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art ayının son günlerinde, Rotary’ye büyük hizmetleri
dokunmuş, Vakıf konusundaki etkin girişimleri sayesinde bir çok projenin başlamasına ön ayak olmuş
2009-2010 dönem guvernörümüz Selim Yegen’i çok genç bir yaşta
kaybettik. Rotary Dergisi’nin Yayın Kurulunda da görev yapan
arkadaşımıza tanrıdan rahmet, kederli ailesine ve Rotary camiasına
başsağlığı dileriz.
Dergimizin bu sayısının kapağında, Türk Rotary’si ve Zon20B
için önemli bir olayın resmi yer alıyor. Marmara Rotary Kulübünden
Halil Mehmetoğlu ile ilgili bu habere geniş bir şekilde Eylül - Ekim
2015 sayısında yer vermiştik. Halil Mehmetoğlu’nun Türkiye’den
ve Zon 20B’den ilk AKS üyesi olan kişi olarak, üyeliğe kabulü için
Uluslararası Rotary Başkanı İstanbul’a geldi. Resimde UR Başkanı
Ravi Ravindran, Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Örsçelik Balkan
ve Rotary Direktörü ve İcra Komitesi Başkanı Şafak Alpay, Halil
Mehmetoğlu ile bu mutlu anı paylaşırlarken görülüyor. Rotary
Vakfının kurucusu Arch Klumph anısına 2005 yılında kurulmuş olan
bu dernek (Arch C. Klumph Society) vakfa 250.000 dolar katkıda
bulunanların üye olduğu bir kuruluş.
“Rotary İnsanlığa Hizmet Eder” teması ile göreve gelecek
olan John Germ ile “The Rotarian” editörü John Rezek’in söyleşisi
bu sayımızda yer alıyor. Rotary’de Bill & Melinda Gates Vakfının
çocuk felci ile ilgili ilk bağışı ile beraber oluşturulan “200 milyon
dolarlık meydan okuma” projesindeki fon yaratma liderliği ile öne
çıkan John Germ, röportajda bizlere samimi yanıtlar veriyor.
Derginin bu sayısında 2440. bölgenin organize etmiş olduğu
“Trafik Şurası”, yine bu yıl organizasyon sorumluluğu 2440. bölgeye verilen “Rofife Film Festivali” ve iki yılda bir İzmir Rotary
kulübünün organize ettiği “Altın Testi” yarışması ile ilgili bilgiler
bulunuyor.
Rotary Dergisini yayınlayan Rotary Yayıncılığın mali raporları ve Mart sonunda biten Türkiye’deki bölgelerin tek BES ve
Asamblesi’nin bilgileri de sayfalarımızda yer alıyor.
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ROTARY DÜNYASI
20- 8. ROFİFE Kısa Film
Festivali
21- 1. Trafik Şurası
22-Rotary Dergisi mali
tabloları
24- Yaşlı Refahı ve İleri
Yaşam Merkezleri
26- Ekrem Yazar
27- Kulüplerden Haberler
38- UR’den Haberler

ALTIN TESTİ YARIŞMASI

KAPAK RESMİ: Güneş Ertaş: Halil Mehmetoğlu’nun AKS üyeliğine kabul töreni
“(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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Yayın Kurulu
DG Reha Akın, DG Canan Ersöz,
GDG Korhan Atilla,
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: 11 Nisan 2016
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Mart
Her an Rotary’yi temsil ettiğimizi unutmayalım

B

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

irkaç yıl önce, Sri Lanka’da yaşadığım Colombo şehrinde bir Interact
kulübünde konuşmamı istemişlerdi. Rotary gençliği ile ilişkilerimi her
zaman çok ciddi olarak ele aldığım için vurgulamak istediğim konuları
dikkatli bir şekilde hazırladım ve sunuma da her türlü aktivitede yaptığım gibi gereken önemi verdim. Toplantıdan sonra bazı Interactörler ile konuşmak, sorularını
cevaplandırmak ve onlara başarılar dilemek için kaldım.
Bir sonbahar öğleden sonrası, toplantıyı yaptığımız sınıftan çıktım. Parlak güneş direkt gözlerimi kamaştırmıştı. Bu nedenle bir sütunun gölgesinde aracımı
beklemeye başladım.
Gözlerden uzak bir şekilde beklerken, konuşmamı dinlemiş olan bir grup Interaktörün konuşmaları kulağıma çalındı. Tabii olarak merakımı celb etmişti. Acaba
neler söylüyorlardı. Sunumumdan neler öğrenmişlerdi. Çok kısa ve hızlı bir şekilde, gençlerin konuşmalarımdan çıkardıkları şeyin, hiç de benim beklediğim şeyler
olmadığını farkettim.
Söylediğim şeylerden bahsetmiyorlar, anlattığım hikayelere değinmiyorlar ve
okula gelip onlara anlatmaya çalıştığım dersleri dikkate almıyorlardı. Şaşırmıştım
ama konuşmalarının temasını kravatım teşkil ediyordu. Giymiş olduğum batılı elbiselerden, özgeçmişimden, işimden bahsetmelerini eğlenerek dinledim; görünüşüm ve davranışlarımın her noktası irdelendi ve tartışıldı. Tam ne tür bir araba kullandığım
konusuna gelmişlerdi ki, aracım geldi ve ben sütunun arkasından çıkarak onların görüş alanına girdim. Belki biraz mahcup olmuşlardı, kendilerine gülümsedim, arabaya bindim ve
oradan el sallayarak ayrıldım.
O gün benden neler öğrendilerse, ben daha fazlasını öğrenmiştim. Örneklerimizle anlattığımız derslerin, kelimelerle anlattıklarımızdan çok daha güçlü olduğunu öğrenmiştim. Bir
Rotary lideri ve toplumun önde gelen birisi olarak, iyi veya kötü de olsa, bu gençler için bir
rol modeli olarak algılandığımın farkına vardım. Daha önceleri takdir etmediğim bir şekilde
gözleri üzerimde idi. Şayet beni örnek olarak alıp özenmek isterlerse, onlara söylediklerimden ziyade gördüklerini model olarak alacaklardı.
Hepimiz Rotary’de birer lider, toplumumuzun da önde gelen bireyleriyiz. Hepimiz, bununla beraber gelen sorumluluğu taşımaktayız. Rotary değerlerimiz, Rotary ideallerimiz
Rotary kulüplerimizin sınırları içinde kalmamalıdır. Her gün bizimle beraber dışa taşınmalıdır. Nerede isek, kiminle isek, bir Rotary görevinde olsak veya olmasak, her zaman
Rotary’yi temsil ettiğimizi unutmamalıyız. Davranışlarımızı da ona göre yapmalıyız: nasıl
düşündüğümüz, ne söylediğimiz, ne yaptığımız ve nasıl yaptığımıza dikkat ederek. Toplumumuz ve çocuklarımız en az bunu hak ediyorlar.

K.R.RAVINDRAN
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Nisan
Sizleri 107. Konvansiyona davet ediyorum

B

azen hayatta en anlam taşıyan tecrübeler en kısa olanlardır. Göz açıp kapayıncaya kadar geçerler: Bir
kaç gün, bir kaç saat ya da bir kaç dakika. Bunlar yıllar sonra dahi parlayan, hafızamızın alanını aydınlatan tecrübelerdir. Bu tecrübeler aniden daha önce hiç görmediğimiz bir şeyi gördüğümüz anlardır; daha önce anlamadığımız bir şeyi anladığımız anlardır; beklemediğimiz bir bağlantıyı yaratırız.
Benim için bu sene hiç öncekilere benzemeyen bir Rotary yılı oldu. Ülkeleri ve kıtaları aşarak dünyayı dolaştım.
Daha önce hiç gitmediğim yerlerde bulundum, aşina olduğum yerlere geri döndüm ve onları ilk kez Rotary’nin objektifinden gördüm.
Rotary için seyahat ettiğiniz zaman, daha farklı bir perspektif ve bir amaç için seyahat ettiğinizi hissediyorsunuz. Kendinizden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzun bilincini farketdiyorsunuz.
Bir uçağa ya da bir trene bindiğiniz zaman, ya da sabahın erken saatlerinde belki de hiç bilmediğiniz
bir yere seyahat için evden çıktığınızda, gideceğiniz yerde yabancıların olmadığını biliyorsunuz. Orada
sizi bekleyen ve karşılayacak olan Rotaryenler olacaktır. Yapılacak yeni işler, öğrenilecek şeyler ve öğretilecek şeyler olduğu gibi.
Oluşturulacak yeni bağlantılar, inşa edilecek dostluklar ve ömür boyu taşınacak hatıralar.
Bu yıl ben seyahat edendim ve dünyanın her tarafında Rotaryenler tarafından karşılandım. Bundan
bir kaç ay sonra, 28 Mayıs’tan 1 Haziran’a kadar sizleri benim yaşadığım tecrübeye davet ediyorum:
Uluslararası Rotary’nin 107. Konvansiyonunda Seul’da misafirim olma davetimi kabul etmenizi istiyorum.
Korelilerin bir sözü vardır: 사람이 나면 서울로 보내라. Şöyle tercüme edebiliriz, “Bir insan doğduğu zaman onu Seul’e gönderin”. Zira Seul bir fırsatlar şehridir: Zengin gelenekleriyle, modern imkanlarıyla ve ender rastlanan özellikle kültürü ile harika bir destinasyondur. Ama ben sizlerden Seul’da
bana katılmanızı sadece bunlar için değil, orada Rotaryen dostlarınızla yaşayacağınız tecrübeleri tatmanız için bulunmanızı istiyorum.
Kısa bir süre içinde siz de Rotary’yi benim tecrübelerimle yaşayacaksınız: tüm farklılıklarıyla, sıcaklığıyla ve tüm potansiyeli ile. Daha önce hiç tanımadığınız kişiler tarafından eski bir dostmuş gibi karşılanacak, ortak bir lisanınız olmasa bile fikirlerinizi paylaşabileceksiniz. Hayret içinde Rotary’nin neler
başardığını görecek ve daha fazlasını yapmak için gerekli esin kaynağını edinerek geri döneceksiniz.
Bu Rotary yılı sona ermeden sizlerden benim yaptığımı tekrarlamanızı istiyorum: evinizden çıkın, uçağa binin ve Rotary’nin sizi
kucaklayacağına emin olarak açık kalp ve açık fikirle belki de bilmediğiniz bu istikamete doğru yola çıkın. Bana ve Rotaryen Dostlarınıza Kore’de katılın ve dünyayı kucaklayın.

K.R.RAVINDRAN
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN
Arch
Klumph’ın
bir fikri
vardı - bu ne
kadar iyi idi?

A

rch Klumph,
R o t a r y ’n i n
Başkanı olduğu 1916-17 yılında, 1917’de Atlanta’da yapılan konvansiyondaki konuşmasında, Rotary’nin dünyada iyi şeyler gerçekleştirmesi için bir
fon oluşturmasını önermişti. Bu kısa bir referans idi ama Rotaryenler
bu fikri kabul ettiler Kansas City Rotary kulübü 26.50 dolarlık ilk
katkı ile fonu başlattı. Fon 1928 yılında resmen Rotary Vakfı olarak
isimlendirildi.
Rotary Vakfı 1930 ve 40’lı yıllarda bazı faaliyetlerde bulundu ama
1947 yılının Ocak ayında Paul Harris’in ölümünden sonra ilk kapsamlı programlı başlatacak olan fonlar akmaya başladı. İlk kapsamlı
proje, başarılı kolej mezunlarının Rotary bursiyerleri olarak yabancı
bir ülkede bir yıl süre ile eğitim almalarını sağlayan ve 18 öğrenciye
bu imkanı tanıyan burslardı. Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde
Rotary bursiyeri olduğum 1960-61 yılına gelindiğinde, programdan
her yıl faydalanan bursiyerlerin sayısı 125’e ulaşmıştı. Daha sonra özel
fonlarla desteklenen ve her yıl 1,200 öğrenciye burs sağlayan en büyük
burs programı oldu.
Rotaryenlerin en iyi yardım projesini sürekli aramaları sonucu
1965-66 döneminde “Eşli Bağışlar” ve “ Grup İnceleme Değişim” programları başlatıldı. O tarihten sonra, 1980’li yılların ilk döneminde
Vakıf PolioPlus programı başlatıldı, 2002’de Rotary Barış Merkezleri
ile devam etti ve Rotary’nin “İnsani Bağışlar Programı”nı 2013 yılında
“Geleceğin Vizyonu Planı” kapsamında yeniden yapılandırdı.
Bütün bu gayretlerin sonucu ne oldu? 2014-15 döneminde Yıllık Fona 123 milyon dolar katkıda bulunan Rotaryenler, duydukları
gurur ve verdikleri desteği katkılarıyla gösterdiler. Bunun yanı sıra,
CNBC 2015 yılının “İlk 10 Yardım Kuruluşu” listesine Rotary’yi de
aldı. Gerçekten de Vakfımız dünyada iyi şeyler gerçekleştiren ilk beş
yardım kuruluşundan biri oldu.
1917 yılında Arch Klumph’ın vizyoner görüşüyle doğan bir fikir
için ne güçlü bir övgü! Önümüzdeki yıl Atlanta Konvansiyonunda
Rotary’de ve Rotary Vakfında gurur duyacağımız ne kadar çok şeyi
kutlayacağımızı düşünün. Lütfen şimdiden 100. yıl kutlamalarının
yapılacağı konvansiyona katılmayı planlayın ve dünyanın önde gelen
yardım kuruluşuna desteğinizi gösterin.
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Rotary çok büyük ama her
Rotaryen erişebilir

