bilsinler, ister bilmesinler, insanlar Rotary’nin çalışmaları sayesinde daha iyi, daha güvenli ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürüyorlar.
Yardım ettiğimiz insanlar bir tek Rotaryenle bile tanışmamış olabilirler. Hatta Rotary’nin varlığından bile haberleri olmayabilir. Ama belki Rotary’nin kazmış olduğu bir kuyudan sağlıklı su
içmektedirler. Rotary’nin onlara verdiği kitaplardan okuma yazma öğrenmektedirler. Ve Rotary’nin “İnsanlığa Hizmeti” sayesinde daha iyi, daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmektediler.

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı

ROTARY
İNSANLIĞA
HİZMET EDER
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VAKIF PENCERESİNDEN
Vakıf ayını
kutlayalım

U.R

Yönetim Kurulu,
1956 yılında Kasım ayını
“Vakıf Ayı” olarak tanımladı ve tüm kulüplerden
bu ay Rotary Vakfına bir
program ayırmalarını istedi. 1982 yılında ise tüm Kasım ayının
Vakfa ayrılması gerektiğine karar verdi.
O zazmandan beri Vakfımız, belki de hiç bir Rotaryenin tasavvur edemeyeceği şekilde büyüdü ve gelişti. 1985 yılında, tüm dünyadaki çocukları çocuk felcine karşı aşılama ve çocuk felcinden arındırılmış bir dünya yaratma hedefiyle, Rotary ilk kurumsal projesine
başladı.
İnsani programlarımız o kadar hızlı büyüdü ki, Vakıf olarak
gelen taleplerin hacmini etkin bir şekilde karşılayamaz olduk. Bunun sonucu oluşan yeni bağış modelinde daha büyük ve daha kalıcı olan “küresel bağışlar” ve küçük ölçekli, kısa vadeli projeler için
“bölge bağışları” desteği oluşturuldu. Rotaryenlerin uzun zamandır
düşledikleri “barış üniversitesi”ni de “Rotary Barış Merkezleri”ni başlatmakla gerçekleştirdik.
Rotaryenlerin maddi destekleri de hızla arttı. 1982-83 döneminde katkılar 19 milyon dolar seviyesinde iken 2015-16 döneminde 265.6 milyon dolara yükseldi.
Kasım ayında sadece Vakıf Ayını kutlamakla kalmayacağız, ayrıca Rotary Vakfının 100. yılını da kutlayacağız. Rotar’nin web sitesinde bu özel olayı kutlama için çeşitli öneriler yer almakta ama
bunlardan üç tanesini size özellikle önermekteyim.
Birincisi, toplumunuzda, Vakfın 100 yılda “Dünyada İyi Şeyler
Yapmak” konusuna odaklanan bir aktivite düzenlemek.
İkincisi, kritik bir problem için bir proje planlayıp, sponsor olmanız. Bu yerel olarak temin ettiğiniz fonlarla ya da küresel bağışlar
içerecek şekilde olabilir. Önünüzde, temiz su teminiden, dünyanın
her tarafında genç kızlar için temel eğitim sağlamaya, ya da önlenebilir hastalıklardan olan sıtma ya da HIV/AIDS ile mücadeleye kadar çeşitli fırsatlar bulunmaktadır.
Üçüncü aktivite ise, her Rotaryenin 100. yıl için bir bağış yapmasıdır. Rotary Vakfının bize ait olduğunu hiç bir zaman unutmayalım. Sizler ve ben, Vakfın dünyada yaptığı iyi şeylerin her bir kuruşunu karşılıyoruz ve bunu bir asırdır yapmaktayız. Bu geleneğin
önümüzdeki 100 yıl çin de devamını sağlayacağımıza emin olalım.
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İyi işler için sorumlu yatırım

R

otaryenlerin sıkça sordukları bir soru, Rotary Vakfının, sosyal, çevresel ve politik kriterleri dikkate alıp
bazı yatırımları kısıtlama ve gözden geçirme konusunda sosyal sorumluluk içeren bir uygulama yapıp yapmadığıdır? Cevap hem evet hem de hayırdır.
Evet; Vakıf bir yatırım kararı verirken hem sosyal hem de
mâli geri dönüşümü dikkate alır. Yatırım komitemiz, yatırım
danışmanlarımıza ve yöneticilerine sadece yasalara, kurallara
ve etik standartlara, ulusal ve uluslararası normlara uyan ve
Rotary değerleriyle örtüşen kurumlara yatırım yapmalarını
tavsiye etmektedir.
Ayrıca her yatırım yöneticisinin sosyal sorumluluğu yatırıma nasıl entegre ettiğini de dikkate alırız. Halen vakfımızın fonlarının %36’sını yöneten bu yöneticilerden yedi tanesi
Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensiplerini imzalamış
olan kişilerdir. Bu prensipler iklim değişikliği, kamu ve işyeri güvenliği ve hissedarların hakları gibi çevresel, sosyal ve yönetimsel konuları içeren icraatları öneren prensiplerdir. Bu
prensipler uygulandığı takdirde risk azalmakta, geri dönüş
artmakta ve portföyümüz ile misyonumuz daha iyi bir şekilde
örtüşmektedir.
Bu yaklaşım, Vakfımızın bazı firmaları ve sanayileri kategorik olarak dışlaması anlamına mı gelmektedir? İşte burada
cevabın “hayır” kısmı devreye girmektedir. Rotary’nin çok çeşitli üyelik yapısı ve farklı kültürel inançları bu konuda kısıtlamalara gitmede zorluklar yaratır.
Rotary Vakfı mütevellileri ve mali uzmanlar yaptıkları işi
çok ciddiye almaktadırlar. Rotaryenler bize dünyada iyi şeyler yapmak için milyonlarca doları emanet etmiş bulunuyorlar.
Temiz su ve eğitim sağlamak, sağlık bakımı ve ekonomik kalkınmayı iyileştirmek ve barışı yaygınlaştırmak için yaptığımız
faaliyetler vakfın yatırım gelirlerine bağlıdır. Dolayısıyla bağışlarınızı en akıllı şekilde değerlendirmek önemlidir.
Rotary Vakfı hepimize ait olduğu için, şeffaflığa inanıyoruz. Bu nedenle, www.rotary.org sitesinde çok zengin içerikli
bilgiler bulunmaktadır. Son üç yılın denetlenmiş sonuçları ve
son altı yılın vergi beyannameleri ile yatırım uygulamaları, felsefesi ve geri dönüşlerin tarihsel gelişimi burada yer almaktadır. Bu detaylı bilgilerin sizin güveninizi arttıracağına ve süregelen cömertliğinizi esinlendireceğini ümid ediyorum.
Kalyan Banerjee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

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

GÖZLEM

2 ] KANADA

Dünyadan Özetler

2007 yılında Brtsh Columba’nın Sooke Rotary Kulübü, “Çocuk Felcne Son” grşm kapsamında
yaratıcı br proje oluşturdu. Rotary kulüpler arasında dolaştırılan ve el le çalınan br çan, kulüplern
çanı muhafaza ettkler her gün çn, br dğer kulübe göndermeden gün başına 1 dolar bağış
yapmalarını gerektryordu. 2015 yılının Ekm ayında çanı alan Sun Lake Arzona Rotary Kulübü esk
başkanı Norm Noble, 3.000 dolara yakın br meblağın toplandığına şaret edyor. Oğlu Tayland’da
bulunan br dğer kulüp üyes daha sonra çanı oraya taşımış. Bugüne kadar çan, 19.000 ml yol kat
etmş durumda.

Rotary dünyasından projeler

3 ] İNGİLTERE

1 ] ÇİN
1980’lerin başına kadar, Çin’de engelli ve işe
yaramaz terimi olan “can fei” popüler olarak

Güney Afrika’lıların
15 yaş ve üstü
nüfusunun %94.3’ü
okuma ve yazma
biliyor.

toplumdaki engelliler için kullanılmakta
idi. O zamandan beri hükümetin engellileri
topluma entegre etmeye çalışmasına

3

rağmen, engelli olmak hala utanç
verici bir olgu olarak algılanmaktadır.
On milyonlarca insan eğitim fırsatını

2

kullanamamakta ve marjinal olarak kalarak
ailelerinin cömertliğine paralel bir yaşam
süregelmekte. Şangay Rotary kulübü üyeleri

Çin’e 62
milyondan
fazla engelli
insan
bulunuyor
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Christian Kober ve Thilo Köppe bu konuda

1994-95 döneminde Uluslararası Rotary
Başkanlığını yapan Bill Huntley, Rotary Barış
Merkezlerinin oluşmasında önemli rol oynamıştı.
2006 yılında vefatından sonra, İngiltere’deki
kulübü Alford & Mable-thorpe Rotary Kulübü,
onun anısına bir fon oluşturdu. Bu fon sonsuza
kadar her dört yılda bir, bir adet Rotary Barış
Bursiyerinin masraflarını karşılayacak. Fonu
yöneten David Black, imkanları kısıtlı bir kulüp
için bu hedefin çok hırslı bir görünüm arzettiğini
belirttikten sonra, konu ile ilgili çalışmaların iyi
gittiğini ve 2012 yılına gelmeden hedeflenen
500.000 dolarlık hedefe ulaşıldığını açıkladı.
Huntley fonundan ilk burs alan öğrenci Francis
Rothery, Exeter kasabasından bir serbest yazar
olup, yayınlanan çalışmaları sosyoloji, psikoloji ve
tinselliğin arayüzü ile ilgili. Rothery bu yıl Tokyo’daki
Christian University’deki Rotary Barış Merkezinde
çalışmalarına başlamış bulunuyor.

oluşturdukları bir proje ile başlangıç olarak
14 egelliye sanayide çalışabilecekleri eğitimi
temin ettiler.
Bir üretim merkezinin başlayabilmesi için
18.000 dolarlık bağışın haricinde, Şangaylı

ediyorlar. Mobil Data (Taicang Co.) genel

Rotaryenler ve çalışanları aletleri ödünç

müdürü Dietmar Schenk, en son model el

verdiler ve yönetim, operasyon, yasal konular aletleri ve makinalar ile çalışan engellilerin
ve tercüme hizmetlerinde danışmanlık
elde ettikleri sonuçların beklentilerin çok
yaptılar. Şangay’a 100 kilometre mesafede

üzerinde gerçekleştiğini belirtiyor.

olan Taicang’da Köppe’nin liderliğinde

Köppe, “Herkesin ciddi ve zor işlerin altından

2013 yılında bir atöyle kuruldu. Bugüne

kalkabileceğini ve profesyonel ve bireysel

gelindiğinde, bu üretim merkezindeki

teşvik ile beklentilerin üzerinde sonuçlar

çalışanlar her ay 250,000’den fazla,

elde edilebileceğinin göstergesi bu proje

endüksüyon pişirme alanları ve tekstil

oldu diyor. Bunun Çin için de bir ilk olduğuna

makina iğneleri gibi elektrik ve mekanik

değinen Kober de, Rotaryenlerin iş insanı

parçaları üreterek bunları Avrupa’nın

olmaları nedeniyle neler yapabileceklerini

önde gelen teknoloji firmalarına ihraç

Çin’de de gösterdiklerini belirtiyor.
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4

4 ] GÜNEY AFRİKA

Bogsburg Lake Rotaract kulübü, fakir kasabalarda yaşayan çocuklara yardım için okuma yazma projesi
başlattı. 2011 yılında başlayan girişimin ilk adımında, kulübün merkezinin bulunduğu Johannesburg’un
banliyölerinden sekiz saatlik bir araba yolculuğu ile ulaşılan Hamakuya bölgesinde yer alan üç topluluğa bu
konuda destek amacıyla masalar, sandalyeler, oyuncaklar, kitaplar ve bir bilgisayar verildi ve lise talebeleri
için bir münazara yarışması düzenlendi. İki yıl sonra, kulüp üyeleri bir başka yerleşim bölgesine yine
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla muhtelif malzemeler tedraik ettiler ve topluma ait bir sebze bahçesi ekip,
kariyer günleri düzenleyerek, etkin çalışma alışkanlıkları ve özgeçmiş yazma konusunda ipuçları veren
kurslar düzenlediler. Son olarak da 2015 yılında Manzemba’da “Rotary İnsanlık Yardım Merkezi” kaynağını
kullanarak 1.000’den fazla kitabı olan bir mobil kütüphane oluşturdular. Her gün 125’den fazla talebe ev
ödevi ve başka amaçla kütüphaneyi kullanıyor.
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Selanik, Zon 20 B Enstitüsüne ev sahipliği yaptı

Z

on 20B Rotary Enstitüsü
Selanik’te 3-9 Ekim 2016
tarihlerinde Makedonia
Palace Hotel’inde gerçekleşti. Enstitüye Zondaki ülkelerden
350 civarında katılım oldu.
Geçmiş Dönem Direktörüz Şafak Alpay’ın himayesinde gerçekleşen Enstitü’nün en önemli Konukları UR Başkanı John Germ, Vakıf
Mütevelli Heyeti Başkan Temsilcisi
Bryn Styles, Zon 19-20 Direktörü
Corneliu Dinca ve GDD Phil Silvers
idi.
Gelecek Dönem Dünya Başkan
Adayı Sam Owori, Başkan seçilmeden önce enstitüye geleceğini teyit etmesine rağmen, seçimden sonra
Başkan oryantasyon toplantısına katılmak için Evanston’a gitmek durumunda kaldı. Ancak kendisi enstitü
için özel olarak bir mesaj kaydı yaparak toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti
Üyesi Örsçelik Balkan da aynı şekilde komite toplantısı içim Evanston’a
gitmek zorunda kaldı ve katılamadığı için de üzüntülerini belirtti.
4 Ekimde Gelecek Dönem Guvernörleri Eğitim Semineri ile başlayan toplantılar 5 Ekim’de Gelecek
Dönem Guvernör Adayları Eğitimi,
6 Ekim’de Koordinatörler ve Bölgesel Rotary Vakfı Semineri, Ülkelerarası Komiteler Semineri ile devam
etti. Aynı akşam Büyük Bağışçılar

Yazan : GDG / RPIC Güneş ERTAŞ

Enstitüye Uluslararası Rotary Başkanı John F. Germ de katıldı. Büyük Bağışlar arasına
katılan DG Güneş Ertaş (solda) da beratını John Germ’ün elinden aldı.

Geçmiş Dönem Direktörüz Şafak Alpay’ın himayesinde
gerçekleşen Enstitü’nün en önemli Konukları UR Başkanı
John Germ, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkan Temsilcisi Bryn
Styles, Zon 19-20 Direktörü Corneliu Dinca ve GDD Phil
Silvers idi.

Kızılay Rotary Kulübü GDB Yusuf Ensari, zonda en çok üye kazanan kulüp ödülünü Zon
direktörü Corneliu Dinca ve GDD Şafak Alpay’dan aldı
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Kalamaria Rotary Kulübü tarafından kurulan Yunanistan E-Kulübü üyesi dünyanın ilk robot Rotaryeni herkesin ilgi odağı oldu (Solda);
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Temsilcisi Bryn Styles (ortada) ve Atatürk’ün Evi ziyareti esnasında GDG Malik Aviral’in eşi Latin
Flüt Sanatçısı Mihriban Aviral tarafından “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” seslendirildi. (sağda)

yemeğinde son 1 yıl içinde Rotary
Vakfına Bağış yapan Rotaryenlere
Rozet ve beratları UR Başkanı John
Germ ve Rotary Vakfı Başkan Temsilcisi Bryn Styles tarafından takdim
edildi. 2420. Bölge’den GDG Müfit Ülke, GLDG Kaan Kobakoğlu,
GDB Volkan Akyıldız, Büyük Bağışlar Danışmanı Süleyman Girit,
2430. Bölge’den Rotary Koordinatörü Malik Aviral, GDB Yunus Ensari, 2440. Bölge’den Halkla İlişkiler
Koordinatörü Güneş Ertaş’a Rotary
Vakfına yapmış oldukları bağışlarla
ilgili rozetleri takıldı.
Enstitü, 6 Ekim akşamında açılış
oturumu, Bayrak Töreni ve Selanik
Anadolu Koleji Mezunları Korosu-

nun Konseri ile açıldı. UR Başkanı
John Germ katılımcılara bu oturumda hitap etti. 7 ve 8 Ekim’de düzenlenen oturumlara gerek Rotary camiasından gerekse Rotary Dışından
pek çok konuşmacı ve panelist katıldı. Rotary Vakfının 100. Yılı, Çocuk
Felci Mücadelesinde son durum, Barış, Mülteci Sorunu, Gençlik, Üyelik,
Başarı Öyküleri ele alınan başlıca konular oldu.
2420, 2430 ve 2440. Bölge Geçmiş Dönem Guvernörleri Mehmet
Sabri Görkey, Canan Ersöz ve Reha
Akın 2015-2016 Döneminde Rotary
Vakfına yapmış oldukları katkılar ve
Zonda en çok Kadın Üye alma konusundaki başarılarından dolayı ödül-

lendirildiler. Kızılay Rotary Kulübü
Geçmiş Dönem Başkanı Yunus Ensari de Zonda en çok üye kazanan
Kulüp ödülünü Geçmiş Dönem Direktörü Şafak Alpay ve Zon Direktörü Corneliu Dinca’dan teslim aldı.
Yeni Nesiller İstanbul Caddebostan
Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Volkan Akyıldız Kulübün başarı hikâyesini aktardı. İzmir Güzelyalı Rotary Kulübü Geçmiş Dönem
Başkanı Konak Rotary Kulübü’nün
Meslek Edindirme Merkezini kendi üslubu ile aktardı ve sunumun sonunda çaldığı Türk-Yunan müziği
ile katılımcıları coşturdu. Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü Geçmiş
Dönem Başkanı Nevin Can ise Ba-

Gelecek Dönem Guvernörleri 2420. Bölge’den Kaan ve Esra Kobakoğlu, 2430. Bölgeden Serdar ve Nilüfer Ünlü, 2440. Bölgeden Lütfi ve
Nurten Demir birarada (solda); Türk Rotaryenler Başkan john Germ ile beraber (sağda)
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rış ve Arabuluculuk ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Yardımcısı
Burcu Güvenek Araslı da mülteci sorunu ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaları katılımcılara aktardı.
Enstitüye en kalabalık katılım
Türkiye’dendi. 3 Bölgeden 100 civarında Türk Rotaryen ve eşleri Enstitüde yer aldılar. GD Direktörü Şafak
Alpay, Zon Halkla İlişkiler Koordinatörü Güneş Ertaş, Rotary Koordinatörü Malik Aviral, Büyük Bağışlar Danışmanı Süleyman Girit, Zon
Koordinatör Yardımcıları Canan Erzöz, Reha Akın, Müfit Ülke, Mehmet Sabri Görkey, Faik Tokatlıoğlu,
GLD Vakıf Koordinatörü Yeşim Yöney, GD Guvernörleri Hasan Akduman, Korhan Atilla, GD Başkanları
Melih Uçar, Nevin Can, Volkan Akyıldız, Fevzi Tavus ve Levent Çolak
çeşitli oturumlara konuşmacı veya
panelist olarak katıldılar.
Enstitü kapsamında ayrıca RLI –
Rotary Liderlik Enstitüsü toplantısı
ile CADRE – Rotary Vakfı Teknik
Danışmanlık Eğitimleri verildi.
Enstitünün en anlamlı etkinliği
Türk Rotaryenlerin Selanik’te “Atatürk Evi Ziyareti” oldu. Ziyaret öncesinde Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan Konsolosluğun
faaliyetleri ve Yunan Firmalarıyla iş
fırsatları konusunda bilgiler aktardı.
Daha sonra GDG Malik Aviral’in eşi
Latin Flüt Sanatçısı Mihriban Aviral
tarafından “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” seslendirildi. Son derece keyifli
geçen ziyaretin ardından Rotaryenler
Otobüsle Selanik’i keşfetme imkânı
buldular.
Yunan Halk Dansları gösterisi
ve akşam düzenlenen Gala Gecesiyle bir Enstitü daha sona ermiş oldu.
Gecede Kalamaria Rotary Kulübü tarafından kurulan Yunanistan
E-Kulübü üyesi dünyanın ilk robot
Rotaryeni herkesin ilgi odağı oldu.
Geçmiş Dönem Direktörü Şafak ve

Selanik’te Atatürk Evi’ne yapılan ziyarette Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Orhan
Yalman Okan da hazır bulundu ve konsolosluğun faaliyetleri ile Yunan firmaları ile iş
fırsatları konusunda bilgiler aktardı

Enstitü sonrası Türk Rotaryenler Selanik’i gezme fırsatından da faydalandılar

Major Donor (Büyük Bağışçılar gecesinden bir resim. 2420. Bölge GLDG Kaan Kobakoğlu
ve eşi Esra, Uluslararası Rotary Başkanı John F. Germ ile.