R

akamlar etkileyici: Rotary 200’den fazla ülke
ve coğrafi bölgede 1,2 milyon üyenin oluşturduğu 35,000’den fazla kulüpten oluşuyor. Bugüne kadar yapılmış en büyük sağlık girişimi olan “çocuk
felcini yoketme” projesinde partner olacak kadar büyük bir
kuruluştur Rotary.
Ama bu büyüklüğü ve kapsamına rağmen, Rotary kulüpler kanalıyla birey olarak Rotaryenler tarafından erişilebilir olup, dostluk, arkadaşlık ve yerel seviyede ilişki
kurmada büyük fırsat yaratmaktadır. Bunun sonucu olarak Rotaryenler katılımlarını birinci olarak yerel seviyede
kendi toplumlarında hizmet projeleri üretmek için kullanamaktadırlar. Halbuki Rotary Vakfının yardımıyla hiç
bir şeyin onları sınırlayamayacağının farkına varmalıdırlar.
Rotary’de her büyük fikir herhangi bir bireyin düşüncesiyle oluşmuştur. “Çocuk Felcine Son” projesi bile
küçük bir gurubun düşüncesiyle başlamıştır: Örneğin,
Avustralya’dan Clem Renouf, Rotary’nin görünürlüğünü
arttırmak için büyük bir kurumsal proje önerirken, ABD’li
John Sever, Çocuk Felcinin önemli bir hedef olduğuna değinmiştir. Her birinin fikri Rotaryenlerce kabul edilmiş ve
desteklenmiştir. Bunun sonucu, “Çocuk Felci” yakın bir zaman sonra yok olacaktır.
Rotaryenler kulüplerini aşan hizmet projelerini düşünmeye başladıklarında, Rotary Vakfının bölge fonları
ve küresel bağışlarından faydalanabilirler. Bunun yanı sıra,
bölge seviyesinde başta guvernörler ve Rotary Vakfı Komite Başkanları olmak üzere yardım edebilecek Rotary gönüllüleri ekibinden destek alabilirler. Ayrıca Rotary Vakfı
Koordinatörleri, Merkez Evanston’daki çalışanlar ve uluslararası bürolar yardıma hazırdır.
Rotary için büyük yeni fikirler kimbilir nereden çıkacak? Rotary temeldinde bir organizasyon olduğu için, büyük olasılıkla Rotaryenlerden çıkacaktır. Bu nedenle “Altı
Odak Noktası”nın icap ettirdiği konulara değinip Rotaryenleri iyi fikirleriyle Vakıf kaynaklarını yönlendirmeliyiz.
Sonuçta, Rotary Vakfının misyonu Rotaryenlere dünyada
iyi şeyler yapma imkanı tanımak değil midir?
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

GÖZLEM

Dünyadan Özetler
Rotary dünyasından kısa kısa

1 ] FRANSA
1780 yılında Fransa’nın savaş gemisi
Hermione, isyancı sömürgecilere yardım
etmek için Kuzey Amerika’ya doğru yola çıktı.
225 yıl sonra, üç dürekli, ahşap teknenin bir
kopyası aynı seyahati tekrarladı ve Atlantik
sahilinde bir düzine limana uğrayan bir

2

seyahat gerekleştirdi.
Rochefort-sur-Mer Rotary kulübü ve 1690.
bölgenin diğer kulüpleri yaklaşık 11,000
dolar harcayarak, çoğunlukla gönüllülerden
oluşan tayfaların arasına katılmak üzere iki
kişinin sponsorluğunu üstlendi. Geminin
yapımında da Rotaryenler inşa komitesinde
yer aldılar. 31 gün süren okyanus geçişinden
sonra, 18. yüzyıl teknikleri kullanılarak

oluşan 10 kişilik bir delegasyonu ağırlamıştı.

Rochefort’da inşa edilen gemi, kızaklardan

Yıllar sonra, Parole kulübü üyesi olan ve

indirildi ve ziyaretçilerin güvertesinde

gemiyi inşa edilirken gören Vernon Penner,

dolaşmalarına izin verildi.

geminin Annapolis’te duracağını öğrenince,

56 metre yüksekliğinde ve 66 metre

Rochefort’lu Rotaryenlerle bir değişim

uzunluğunda olan Hermione, okyanusu

programını gündeme getirdi. Maryland’lı

geçerken Rotaryenlerin dostluklarının

Rotaryenler misaﬁrleri günlük gezilere

gelişmesi için de çok iyi bir fırsat sağladı.

götürdüler, yemekleri ve kalacak yerleri

Maryland’deki Annapolis’in Parole Rotary

temin ettiler ve Amerika’nın Kurtuluş

Kulübü, çoğunluğu Rochefort Rotary Kulübü

Savaşında yardım ederken yaşamlarını

üyeleri, Rochefort Belediye Başkanı’ndan

kaybeden Fransızların anısına inşa edilen
anıtı beraberce ziyaret ettiler.
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Hermione’nin
gövdesinin ve
direklerinin inşası
için 2,000’den
fazla meşe ağacı
kullanıldı

2 ] ABD

New York’un 7190’ıncı bölgesinin geçmiş dönem guvernörlerinden Terry Phillips’in kalça eklemi
değişimi ameliyatı esnasında öğrendiği gibi, fiziki engelli olan insanlar için, basit hareketler bile çok
büyük meydan okuma şeklinde tezahür edebilir. Otomobile girip çıkmak bile zor ve sancılı olabildiği için,
Phillips, New York Schenectady’deki Sunnyview Rehabilitasyon Hastanesini bir otomobil simülatörü
kurmaya ikna etti ve 2,500 hastanın otomobile giriş çıkış egzersizi yapmasını sağladı. Altı değişik yönde
hareket kabiliyeti olan alet, hastaların hastaneden çıktıktan sonra kullandıkları aracı simüle edip, iniş
biniş egzersizleri yapmalarını sağlıyor. Schenectady bölgesinin altı Rotary kulübü, 7190. Bölge ve iki
Rotaryen proje için 15,000 dolar katkıda bulundular. Yerel ticari kuruluşlar da 10,000 dolar değerinde
ayni işçilik katkısında bulundular. Kulüp simülatörü geçtiğimiz Kasım ayında hastaneye teslim etti.

1

Her 5 Amerikalıdan
birinin engeli var.
Bu insanların
yarısından fazlası
şartlarının zor
olduğunu belirtiyor.

3 ] FİLİPİNLER

2012 yılından beri, Hindistan’ın Mabalacat ve
Coimbatore Siacity Rotary kulüpleri tarafından
koordinasyonu yapılan bir proje kapsamında,
doğuştan kalp rahatsızlığı olan 20 Filipinli çocuk
ameliyat edildi. Masraﬂarın büyük bir kısmı
Rotaryenler ve Coimbatore’deki Sri Ramakrishna
hastanesi tarafından karşılansa da, Mabalacat
Rotary kulübü, hastaların tespitini yapıyor. Bunu
da kulübün düzenli radyo yayınlarıyla halka
duyurarak geçekleştiriyor. Kulüp üyeleri yerel
seyahat acenteleri kanalıyla doğum evraklarını,
pasaportlarını ve tıbbi vizeyi temin ediyorlar.
Filipinler’in Angeles şehrindeki Clark Centennial
Rotary kulübü de proje için fon katkısında bulunuyor.

3

4 ] AVUSTRALYA

Bitkilerin tedavide yardımcı olabildiğini dikkate alan Hawthorn Rotary kulübü, düşük gelirlilere
yönelik yapılmış olan Servants Toplukonut Evleri sakinleriyle temasa geçti. Avustralya’nın 9800.
bölgesindeki Kew Rotary kulübü ile de temasa geçen kulüp, 5,500 dolarlık iki seranın inşa
edilmesine önayak oldu. Hawthorn Rotary kulübünün katıldığı Kew Garden Design Festivalinden
elde edilen gelir de bu proje için kullanıldı. Servants Toplu Konut evleri sakinleri sosyal, ekonomik
ve mental dezavantaja sahip insanlardan oluşuyor. İnşa edilen seralar, çok ihtiyaç olan “istihdam
terapisi” için kullanılıyor. Evlerin sakinleri burada çalışarak yetiştirdikleri ürünleri satabilecekler
ve elde ettikleri gelirin bir kısmı da toplu konutlarda yeni olanakların yaratılması için kullanılacak.

4
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BİR GÖREV ADAMI

Uluslararası Rotary’nin gelecek dönem başkanı John Germ ile söyleşi

J

ohn Germ Temmuz ayında Uluslararası
Rotary’nin başkanı olarak göreve başladığında, Rotary’de 40. yılının da başlangıcı olacak. John, Bill & Melinda Gates Vakfının 200
milyon dolarlık meydan okuma projesi sonrası ortaya çıkan fon yaratma çalışmalarında oynadığı lider rolüyle Rotary’de hatırlanan bir kişilik. 2011 yılında
Rotaryenler hedefi aşarak 228.7 milyon dolar fon yaratmayı başarmışlardı. “Ben hiç bir zaman hedefe ulaşamayacağımızı düşünmedim çünkü Rotaryenler her zaman için cömert davranmışlardır”diyen John Germ’ün Rotary’de görev olarak üstlendiği ilk liderlik rolü de bu oldu denilebilir. Germ, 1976 yılında Tennessee eyaletinin Chattanooga
Rotary Kulübü üyesi oldu. 1983 yılında kulüp sekreterliği görevi verilinceye kadar da sadece toplantılara katılan
bir Rotaryen olarak faaliyetini sürdüren John Germ, daha
sonra bölge PolioPlus fon yaratma kampanyası başkan
yardımcısı görevini üstlenmesiyle Rotary’ye olan bağlılığını daha da arttırdı. Rotary faaliyetleri arttıkça da daha
fazla bağlanmış Rotary’ye. “Aktif olmam sürdükçe ve yapılan güzel ve iyi şeyleri gördükçe ben de daha fazla şeyler yapmak istedim” diyen Germ, Rotary’de başkan yardımcılığı,
direktör, Vakıf mütevellisi ve Vakıf Başkan yardımcılığı ve
UR Başkanı ‘emir subayı’ olarak görev yapmış. Eşi Judy ile
Arch C. Klumph Society üyesi olan Germ, mesleki olarak
1965 yılında çalışmaya başladığı mühendislik firması olan
Campbell & Associates adlı Chattanooga firmasında yönetim kurulu başkanı ve CEO olarak görev aldıktan sonra
halen danışman olarak çalışmakta. “The Rotarian” baş editörü John Rezek, bir yıl boyunca üstleneceği Uluslararası
Rotary Başkanlığı ile ilgili yükümlülüğü hakkında konuştu John Germ ile konuştu.
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THE ROTARIAN: Liderliğin en önemli kuralı nedir ve bu kural-