Deniz Alpay’ın Evlilik Yıldönümleri
de kutlandı.
Son gün gece yarısı başlayacağı
açıklanan Yunan Hava Kontrolörlerinin grev kararı nedeniyle, katılımcıların bir kısmı Gala Yemeğine katılamadan ülkelerine dönmek duru-
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munda kaldılar ve yine de güzel anılarla Selanik’ten ayrıldılar.
Enstitüde çekilen tüm foto, video, sunumlara “https://2440rotary.
shutterfly.com/zone20benstitusu2016”
adresinden ulaşabilirsiniz.
❏❏❏
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Üç bölgemizin beraberce düzenlediği YÜAK (Yeni
Üye Adaptasyon Kampı) başarıyla tamamlandı
UR 2420, 2430 ve 2440 Bölgelerinin ortak olarak düzenlediği YÜAK (Yeni Üye Adaptasyon
Kampı) 2440. Bölge Eğitim Lideri GDG Yeşim Yöney ve 2440. Bölge Üyelik Geliştirme Komite Başkanı Huriye Serter önderliğinde ve
Ege Rotary Kulübü organizasyonu
ile Kuşadası Pine Bay Otel’de gerçekleştirildi. Kendilerine çabaları
ve emekleri için teşekkür ediyorum.
15-16 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşen bu kampa katılan yeni üyelerimize deneyim ve birikimlerini
aktaran, onların sorularına cevap veren başta PRID Şafak Alpay olmak
üzere, RC Malik Aviral’e, Dönemdaş Guvernörlerim 2420. Bölge DG
Özcan Albak ve değerli eşi Nur’a,
2430. Bölge DG Güner İnci ve değerli eşi Nagihan’a, GDG Kemalettin Erbilgin ve değerli eşi Meral’e,
GDG Hasan Akduman ve değerli

2440. Bölge DG İsmail RODOPLU
eşi Esin’e, GDG Sezai Moral’a, ARC
Canan Ersöz’e, ARC Mehmet Sabri
Görkey’e ve ARC Reha Akın’a teşekkürü bir borç bilirim.
Eğitim programlarını yürüten ve
yeni üyelerin Rotary bilgilerini derinleştiren eğitimleri sunan 2430. Bölge
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Üyelik Geliştirme Komite Başkanı
Mesut Koca’ya, 2430. Bölge Eğitim
Projelerinden Sorumlu Guvernör
Yardımcısı Tijen Türeli’ye, başarılı
hizmet projeleri sunumunda yardımcı olan Gül Hacıyakupoğlu’na, 2420.
Bölge Rotary Mobil Aşevi Projesini
tanıtan 2420. Bölge Hizmet Projelerinden Sorumlu Bölge Sekreteri Fa-

YÜAK’a katılanlar açılış oturumunda

tih Öktem’e, 2440. Bölge Konak Rotary Kulübü Buca Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi’ni tanıtan 2440. Bölge Su
ve Sanitasyon Komitesi Başkanı Süreyya Perçin’e, Rotary
Üye Profili konusunda eğitim veren 2420. Bölge Nesiller
Arası Uyum Komitesi Başkanı Tahir Gökçe Şengün’e teşekkürlerimi sunarım.
Aramıza yeni katılan üyelere proje yapma tekniklerini anlatan, onlara motivasyonlarını arttırma yönünde çalışmalar yaptıran 2440. Bölge Bostanlı Rotary Kulübü üyesi Rüçhan Gürel’e, 2440. Bölge Mudanya Rotary Kulübü üyesi Zeki Gürdal Karaoğlu ve Özlem Yıldız’a çok teşekkür ediyorum.
Son olarak Rotary’yi ailece yaşamanın önemini yeni üyelerimize aktaran değerli Guvernör eşleri sevgili Nur Albak,
sevgili Nagihan İnci ve sevgili Cemile Rodoplu’ya teşekkürlerimi sunarım.
Tabii ki en büyük teşekkürümüz bu kampa katılarak
Rotary bilgilerini arttıran ve Rotary ailesinin hizmet yolundaki yeni neferleri olan yeni üyelerimize. Katılımları ile bu kampın gerçekleşmesini sağladılar ve ülkemizde Rotary’nin geleceği hakkında bizlere umut verdiler.
Her ulusal ve bölgesel eğitim programı yeni dostluklar kurulmasında, yeni projeler yaratılmasında, yeni hizmetler
üretilmesinde yeni fırsatlar yaratır. Bir sonraki eğitim ve
etkinlikte buluşmak dileği ile.

2440. Bölge DG İsmail Rodoplu

YÜAK İZLENİMLERİ
15-16 Ekim 2016 tarihinde Kuşadası Pine Bay otelde yapılan 2420-2430-2440. Bölgeler ortak Yeni Üye
Adaptasyon kampına yeni üyeler Mübeccel Yelken,
Özay Malkaya ve eşi Ayla Malkaya, Mehmet Akdemir,
Serhat Saban ve mentorumuz Nevin Can ile beraber
katıldık.
Birbirinden değerli Rotaryenler sunum yaparak
Rotary’nin gerek yapılanmasını, gerek kavramlarını,
gerekse hizmetlerini ve anılarını anlattılar. Biz nasıl bir
sivil toplum kuruluşuna üye olduğumuzu, Rotary’nin
ne olduğunu bu kampta idrak ettik.
Öte yandan ünvanı ne olursa olsun herkesin güleryüzlü, birbirine içtenlikle yardımcı, nazik olduğu bir
ortamda bulunmak ruhumuza da iyi geldi. Öyle ki gece
yarılarına kadar proje hazırlayan gruplara etkinliği
üstlenen Ege Rotary Kulübü başkanının elleriyle içecek
taşıması, yıllardır Rotaryen olan ve Karabağlar Rotary
Kulübünün başkanlığını yapmış olan Nevin’in bizimle beraber proje yapıp sahnede drama sergilemesi,
önceki dönem guvernörlerinin bizim eğitimimizin bir
parçası olan nefes egzersizlerini bizimle beraber yapması bizim de bütünün bir parçası olduğumuzu, Rotary
ailesinin birer ferdi olduğumuzu hissettirdi.
Yapılan grup çalışmaları sayesinde diğer bölgelerden gelen Rotaryen dostlarla tanıştık ve kaynaştık.
Proje yapmaya çalışarak insanlığa ne şekilde hizmet
edebileceğimizi öğrenmeye çalıştık. Kimimiz ilk defa
topluluk önünde konuştu, kimimiz ilk sahne deneyimini yaşadı. Daha önce başarılan projeler bize umut verdi
ve geçmişte yarım kalan, başarısız kalan projelerin
hayal kırıklığını sildi.
Daha yolun çok başında olan yeni Rotaryenler olarak topluma faydalı olabilmek umuduyla…
Rtn Mübeccel YELKEN
Rtn Özay Malkaya

YÜAK’ta yeni üyeler Rotary’de birlikte hareket etmenin önemini
çeşitli yöntemlerle denediler

Rtn Mehmet Akdemir
Rtn Serhat Saban
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Rotary gençlerle Anıtkabir’de

R

otary’nin ülkemizdeki üç bölgesi, Kasım’ın
ikinci haftasında Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü tekrar hatırlatmak ve ona saygı göstermek için gençleri Anıtkabir ziyaretine götürüyor. Rotary 2440.Bölge Federasyonunu da her yıl geleneksel düzenlediği Gençlerle
Anıtkabir ve Ankara gezisini bu yıl 11-13 Kasım tarihleri
arasında gerçekleştirdi. Rotary 2440.Bölge Fedarasyonu’na
bağlı kulüplerin toplum birliklerinde bulunan çeşitli okullarından ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği burslu
öğrencilerinden oluşan öğrenciler 11 Kasım Cuma günü
İzmir’den trenle Ankara’ya gitti. Anıtkabir’de Bursa Kulüplerinin yine Toplum Birliklerinden getirdiği öğrencilerle buluşarak toplam 350 kişinin katılımı ile Anıtkabir’de

Salihli RK Engelli Çocuklarla Anıtkabiri ziyaret etti

S

alihli Rotary Kulübü de gençleri Anıtkabir’e götürmek için bir organizasyon gerçekleştirdi. Ancak bu organizasyon diğerlerinden
biraz farklıydı, zira kulübün Anıtkabir’i ziyarete götürmeyi planladığı gençler engelli çocuklar ve ailelerinden oluşuyordu. Gençler belki de okul dönemlerinde hiç bir zaman yakalayamayacakları bir fırsatı Rotary sayesinde
gerçekleştirme olanağını buldular. 10 Kasım 2016 tarihinde Engelli Çocuklar, Gençler ve Ailelerinden oluşan 46 kişilik bir grup otobüsle Anıtkabire
götürüldü ve Ata’nın kabri ziyaret edildi.
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Çelenk töreni gerçekleştirildi. Öğlen yemeğinin ardından
öğrenciler rehberler eşliğinde 1. ve 2. TCBMM’leri gezdiler. Daha sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara
turu ile gezilerini tamamladılar.

K

ısa bir süre önce, anneme Pepsi’yi Coca-Cola’ya tercih ettiğimi söylediğimde beni dinimi değiştirmekle suçlamıştı. Buralarda Coca Cola şehrin sembolü olduğu gibi, 97 milyon dolarlık 9200 metrekareye yayılmış Dünya
Coca-Cola Müzesinde yer alan 8.5 metre yüksekliğinde lobide cam kolonların içinde yer alan şişesiyle adeta
bunu ispat etmektedir. 1996 Yaz Olimpiyadları için Coca-Cola şişelerinden yaratılmış olan heykelleri ve dünyanın bir çok
yerinden sanatçıların eserlerini burada görebilirsiniz. İçeride, “Gizli Formülün Kasasında” bu karbonlu içeceğin nasıl şişelendiğini görebilir ve ücretsiz olarak tadabilirsiniz.
Bu müzenin çok yakınında, çok çekici yeni bir müze yer almakta: 2014 yılında açılan, Marin Luther King’in doğduğu
yerin yakınında Auburn Avenue’de, !00. Yıl Olimpik Parkın kuzeyinde Sivil ve İnsan Hakları Merkezi yer almakta. Üç
katlı binada yer alan objelerin yanı sıra interaktif bir yemek bankosunda kulaklıklarınızı takarak sivil toplum hareketi esnasında protesto edenlerin karşılaştıkları sataşmaları tekrar yaşayabilirsiniz.
Parkın karşısında CNN’in merkezi yer almakta. Ziyaretçilere açık olan binada stüdyoları dolaşabilir, haber sunucusunun sandalyesine oturabilir ve belki de şanslı bir zamanı yakalarsanız ünlü yorumcu Wolf Blitzer’in sakalına bir göz atma
fırsatını elde edebilirsiniz.
Konvansiyon Atlanta’ya geliyor
ve ben
kariyerinizin
en
Akşam yemekleriyle ünlü şehirlere gelince, Atlantalılar bile San Fransisco ve New York
gibibunun
şehirlerle
kendi şehirlerini
büyükyemeklerin
olayı olacağına
inanıyorum.
mukayese etmezler. Fakat, “Atlanta” adlı dergiye göre şehirdeki lokanta sayısı ve sundukları
çeşitliliği
dikkat
Kutlayacak
çok şeyimiz
var—
çekiyor. Gunshow gibi dana tartarını çin mantısı ile sunan, Beef Wellington’da ise tam
bir show yapan
mekanlar
tavsiye
Rotary
Vakfının
100.
yıldönümünü
ediliyor.
doğduğu
yerde yapmaktan
Şehir merkezinden birkaç mil uzakta, Decatur’daki No 246 yeni İtalyan şef Ford
Fry’ın yemeklerini
sunuyor.daha
Ke- iyi
bir seçim olabilir mi? .
vin Ratbgun Steak’in sunduğu dana biftekleri, Teksaslıları bile imrendirecek ölçüde takdim ediliyor. Hiç kimse de bence Cakes & Ale’in sunduğu, üzerine mayonezli domuz pastırması ile sıvanmış Kuzey Carolina alabalığını reddedemez.
Judy ve ben bu şehri ve Güneye
Atlanta’nın ünlü Buckhead mahallesinde Atlanta Balık Pazarı, her gün sunduğu taze özgü
balıklarla
“Esquire” dergisi tarafıncana yakın misafirperverliğini
dan ABD’nin en iyisi seçilmiş.
seviyoruz. Esinlenmek, eğlenmek,
Benim için ise kesin gidilmesi gereken bir yer var. Pek gizli bir yer de değil. Varsity kelimesinin
harfi olan
“V”
işareyeni dostlarilk
edinmek
için
gelin.
ti, otoyolun kenarında sürücülerin kullanabildiği belki de dünyadaki en büyük “drive-in”
restoranda
chili
cheeseburger
Hayatta
bir kez
yakalanacak
buve
Varsity portakal suyunu denemeden Atlanta’dan ayrılmayın derim.
fırsatı kaçırmayın!
Başlangıçta Georgia Tech Üniversitesinin spor ekibinin lakâbından esinlenerek “Yellow Jacket” adıyla kurucusu Frank
Gaurdy’nin 1928 yılında açtığı bu mekan, daha sonra yer değiştirerek şu andaki şehir merkezindeki lokasyonuna taşındı.
Adeta zamanı dondurmuş olan ve ten ve şarap rengi art deco dekorasyonu ile şehirde iki blok üzerine kurulmuş olan bu
restoran, içeride 800 kişiye, dışarıda ise 600 otomobile hizmet verecek bir kapasiteye sahip. Atlantalılar için bu mekan
restorandan da öte bir anlam taşıyor. Ailelerin çocuklarına istediklerini yaptırmak için kullandıkları bir yöntem, “Seni
Varsity’ye götürmeyeceğim” sözü. Bu kelimeler ağızdan çıktımı, akan sular durur.
Yemeğinizi yedikten sonra arabayla 15 dakikalık mesafedeki Ponce City Market’i deneyin. Hanımeli dondurmanızı
yerken, Ponce Denim Co., ya da Q Clothiers gibi ünlü mağazaları gezebilir, ya da yeni restore edilmiş olan Sears Roebuck
binasındaki “Dancing Goats Coffee Bar”da bir Latte içebilirsiniz. Boogaloos Boutique ve Citizen Supply adlı dükkanlarda
ise yerel sanat eserlerini görebilirsiniz.
Alışverişle pek ilginiz yoksa, Yüzüncü Yıl Olimpik Parkında yer alan, interaktif su oyunlarını içeren “Yüzüklerin
Çeşmesi”ni ziyaret edebilirsiniz. Çocuklar burada oynamaya bayılıyorlar. Yetişkinler de havanın güzel olması durumunda
ıslak mekana dalmadan geçemiyorlar.
Su ile ilgili bir başka tecrübeyi yaşamak istiyorsanız, “Georgia Aquarium”u ziyaret edin. Evet bugün dünyanın bir çok
yapınız:
büyük şehrinde bir akvaryum var ancak Singapur’daki Marine Life Park’ın 2012 yılında Kaydınızı
açılmasına kadar geçen
zamanda,
John Germ, Uluslararası Rotary
bu 10 milyon galon
su
içeren
mekan
dünyanın
en
büyük
akvaryumu
idi.
Akvaryum
son
eklenen
“Dolphin
Tales
Gallery”si
riconvention.org
Başkanı ve eşi, Judy
ile yedi ana mekan olarak düzenlenmiş. Bir düzine yunus balığının yarım saatlik gösterilerinin yapıldığı kapalı stadyum
görülmesi gereken bir yer ama “Ocean Voyager” adlı 6.3 milyon galonluk deniz suyu habitatı belki de türünün en büyüğü
ve Kuzey Amerika’da balina köpekbalıklarının bulunduğu tek mekan.
Dev bir gözlem odasında rahat bir koltuğa kurulmuş olarak, zeminden tavana kadar yükselen bir camın önünde, mantaları, altın travali gibi ekzotik balıkları, ispanyol domuzbalığı, kırmızı levrek gibi deniz canlılarını önünüzde piyasa yaATLANTA,
ABD
parken görebilirsiniz. Hayretle karşılayabileceğiniz bir başka balık da Moby Dick’i andıran
bembeyazGEORGIA
bir balina köpekbalığının önünüzden ağır ağır geçisi olacaktır herhalde.
Bu sessizlikten sonra, yakındaki “Hall of Fame”de kolej futbolunda ünlü oyuncuların eşyaları ve hatıralarını görebilirsiniz. Bir apartman yüksekliğinde kaskların yer aldığı alana girdiğinizde, bir ses barajı sizi karşılar. Maçları anlatan spi-
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ROTARY VE İNSAN

K

uruluşundan beri Rotary’nin ekseninde
insan vardır. Cinsiyer, ırk, din, mezhep ayırmaksızın tüm insanlığa aynı önemi verir. “11
Ekim Dünya Kız Çocukları” günü nedeniyle
bu yazıyı yazma gereğini duydum.
Bu yazımda doğru olmayan ve adaletsiz bir uygulamayı; erkeğin kadına bakış açısını irdelemek istedim.
Çünkü bu bir asırı geçmiş kuruluşun felsefesinde bir
cinsin diğer cinse üstünlük taslaması yoktur.
Kadın ve erkeğe ortak ad kullanıyoruz o da “İnsan”
sözcüğüdür. Tasavvufa göre, Allah güzeldir. Güzel kendini
görecek göz sevecek gönül arar. Allah da kendi güzelliğini insanda göstermiştir. Demek ki varlıklar içinde Allah’a
yakın ve güzel olan insandır.
Güzelde Allah kadın ve erkeği ayırmadığı gibi O’nun
elçisi Sevgili Peygamberimiz de kadın erkek ayırımı yapmadı. Özellikle kadınları biraz öne almıştır. Elbette ki
kadın ve erkek eşit değildir. Biyolojik olarak da ruhsal
olarak da farklıdırlar. Allah, kadında kendindeki zarafeti,
sevgiyi, paylaşımı ve evinin çocuklarının sahibi olma
özelliğini, üretimi, bolluğu göstermiştir. Gücünü, korumacılığını, dayanıklılığını ise erkekte ortaya koymuştur.
Ama özellikle İslam toplumlarında kadın erkeğe göre
daha az önem kazanmaktadır. Bu yapılanmanın dinimizden kaynaklandığını sanmıyorum. Ama erkeğin bencil
yapısı ve egosu kadını küçümsemesine ve şiddet kullanmasına neden oluyor.
Dünyada eşitsizliğin ve adaletsizliğin temel kaynaklarından biri de erkeğin kadına tahakkümüdür. Onu meta
haline getiren, iliğine kadar sömüren, eğitimsiz bırakan
ve kişiliksizleştiren, taciz eden, öldüren erkek egemenliğidir. Bu yaklaşım insanlık tarihi kadar eskidir.
İnsanlık; ilkel toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, sosyalist toplum, sanayi, tarım, bilgi toplumu gibi
aşamalardan geçmiş olsa da cinsiyet eşitliği bugün dahi
tam olarak çözülmüş değil. Bugün çıkıp da kadın hakları
diye bas bas bağırmak bile insanlığın ayıbıdır. Çünkü
“İnsan Hakları” diye adlandırmak daha doğrusu olur.
Okulların eğitime başladığı bugünlerde MEB ‘ye
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düşen temel görevlerden biri de kız çocuklarının da,
erkek çocukların da cinsiyet eşitliği konusunda işe başlamanın temel ilke olarak ele alınmasıdır.
Türkiye gibi henüz feodal yapıdan kurtulamamış,
bölgesel geleneklerin devam ettiği eğitimsiz ülkelerde
bu ayırımcılık insanlığın canını acıtmaktadır. Ülkemizde
devletçe ve toplumca kız çocuklarımıza sahip çıkılması,
her ailede başlayan eşitsizliğin eğitimle giderilmesi temel
görev olmalıdır.
İşin ilginci anneler, kız ve erkek çocukları arasında
ayırımcılık yapmaktadırlar. Anne hemcinsini değil de
oğlunun yanında yer almaktadır. Kızını ezmekte, oğlunu
şımartmakta ve kız çocuğunun güvensiz, pasif yetişmesine neden olmaktadır. Onun için öncelikle annelerin,
anne adaylarının çok iyi eğitilmesi gerekir.
11 Ekim Salı günü “Dünya Kız Çocukları Günü”ydü.
“BM gözetiminde Güçlü Kızlar, Güçlü Kadınlar:
Kapsayıcı ve Kaliteli Eğitim ve Çocuk Yaşta Evliliğe
Hayır” temalı Dünya Kız Çocukları Konferansı” bu kapsamda yapıldı. Edindiğimiz bilgiye göre dünyada 500
milyondan fazla kadının okuma- yazma bilmediği ve 200
milyon çıvarında da reşit olmadan evlendirilmiş kadının
olduğudur. Bu gerçek hem dünya hem de Türkiye açısından utanç vericidir.
Bir toplumda, insanlığın yarısı ötekileştirildiği sürece,
toplumsal barıştan ve bireysel duyarlılıktan söz edemeyiz.
Bir toplumun yarısı toprağa ve evine bağlı bırakılırsa
kalkınmışlıktan söz edemeyiz.
Bir ülkenin kadın ve erkeğini ayırırsak ve geçmişte bir
milletvekilinin dediği gibi, “Kadının karnından sıpayı,
sırtından sopayı eksik etmeyeceksin” gibi yaklaşımları
dışlamazsak o toplumdan barış bekleyemeyiz.
Sevgili Peygamberimizin, “Cennet anaların ayakları
altındadır” öğüdünü kulak ardı edersek toplumsal saygı
yaratamayız.
Ben böyle düşünüyorum. Eminim ki tüm Rotaryen
doslarım da benim gibi düşünüyorlardır.
Rotary sevgilerimle.

KULÜPLERDEN HABERLER

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübünden
Şehit Çocuklarına Eğitim Desteği Projesi

A

nkara Bahçelievler Rotary Kulübü “Rotary İnsanlığa Hizmet Eder” temasına uygun olarak “Şehit Çocuklarına Eğitim Desteği Sağlamak”
için değerli ressamlarımız Nuran Erbük, Nuran Hazan, Saadet Yüksel, Hasan
Basri İnan ve Sema Önel’den resim bağışları topladı ve birbirinden değerli bu
eserler 25 Eylül 2016 tarihinde Bilkent Center Sanat Sokağındaki RC Galeri’de
yapılan müzayede ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Yaklaşık 150 sanatseverin bulunduğu müzayede projesine destek vermek için, Oran Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hatice Karslı, Başkent Rotary
Kulübü Dönem Başkanı Ethem Öz ve Çankaya Rotary Kulübü Dönem Başkanı
Bekir Sıtkı Aslan’ın yanısıra, Ankara Bahçelievler Rotary Kulübünden 20 Rotaryen ve eşleri katıldılar.
Bahçelievler Rotary Kulübü Dönem Başkanı Cengiz Kaya’nın Rotary ve
projeyi tanıtan konuşmasının ardından yapılan müzayedede projeye bağışlanan tüm eserler sanatseverler tarafından satın alındı.
Bahçelievler Rotary Kulübü Başkanı, Şehit çocuklarının eğitimine destek
sağlamak amacıyla yapılan projeye destek veren sanatçılara, Ankara’lı sanatseverlere, Oran, Başkent ve Çankaya Rotary Kulüplerinin Dönem Başkanlarına, RC Sanat Galerisine ve müzayedeye katılan tüm Rotaryenler ile eşlerine
teşekkür etti.

ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Adıyaman’ın Besni İlçesi’nde geçen yıl çürük
raporu verilen 4 derslikli Şehit Hasan Gülten İlkokulu, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesiyle yıkılarak 500 bin liraya
yeniden inşa edilip geçtiğimiz günlerde törenle eğitime açıldı. Batıdan doğuya
uzanan sevgi ve kardeşlik eli bu kez Besni ilçesi Yazıbeydilli köyündeki Şehit
Hasan Gülten İlkokulu öğrencilerinin üşüyen ayaklarını ısıtmak için uzandı.
Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hasan Öztürk; “Türkiye’nin en doğusunda bulunan bir kulüp olarak kardeş kulüp olduğumuz ve her yıl farklı projelerde birlikte bir şeyler yapabilmek için sürekli görüştüğümüz İstanbul 2420.
Bölge kulüplerinden Caddebostan Rotary Kulübü bizleri unutmadı. Sevgili Başkanımız Seda Davran, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin desteği ile yapımı tamamlanan Besni ilçesi Yazıbeydilli köyündeki Şehit Hasan Gülten İlkokulunda
okuyan yaklaşık 50 öğrenci yaklaşan kış aylarında ayakları üşümesin diye yeni
bot ve ayakkabı yardımında bulunalım teklifimizi hiç düşünmeden kabul ederek çocukları mutlu etti. Biz de Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi
Burhan Kömüroğlu’nun desteği ile bizlere eşlik eden Diş Hekimi arkadaşımız
Orçun Çavuş ile seçtiğimiz proje okulumuz olan Şehit Hasan Gülten İlkokulundaki öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verdik. Eğitim sonrasında
çocuklara diş fırçası ve macun hediye ettik. Yaşadığımız mutluluk tarif edilemez. Ülkemizin en batısındaki Caddebostan Rotary Kulübünün bizlere desteği
ile Yazıbeydilli Köyündeki öğrencileri mutlu etmeyi başardık. Ben emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra da daha farklı projelerle sevgili öğrencilerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz” dedi.
Rotary 2430. Bölge Guvernör Yardımcısı Ferit Binzet ve Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Hasan Öztürk ile birlikte kulüp üyeleri, İstanbul
Caddebostan Rotary Kulübünün gönderdiği yardımları dağıtıp, Diş Hekimi Orçun Çavuş’un öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda verdiği eğitimlerden
sonra öğretmenler ve öğrenciler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Malatya Rotary Kulübü 30 Yaşında

M

Caddebostan ve Nemrut kulüplerinin ortak girişimi

A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü, İstanbul Rotary 2420. Bölge kulüplerinden Caddebostan Rotary Kulübünün desteği ile Adıyaman’ın
Besni İlçesi Yazıbeydilli köyündeki Şehit Hasan Gülten İlkokulu öğrencilerine
kışlık bot yardımında bulunup, öğrencilere Diş Hekimi Orçun Çavuş tarafından

alatya Rotary Kulübü 30. Yılını Anemon Otel’de düzenlenen muhteşem bir balo ile kutladı. Anemon Otel’de düzenlenen kutlamaya
UR.2430. Bölge Guvernörü Güner İnci ve eşi Nagihan, geçmiş dönem Guvernörlerinden Ali Gökben ve eşi Füsun, 8. Grup Guvernör Yardımcısı Ferit Binzet,
Malatya Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Ali Gökçe, Gaziantep Rotary Kulübünden Kurucu Başkan Süleyman Şamlı, Arslantepe Rotary Kulübü Başkanı Cem
Güven, Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Hasan Öztürk, eski başkanlar ve kulüp
üyeleri katıldı.
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KULÜPLER’DEN HABERLER
nuşması yapan Başkan Mehmet ali Gökçe, “Rotary İnsanlığa Hizmet Eder” sloganı ile 30 yılın, 1500 üncü toplantısını açarak mutlu günlerinde kendilerini
yalnız bırakmayan konuklarına teşekkür etti.
Malatya Rotary Kulübü gecede 30. Yıl pastasını tüm konukların katılımı
ile birlikte keserek, 30 yıllık üyelere plaket ve teşekkür belgelerini takdim etti.

Falez Rotary Kulübü işyeri ziyareti

F

KONYA ROTARY KULÜBÜ
11.Mevlana Barış ve Dostluk
Etkinlikleri
9-11 Aralık 2016

alez Rotary Kulübü dönemin 5. toplantısını, işyeri ziyareti olarak Roteş
Bahadır Kalaycı’nın ofisinde gerçekleştirdi. Ziyaret yoğun bir katılım
ile yapıldı. Koleksiyoner olan Bahadır Kalaycı, Avukat mesleğinin ağır stresinden bir az olsun uzaklaşabilmek için, güzel bir hobi olarak eski Türk paralarını biriktirmekde. Ziyaret esnasında Rotaryenler gerçekten görülmeye değer
eski Türk hükümdarlarının dönemlerine ait basılmış olan paraları inceleme
fırsatı yakaladılar.

söylenenlere,
Konya Rotary Kulübü 11. Mevlana etkinlikleriniAldırma
düzenliyor

K

Varsın görenler seni ot sansın.
onya Rotary Kulübü, 10 yıl önce başlattığı ve başarılı
organizasyonlar
Sen gül ol da, uğruna ötmeyen
sonucu geleneksel bir organizasyona dönüştürdüğü Mevlana
Barıl ve
bülbül utansın.
Hz.Mevlana
Dostluk Etkinliklerinin 11.sini Aralık ayının ikinci haftası sonunda gerçekleştirecek. Doğumunun 809. yılının anıldığı Hazreti Mevlana’nın 743. Vuslat yıldönümünde Konya Rotary kulübü üyeleri Türkiye’nin dört bir yanından gelmesi
beklenen Rotaryenlerle buluşacaklar. Organizasyon Komitesi Başkanı Kadircan Özkan, etkinliğin 5 yıldızlı Konya RAMADA Plaza otelinde yapılacağını belirtti.

Aydın RK Tiyatro gösterisi

A

Falez Rotary Kulübü yabancı ziyaretçilere Expo’yu gezdirdi

A

ntalya Falez Rotary Kulübü, bölgeye gelen değişim öğrencilerini bu
yıl Antalya’da gerçekleşen Expo 16 Fuarına götürdü. Rotaryenlerle
beraber Expo’yu gezen öğrenciler, değişik bir Fuar’dan etkilendiler.
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ydın Rotary Kulübü üyeleri, öğrencileri ilk kez tiyatroyla tanıştırmak ile ilgili bir aktivite düzenledi. İlk kez tiyatro ile tanıştırılan çocukların mutluluğunu, coşkusunu görmek çok güzeldi. Kulüp Başkanı, bu zor
günlerde güzel sanatlara sarılarak, aydınlık, sevgi yüklü, aklın ve bilimin öncülüğünde huzurlu günler için umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini belirterek bu girişimi gerçekleştirdiklerini belirti. Öğrenciler “Hayvanlar çiftliği” adlı müzikli çocuk oyununa götürüldüler. Rotaryenler, bu organizasyonda
emeği geçen Asem Sanat’a, tiyatro sanatçısı Ali Aslan’a, Aydın’ın tiyatro sevdalısı, sanatçısı 30 yıllık eczacı Yalçın Dinçer’e, sanatçılara teşekkür ettiler.
Rotary ile de ilk kez tanışan çocuklara “En Yüce Değer Bilgi, En Üstün Hizmet
İnsana,Doğaya Hizmettir” sloganının anlamı irdelendi ve Rotary’nin de genç
nesillere tanıtımında bir adım atılmış oldu.

KULÜPLERDEN HABERLER

Efes Rotary’den Toplum Birliği projesi

Demirtaş RK Fiziksel Gelişim Parkı projesi tamamlandı

fes Rotary Kulübünün aylık programında Toplum Birliği Okulunun ihtiyaçlarını karşılama programı yapılmıştı. Bu kapsamda okul kıyafeti
alamayacak kadar muhtaç ailelerin çocukları tespit edildi. Kıyafetleri teslim
edildi. Okulun bünyesinde yeni bir sınıf olarak açılan “Zihinsel Engelliler Sınıfı” ziyaret edildi. Sınıf öğretmeni ile birlikte neler yapılabileceği konuşuldu.
Ayrıca, okul yönetimi ile birlikte 2 öğrenciye burs verilmesi kesinleştirildi.
Efes Rotary Kulübünün dört senedir yürüttüğü ve sadece okul öğrencilerinin değil, çevredeki ailelerin de faydalanacağı şekilde düzenlenen kullanılmış
giysi odasına (bu güne kadar 2000 adeti geçen sayıda) kıyafetler teslim edildi.
Kulüp üyeleri tarafından bağışlanan “100 TEMEL ESER” adlı kitaplar okul kütüphanesine verildi. Efes Rotary Kulübünün sözkonusu okulu Toplum Birliği
yaptığı tarihten bu yana başarı grafiğinin yükseldiğini okul müdürü beyan etti.
Ticaret lisesi olması nedeni ile her sene 1-2 öğrenci 4 yıllık üniversiteye girebilirken, bu sene sayının 13’e yükselmiş olması da bu girişimin önemli bir sonucu
olarak ortaya çıktı.

ursa Demirtaş Rotary Kulübü toplum hizmetleri projesi olan Samanlı
Özel Eğitim Okuluna yönelik engelli çocuk ve fiziksel gelişim parkı çalışması sonuçlandırıldı. Parkta hem oyun oynanabilecek hem de kas ve vücut
gelişimlerini desteklemeye yönelik spor aletleri bulunuyor. Bunların okul bahçesine yerleşimi tamamlandı. Yumuşak zemin çalışması ve alanın çitle çevrilmesi çalışmaları devam ediyor. Parkın en kısa zamanda açılışı gerçekleştirilecek.

E

B

Heykel Rotary Kulübünden Özel Eğitim Merkezine destek

H

eykel Rotary Kulübü, Tophane Rotary Kulübü ve Edremit Rotary Kulübünü bir araya getiren proje ile Engel Tanımayan Gençlerimizin
eğitim gördüğü Nilüfer İpek Özel Eğitim Okulu Uygulama Merkezi camlarını
emniyetli lamine ısı camlarla değiştirdi. Projeye olan desteğinden dolayı başta
Heykel Rotary Kulübü üyesi Faik Kartal ve tüm Rotaryen dostların katkılarına
teşekkür edildi.