ları kimlerden öğrendiniz?
GERM: Benim için liderliğin en önemli kuralı iyi bir dinleyici olmaktır. İyi bir lider, motive edebilen, cesaretlendiren,
delege eden, esinlendiren ve iyi iletişim kurabilen biridir.
Dinlemek, başkalarının ihtiyaçları ve arzularını daha iyi
anlamanızı sağlar.
TR: Sizin pozisyonunuzdaki bir insanın hiç yapmaması gereken şey nedir?
GERM: Benim pozisyonumdaki bir kişi, bir başkasından
kendi yapmayacağı bir şeyi asla istememelidir.
TR: Bir Rotaryende olması gereken temel kalite ve karakter
çizgisi ne olmalıdır?
GERM: En önemli nitelik toplam dürüstlüktür. Bu olmadığı
takdirde kişinin hiç bir şeyi yoktur.
TR: Bazı başkanlar zamanlarının büyük çoğunu seyahat
ederek geçiriyorlar. Bazıları ise UR Merkezindeki işler
için daha fazla zaman harcıyorlar. Siz bu konuda ne tür bir
başkan olacaksınız?
GERM: Ben her ikisini de yapmaya çalışacağım. Kulüpleri
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ve bölgeleri dolaşmak motivasyon yaratmak, yapılan işlere
teşekkür etmek ve TAKIM OLMA mesajını vermek için
önemlidir. “Hep beraber daha çok şey yapabiliriz”. Aynı zamanda aktivitelerin koordinasyonu ve UR liderleri, çalışanları ve Rotary Vakfı liderliği arasında koordinasyonu
ssağlamak çok önemlidir. Bu nedenle başkan, gelecek dönem başkanı, başkan adayları, Vakıf başkanı, başkan adayı
ve genel sekreter ile beraber toplantılar yapmak gerekmektedir. Süreklilik ve işbirliği için yılda en az bir kez ortak
yönetim kurulu toplantıları olmalıdır. Bu da Evanston’da
zaman geçirmek demektir.
TR: Rotary’nin en yaşamsal meydan okuması nedir? Rotaryenler birey olarak bunu karşılamak için ne yapmalıdırlar?
GERM: Rotary’de en büyük meydan okuma üyeliktir. Üye
sayımızı arttırmalıyız ki daha fazla iş yapabilelim. Rotary
gençlik programları mezunları arasından gençleri aramıza
katabilmeliyiz. Yeni emekli olmuş insanlar da aramıza alabileceğimiz bir başka gruptur. Biz yüksek etik standartlara ve bir sınıflandırma sistemine sahip bir organizasyonuz.
Bu standartları muhafaza etmeliyiz ve mevcut üyelerimizi
neden kaliteli insanları Rotaryen yapma konusunda sponsor olmaları gerektiği konusunda eğitmeliyiz.
TR: Toplum neden Rotary’nin ne olduğunu ve yaptığını anlamakta zorlanıyor? Bunu telefi etmek için ne yapacaksınız?
GERM: Uzun yıllar boyunca Rotaryenler yerel ve küresel
alanda herhangi bir övgü ya da reklam yapmak için çalışmadılar. Bir kaç yıl önce yapılan bir ankette genel olarak
toplumun Rotary’nin ne yaptığı ve ne olduğu konusunda
bilgi sahibi olmadığının ortaya çıkması bu nedenle pek
sürpriz olmadı. Rotary rozetimizi gururla takmalıyız. Yerel ve küresel olarak yapmış olduğumuz inanılmaz güzel
şeyleri başarılı ve şevk dolu bir şekilde pazarlayarak toplum nezdinde imajımızı güçlendirmeliyiz. Öyle bir noktaya gelmeliyiz ki hiç kimse “Rotary nedir” diye bir soru sormasın.
TR: Başkanın teması ile kravatınızın tasarımı arasında hangisinde daha fazla zorlandınız?
GERM: Kravatın tasarımı. Hizmet etrafında bir tema yaratmak pek zor olmadı. Rotaryenlerin yerel ve global boyutta
çocuk felci kampanyası ve Rotary Vakfının altı odak alnında yaptıkları çalışmalar sonucu seçtiğim tema sadece
bizim yapmış olduğumuz şeyleri tanımlıyor. “Rotary İnsanlığa Hizmet Eder.”
TR: Başkanlık yolunda önemli olarak değerlendirebileceğini 2 veya 3 adım ne oldu? Sizin adımlarınızı takip etmek
isteyen Rotaryenlere ne tavsiye edersiniz?
GERM: Çok çalışarak başkan olabildiğimi düşünüyorum.
Yönetim Kurulunda, Vakıfta mütevelli olarak dönemlerimi başarılı bir şekilde bitirdim ve yerel ve küresel alan-

da projelere dahil oldum. Her şey aslında kulüp seviyesinde başlıyor. Rotaryenler kulüp başkanı, bölge guvernörü
ve UR direktörü olarak başarılı olmalı ve aday saptama
komitesi tarafından böylece adaylığa lâyık görülebilmeli.
Kapsamlı bir tecrübe ve Rotary’yi iyileştirme konusunda
bir vizyon sahibi olmak da önemlidir. Bu yolda bireyler
çok çalışmalı ve ellerinden gelenin en iyisini yaparken her
adımda yeni bir şeyler öğrenmelidirler.
TR: Adaylığınız belli olduğunda nasıl bir reaksiyon gösterdiniz?
GERM: Telefon geldiğinde Judy ile beraber akşam yemeği yiyorduk. Mütevazi bir şekilde heyecanlandık. Aday saptama komitesinin yorumlarını dinlediğimizde, özellikle Rotary Vakfının 100. yıl kutlamaları döneminde Rotary lideri olarak bize olan güvenin tesis edilmiş olması nedeniyle
daha duygulandık.
TR: Rotary’de en çok hangi görevden zevk aldınız?
GERM: Kulüp başkanlığından sonra en çok zevk aldığım görev, 200 milyon dolarlık meydan okuma girişiminin başkanlığı oldu. Kulüp ve bölgeleri dolaşmak, çocuk felcini
yoketmek için dünya çocuklarına vermiş olduğumuz sözü
yerine getirme çabalarının Rotaryenlerde yarattığı heyecanı görmek çok doyurucu idi. Ulusal aşılama günlerine katılmak ve annelerin çocuklarının yüzünde, o küçük damla
aşı yapıldıktan sonra oluşan ifadeyi görmek hala sırtımdan
soğuk terler akıtan bir duygu yaratıyor. Bir insan bundan
daha iyi bir iş yapabilir mi?
TR: Başkanın döneminde istediği her şeyi yapabildiğini tahayyül edelim. Yapmak istediğiniz ilk üç şeyi sıralayabilir
misiniz?
GERM: İlk olarak çocuk felcini yok etmek. İkinci olarak, üye
sayımızı arttırarak daha fazla hizmet getirebilecek güce,
kalplere ve sorgulayan düşüncelere sahip olmak. Ayrıca organizasyonumuzda farkılılıkları da arttırmaya ihtiyacımız
olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da kurumlar ve
vakıflar ile daha fazla ortaklıklar ve sponsorluklar gerçekleştirebilmek. Gates Vakfı, WHO, UNICEF ve CDC ile
yaptığımız çalışmalar, beraber yaptığımız çalışmaların başarılı olduğunu gösteriyor.
TR: UR ile ilgili hemen değiştirebileceğiniz bir şey olsaydı,
bu ne olurdu?
GERM: Rotary’yi sosyal bir hizmet organizasyonu yerine bir
işletme ortamına çevirmek. Rotary’nin gelirlerinin büyük
bir kısmı üyelikten gelmektedir. Ortaklıklar ve sponsorluklar gibi yeni gelir kaynaklarına bakardım. Ayrıca, yaptığımız hizmetlerin kulüp ve bölgelerin arzularıyla örtüştüğüne, bizim ne istediklerini düşünmemize göre oluşmamasına dikkat ederdim. Bir işletme, gelirlerinde bir artış
olmadan harcamalarının arttığını gözlemlerse, sunduğu
hizmetlerin fiyatını arttırmayı değil, maliyetleri azaltma

yolunu seçmeli. Bir işletme her zaman yaptığı işleri nasıl
daha iyi gerçekleştirebileceğine bakmalıdır.
TR: Rotaryenler organizasyonlarında yaklaşık 600 kişi istihdam ediyorlar. Yıllar içinde çalışan bir çok kişiyi tanıdınız. UR’nin ne yaptığı konusunda bilgisi olmayan bir üyeye
çalışanların gayretlerini nasıl anlatabilirsiniz. Rotaryenler
verdikleri paranın karşılığını alıyorlar mı?
GERM: Rotary’nin yaptığı işin gerçekleşmesi için istihdam
ettiği personel gereklidir. Gayretli personelimiz, kulüplerin daha iyi çalışmalarını sağlayan yöntemleri sunmaktadırlar. Bunlar arasında eğitim malzemelerini geliştirmek,
bağışlara yardımcı olmak ve yönlendirmede bulunmak yer
almaktadır. Çalışanlar organizasyona büyük değer katmaktadırlar.
TR: Kendi karakterinizde beş önemli ama hemen göze batmayan özelliğinizi anlatın derseler ne söylerdiniz?
GERM: Ailem bana ve kardeşlerime tüm insanlara saygılı olmayı, hayatın her açısında dürüst ve güvenilir biri olmamı
gerektiğini öğretti. Beni tanımlayanlar şu kelimeleri kullanırlar: Kutudan çıkmış düşünür, saygılı, güvenilir, emanet
edilir, ısrarcı, motivasyon yaratan, delege eden, sır saklayan ve ekip kuran biridir.
TR: Her Rotaryen ile birey olarak konuşma fırsatınız olsaydı, onlara ne derdiniz?
GERM: Yaptığınız işler için teşekkür ederim. Toplumunuzu
geliştirmek ve yaşamları değiştirmek için yapacaklarınıza
teşekkür ederim. Ayrıca her birinin, bir başkasının onlara verdikleri Rotaryen olma fırsatını geri ödemek için bir
başkasını Rotaryen olmaya davet etmelerini isterdim. ■
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UR Başkanı Ravi Ravindran, ilk Türk AKS üyesi Halil
Mehmetoğlu’na üyelik beratını İstanbul’da verdi

U

luslararası Rotary Yönetim Kurulu Başkanı Ravi
Ravindran, Türkiye’nin
ve Zon 20B’nin ilk Arch
Klumph Society üyesi olan Halil
Mehmetoğlu’na üyelik beratını vermek için İstanbul’a geldi. İstanbul ziyareti sırasında da Başkan Ravindran
muhtelif Rotary projelerini gezdi ve
Türkiye’deki Rotaryenlerle biraraya
geldi.
İstanbul Conrad otelde yapılan
toplantıda Uluslararası Rotary Başkanı Ravi Ravindran bir konuşma
yaptı. Ravindran, 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Dr. Reha Akın,
2430. Bölge Federasyonu Başkanı Canan Ersöz, ve 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Mehmet Sabri
Görkey ile Rotary’nin Türkiye’deki
çalışmalarını değerlendirme fırsatı bulduğunu ifade etti. Ravindran,
“Eğitimden sağlığa, insani yardımdan
toplumsal barışın sağlanmasına kadar
birçok alanda başarılı projeler yapılıyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki Rotaryenler de dünyayı güzelleştirmek ve daha yaşanabilir bir yer haline
getirmek için gönüllü olarak çalışıyorlar
ve hizmetlerini dünyaya armağan ediyorlar” dedi.
Ravindran, Rotaryenlerin gönüllü üyeleri aracılığı ile projeleri hayata geçirdiklerini, ayrıca bulundukları
merkezlerdeki yerel ve genel idarelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak
çalışmalar yaptığını vurguladı.
Daha sonra konuşan Uluslararası Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti
üyesi Örsçelik Balkan, gecenin vakfa 250 bin dolar bağışlayan Marmara Rotary Kulübü üyesi Halil
Mehmetoğlu’nun AKS üyesi olması
sebebiyle düzenlendiğini söyledi.

Uluslararası Rotary Başkanı Ravi Ravindran ve eşi, Halil Mehmetoğlu’nun AKS üyeliğine
kabul töreni için İstanbul’a geldi. Resimlerde Başkan, İstanbul ziyareti esnasında Rotary
100. Yıl Lisesini ziyareti ve katıldığı muhtelif organizasyonlarda görülüyor.
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2420. Bölge Konferansı
19 - 22 Mayıs 2016

Kaya Artemis
Resort Casino
KIBRIS
İletişim
GLDGA Kaan Kobakoğlu
av.k.kobakoglu@gmail.com
0532 257 7415
Körfez Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı
19 - 22 Mayıs 2016

Calista Luxury Resort
Belek - Antalya
İletişim
Melih Akıncı
melihakinci@gmail.com
0532 212 9898
Güney Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı
12 - 15 Mayıs 2016

Ilıca Otel
Çeşme

İletişim
Erhan Gökdağ
erhangokdag@gmail.com
0532 385 48 58
Urla Rotary Kulübü
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2440. Bölge BES ve Asamblesi Bursa’da yapıldı

2

016-17
döneminin Türk Rotary
Bölgelerindeki ilk
Asamblesi 31 Mart - 3 Nisan
tarihleri arasında Bursa’da
Almira Otel’de yapıldı. Osmangazi Rotary kulübünün
düzenlediği ve geniş bir katılımla çok başarılı geçen BES
ve Asamblede, gelecek dönemin Rotary Liderleri, “Rotary
İnsanlığa Hizmet Eder” teması
kapsamında gerekli eğitimleri
aldılar. Asamble sonrası, GLDG İsmail Rodoplu, aşağıda yer
alan mesajı yayınladı:
Değerli Rotaryenler, değerli Gelecek Dönem Başkanlarım
ve Bölge Görevlilerim ve kıymetli eşlerimiz. Evet bir Asamble
daha sona erdi ve yepyeni bir dönemin ilk adımlarını hep birlikte atmaya başladık. Umarım hepimiz için faydalı ve verimli
bir BES ve Asamble olmuştur.
Her başarılı etkinlik büyük bir özveri ve çaba ve pek çok
insanın katkısı ile gerçekleşir. Bu kere de aynı şey oldu, bu
toplantıların düzen içinde ve Rotary kurallarına ve ruhuna
uygun olarak düzenlenmesi çok sayıda dostumuzun ve arkadaşımızın günler süren çabaları ile gerçekleşti. Bir Gelecek
Dönem Guvernörü olarak büyük bir onur ve gurur duydum.
Her şeyden önce, ben ve Cemile, organizasyonu üstlenen,
üyesi olmaktan büyük gurur duyduğumuz Osmangazi Rotary Kulübü Başkanı Erol Kılıkçıer ve değerli eşi Hande’ye,
Organizasyon Komitesi Başkanı sevgili Murat Evke ve sevgili
eşi Elif ’e ve Osmangazi Rotary Kulübünün tüm üye ve eşlerine sonsuz şükranlarımızı sunarız.
Bu BES ve Eğitim Asamblesinin eğitim programını en
ince detaylarına kadar düşünüp tasarlayan, bütün bu hazırlık dönemi boyunca beni hiç yalnız bırakmayan, Cemile ve
bana evini açan, bütün işlerini bir kenara bırakıp günlerce benimle birlikte çalışan, Bölge Eğitim Liderim ve Asamble Danışmanım Sevgili Guvernörüm Yeşim Yöney ve sevgili Necati
Abi’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Yoğun programına rağmen katılım ve yaptıkları sunumlarla BES ve Asamblemize büyük destek veren Uluslararası
Rotary Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi
Başkanı Sevgili Şafak Alpay ve değerli eşi Deniz Alpay’a sonsuz şükranlarımızı sunarız.
Yaptıkları sunumlar ve eğitimlerle Gelecek Dönem Başkanlarımızın dönemlerine daha iyi, daha donanımlı hazırlanmalarına destek veren değerli Guvernörlerimiz GDG Malik
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Aviral, GDG Ömer Tezcan ve
değerli eşi Rezan hanımefendiye, GDG Kemalettin Erbilgin
ve sevgili eşi Meral hanımefendiye şükranlarımız sunarız.
Değerli katılımları ve destekleri için Sevgili Dönem Guvernörümüz Reha Akın ve de2420. Bölgenin
Asamblesinde ğerli eşi Sedef hanımefendiye,
İsmail Rodoplu UR 2420. Bölge Dönem Guailesiyle sahnede vernörü Mehmet Sabri Görkey
ve değerli eşi Aylin hanımefendiye ve UR 2430. Bölge Dönem Guvernörü Canan Ersöz’e şükranlarımızı sunarız.
Katılımları ile bizlere gurur veren değerli Guvernörlerimiz GDG Gündüz Hekimgil ve değerli eşleri Filiz Hanımefendiye, GDG Ayhan Özdemir’e, hasta yatağından kalkarak
aramıza katılan ve bizleri çok mutlu eden GDG Ali Bor’a,
GDG Fahri Molvalıoğlu’na , GDG Sezai Moral ve değerli eşleri Sema Hanımefendiye, Konferans danışmanım GDG Ahmet Gürmeriç ve değerli eşleri Ayten hanımefendiye, GDG
Güneş Ertaş’a, GDG Esat Kardıçalı ve değerli eşleri İclal hanımefendiye, GDG Mecit İsce ve değerli eşleri Oya hanımefendiye, GDG Müfit Ülke’ye, GLDGA Lütfi Demir ve değerli eşi Nurten hanımefendiye, GLDGAA Aleaddin Demircioğlu ve değerli eşi Güliz hanımefendiye, UR 2420. Bölge
GLDGAA Hasan Akbayrak ve değerli eşi Kazumi hanımefendiye teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.
Bir Gelecek Dönem Guvernörünün ilk önemli toplantısında bizim yanımızda bulunarak güç veren sevgili dönemdaşlarımız UR 2430. Bölge GLDG Güner İnci ve sevgili
Nagihan ile UR 2420. Bölge GLDG Özcan Albak ve sevgili
Nur’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Bir Asamblenin en çoşkulu en heyecanlı bölümü olan
Bayrak Töreni’ni ve Asamblenin sunuculuğunu yapan, okudukları şiirlerle bizlere duygu dolu anlar yaşatan, kadim dostlarımız sevgili Vildan ve Bora Özkula’ya, yaşanan bütün krizlere rağmen bizlere dört dörtlük bir Bayrak Töreni yaşatan
sevgili Şaban Rodoplu’ya en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Tüm BES ve Asamble boyunca teknik masanın arkasındaki gizli kahraman sevgili Kökten Ulaş Birant ve sevgili eşi
Derya’ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
BES ve Asamble süresince deneyim ve bilgi birikimlerini
Gelecek Dönem Başkanları ile paylaşan Bölge Görevlilerimize, organizasyon sırasında yardımlarını esirgemeyen Osmangazi Rotaract Kulübü ile Osmangazi İnteract Kulübü üyelerine sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Altın Testi Seramik Yarışması 25. Yılında...

B

azen sürekli gördüğümüz kişilerin büyümesini fark etmeyiz.
Yıllar da geçse her sene onla-

rın yavaşça değişmesi dikkatimizden kaçar,
ancak eski fotoğraflara bakınca nereden nereye gelindiği ortaya çıkar. Altın Testi Seramik
Yarışması’na bu gözle bakarsanız, alınan
mesafe ve yapılanları daha net bir şekilde
görme olanağınız olur.
1991 yılında bir fikir olarak ortaya çıkan
bu yarışma düzenli bir şekilde takip ile bu
sene 25 yaşına basmış oluyor. Bir insan hayatını düşünürseniz, 25 sene doğumdan sonra
büyüme, okulu bitirme, çalışmaya başlama,
hatta evlenme, çocuk sahibi olma gibi süreçrarlanan bir etkinlik yerine, 25 yaşındaki bir

Altın Testi Yarışmasında birinci gelen
eser (Üstte), Yarışmaya katılan diğer
örneklerden bazıları (sağda)

varlık gözüyle baktığınızda yarışmanın geç-

de 6 ülke yarışmaya dahil durumdaydı. Sırf

tek var. Bu sene İzmir Büyükşehir Belediyesi

mişinin ne kadar köklü olduğunu daha rahat

Türkiye’den yarışmaya katılan eser sayısı 222

ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin

fark edebilirsiniz.

idi. 115’i Türkiye’den, 20’si yurt dışından olmak

sergi için tanıdığı olanakları da elbette unutmamak lazım.

leri içerebilen bir dönem. İki senede bir tek-

Şimdi bir önceki paragraftaki “zayıf

üzere 135 eser sergilendi. Eserleri gerek sanat

ifade”yi düzeltelim. Konuyu hızlı bir şekilde

çevresinden, gerek akademik çevreden 10

Ve tabi yarışmayı takip eden çok ciddi

aktarabilmek için “düzenli bir şekilde takip”

kişilik bir jüri değerlendirdi ki bu jürinin ikisi

bir çevre var. Yarışmanın duyurusu, Facebook

ile bu sene 25 yaşına bastığını ifade etmiştik.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden, üçü ise yaban-

sayfasında yayınlandıktan sonra 2 saat içinde

Bir insan için ne kadar “düzenli bir şekilde

cı ülkelerden geldiler. Sergi Ahmed Adnan

5,500 kişiye ulaştı, 100 adet paylaşım yapıl-

takiple 25 yaşına bastı” diyebilirseniz, bu

Saygun Sanat Merkezi’nde açıldı ve 9 Nisan’a

dı. Aradan geçen zaman içinde erişim sayı-

yarışma için de bu ifadeyi ancak o kadar kulla-

kadar sürecek.

sı 22,350’ye, paylaşım sayısı ise 270’e kadar

nabilirsiniz. Zira yarışmanın fikir olarak ortaya

Ve elbette işin bir de arka planı var. İzmir

çıktı. Sayfanın takip verilerine baktığımızda,

çıkışı, çok değişik çevrelerden gelen destek-

Rotary Kulübü içinde az sayıda üyemizin ve

Türkiye ve Türkçe haricinde 44 farklı ülke ve

ler, birçok farklı katılımcı ve takipçisi, aradan

sevgili Yıldız Şima’nın yıllardır süren çabaları-

39 farklı dil gözüküyor.

geçen seneler içinde büyümesi, gelişmesi ve

na ek olarak, başta Dokuz Eylül Üniversitesi

Daha ne olabilir ki? ...derseniz, gelecek

değişmesi de bir insan ömrü gibi son derece

olmak üzere Türkiye’nin birçok üniversitesin-

için öncelikli planlarda yarışmaya katılan ülke

karmaşık ve uğraşı gerektiren çalışmalar ve

den yarışma için verilen destek var. Burada

sayısını arttırmanın yanı sıra, yarışmaya katı-

olaylardı.

ismini sayacak yerimiz olmamakla beraber,

lan eserlerle İzmir’de bir seramik müzesinin

Ama nasıl bir insanın hayat hikayesi çok

yarışma kitapçığının arkasında listesini bula-

açılışı planları var. Organizasyonun gerek için-

basit bir şekilde özetlenemezse, bu yarışma-

bileceğiniz gerek kulübümüzden, gerek

den, gerek dışından destek olanlar sayesinde

nın da tarihçesi anlatmakla bitebilecek gibi

sanatseverlerden eser sahiplerine ödül ola-

bundan 5-10 sene sonrasında ise kim bilir

değil. O yüzden en iyisi bugüne bakarak varı-

rak yönlendirilen çok ciddi bir maddi des-

daha neler yapılıyor olacak.

lan nokta ile durumu özetleyelim...
Aradan geçen 25 sene içinde, iki senede
bir düzenlenen bu yarışmanın 14. sü tamamlanmış oldu. Yıldız Şima’nın ödül töreni sırasında belirttiği rakamları not edemesek de bu
geçen zaman içinde yarışmaya katılan eser
sayısının 2,000’lerin üzerine çıktığı, sergilenen
eserlerin 1,000’leri geçtiğini söyleyebiliriz.
Bu seneye gelirsek, Türkiye haricinM A R T - N İ S A N 2 0 1 6 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 19

8. ROFİFE Rotary Kısa Film Festivali başarıyla tamamlandı
8.

ROFİFE Rotary Kısa Film
Ödül Gala Gecesi 19 Mart
2016 tarihinde İzmir Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
7 yıldır farklı illerde gerçekleştirilen Rotary Kısa Film Ffestivali ROFİFE, bu yıl İzmir’de düzenlendi.
Yunanistan’ın onur konuğu ülke olduğu etkinliğe çeşitli ülkelerden 583 film
katıldı.
2009 yılında Rotary’nin bir halkla ilişkiler projesi olarak ortaya çıkan
kısa film festivali fikri, ilk üç yılının
ardından gördüğü ilgi ve Türk Rotary’sinin sahiplenmesi sayesinde daha
geniş kapsamlı bir aktiviteye dönüştü.
Artık ROFİFE tüm dünya ülkelerini kapsayan bir festival olma yolunda
emin adımlarla ilerliyor.
Festivale geçen yıl 321 film katılmıştı. Bu yıl ise 507 yönetmene ait
toplam 583 filmin katılmasıyla rekor
sayıya ulaşıldı. Çin, İspanya, Fransa,
Kırgızistan, Azerbaycan, Yunanistan,
Rusya ve Polonya gibi çok farklı ülkelerden katılım sağlandı. Bu yıla kadar
2430. bölge sınırları içindeki şehirlerde yapılan festival, ilk kez İzmir’de
düzenlendi.
Festival katılımcılara önemli parasal ödüller dağıtmıyor. Ancak yarışmacılara farklı imkanlar sunabiliyor.
Festivalin en önemli işlevlerinden birisi, kurmaca, belgesel, animasyon, ve
deneysel kategorilerde dereceye giren
filimlerin Altın Portakal, Altın Kayısı, Altın Koza ve Vangölü Film Festivallerinde özel gösterime çıkıyor olması. Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı
destekliyor. Bu yıl İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi de festivalin destekçisi
oldular.Festival ile ilgili bilgiye aşağıdaki web sayfasından ulaşabilirsiniz.
https://2440rotary.shutterfly.com/rofife

Festivalin Gala Gecesi ve Ödül Töreni İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleşti
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2440. Bölge Federasyonu Trafik Şurası İzmir’de yapıldı
Geniş katılımla gerçekleştirilen 1. İzmir Trafik Şurası’nda, trafikte yaşanan sorunların
çözümü için atılması gereken adımlar ele alındı. Kamuoyuna açıklanan şura bildirisinde,
sorunların çözümü ve trafik bilinci oluşturulmasında, kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği yapması gerektiğinin altı çizildi.