Demirtaş RK Onkoday projesi

B

ursa Demirtaş Rotary kulübü üye eşleri, 13 yıldan beri geleneksel
olarak sürdürdükleri Onkoday projesini bu dönem de hayata geçirdiler. Eşler tarafından Kanser tedavisi görmüş ya da kanser hastası yakını 99
çocuğun okul forma, çanta ve ayakkabı ihtiyacı karşılandı. 37 çocuğun ihtiyaçları Demirtaş Rotary Kulübü tarafından karşılanırken, 62 çocuk için Gökdere,
Muradiye, Bursa, Tophane, İnegöl, Yeşil, Nilüfer ve Heykel Rotary kulüpleri de
destek oldular. Teslimat 23 Eylül 14:00 de Ataevler Onkoday parkında yapıldı.
Kulüp üyeleri, bu projeye destek veren tüm kulüp üye ve eşlerine, ayrıca teslimat gününü kıymetli zamanlarını ayırarak yanlarında bulunan dostlara sonsuz teşekkürlerini sundular.

Edremit Rotary Kulübünün 2. el giysi projesi

E

dremit RK, 2.el giysileri toplayarak temiz ve kullanilacak şekilde Edremit Meslek Yüksek Okuluna teslim etti. Okulda Kulübe ayrilan salonda
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kıyafetler uyeler ve eşleri tarafından tasnif edildi. Yerleşimden bir gün sonra
da salon öğrencilere açıldı.

Edremit Rotary “Su Tasarrufu” etkinliği

E

dremit Rotary Kulübü, Yaşyer İlkokulunda “SU TASARRUFU” etkinliği
düzenledi. Düzenlenen etkinlikte daha önceden öğrencilerden istenen “Suyun Önemi” konulu resimler toplandı. Su Tasarrufu konusunda bilgilendirme yapıldı ve öğrencilere Su Tasarrufu konulu kitaplar dağıtıldı.

Bursa RK Nefesin
Yaşamsal Önemi ve
Nefes Terapisi
konulu seminer
düzenledi

B

ursa Rotary Kulübü
adına Fatma Özpehlivan ve Rabia Yılmam Abdurrahman 8 Ekim 2016 tarihinde
Vardar İlk Öğretim Okulunda
bir faaliyet geçekleştirdiler.
Okulun rehberlik öğretmeni ve
okul müdür muavini ve sınıf temsilcilerinin katıldığı toplantıda Rabia Yılmam
“Nefesin Yaşamsal Önemi ve Nefes Terapisi” konulu bir sunum gereçekleştirdi. Katılimcılar çalışmadan çok etkilendiler. Budan sonra yapılacak çalışma öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Böylelikle, AİLE; OKUL; AİLE” üçgenini çok güzel bir şekilde oluşturabilme
imkanı bulunabileceği izlendi.
Bu sene Buca’da İsmail Şekip Uyal İlköğretim Okulunda, üçüncü sınıfta
toplam 60 öğrenciden oluşan bir grup ile tam iki hafta altı günlük bir eğitim
başlatıldı. Bu eğitimler ve atölye çalışmaları arasında;
-Yaratıcı Düşünce Atölyesi
-Yaratıcı ve Girişimcilik Atölyesi
-Boyoz Atölyesi
-Dekoratif Sabun Atölyesi
-Girişimcinin Rehberi
-Trafik ve Biz
-Arkadaşlık İlişkileri ve Empati
-İnovatif Düşünme ve Girişimcilik
-Bilim Atölyesi
-Atatürk ve Devrimler
-Cumhuriyet Kazanımları ve Çocuklar
-Tekstil Atölyesi
-Sağlıklı Beslenelim ve sağlıklı Hareket Edelim
-Çevre ve Çevre bilinci
-Müzik ve Enstrümanlar yer aldı.

Konak RK Kartopu ve Girişimcilik panayırı düzenledi

K

artopu ve Girişimcilik Panayırı Projesi, Konak Rotary Klubünün, ilk
defa gerçekleştirmiş olduğu yeni bir proje. Aynı projenin taslak oluşumu sadece “Kartopu Projesi” şeklinde başlayan ilk uygulama, KarşıyakaÖrnekköy semtinde geliri düşük ailelerin çocuklarının yaşadığı bir ilköğretim
okulunda başlandı. 3 gün süren bu eğitimin temel amacı, öğrencilerin çok
küçük yaşlarda “bilişsel yeteneklerini” geliştirmeye yönelik oldu. Bu eğitimler
arasında;
-Trafik kurallarına uyumak, Beslenmeye ve spor yapmaya özen göstermek, sanatı öğrenmek ve yaşamın bir parçası haline getirmek, Atatürk’ü ve
devrimleri özümsemek, tiyatroyu sahnede oynamak
-Ayrıca burada önemli bir başka konu da, çocukları yetiştiren ebevenylere de “Aile içi İletişim” eğitimleri vermekti.
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Son olarak 2-11 Kasım arasında yapılan bu eğitimler sonrasında 12
Kasım’da Bornova Ege Park AVM’de 60 öğrenci, yapmış oldukları ürünleri,
satışa sundular. Gün bitiminde bütün öğrencilere “Girişimcilik Sertifikaları”
verildi.
Bu organizasyon sırasında başta İl ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Buca Kaymakamı, Ekonomi Üniversitesi öğretim üyeleri, İzmir Ticaret Odası
Yönetim kurulu Başkanlığından çok ciddi destek alındı. Öğrencilerin malzemelerinin temininde ekonomik destek verenler arasında, Park Bornova AVM,
Sun Tekstil, Spot Tekstil, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı yer aldı.

KULÜPLERDEN HABERLER

Çiğli Rotary’den eğitime destek

Osmangazi Rotary Klasik Otomobil Turunun 7.si yapıldı

iğli RK Mustafa Reşitpaşa İÖO’na Kütüphane ve Konferans Salonu kazandırdı. Çiğli Rotary kulübünün Mustafa Reşit Paşa İlköğretim Okuluna kazandırdığı Kütüphane ve Konferans Salonunun açılışını Rotaryenlerin
katılımı ile gerçekleşti.

u yıl 7’ncisi düzenlenen “Bursa Osmangazi Rotary Klasik Otomobil Turu”na katılmak için alışveriş merkezinin otoparkında toplanan
farklı modellerdeki klasik araçlar, renkli görüntüler oluşturdu. Klasik Otomobil Kulübünce bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Bursa Osmangazi Rotary Klasik Otomobil Turu”ndan elde edilecek gelir, Mudanya Devlet Hastanesi’ne bağışlanacak. Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında toplanan farklı
modellerdeki klasik araçlar renkli görüntüler oluşturdu. Araçları ilgiyle izleyen bazı vatandaşlar da öz çekim yaptı.
Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Aydın Harezi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klasik otomobil turunun topluma faydalı etkinliklerden biri olduğunu
söyleyerek, şöyle dedi:
“Bu etkinlikten elde edilecek geliri Mudanya Devlet Hastanesine bağışlayacağız. Onlar da bu bağışla hastanenin ihtiyacı olan araç ve gereçleri temin
edecekler”
Harezi “Osmangazi Rotary Kulübü, toplum bilincini geliştirmek amacıyla
her sene bu tür etkinlikler düzenliyor. Biz de Klasik Otomobil Kulübü olarak bu
etkinliğin bir parçası olmaktan ve destek vermekten gurur duyuyoruz” dedi.
Etkinlikte 40 klasik aracın yer aldığını belirten Harezi, “Bu araçların yarısı
kulübümüzün üyeleri ve İstanbul’dan geldi. Diğerleri de Bursa ve çevre illerden
katılıyor. Hep beraber burada olmak bizim için büyük keyif. Bu etkinliğe her yıl
katılmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Ç

Teos Rotary RYLA düzenledi

T

eos Rotary kulübünün Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda düzenlemiş olduğu RYLA Semineri başarılı bir şekilde geçti. 2440. Bölge DG İsmail Rodoplu, Guvernör Yardımcısı Banu Dinçer ve RYLA Komite Başkanı Ulaş Birant katılımlarıyla seminere renk kattılar. Liderlik konusunda Stratejik Pazarlama Uzmanı, Akademisyen Burçin Önder’in verdiği eğitimin ardından
Prof. Dr. Ramazan Abay’ın Uluslararası Ticaret, Araştırmacı ve Turizmci
Emre Gezgin’in Turizm, Executive Chief Şamil Akşit ve Murat Yıldız’ın Gastronomi öğrencileri ile yapmış oldukları söyleşi semineri daha anlamlı kıldı.
Teos Rotary Kulübü Başkanı olarak emeği geçen herkese kulüp adına teşekkür edildi.

B

Teos Rotary’den Sağkal
Derneği yararına konser

S

eferihisar Teos Sakin
RK Sağkal Derneği yararına konser düzenledi Teos
Sakin Rotary Kulübü’nün SAĞKAL Derneği’nin Umut Evleri
Projesi yararına düzenlediği
konserde Gülsin Onay piyano
resitali verdi.

Osmangazi Rotary Kulübü Başkanı Metin Yaran da Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında düzenledikleri ve iki gün sürecek klasik otomobil turu etkinliğinden elde edilecek gelirin Mudanya Devlet Hastanesine bağışlanacağını
aktardı. Yaran, Güleryüz ve Rollmech etapları olarak düzenlenen tura birçok
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markadan ve her biri döneminin özelliklerini taşıyan çok sayıda klasik otomobilin katıldığını belirtti.
Kasik otomobil tutkunlarının katıldığı tur, Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde start verilmesiyle başladı. Mudanya’ya doğru hareket
eden klasik otomobil sahipleri, Zeytinbağı’nda (Tirilye) etabın ilk bölümünü tamamlayıp orada mola verdiler. Klasik otomobil sahipleri, daha sonra yine başladıkları yerde turu tamamladılar.
Yarışmanın songününde de klasik otomobiller, Çekirge-Heykel-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda tur attılar.

besleyici değerlerinin korunumunun sağlanması, gıdaların satın alınması, hazırlanması ve pişirilmesi ve satışı sırasında uygulanması gereken hijyen kuralları, gıdaların satın alınması, hazırlanması ve pişirilmesi ve satışı sırasında
mikrobiyolojik olarak bozulmasının önlenmesi, gıdaların satın alınması, hazırlanması ve pişirilmesi ve satışı sırasında karşılaşılabilecek tehlikeler (riskler), gıdaların hazırlanması, pişirilmesi ve satışı sırasında kullanılacak mutfak
ekipmanı ve ambalaj, kişisel hijyen, ayrıca etkili iletişim gerektiğinde bilgiye
ulaşabilme, kişisel gelişim konularına yer verildi. Kursun sertifika töreni 2 Kasım 2016 tarihinde Sasalı Belediye Hizmet Binası’nda Çiğli Belediye Başkanı
Hasan Arslan, Rotary 2440. Bölge Guvernörü İsmail Rodoplu’nun katılımıyla
gerçekleştirildi.

Pamukkale Rotary Kulübünden cezaevine oyun parkı

P

amukkale Rotary Kulübü, Bozkurt Kadın Cezaevine çocuk oyun parkı yapımını tamamladı. Kadın mahkumları ziyarete gelen çocuklarının faydalanabileceği bu park, cezaevi mahkumları tarafından memnuniyetle
karşılandı.