G

üvenli trafik konusunda toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan 2440. Bölge
Federasyonu’na bağlı Rotary
Kulüpleri’nin geçen yıl gerçekleştirdiği çalıştayları ardından İzmir’de düzenlenen
1. Trafik Şurası’nda trafik sorununa çözüm getirecek radikal öneriler kamuoyu ile paylaşıldı. Moderatörlüğünü
Gazeteci Abbas Güçlü’nün yaptığı Şura’ya İzmir Emniyet
Müdürlüğü, akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile federasyona bağlı kulüpler büyük
ilgi gösterdiler. Şurada, 6 ana başlık altında ele alınan temel sorunların giderilmesi için atılması gereken adımlar
ele alındı.
AMAÇ GÜVENLİ VE HUZURLU TOPLUM
Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Dr. Reha
Akın, Şura’nın açılışında yaptığı konuşmada, federasyona
bağlı Rotary kulüpleri tarafından güvenli trafik için toplumsal duyarlılığı oluşturmaya yönelik yapılan çalışmalardan söz etti. Trafik sorununa dikkat çekmek ve sorunların çözümü amacıyla yürütülen çeşitli etkinliklerin yanı
sıra iki ilde trafik çalıştayları düzenlediklerini anlatan Dr.
Akın, Rotaryenlerin güvenli ve huzurlu bir toplum oluşturulmasına katkı amacıyla gerçekleştirdikleri en önemli
çalışmalardan birinin de
trafik çalıştayları olduğunu vurguladı.
HERKESE GÖREV
DÜŞÜYOR
Türkiye’nin trafik
konusunda çözmesi gereken çok ciddi sıkıntıları
olduğunu kaydeden Dr.
Reha Akın, trafik kazalarında yaşanan ölümler
nedeniyle binlerce ailenin acılar çektiğine ve
yaralıların travmalar yaşadığına değinerek, milyonlarca liralık ekonoM A R T - N İ S A N 2 0 1 6 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 21

mik kayıpların da ekonomiye zarar verdiğini
anlattı.
Başkan Akın’ın açılış konuşmasının ardından katılımcılar, yayalar, engelliler ve çocuklar, saygı sevgi, hoşgörü, ambülans ve trafikte öncelikle araçlar, eğitim, kurallar, doğru
bilinen yanlışlar, sosyal medya, park sorunu,
toplu taşımacılık (taksi, otobüs) ve motorsiklet ve bisiklet kullanımı konularından oluşan
6 ana başlık hakkında görüşlerini aktardılar.
İLGİLİ KURUM VE KİŞİLERE ÖNERİLER
Şuranın sonunda uzmanlar tarafından dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri “Şura bildirisi” adı altında kamuoyu ile paylaşıldı. Bildiride, yasama,
yargı ve yürütme organlarına, sürücü eğitimi veren kurumlara, yayalara ve sürücülere çeşitli öneriler şöyle sıralandı. Bu öneriler özetle aşağıdaki başlıklar kapsamında
oluştu:
1. Başbakanlığa bağlı Trafik Müsteşarlığı’nın kurulmalıdır.
2. Trafik eğitimleri ve altyapı çalışmalarındaki sosyal
sorumluluk projelerindeki sporsonluklara vergi muafiyeti
sağlanmalıdır.
3. Trafik eğitim parkları kurularak çocuklara anaokulundan
itibaren trafik eğitimi verilmelidir.
4. Şehirlerimizde kameralı ihbar ve denetim sistemi
oluşturulmalıdır.

5. Anaokulu seviyesinde resmi trafik eğitimlerine derhal
başlanmalıdır.
6. TV dizilerinin içine trafik eğitimine yönelik spotlar
yerleştirilmelidir.
7. Halk eğitim kurumlarında trafik eğitimi ve sertifikasyon
çalışması başlatılmalıdır.
8. Motosikletlerde de takograf uygulaması başlatılmalıdır.
9. Sürücü kurslarında verilen eğitimler güncellenmelidir.
10. Ehliyetlerde acemi ve ileri yaş durumları da belirtilmelidir.
11. Yaya hak ve sorumlulukları hakkında sürücü adaylarının
bilgilendirilmelidir.
12. Takip mesafesi ve araç hareketlenmesi konusunda eğitim
verilmelidir.
13. Adaylara öfke ve stresle başa çıkmanın yolları konularında
eğitim verilmelidir.”
Bilgi İçin: İbrahim Çoban Stratejik İletişim Danışmanı 0 532 287 65 29

Rotary Dergisi 1989’dan beri UR’nin resmi bölge yayını

N

isan Ayı Rotary’de dergi ayı olarak kabul edilir. Ancak bu yıl,
Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu, Rotary Vakfının odak
alanlarına daha fazla ilgi gösterilmesi amacıyla, “Dergi
Ayını”belirli bir süre için kaldırdı. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da biz
Rotary Dergisi ile ilgili bilanço ve gelir gider tablosunu yayınladığımız
için, dergiler ile ilgili kısa bir bilgiyi bu satırlarda sizlere iletmek istiyoruz.
Bildiğiniz gibi Türkçe olarak yayınlanan Rotary Dergisi 1988-89 dönemi başında 243. Bölge kulüp ve üye sayıları bakımından çoğalmaya
uygun hale geldiği için yeni bir bölge daha kurularak 242. ve 243.
bölgeler oluştu. 1988-89 dönemi 242. Bölge Guvernörü Şahap Özer ve
243. Bölge Guvernörü Gündüz Hekimgil, Rotary Dergisini güçlendirme ve Uluslararası Rotary’nin kabul edeceği bir Resmi Bölge Dergisi
haline getirmeye, derginin yayın ve dağıtım görevinin 243. Bölgeye
verilmesine, DG Gündüz Hekimgil’in İzmir Rotary Kulübü adına derginin sahibi olarak bu organizasyonu daha düzenli ve geleceğe dönük
bir programla üstlenmesine karar verdiler.
Böylece 1988-89 döneminden itibaren İzmir Rotary Kulübü adına
GDG Gündüz Hekimgil’in imtiyaz sahibi olduğu her iki bölgenin ortak
yayın organı olan “Rotary Dergisi” Eylül 1988 tarihinde ilk sayısını
çıkardı.
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Amatörce çalışan, adeta bir Rotary Dergisi Komitesi gibi
Rotaryenler kurulu bir grupla bu seviyede bir faaliyetin uzun ömürlü
olamayacağı dikkate alınarak sistemi kurumsallaştırmak yolunda
2000’li yıllarda bazı adımlar atıldı.
Bu amaçla 19-21 Ocak 2001 tarihlerinde Bandırma’da yapılan
Bölgelerarası Ortak Danışma Kurulunda oybirliği ile üç bölgeden 47
Geçmiş Dönem, Dönem ve Gelecek Dönem Guvernörü ve 3 Rotaryenin
/halen dergide görevli bulunan) katılımı ile 50 kurucu ortaklı bir şirket
kurulmasına karar verildi. Rotary Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
adlı şirket derhal kurularak faaliyete geçti ve bugüne kadar da derginin yayınlanmasını sürdürdü. Bugünlerde, hisselerin federasyonlara
devri yavaş da olsa ilerlemekte. Şirketin ilk kuruluşunda yer alan bazı
guvernörlerimizin hisselerini devretmeleri sonucu, her üç bölgemizin
Federasyonları da artık şirketin ortağı konumuna geldiler.
Uluslararası Rotary’nin de talebi ve günümüzün sanal ortamının
iletişimde önemli bir rol oynamaya başlamasının ardından, Rotary
Dergisi de sanal ortamda yayınlanmaya başladı. Türk Rotaryenler
dergiye aboneliklerini basılı veya dijital tercihini kullanarak geçekleştirebilirler. Dijital yayına “rotarydergisi.com.tr” veya “rotary.com.tr”
adresinden ulaşabilirsiniz.

ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

MALİ TABLOLAR

01/01/2015-31/12/2015 DÖNEMİ BİLANÇOSU

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Rotary Dergisi’ni
yayınlayan “Rotary Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri
A.Ş.’nin mali raporlarını ekte sunuyoruz. Uluslararası
Rotary’nin 1989 yılından beri “Resmi Bölge Dergisi”
olarak kabul ettiği bu yayın ile ilgili olarak, 1 Ocak
2015’ten geçerli olmak üzere önümüzdeki 5 yıl için
Uluslararası Rotary ile yeni bir yayın sözleşmesi de
imzalanmış bulunuyoruz.
2001 yılında Bölgelerarası Ortak Danışma Kurulu
kararı ile 50 Geçmiş Dönem Guvernörünün
ortaklığında kurulan Rotary Yayıncılık ile ilgili olarak
belli bir süre içinde hisselerin Federasyonlara devri
ile 3 federasyonun ortak yayını olarak devam etmesi
hususunda 2012 yılında Danışma Kurulu kararı
alınmıştı. Bu karar çerçevesinde bazı hisselerin üç
bölgede de federasyonlara devri yapıldı ve Yönetim
Kurulunda ve Genel Kurulda Federasyonların temsili
sağlandı.
ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR

103,647.00

111.619.50

1-YURTİÇİ SATIŞLAR

82,952.00

93,937.00

2-REKLAM GELİRLERİ

20,695.00

17,682.50

3-SATIŞTAN İADELER

2014

2015

123,150.11

122,568.71

1,191.58

12,095.09

AKTİF (VARLIKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
1-KASA

316.25

431,37

3-BANKALAR

875.33

11,663.72

26,555.25

9,301.35

25,469.65

8,215.75

1,085.60

1,085.60

B-MENKUL KIYMETLER
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER
C-TİCARİ ALACAKLAR
1-ALICILAR
5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
D-DİĞER ALACAKLAR

266.40

5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

95,136.88

101,172.27

95,136.88

101,172.27

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

123,150.11

122,568.71

AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI

123,150.11

122,568.71

4,500.99

-2,322.57

2,100.84

-2,322.57

2,100.84

49.04

1-DEVREDEN KDV

PASİF (KAYNAKLAR )
I-KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR
B-TİCARİ BORÇLAR
1-SATICILAR

C-NET SATIŞLAR

103,647.00

110,979.50

5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

D-SATIŞLARIN MALİYETİ

-47,043.59

-48,750.12

E-ÖDENECEK VERGİ VE FONL.

2,400.15

-48,750.12

1-ÖDEN.VERGİ VE FONL.

2,400.15

1-SATILAN MAL MALİYETİ
BRÜT SATIŞ KÂRI
E-FAALİYET GİDERLERİ
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
3-FAALİYETLE İLG.DİĞER GEL. VE KÂR

-47,043.59
56,603.41

62,229.38

-52,088.41

-53,686.32

-52,088.41

-53,686.32

4,515.00

8,543.06

195,74

-722.39

195,74

-722.39

0

0

0

0

-

-

6-FAALİYETLE İLG.DİĞ.GEL.VE KAR.-MENKUL KIY.
G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR.4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.KYO ZAR.
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
3-BANKA MASRAFLARI
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ.
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

-

4,710.74

7,820.67

-57,00

-14.38

-57,00

-14.38

4,653.74

7,806.29

-942.15

-1,564.13

3,711.59

6,242.16

1,326.00
1,326.00
-3,718.21

1-DÖNEM KÂRININ VERGİ VE DİĞ.

- 942.15

1,564.13

2-DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖD.VERGİ

- 942.15

- 5,282.34

4,500.99

-2,322.57

118,649.12

124,891.28

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI
III-ÖZKAYNAKLAR
A-ÖDENMİŞ SERMAYE
1-SERMAYE

-

20.60

2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE
SERMAYE DÜZELTİLMESİ OLUMLU
C-KÂR YEDEKLERİ

10,523.27

10,523.27

1-YASAL YEDEKLER

5,000.00

5,000.00

2-STATÜ YEDEKLERİ

5,523.27

5,523.27

D-GEÇMİŞ YIL KÂRLARI

4,414.26

8,125.85

4,414.26

4,414.26

3,711.59

6,242.16

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

118,649.12

124,891.28

PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI

123,150.11

122,568.71

2012YILI KÂRI
F-DÖNEM NET KÂRI
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Yaşlı Refahı ve İleri Yaşam Merkezleri
( Huzur Evleri-Şifa Yurtları-Yaşlı Kulüpleri-Geriatri Klinikleri )

T

ürkiye İstatistik Kurumu Verilerine
göre Türkiye’nin Nüfus Artışı aşağıdaki şekilde gelişmiştir:
1927 Yılında
13.648.000
1940 Yılında
17.821.000
1950 Yılında
20.947.000
1960 Yılında
27.775.000
1980 Yılında
44.737.000
2000 Yılında
67.804.000
2011 Yılında
74.724.000
2014 Yılında
77.695.000
2015 Yılında
78.741.000
olmuştur. Önümüzdeki yıllarda hızlı
bir artışla 2023 Yılında 83.713, 2050 Yılında
94.608.000 olacağı tahmin edilmektedir.
2015 Yılı Verilerine göre, erkek nüfusun
oranı %50.2 olup 39 milyon 511 bin 111
kişidir. Kadın nüfus oranı ise % 49.8 olup 39
milyon 229 bin 862 kişi olarak yer almaktadır.
Ülkemizde 2014 yılında ortanca yaş 30,7
iken, 2015 yılında 31 olarak 0.3 lük bir artış
göstermiştir. (yaşlanmıştır)
DOĞUM ile ÖLÜM oranları arasındaki fark
yaşlı nüfusun artmasına neden olmaktadır.
Türkiye yaşlanmaya başladı, bu hem sevindirici, hem de yaşlı refahı açısından düşündürücü
bir sonuçtur.
YILLAR

DOĞANLAR

ÖLENLER

(Binde)

(Binde)

42.6

19.5

1940 Yılı
1950 Yılı

42.8

17.0

1960 Yılı

44.0

12.6

1980 Yılı

24.1

7.1

2000 Yılı

24.1

6.6

2010 Yılı

172

6.3

2014 Yılı
17.3
2014 Yılı Resmi Verilerine göre;
65-69 Yaş Arasında		

5.1

2.152.386 kişi

70-74 Yaş Arasında		

1.646.126 kişi

75-79 Yaş Arasında		

1.183.204 kişi

80-84 Yaş Arasında

788.666 kişi

85-89 Yaş Arasında		

331.871 kişi

90 + Yaş Arasında		
90.709 kişi
Toplam olarak yaşlı nüfus;
2014 Yılı itibariyle 6.192.962’ dir.
Bu nüfusun %40 ‘ı Marmara Bölgesi’nde
ve özellikle İstanbul’da yaşamaktadır.
Tabloda görüldüğü gibi, ekonomik ve
sosyal açıdan gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de doğurganlık oranı 2014
yılı verilerine göre binde 17,3 iken, ölüm oranı

ortalaması binde 5.1 civarındadır.
Doğurganlıktan kaynaklanan genç nüfus
artmakta, çeşitli etkenlerle (Beslenme-Sağlıkİlaçlar-Çevre v.b. ) ölüm oranları azalmaktadır.
İstenen ve beklenen sonuç olarak ölüm
oranları gelecek yıllarda daha da azalacak ve
ortalama insan ömrü artacaktır. 78 yaş ölüm
oranı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu oran
binde 4 lere kadar düşecektir.
Türkiye’de yaşlı nüfusun artması “SOSYAL
REFAH” ve “SOSYAL HİZMETLER” alanında
bugün olduğu gibi ileriki yıllarda da yaşlı refahı alanında daha çok beklentinin olacağının
açık bir göstergesi olarak görmekteyiz.

Sedat Altunay
GDG 2420 (2005 -06)

bulunan bu insanlar yalnızlığa, ilgisizliğe veya
kaderine terk edilmelerinden dolayı, yaşama
direnme arzularını kaybetmekte ve hayatlarının noktalanacağı günü bekler hale gelmektedirler.
İHTİYARLIK KAÇ YAŞINDA BAŞLAR?
Kristof Kolomb, Amerika’ yı keşfe çıktığı ilk
yolculuğunda 50 yaşını çoktan aşmış durumdaydı…
Pasteur, kuduz aşısını bulduğunda 60
yaşındaydı.
Mimar Sinan, Süleymaniye camisini bitirdiğinde 70 yaşını geçmişti. Selimiye camisini
tamamladığında ise yaşı 86 olmuştu…
Galileo, Ayın ve Dünyanın günTürkiye’nin Temel Demografik Göstergesi
lük ve aylık çizimlerini yaparken 73
yaşındaydı…
KONU
1990
2000
2010
2025
Charlie Chaplin, 76 yaşında film
yönetmenliği yaparak hala işinin
Kaba Doğum (Binde)
24.1
20.3
17.5
14.4
başındaydı.
Kaba Ölüm (Binde)
7.1
6.6
6.3
7.1
Goethe, en büyük eseri Faust’
u, ölümünden bir yıl önce, yani 82
Yaşam Süresi (Yıl)
67.4
71.0
74.3
75.9
yaşında bitirmişti. 83’de yaşama
veda etti.
65 Yaş üstü nüfus ve toplama oranı
Bunlar da gösteriyor ki;
Gençlik hayatın belli bir çağı ile sınırlı
Yıl
+65 Üstü kişi Nüfusa oranı
değildir.
2014
6.192.962
%9.0
İnsan, kendine olan güveni derecesinde
2023
8.624.483
%10.2
genç, şüpheleri derecesinde yaşlıdır.
Cesareti derecesinde genç, korkuları
2050
19.894.834
%20.8
derecesinde yaşlıdır.
2075
24.672.343
%27.7
Ümitleri derecesinde genç, ümitsizliği
derecesinde yaşlıdır.
Türkiye süratle değişmektedir. Bu değiHiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarşimi etkileyen ve hızlandıran etken ise
lamaz. İnsanları ihtiyarlatan, ideallerinin yok
SANAYİLEŞME – ŞEHİRLEŞME ve KÜLTÜR değiolması, hedeflerinin bulunmamasıdır. Seneler
şimidir. Bu değişim ÇOCUKLAR – YAŞLILAR ve
cildi buruşturabilir; heyecanların, ideallerin
ENGELLİLER üzerinde olumsuz etkiye neden
teslim edilmesi adeta ruhu buruşturur.
olmaktadır.
İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar;
Son yıllarda çocuk refahı ve engellilerin
hâlbuki hedeflerine götüren yolu yürümedikrefahı konusunda önemli adımlar atılmasıçe yaşlanırlar.
na rağmen, YAŞLI REFAHI konusunda yeterli
İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği gün
bir gelişme görülmemektedir. Her ne kadar
ihtiyardır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen
hazırlanmakta olan “Yaşlılık Eylem Planı” nın
asla yaşlanmaz.
neler öngördüğü konusunda tam bir bilgimiz
Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir.
bulunmamakla birlikte bu alanda resmi ve
Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daraözel kuruluşlar bu konuda ciddi çalışmalar
lır, ancak görüş alanınız genişler.
yapmaktadır.
Beyni yeni tecrübeler keşfettiği sürece
B- YAŞLI REFAHI: Yaşlı insanlarımız ve
insan genç sayılır.
aileleri öncelikle Yaşlının Güvenliği, Sağlığı,
Bu felsefi düşüncelerin ışığında ve genel
Bakımı ve Psikolojik ve de Sosyal açıdan “İLGİ”
olarak Yaşlı Refahından bahsederken yaşlılaGörmeyi arzu etmektedirler. İster ekonomik
rın yaşam ortamını şöylece iki bölüme ayıraaçıdan yeterli, isterse bakıma muhtaç olsunlar
rak incelemeliyiz.
yaşlılarımızın temel öncelikleri bunlar olmakBunlardan;
tadır. Bir zamanlar çok saygın bir konumda
Kendi Ailesi veya Koruyucu Aile Yanında
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Yaşlanmaları ve Bakımlar,
Kurum Ortamında Yaşlanmaları ve
Bakımlar.
Bugün Türkiye’de aile yapısı küçülmüş,
büyük aileden çekirdek aileye doğru bir gelişme göstermiştir. Ekonomik ve Sosyal Şartlar
ailelerde birden fazla kişinin çalışmasını
zorunlu kılmaktadır. Bu durum çocuklar ve
yaşlıların bakımını ön plana çıkartmaktadır.
Şüphesiz bir yaşlının evde bakımı yapılarak
aileden uzaklaştırılmaması en doğru metottur. Ancak, bakıcı kadınlara terk edilen yaşlılar,
evlerinde yarı hapishane hayatı yaşar durumdadırlar. Bundan dolayı yaşlının sabah evinden yaşlı kulübüne götürülmesine, böylece
tüm gününü kendi yaşıtları ile geçirdikten
ve günlük sosyal programlara iştirak ettikten
sonra tekrar evine, ailesine iade edilmesini
en ideal çözüm olarak görmekteyiz. Bu da
her semtte birer “LERİ YAŞAM KULÜPLERİ”
kurularak gerçekleştirilebilir.
Ayrıca, kimsesiz veya bakıma muhtaç yaşlılar içinde aşağıda örnekleri görülen;
HUZUR EVLERİ, GERİATRİ KLİNİĞİ, ŞİFA
YURDU gibi üç ana kurumu içine alan “İleri
Yaşam Merkezleri” inşa ederek topluma hizmet götürülebilir. Bu üç kurum bir bütün
olarak ve aynı çatı altında, ancak birbirine bir
koridorla bağlantılı olarak inşa edilmelidir.
Huzur Evi bölümünde sağlıklı yaşlıların barındığı, günlük aktivitelerini serbestçe
yerine getirdikleri her türlü dostlukların geliştirildiği, zaman zaman bulundukları bölgenin şehir yaşamına katıldıkları, ziyaretçi kabul
ettikleri, hobilerini kullandıkları, yaşlıyı hayata
bağlayan spor ve kültürel faaliyetlerin yoğun
olduğu dinamik bir yaşam içeren ortam yaratılmalıdır.
Geriatri Kliniği ise gerek Huzur Evine,
gerekse Şifa yurduna koridorla bağlantılı ve günlük kontrolleri ile hastalanan yaşlıların tıbbi bakımlarının yapıldığı bir Yaşlı
Hastalıkları İhtisas Kliniği şeklinde dizayn edilmeli ve uzman personel istihdam edilmelidir.
Poliklinikte hasta yatağı acil vakalar dışında
olmamalı, tedaviden sonra hasta yaşlı bulunduğu ortama iade edilmelidir. Ağır hastalar,
yatağa bağımlılar ise ŞİFA YURDU bölümüne
nakledilmelidir. Yaşlılığın gereği, bu kurumlarda ölümler çok sık olmaktadır. “ÖLÜM” kelimesi bu ortamlarda kullanılmayan bir sözdür.
Onun yerine “UYUDU” kelimesi kullanılmalıdır.
“UYUYANLAR” için kurum içinde tören
yapılmaz ve dini tören için nakilleri İleri Yaşam
Merkezi’nde herkesin istirahate çekildiği bir
zamanda gerçekleştirilir.
Yaşlıların yatağa bağımlı, uzun dönem
bakımlarının yapıldığı Şifa Yurdu ülkemizde
ve dünyada çok ihtiyaç duyulan mekânlardır.
Ancak bu mekânlar tek başına kurulmamalı,
huzurevi, geriatri polikliniği hatta mümkünse İleri Yaşam Kulüpleri (gündüz bakım için)
kurularak şekillendirilmelidir.

Buradan yönetimde söz sahibi ve karar
verici genç yöneticilere şunu söylemek istiyorum. Zaman çok hızlı akıyor ve herkes yaşlanıyor. Şu anda karar verici durumdayken konu-

ya ciddiyetle eğilin, yaşlanınca “Ah keşke
bir şeyler yapabilseydik” demeyin. Bizden
söylemesi.
❏❏❏

Sağlıklı kalmanın 10 yolu

GDG METİN ÇELİKBİLEK
1- Ellerinizi yıkayın
2- Öksürdüğünüz zaman ağzınızı kapatın
3- Ateşiniz çıktığı zaman evde kalın
4- Bağışıklık kazanma aşıları olun
5- Bir virüs nedeniyle hasta olduğunuzda antibiyotik almayın
6- Besinleri uygun bir ısıda pişirin
7- Çiğ yenilen ürünler başta olmak üzere besinleri iyice yıkayın
8- Kesme tahtası, köşeler, kapı tokmakları ve oyuncakları sık sık yıkayın - tüm yüzeyler
mikropların daha fazla bulundukları yerlerdir
9- ANTIBAKTERIYEL maddeler içeren sabun veya deterjan KULLANMAYIN
10- Prezervatif kullanın.
Evde ve yurtdışında Mikroplar A.Ş.’nin birimleri her zaman için insanlara bulaşma arayışı
içindedir böylece gezegen üzerinde egemenliklerini sürdürmek isterler. Bizim bu mikroplardan
korunmak için alabileceğimiz tedbirler gittiğimiz her yerde aynıdır. Bağışıklık kazandırma
ilk etapta enfeksiyonları durdurmanın en iyi yoludur ve antibiyotikleri akıllıca kullanmak
ve yalnızca bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar için kullanmak, gelecekte ihtiyacımız
olduğunda bize yardımcı olacaktır. Dünyanın neresinde olursanız olun, antibiyotikler virüsler
üzerinde işe yaramayacaktır; bu nedenle onlar mevcut olsa bile ve her türlü hastalıkta yaygın
olarak kullanılıyor olsa da onlar tarafından baştan çıkarılmayın. VE DÜNYANIN HER TARAFINDA ELLERİNİZİ SABUNLA YIKAYIN veya alkol bazlı el temizlik malzemesiyle temiz tutun. Bu
hastalıklardan kaçınmanın en basit ve en etkili yoludur. Modern tıbbın kurucu babalarından biri
olan Dr. William Osler’in söylemiş olduğu gibi “SABUN VE SU VE SAĞDUYU” gerçekten de en iyi
dezenfektan araçlarıdır.
KAYNAK: SU VE SABUN
Virüs, Bakteri, Parazit ve Hastalıklar için eksiksiz rehber
Dr. Bonnie Henry: Halk sağlığı doktoru, koruyucu tıp uzmanı ve epidermotiyologtur. British
Columbia Hastalık Kontrol Merkezinde Halk Sağlığı Acil Yönetimi Direktörüdür.
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ROTARY DERGİSİ
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