Bostanlı RK Diyabet Haftası Etkinliği Düzenledi
Mavişehir RK Açık Alanda Hijyenik Gıda Satışı Eğitimi
Meslek Kursu Düzenledi

M

avişehir Rotary Kulübü tarafından 4- 28 Ekim 2016 tarihleri arasında Sasalı’da Sasalı Sosyal Dayanışma ve Geliştirme Derneği bünyesindeki ev kadınlarına yönelik “Açık alanda hijyenik gıda satışı” eğitimi verildi.
İşkur ile Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü arasında gerçekleştirilen
protokolle açılan bu meslek eğitim kursunda 17 kadına eğitim verildi. Bu eğitimde Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Beslenme Bilim Dalı öğretim
üyesi Prof. Dr. Sibel Karakaya, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Karagözlü ile Celal Bayar Üniversitesi
Mikrobiyoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nural Karagözlü’den hizmet
alındı. Bu kapsamda aşağıdaki ana başlıklar çerçevesinde Türk Gıda Kodeksi
ve ilgili yönetmeliklere uygun eğitim verildi.
Kursta Gıdaların satın alınması, hazırlanması ve pişirilmesi sırasında
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B

ostanlı Rotary Kulübü Diyabet Haftası münasebetiyle 13 Kasım 2016
tarihinde EgePark AVM’de Diyabet taraması gerçekleştirdi. Toplumda beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan ve sağlık açısından önemli bir sorun
teşkil eden, halk dilinde şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, çoğu kez bilinçsizlik nedeniyle geç farkediliyor ve vücutta önemli tahribatlara neden olabiliyor.

Rotary Ailesi “Çocuk Felcine Son” Dedi !

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Rotary, Rotaract ve İnteract Ailesi,
24 Ekim Dünya Çocuk Felci Günü’nde İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde

KULÜPLERDEN HABERLER
“Çocuk Felcine Son” konseri’nde buluştular. İzmir’in yetiştirdiği solist Evrim
Özkaynak, Sedat Yüce ve Serap Yenici’nin gönüllü olarak sahne aldığı konserde Musicana Band gurubu müziği ve enerjisi ile dinleyicilere keyif dolu bir şölen sundu.
Uluslararası Rotary 2440. Bölge Guvernörü İsmail Rodoplu; organizasyonda emeği geçen ve konsere katılarak destek veren herkese teşekkürlerini
iletirken, Rotary’nin çocuk felcine karşı başlattığı savaşta mutlu sona yaklaşıldığını ve çocuk felcinin dünyadan silinmesi için 2440. Bölge olarak yıl boyunca
çalışmalarına devam edeceklerini belirtti, Rodoplu, sözlerini “Rotary insanlığa
hizmet eder” diyerek sonlandırdı.

Mudanya Rotary Kulübü lokma döktürdü

M

udanya RK Atatürk ve Silah Arkadaşlarını andı. Mudanya Rotary Kulübü bu yıl 19. Kez Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarının
anısına mevlüd okuttu ve lokma dağıttı.

UR 2440. Bölge Rotaract Temsilcisi Berkay Kiper açılış konuşmasında;
“Rotary’nin dünyadan çocuk felcini silmek için uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalara destek olmak amacı ile burada buluştuk. Biz genç ve dinamik Rotaractörler olarak bu misyonu üstleniyor ve takipçisi olacağımıza söz veriyoruz” diye
konuştu.
“Ülkemize ve toplumuza barış içinde hizmet etmeye devam edeceğiz”
Berkay Kiper “Bizler hizmet yoluyla dostluk prensibini kabul etmiş, inanmış gençleriz. Topluma hizmet etme isteği her zaman Rotaract’ın varoluş ve
devam etme sebebidir. Ülkemize ve toplumuza barış içinde hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Nilüfer RK Çocuk Psikolojisi ve Aile İçi İletişim Semineri
düzenledi

N

ilüfer Rotary Kulübü 5 Kasım 2016 tarihinde Başaran Ortaokulunda
velilere yönelik Çocuk Psikolojisi ve Aile İçi İletişim konulu seminer
düzenledi. Seminer, Psikolojik Danışman Emel Baygöl ‘ün etkileyici sınumu ile
gerçekleşti.

Gaziemir RK Toplum Birliğinde Cumhuriyet Kazanımları ve
Atatürk konulu etkinlik düzenledi

G

aziemir Rotary Kulübü Toplum Birliğinde “Cumhuriyet Kazanımları ve
Atatürk” konulu bir etkinlik düzenledi. 45-50 velinin katıldığı toplantıda konu ile ilgili sunumu Komite Başkanı Bahar Yorgancıoğlu yaptı. Sunum
sonrasında velilerle birlikte Atatürk ve Cumhuriyet konuşuldu. Toplantı sonunda velilere rozet ve kitap hediye edildi.

9. Grup Eşlerinden “Van’daki ilköğretim okullarına
kırtasiye yardımı”

Ü

ç yıl önce Dokuz Eylül Rotary Kulübü Eşleri olarak başlayan projeyi
geçen yıl Dokuzuncu Grup kulüp eşleri devam ettirdi. Bu yıl toplanan
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12 koli kırtasiye ve kışlık giyim malzemesi Kocapınar Ortaokulu, 50.Yıl Ortaokulu, Işıklı Gazi Ortaokulu, Gümüşoluk Ortaokulu’na gönderildi.

dürülebilir Yaşam Film Festivali”, dokuzuncu yılında İzmir Urla Rotary kulübünün üçüncü kez desteği ile, onlarca yönetmenin belgesel formatındaki filmleriyle bu hikayeleri görünür kılmayı amaçlıyor.
Festival İzmir Yarımada’da Güzelbahçe ilçesinde yapıldı. SYFF, Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü ve Urla Rotary Kulübü işbirliği ile Güzelbahçe Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti. Cuma günü “Hedef Sıfır /Racing To Zero” filminin gösterimlerinin ardından yönetmeni Christopher Beaver ile internet üzerinden
bağlantı kurularak sohbet gerçekleştirildi.

Gemlik RK Okuma Yazma Kursu düzenledi

G

emlik Rotary Kulübünün 7 yıldır sürdürdüğü Okuma-Yazma Kursları bu yıl da Halk Eğitim Merkezinde başladı. Dönem Guvernörü İsmail
Rodoplu, Kursiyerleri ziyaret ederek ihtiyaçları olan kırtasiye malzemelerini
teslim etti.

Dokuz Eylül RTCK ve IK’leri Down Sendromlu Çocuklar için
Seramik Workshopu düzenledi

D

okuz Eylül Rotaract ve Interact Kulüpleri 5 Kasım 2016 tarihinde Tulay Çelikel Heykel Atölyesi’nde İzmir Down Sendromu Derneği ile beraber Down Sendromlu Çocuklar için Seramik Workshopu gerçekleştirdiler.

Agora RK Engelli Öğrencilerle Uşakizade Köşkü
Atatürk Müzesini ziyaret etti

A

gora Rotary Kulübü Rotaryenleri Atamızın sonsuzluğa intikalinin yıldönümünde Rotaractörleriyle birlikte özel bir engelli öğrenci eğitim
kurumunun öğrencileriyle sabah kahvaltısı yaptıktan sonra, beraberce Uşakizade Köşkü Atatürk Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Urla RK Sürdürülebilir
Yaşam Film Festivali
Dopdolu bir içerik ile 18-1920 Kasım’da Güzelbahçe Belediyesi
Atatürk Kültür merkezinde Urla Rotary’ninde desteği ile “Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali” gerçekleşti.
Dünya iyiye mi gidiyor kötüye
mi? Bu sorunun cevabını bilemesek
de iyilikleri çoğaltmaya ve iyi hikayeleri duymaya her zamankinden çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde yaşadığımızı biliyoruz!
Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi’nin gönüllü çabalarıyla gerçekleşen “Sür28 - 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 6

Dokuz Eylül RK Mardinli Çocukları Sevindirdi

D

okuz Eylül Rotary Kulübü eğitim desteği ile ilgili çalışmalarına devam
ediyor. Doğu illerimizde eğitimin zorluğunu dikkate alan kulüp, bu konuda da bir proje üreterek Mardin’deki öğrencilere yardımda bulundu. Kulüp
tarafından temin edilen Montlar Mardin Karakuyu Ortaokulu’na ulaştırıldı.

Gökdere Rotary Kulübü briç turnuvası

G

öktepe Rotary Kulübü Başkanı Taner Şeker ve kulüp üyeleri Rotaryenler, bu güne kadar 2440. Bölgeyi kapsayan ve cumhuriyet kupası
adı altında hiç briç turnuvası yapılmadığını tespit ettiklerinde, hem bu sene
cumhuriyet kazanımları adlı bir komitenin olması, hem de briçle ilgili bir turnuva yapılmaması nedeniyle ekim ayı içerisinde ve özellikle de Cumhuriyet
Bayramına yakın bir tarihte böyle bir turnuvanını yapılması planlandı.
2440. bölge DG İsmail Rodoplu ile yapılan görüşmeler sonucunda 22 Ekim

KULÜPLERDEN HABERLER
tarihinde turnuvayı yapma konusunda fikir birliğine varıldı. Turnuvaya katılım
çoğunluğunun Rotaryen, diğer katılımcıların ise halktan olmasına karar verildi. Bu fikrin ana nedeni halkdan katılan oyunculara Rotary’i tanıtmak ve aynı
zamanda Rotary üyesi olmak isteyenlere de üyelik teklifi yapmaktı.

2440. Bölge Hizmet Çalıştayı

U

Briç konusunda duayen olan ve briç eğitmenliği yapan, 2 yıl önce de kendisine Gökdere Rotary Kulübü tarafından hizmet ödülü verilen Süleyman Kolata ile görüşülerek, böyle bir turnuva fikrinin oluştuğunu ve yardımcı olup
olamıyacağı soruldu. Seve seve yardımcı olacağını beyan eden Kolata, turnuvaların organizasyonuna destek olacağını belirtti.
Briç Turnusı 22 Ekim tarihinde saat13:00 ile 17:00 saatleri arasında Adranos otelde 34 oyuncunun katılımı ile gerçekleşti. Turnuva sonucunda genel
birinci ve ikincilere ayrıca Rotaryen birincilerine kupa ve madalyaları verildi.
Katılan tüm oyuncular ve kulüplerden ve kulüp harici izlemeye gelenler,
turnuvanın çok güzel geçtiğini ve böyle elit bir turnuvaya katıldıkları ve de izledikleri için çok mutlu olduklarını söylediler.

luslararası Rotary 2440 bölge federasyonu bölge hizmet çalıştayı
Wyndham Grand İzmir Özdilek’te 22 Ekim 2016 da yapıldı. Urla Rotary kulübü evsahipliginde gerçekleşen çalıştaya, federasyon çatısı altındaki
Güzelyalı, Ege, Çigli, Agora, Karia Bodrum, Güzelbahçe, Gündogdu, Çakabey,
Kültüpark, Göztepe, Dokuz Eylül, Edremit, Çalıkuşu, Çeşme, Karşıyaka, Mavişehir, Bostanlı, Kordon, Manisa ve Konak Rotary kuluplerinden kulüp başkanları, komite başkanları, üyeler ve çeşitli toplum örgütlerinden temsilciler olarak 83 kişi katıldı.
Urla Rotary kulübü başkanı Necdet Büyükbay’ın açılış ve hoşgeldiniz konuşmasının ardından komite başkanları örnek kulüp projeleri ile ilgili sunumlar yaptılar. Bölge adına hazırlanan Sağlık, Su ve sanitasyon, Okuma yazma,
Trafik, Çevre ve Orman, Afet Barınak ile toplum birliği komiteleri hazırladıkları
örnek projeleri ve hedefleri anlattı
Gün boyu süren çalıştay, projeler sonunda Rotary 2440 Federasyon Başkanı Ismail Rodoplu’nun günü değerlendiren konuşması ile sona erdi. Rotary
nin dünyada çocuk felcini önlemek için 30 yıldır ısrarla çalıştığını ve yeni dönemde öncelikli hedefinin dünya üzerindeki çoçuk felcini tamamen sona erdirmek oldugunu ifade eden Rodoplu “Rotary elbetteki sadece çocuk felcine
yönelik sürdürülen projenini yanı sıra okul ve köyleri temiz ve sağlıklı suya kavuşturmaya, gençlerimize ve işsizlerimize iş olanağı yaratacak meslek edindirme kurslarına, sağlık şenlikleri, eğitimler vermeye, hastanelerimize cihazlar kazandırmaya, ormanlarımıza ağaçlar dikmeye devam ediyoruz. Bilindiği
gibi geçen yıl 30 000 ağaç diktik, dikmeye de devam edeceğiz” dedi.