N

isan ayı gelince Rotary Dergisi aklımıza gelir.
Duyduğum kadarıyla bu yıldan itibaren başka
konulara odaklanmak için dergi ayı, bir süre
için kaldırılmış. Ben yine de bu yazımda Rotary
Dergilerinden söz etmek istiyorum. Çünkü UR’nin yayınladığı The
Rotarian’ın dışında 31 resmi bölge dergisi, 25 değişik dilde, 170’in
üzerinde ülkede Rotaryenler ile UR yönetim arasında iletişim ağını
oluşturmaktadır. Bu oluşum hem kültürel, hem haber açısından
büyük bir güçtür.
1911 yılından beri yayınlanan “The Rotarian”, önceleri Paul
Harris’in mesajlarını tüm Rotaryenlere duyurmak için çıkarılmıştı.
Bugün de aynı dergi, UR, Rotary liderleri ve tüm üyeler arasında
direkt iletişimi oluşturmaktadır. Ne yazık ki İngilizce yayımlanan bu
dergiyi İngilizce bilenler okuyabilmektedir.
İlk bölgesel dergi 1915 yılında İngiltere ve İrlanda’da basıldı.
Bu renkli ortam, zaman içinde gelişti ve bugün 31 dergi resmi olarak Rotaryenlere hizmet sunmaktadır. Dergi çıkarımı için zamanla
kurallar ve kılavuzlar oluşturulmaya başlandı. Çünkü Rotary, ilkeleri
olan bir kuruluştur. Dergilerin de doğal olarak Rotary amaçları doğrultusunda yayınlanması istendi. UR Rotary tarafından belirlenen
içerikler, her ay dergiyi çıkaran bölgelerce dergilerinde yayınlamak
zorundadırlar.
Ülkemizde nüfus oranına göre Rotaryen sayısı çok az. Dünya
genelinde her bin kişiden birisi Rotaryenken bizde on bir binde bir
kişi Rotaryendir. Ama 31 Rotary Dergisi’nden birisi bizim ülkemizde
yayınlanmaktadır. Aslında bu yaklaşım onur vericidir. 1985-1986
Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk sayı ile Türkçe “Rotary Dergisi”
gerçekleşmiş oldu. Emeği geçen Rotaryenlere teşekkürler.
Derginin kurucularından GDB Hanefi Ulutekin ilk sayıda şöyle
diyordu:
“Rotary idealinin gerçekleşmesi, Rotary’nin gerektiği
biçimde öğrenilmesiyle mümkündür. Bunun yolu, Rotary’nin
şerefli tarihinden ve tarihi yaratanların koydukları prensiplerden ve uygulamalardan geçmektedir. Kitapsız, yazımsız hiçbir
bilim dalının, hiçbir felsefenin öğrenilmesi ve kalıcı olması
düşünülemez.”
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Ülkemizde 1985-88 yıllarında 243. Bölgede Özel Rotary yayını
olarak 12 sayı okuyucuya sunuldu.1988-2001 yılları arasında var
olan iki bölgede, peşinden kurulan üçüncü bölge ile 2420, 2430,
2440 Bölgelerin ortak yayını oldu. 2015 yılı olarak değerlendirdiğimizde dergimiz, 143 kez Rotaryenlerin önüne konuldu.
GDG Rahmetli Orhan Karul dergide yer alan bir yazısına,
“Rotary Neden Sevilmiyor?” başlığını koymuştu. Bu soruyu yine
kendi yanıtlamıştı: “Rotary toplumca ve üyelerce yeteri kadar
tanınmıyor ki.” Bu alıntıyı alışımın nedeni Rotary Dergisi’nin önemini belirtmek içindir.
UR Rotary kurallarına göre bir derginin resmi özellik kazanması
için en az iki bölgeye hitap etmesi gerekiyor. 2012 yılına kadar üç
bölgeye hitap eden dergimiz, 2012 yılının ikinci yarısından itibaren
2420. Bölgenin The Rotarian’a abone olmayı seçmesiyle dergi üyeliğinden çekildi. Bu ayrılışın gerekçesini öğrenemedik ama Türkçe
yayınlanan Rotary Dergisi her Rotaryen için olmazsa olmazdır.
Bence yanlıştan dönmek de erdemliktir. Çünkü hiçbir Rotary yöneticisinin, üyelerini dergimizden mahrum etmeye hakkı yoktur.
Yukarıda da değindiğim gibi Rotary Dergisi üyeler için bir okuldur. Bin bir emekle ve titizlikle hazırlanan bu dergi, okunmuyorsa
burada bir yanlışlık vardır. Bence derginin yayınlandığı hafta, dergiyi
okuma ve değerlendirme toplantısı olmalı. Çünkü Rotary felsefesini
bilmeden, hedeflerini anlamadan, hizmet alanlarını öğrenmeden
Rotaryen olunmaz. Olunsa olunsa, Rotary üyesi olunur ki o da çıkmaz bir yoldur.
Yazarlar, araştırarak, kılı kırk yararcasına hazırlanarak dergiye yazılarını yazıyorlar. Seçici Kurul, yazılanları titizlikle inceliyor.
Editörlük, çağdaş bir yapıda basımını yapıyor ve kulüplere kadar
gönderiyor. Gerçekten büyük bir hizmet sunuluyor. Ama gereği gibi
okunmuyor. Üyeler, okumadığı dergiden, yenilikleri ve etkinlikleri
öğrenmiyor. Bu bilgisizlik ise üye sayımızı artırmamızı engelliyor.
170 ülkede Rotary Kulüpleri var; ama 31 ülkede Rotary Dergisi
yayınlanıyor. Bu ülkelerden biri de biziz. Dergimizin kuruluşunda ve
yaşatılmasında emeği geçen o çağdaş insanlara minnettarız.
Biz Rotary Dergimizi seviyoruz.

❏❏❏
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Adana Rotary Kulübü Makale Yarışması

A

dana Rotary Kulübü ve İmadettin Levent İlköğretim Okulunda kurduğu Adana Rotary Toplum Birliği, İmadettin Levent İlköğretim
Okulunda yaklaşık bin öğrencinin katıldığı “Suyun Ekonomik Kullanımı” konulu komposizyon yarışması düzenledi. Yarışma sonucunda dereceye giren
öğrencilerin ödülleri 22 Ocak 2016, Cuma günü okul müdürü, öğretmenler,
Adana Rotary Kulübü üyeleri ve Bölge Guvernörü Canan Ersöz’ün katıldığı bir
tören ile verildi. Öğrencilerin mutluluğu Guvernör Cana Ersöz’ün elinden ödüllerini alırken gözlerinden okunuyordu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orta Öğretim Şube Müdürü Recai Yörük ile Bolu
Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya katıldı. Yenileme kapsamında
kütüphaneye 250 kitap alındı, masa ve sandalyeler tamamen yenilendi, boya
badana işleri yapıldı.
Açılışta konuşma yapan Recai Yörük, okuyan anlayan ve sorgulayan öğrencilerin yetişmesi için kitap okumanın önemine dikkat çekti ve Bolu Rotary
Kulübü’ne, Bolu Bağışçılar Vakfı’na katkılarından dolayı teşekkür etti.
Rotary Kulübü Başkanı Reşat Demirel de, okul idarecilerinin öğrencilerin
kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için bir proje başlattıklarını, kulüp olarak bu
projeye destek verdiklerini, öncelikle okul kütüphanesini yenilediklerini,proje
kapsamında ders yılı sonuna kadar en çok kitap okuduğu öğretmenleri tarafından tespit edilen ilk üç öğrenciyi ödüllendireceklerini ifade etti. Reşat Demirel, Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu başkanı Şerafettin Erbayram ve vakıf
üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya da Vakıf olarak eğitim alanında yapılan buna benzer projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade
etti.

İlkadım Rotary’den “Böğürtlen Yetiştirilmesi” projesi
Adana RK Adana Huzurevine Hasta Yıkama Yatağı bağışladı

A

dana Rotary Kulübü üye ve eşlerinin, Adana’da her yıl düzenlenen
Rotary Esat Tuğberk Spor Şenliği sırasında gerçekleştirdikleri ev
yapımı pasta ve reçel satışı ile elde ettikleri gelir ile Adana Huzurevi’nde ihtiyaç bulunan ve yatağa bağımlı hastalar tarafından kullanılacak olan “Hasta
Yıkama Yatağı” alındı. Hasta Yıkama Yatağı huzurevi yetkilileri, Adana RK üyeleri ve 2430. Bölge guvernörü Canan Ersöz’ün katıldığı bir tören ile Adana
Huzurevi’ne teslim edildi.

İ

lkadım Rotary Kulübü, ülkemiz için çok önemli gelir kaynağı bir meyve
olan Böğürtlen’in yetiştirilmesi konusunda önemli bir proje yaptı. Badem Böğürtlen Komite Başkanı Emin Bahri Uğurlu önderliğinde, Guvernör
yardımcısı Nurten Bahadır Hun desteği ile Başkan İnci Etikan, Kulüp sekreteri
Ahmet Altuniç, İlkadım Rotary kulübünün üye ve eşleri Bafra yakınlarında çok
büyük bir arazi olan armut, ceviz meyve bahçesi çitlerinin önlerine 200 adet
dikensiz böğürtlen fidesi diktiler. Çevrede bulunan Elifli, Evrenuşağı, Köseli ve
Sürmeli köyleri zaman içerisinde çitlerde büyüyen bu harika meyveyi örnek
alacaklar. Çok önemli bir gelir kaynağı olan Böğürtlen Meyvesi Yetiştiriciliği
ardından dondurularak saklanması, reçeli, ihracatı Bafra bölgesi için belki de
hayal olmaktan çıkacak. (Proje Samsun Kulüpleri ortak projesine dönüştü)

Çankaya Rotary Çocuk Göz Sağlığı Projesi

D

Bolu Rotary Kulübü kütüphane yeniledi

B

olu Rotary Kulübü, Koç İlk Öğretim Okulu Kütüphanesi’ni Bolu Bağışçılar Vakfı’nın desteğiyle tamamen yeniledi. Kütüphanenin açılışına

ünya Sağlık Örgütü’ne göre çocuklarda göz muayenesi doğumu takiben hemen, 1.yaşta, 2 yaşta ve 4.yaşta yapılmalı. Başta ABD olmak
üzere pek çok ülkede çocuklar okul çağına gelmeden asgari bir göz taramasına tabi tutulmaktadır. Bu dönemde tespit edilen görme kusurları çoğu kez
düzeltilebilir. Gecikilmiş durumlarda göz kusuru çocuğun yaşamı boyunca yaşayacağı bir sorun olarak kalmaktadır.
Ülkemizde okul öncesi erken dönemde tarama kültürü yaygın değil. OrM A R T - N İ S A N 2 0 1 6 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 27
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ganizasyon ve insan gücü de yetersiz. Çocuklarımızın göz yönünden daha sağlıklı bireyler olmasını sağlamak amacıyla ana okulu öğrencilerine ulaşmak için
Çankaya Belediyesi işbirliği ile Rotary 2430. bölge rehberliğinde pilot bir proje
başlatıldı.

Bu projenin amacı ana okulu öğretmenlerine çocukların asgari görme
kapasitesini tespit edebilmeleri için eğitim vermekti. Eğitim Çankaya Belediyesi Ana Okulu öğretmenlerine , Çankaya Belediyesi Konferans salonunda yapıldı. Teorik ve pratik olarak iki aşamalıydı. Pratikte kullanılacak göz eşelleri de
öğretmenlerimize Rotary’nin bir hediyesi olarak sunuldu. İlk elde edilen muayene sonuçları her yönüyle yön verici oldu ve çalışmanın toplumsal anlamını
güçlü biçimde ortaya koydu.
Önümüzdeki zaman diliminde daha yaygın ve örgün uygulamalarla çocuklarımız göz sağlığı yönünden toplumda daha başarılı bireyler olarak yer
alacaklardır. Rotary olarak toplumsal bir eksikliğe parmak basmanın mutluluğunu hepinizle bölüşmenin kıvancını yaşadığımızı bilmenizi isteriz.

Çankaya Rotary Otistik Çocuklar Projesi

Ç

ankaya Rotary Kulübü Sosyal öncelikli ve toplumsal açıdan büyük
önem taşıyan bu proje ile otistik çocukların geliştirilmeleri ve topluma kazandırılmaları amaçlamakta. Buna yönelik olarak şeçilecek çocuklara
özel eğitim verilmesi, öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek beceri kazanmalarının sağlanması ve bu yolla sadece özgüvenleri ve yaşama bağlanma duygularının değil, aileleri ve toplumla ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesi hedef
alındı. Proje ayrıca ebeveynlerin kendilerine zaman ayırabilmeleri ve üretken
olabilmelerine olanak verecek.
Bu amaçla Özev Vakfı kanalıyla 6-15 yaş arası otistik raporu olan, kimi
ayrıca bedensel özürlü, 18 çocuk seçildi ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde özel uzmanlar tarafından eğitime başlandı.Kullanı28 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A R T - N İ S A N 2 0 1 6

lan yöntem Orff-Schulwerk yaklaşımı. Bu yöntemle çocukların dikkat, bilişsel,
fiziksel, sosyal, duygusal ve yaratıcılık alanları desteklenmekte. Çalışmalarla
çocukların dikkat, konsantrasyon, mekan algısı, büyük küçük motor gelişimi,
hareket etme ve durma noktası, dinlemeyi öğrenme, üretme, paylaşma, beden kontrolü ve yaratıcılıkları geliştirilmekte. Çocuğun beyin ve fiziksel gelişiminde etkili olan oyun davranışları, duyuların kas sistemlerinin gelişimine
ve kontrolüne de katkıda bulunmakta. Böylece fiziksel ve nörolojik yapıların,
düşünce sürecinin ve davranışların zaman içindeki değişimleri sağlanmakta.
Proje başlangıçta üç yıl süreli olarak düşünülmüştü. Ancak üç yılın sonunda, ebevenlerin de ifade ettiği, ilgili fiziyoterapist ve psikiyatrist raporlarında da kaydedilen çok belirgin iyileşmelerin ışığında ve daha da önemlisi çocukların yoğun ısrarı üzerine eğitimin devamına karar verildi.