Cerrahi servise neşe
kattılar

K

Gündoğdu RK eğitim desteğinde bulundu

E

ğitim desteği konusunda yaygın bir geleneği olan Rotary kulüplerinin
bu tür faaliyetlerine Gündoğdu Rotary Kulübü de katıldı. Kulüp, Menderes Görece Köyünde Şehit Mustafa Mutlu okuluna sıra, öğretmen masası
temin etmek suretiyle eğitim desteğinde bulundu.

arşıyaka Rotaract Kulübü
üyeleri, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin Çocuk
Cerrahi Servisi çalışanlarından gelen talep üzerine kolları sıvadılar. Tedavi gören çocuk hastaların neşelerini yerine getirmek ve hastaneye renk katmak
amacıyla tüm servisi renklendirme çalışmaları yaptılar. Servisi boydan boya
çiçekler, hayvanlar ve bulutlarla kaplayan Karşıyaka Rotaract Kulübü üyeleri
“Zor dönemden geçen bir tek çocuğu bile neşelendirebilirsek amacımızı yerine getirmiş oluruz” diye belirtirken yardımları için tüm servis çalışanlarına
teşekkür ettiklerini eklediler. Yaptıkları çalışmadan kendilerinin de çok keyif
aldıklarını söyleyen kulüp üyeleri, bu şekilde gelebilecek tüm talepleri severek
yerine getireceklerini belirttiler.
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

KASIM 1977
Nijerya’daki salgın global
ortamda ne anlama geliyor?
Nijerya’da iki yıldan sonra ortaya çıkan
çocuk felci salgını, bu hastalığı yenmenin
özellikle insanlık krizlerinin yaşandığı
ve sağlık sistemlerinin dengesiz olduğu
yerlerdeki zorluğunu bize bir kez daha
hatırlattı. Halen Nijerya’nın Borno, Yobe
ve Adamawa eyaletlerinde yaşayanların
yarısı olan 2 milyon insan yerlerinden
ayrılmış durumda. Ancak Küresel
Çocuk Felcini Yoketme (GPEI) girişimi
bu salgının hızlı bir şekilde kontrol altına
alınabileceğini düşünüyor. Daha önce de
Suriye, Somali gibi yerlerde ortaya çıkan
salgınlar hızla durdurulmuş ve Nijerya

Kapak resmimiz, New York’un Cold
Spring Harbor’daki küçük bir göletin
etrafındaki yoğun sonbahar yapraklarını
resmediyor. Resmi New Hampshire daki
North Conway Rotary Kulübünden
New England bölgesinde natürmort
ve doğa resimleri fotoğrafçısı Fred
Sieb çekmiş. Resimleri dergiler ve
kartlarda sıkça kullanılmış. Editörler,
resimlerdeki sakinliği, Japonların ‘wa’
olarak adlandırdıkları kültür değeri ile
ilişkilendirmişler. Bu yaklaşımda Japonlar
bir grup içinde bireysel çıkarlardan
arınarak birlikteliği buluyorlar. Yazar
Fumio Tamamura, wa konusunu
yazısında daha da genişleterek “Japon
milleti - ailesi” başlığıyla yazısında
irdeliyor ve 1978 yılında Uluslararası Rotary Konvansiyonuna katılacak olanları Tokyo’da neler
beklemeleri konusunda fikir veriyor.

için bir örnek teşkil etmişti.

Neler yapılıyor?
Nijerya Hükümeti ve GPEI ortakları
derhal salgının etrafında bir acil
müdahale girişimi organize ederek
detaylı risk analizi yaptılar. Çevre
ülkelerine yayılmasını engellemek
amacıyla beş ülkede geniş kapsamlı
aşılama kampanyaları başlatıldı.

Afrika çocuk felcinden
arındırılmış olarak kalacak mı?
Nijerya’nın tekrar normal duruma
gelmesi ve Afrika genelinde çocukların
felce karşı korunmalarının devamı için
partnerlerin hastalığı sonlandırmak
için yaptıkları çalışmaları sürdürmeleri
gerekmekte. Nijerya’da görülen salgın
bir geri adım olsa da, Afrika çocuk felci
konusunda önemli gelişme kaydetmiş
bulunuyor. Afrika ülke liderlerinin
konuya odaklanmaları ve partnerlerin
de bunu politik ve mali olarak
desteklemeleri başarıya ulaşmada kritik
nokta olarak görülüyor.

ARALIK 1948
Bu resmi yayınlayan editörler
herhalde Noel’i düşünüyorlardı.
Dergide yer alan yazıların
çoğunluğu noel ve yılbaşı
kutlamalarında başkalarına
yardım eden Rotaryenlerden
bahsetmekte idi. “Tempo
accelerato” adını taşıyan bir
makale, savaş sonrası üyelerden
hizmet çalışmalarını arttırmalarını
talep ediyordu. Nobel Ödülü almış
Şilili yazarı Gabriela Mistral’in
kaleminden aşğıdaki kelimeler
dökülmüştü: “Yarattığı yangının
kangurumsu sıçraması misali hızla
yayıldığı dünyanın bugünkü tahrip
olmuş ortamında, ihtiyaç olunan şey orada veya burada bir hizmete cevap verebilecek
kucak açmadır. Arkalarını dönüp bu görevden kaçanlar, geri döndüklerinde kendi
evlerinin alevler nedeniyle kül olduğunu görebilir. 1957 yılında ölen ve Şili’nin 5.000
pesoluk banknotlarında resmi bulunan Mistral, diplomat, eğitimci ve hümanist bir
yazar olarak tanınmıştı.
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Rotary Nijerya’da çocuk felcini yenmeye kararlı

ABD

Charity Navigator, Rotary Vakfının reytingini yükseltti
’de yardım kurumlarının reytingini yapan Charity Navigator adlı bağımsız kuruluş,
Rotary Vakfının notunu alınabilecek en yüksek seviyeye çıkardı. 1 Eylül’de yayınlanan son değerlendirmede, gerek mâli yapı, gerek hesap
vermede sorumluluk, gerekse de şeffaflık konusunda Rotary Vakfına en yüksek not olan 100 verildi.
Değerlendirme, Rotary Vakfının bağışları ne ölçüde
yerinde kullandığı, sürdürülebilir program ve hizmetlerin ne kadar iyi organize edildiği, yönetişim ve açıklık konusuna bağlılığının seviyesini dikkate alınarak yapılıyor.
Bundan önceki değerlendirmede, Rotary Vakfının
notu 97 olarak belirlenmişti.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,207,913 *
Kulüpler: *............................................................ 35,390
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 216,062
Kulüpler: ................................................................ 9,394
Interact
Üyeler: ................................................................ 465,474
Kulüpler: .............................................................. 20,238
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 204,194
Topluluk.................................................................. 8,878
Not: Rakamlar 27 Mayıs 2016 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. * 1 Temmuz itibarıyla

Türkiye’de Rotary*

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

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

E

kim ayı itibarıyla, Dünya
Sağlık Örgütü Nijerya tip
1 virüsü ile ilgili üç vakayı konfirme etti. Bu
2014’ten beri rastlanan
ilk vaka idi. Çocuk felcine rastlanmayan bir yıldan sonra, Nijerya “Felçden Arındırılmış” ülkeler
kategorisine alınmıştı.
Şimdi ise tekrar Borno
eyaletindeki vakalar nedeniyle endemik ülkeler
sınıfına alındı.
Nijerya Hükümeti,
salgın ortaya çıkınca derhal Küresel Çocuk Felcini Yoketme
(GPEI) ortaklığıyla beraber hızlı bir şekilde hareket etti ve yayılmasını önlemek için önlemler aldı. Hızlı bir şekilde aşılama
yapıldı ve etkilenen alanlar ile risk alanlarında denetim mekanizmaları arttırıldı. Çocuk felci sınır tanımadığı için, etraftaki
ülkelerde de gerekli tedbirler alındı.
Bu haber tüm Rotaryenler için tabi ki sıkıcı idi. Özellikle
yoğun bir şekilde çalışarak ülkelerinde artık çocuk felcini görmeyeceklerine inanan Nijerya’daki Rotaryenler bu duruma çok
üzüldüler. Ama Rotary’nin arkalarında olduğunu bilmek onların ümitlerini kaybetmeyerek tekrar ellerinden gelen gayreti
göstermelerini sağladı. Aşılamada öncelikle yerlerinden edilmiş
olan ve kamplarda yaşayanlarda uygulamanın yapılmasına dikkat edildi.
Rotaryenlerin Borno’daki yetkililerle konuşmalarının yanı
sıra Rotary 500,000 dolar vererek acil ihtiyaçları karşıladı. Mütevelli heyeti de Nijerya için 8.2 milyon dolar ek fonlama yapacağını belirterek etraftaki ülkelere de virüsün atlamasına engel
olacak tedbirlerin aktive edilmesini sağladı.
Her ne kadar Nijerya’daki bu durum bir geri adım olsa da,
Nijerya ve Afrika bölgesinde çocuk felci konusunda önemli gelişmeler yaşandı. 2012 yılına kadar, çocuk felci vakalarının yarısından fazlası Nijerya’da oluyordu. Ancak aşılama kampanyalarınn kalitesi ve denetlemenin yanı sıra politik kararlılık sayesinde ülkede önemli aşama kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü Nijerya’da çocuk felcinin yok edileceğinden emin. Program daha önce de salgınları önlemişti. Rotary de dünyada doğan çocukların, bu felç yaratan hastalıktan
bir daha muzdarip olmamaları için elinden geleni yapmaya devam ediyor.
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Yüzme Havuzu
Sektöründe
Dünya Devleri
Arasındayız!
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