Kızkalesi Rotary’den Duvar Boyama Etkinliği

K

ızkalesi R.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil
Servisinde çocukların, doktor ve hastaneden korkmasını önlemek
amacıyla duvar boyama etkinliği gerçekleştirdi. Mersin Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi resim bölümü öğretim görevlisi ve öğrencileri ile ortaklaşa
düzenlenen projede, Çocuk Acil Servisinin içerisinde bulunan duvarlara resim
çalışması yapıldı. Yaklaşık 10 hafta süren çalışmada kulüp üyeleri aktif olarak
resim yaptılar. Resim bölümü öğrencileri bu sayede kendilerini geliştirme imkanı buldular ve Rotary ile tanıştılar. Çocuklar öğrenciler ve Rotaryenler arasında gelişen dostluk çok önemliydi. Çocuk, bulut, çiçek ve çeşitli desenlerle
işlenen duvarlar gelen çocukların da ilgisini çekiyor.

Kızkalesi Rotary Dikiş Nakış Atölyesi

K

ızkalesi R.K.’nün sponsorluğunda Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitim
Merkezinde geçen dönem küresel bağış projesi ile açılan Dikiş Nakış
Atölyesinde, göç ile gelen kadınlara yönelik meslek edindirme kursu verecek
olan öğretmenlere İstanbuldan Uğur makina- Brother firmasından gelen Atilla Torun eğitim verdi. Ayrıca göç ile gelen kadınlara yönelik meslek edindirme
kursu 1 Mart ve 8 Mart Tarihlerinde iki ayrı grup ile bu dönem Kızkalesi R.K. ve
İşkur desteğiyle başladı.

Aspendos Rotary Kulübü eğitim faliyetlerine devam ediyor
Aspendos Rotary Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle AKM
Perge Salonunda Antalyalıların geniş ilgisi ile karşılanan “Kadın Kanserleri
Halk Bilgilendirme Toplantısı”nı gerçekleştirdi.
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komite üyeleri GDB. Eşref Bildir, Zafer Kayacan, Mehmet Ali Koç’a, sponsor
olan Rotary Kulüplerine ve üyelere, destek ve katkılarıyla güç veren tüm kurum ve dostlara teşekkür ettiler.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı bu toplantıda Kanser ve Kanser tedavileri
Konusunda Doç. Dr. Ayşegül Kargı, Doç. Dr. Mehmet Karaca, Prof. Dr. Saim Yılmaz ve Prof. Dr. Mustafa Özdoğan bilgiler verirken kanser hastalığını yenmiş
Hande Yurdakul ise duygularını katılımcılarla paylaştı.

Sınav Kaygısı ve Sınavda Stres Yönetimi Eğitim Semineri

A

spendos Rotary Kulübü, Kurşunlu İnci Kalender İlköğretim okulu 7.
ve 8. sınıf öğrencilerine, Tülay Demir tarafından sunulan “Sınav Kaygısı ve Sınavda Stres Yönetimi” konulu bir eğitim semineri verdi. 65 kişiye ulaşılan, öğrenciler ve öğretmenlerden olumlu geri dönüşler alındığı seminer
emeği geçen başta Roteş Tülay Demir ve Rtn. Nihan Kalender sayesinde başarılı bir şekilde gerçekleşti.
aaliyetlerine yoğun bir şekilde devam eden Aspendos Rotary Kulübü,
Bizim Okulumuz projesi kapsamında üyelerden ve çeşitli çevrelerden
toplanan giyecek, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini Kurşunlu İnci Kalender
Orta Okulundaki öğrencilere dağıttı. Habibler Toplum Merkezinde de Meslek
Edindirme kurlarının üçüncüsünü açan Aspendos Rotary Kulübü, katılımcılara Bilgisayar kursu düzenledi.

F

Bir Çocuk Bir Hayat Projesi

A

spendos Rotary Kulübü, Runatolia koşusuna çocuk gelinler projesiyle katıldı ve üyeler hep beraber erken evliliklere dur demek için koştular. 2430 Bölge Güvernörü Canan Ersöz’un de katılarak kulübe destek olup
güç verdiği koşu, 5 Mart tarihinde Makarna partisiyle başladı. Kulüp üyeleri
ve yönetimi, partiye katılan GDG Korhan Atila’ya projeye destek verdiği için,
Rotaryenler için koşan profesyonel ve amatör 97 koşucuya, proje komite üyelerine ve maddi manevi destekleyen herkese teşekkür ettiler.

Çukurova Rotary’den TLG projesi

Ç

Aspendos Rotary’den RYLA semineri

A

spendos Rotary Kulübünün 28-31 Ocak 2016 tarihleri arasında
düzenlemiş olduğu 3. RYLAkademi Semineri başarı ile gerçekleşti.
Aspendos Rotary kulübü, seçilmiş 36 gencimize liderlik yolunda yeni ufuklar
açan seminere katkı sunan 2430.Bölge Guvernörü Canan Ersöz’e, RYLA ana
komite başkanı Can Çığırgan’a, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden
Prof.Dr. Nezih Orhon ve ekibine, konuşmacı konuklara, katılan ve çok güzel
projeler üreten gençlerimize, RYLAkademi Komite Başkanı GDB. Veli Ilıkan,

ukurova Rotary Kulübü, Kasım ayında başlayıp Şubat sonunda bitirdiği “Toplum Liderleri Geliyor” projesini, Adana Çukurova Üniversitesi Öğretim Fakültesi öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdi. Üç ay boyunca davetli olan konuşmacılar, öğrencilere nasıl daha faydalı bir birey, nasıl daha iyi
lider olunur, konuşma dili, iletişim becerileri, sofra kültürü ve benzeri konuları
anlattılar. Hem eğitici, hem de eğlenceli geçen bu projeye 40 öğrenci ile başlandı ve 18 tanesi sertifika almaya hak kazandı. Basında dda büyük ilgi gören
bu proje sonucu sertifikalar dönem Başkanı Lütfi Candır tarafından dağıtıldı.

Meslek Hizmet Ödülü

Ç

ukurova Rotary Kulübü 22. Kuruluş yıldönümünde, 2015-2016 Meslek Hizmet Ödülünü Gazeteci Yazar Abbas Güçlü’ye verdi.
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lar tarafından farklı eğitimler verilmekte. Bu bağlamda iki de seminer düzenledi. Ankara Koru Rotary Kulübü Nene Hatun İlkokuluna destek vermeye devam edecek.

Ankara Koru Rotary Kulübünden Eğitime Destek
“Bizim Bir Okulumuz Var” kampanyası kapsamında Ankara Balgat’taki
Nene Hatun İlkokulu’nu seçen Ankara Koru Rotary Kulübü, okulun yıpranmış
ve hasar görmüş durumdaki Atatürk Büstü ve Kaidesini kaldırıp yerine yenisini yaptırdı.
Okulun çok amaçlı salonu için gerekli olan 100 adet sandalyeyi de temin
ederek okula bağışladı. Bu salonda öğrencilere ve velilerine deneyimli uzman-

Ankara Koru Interact Kulübü kuruldu

A

nkara Koru Rotary Kulübü ve Türk Rotary Ailesine Ankara Koru Interact Kulübü katıldı. Ankara’daki farklı okulların öğrencilerinden oluşan kulübün 17 üyesine 2430. Bölge Dönem Guvernörü Canan Ersöz ve Bölge

Mersin Kızkalesi Rotary’den “Bir Okulumuz Var” proje öyküsü

B

ir okulumuz var bölge projesini yapmak üzere sevgili Esra Eraslan
ile yola cıktık. Mersindeki bir çok okulla görüştük, Kargıpınarı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ümit Önder, bize okulun ihtiyaçlarından, olan olaylardan bahsetti. Sonrasında Esra Eraslan ile birlikte bu okulun doğru olduduğunu anladık. Yönetim kurulumuzda görüştükten sonra Ümit Önder’i
kulüp toplantımıza davet ettik ayrıntılarını paylaştıktan sonra projeyi yapmaya başladık.
Bu okulda farklı sosyal kültürel ekomik yapıda öğrenci grupları vardı.
Kendi aralarında hemde öğretmenlerle ciddi anlaşmazlıklar, büyük çapta
kavgalar yaşanıyordu. Öğrenciler arasında uyuştucu madde bağımlılığı diğer büyük sorundu.
Artık bizim bir okulumuz var
Öğrenciler boş zamanlarında beden eğitimi derslerinde spor yapabilecekleri bir alanları yoktu ve kıyafetlerini değiştirebilecekleri giyinme odalarına ihtiyaçları vardı.
Komitemiz çalışmalarına başladı. Projemizi gerçekleştireceğimiz yerde, atıl durumda eski bir kantinin yıkılması gerekiyordu. Temelin doldurulması beton dökülmesi ve yüzey sertleştiriciler boyalar, helikopter, tel örgü,
kort boyası konteyner gibi bir çok terimle iç içeydik. Kulüp üyelerimiz, rotaraktörlerimiz ve kal ile beraber saha boyama etkinliği gerçekleştirdik.
Sonunda başarmıştık. 2430. Bölge dönem guvernörümüz Canan
Ersöz’ün katılımıyla spor kompleksimizi ve giyinme odaları için üç odalı konteynerin açılışını yaptık. Bu okulumuzda Rotary Toplum Birliğini kurduk.
Madde bağımlılığı ile ilgili öğrencilere seminer verdik. Hayvan sevgisini aşılamak için eğitimli köpekler gösterisi düzenledik. Okula geldiğimizde öğrenciler Rotary nedir bilmiyorlardı. Şimdi interaktör olmayı istiyorlar. Rotaryen
olmak için bir meslek sahibi olması gerektiğini öğrendiklerinde daha çok
ders çalışacaklarını söylediler.
Öğrenci grupları arasında ve öğretmenlerle yasanan anlaşmazlıkların
kavgaların azalması ve hatta hiç olmaması projenin ne kadar doğru olduğu30 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A R T - N İ S A N 2 0 1 6

nu gösteriyordu.
Okul müdürü yönetimi öğretmenleri çalışanları ve öğrencileriyle ciddi
dostluklar kurduk. Herkesin mutlu olduğu yüzlerinden okunuyordu. Dedim
ki iyi ki Rotary deyim iyi ki Rotaryenim.
Kulübüme, Okul Müdürü Ümit Önder’e ve emeği geçen herkese sonsuz
şükranlarımı sunuyorum.

KULÜPLERDEN HABERLER
Interact Ana Komitesi Başkanı Ece Özen Akan’ın da katıldığı tören ile rozetleri
takıldı. Interactlar, ilk proje olarak “Güneydoğu Üşümesin” projesi ile Diyarbakır, Gümüştaş Köyü, Gümüştaş İlkokuluna kışlık giysi yardımı yaptılar.

Zeugma Rotary’nin
geleneksel kültür
etkinliği

üzere yola çıktı. 1.ve 2. TBMM, ayrıca Cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanlığı olan Atatürk Köşk Müzesi gezisiyle başlayan seminer, UR 2430. Bölge Guvernörü Canan Ersöz’ün katılımıyla Ankara Fenerbahçe Konuk evinde, liderlik
eğitimi, takım oyunları ve daha bir çok önemli bilgilerin verildiği 38 kişinin katılım sağladığı toplantılarla devam etti. Üç dolu gün sonunda RYLA sona erdi.

Z

eugma Rotary Kulübü
geleneksel kültür etkinliği kapsamında düzenlediği, Prof.
Dr. Mim Kemal Öke’nin konuşmacı
olarak katıldığı, Mevlana’yı Anma
etkinliğini 30 ocak Cumartesi
günü eski bir kilise olan Ömer Ersoy kültür merkezinde düzenledi.
Yaklaşık 200 katılımcının katıldığı
etkinlikte konuklara Prof.Dr. Mim Kemal Öke’nin ‘Dervişin seyir defteri’ kitabı
hediye edildi.

Emek Rotary’den tiyatro ile Kadına Şiddet sorunu anlatımı

A

Malatya Rotary Kulübünün “Isıt Beni Projesi”

M

alatya Rotary Kulübü ve UR. 2420. Bölge Kulüplerinden Silivri Rotary Kulübünün birlikte gerçekleştirdiği “Isıt Beni Projesi” kapsamında, taşımalı eğitim veren Hekimhan Hasançelebi İlköğretim Okulu, Anaokulu ve Lisesindeki okul yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere, bot, mont, atkı, bere ve eldivenden oluşan kışlık giyim yardımları temin
edilerek, ulaştırıldı. Yine proje kapsamında bu okulların tüm spor malzemesi
ihtiyaçları da giderildi. Malatya Rotary Kulübü Dönem Başkanı Erdoğan Murat
Tursun ve Gelecek Dönem Başkanı Mehmet Ali Gökçe tarafından, bu okullarımızın giderilmesi gereken başkaca ihtiyaçları olup olmadığı hususunda yerinde incelemeler gerçekleştirildi. Kulüp üyeleri, bu projenin gerçekleştirilmesinde büyük özveri gösteren Silivri Rotary Kulübü üyesi Mine Akkay Atik’e,
yine Silivri Rotary Kulübü Dönem Başkanımız Yasin Elmaslı’ya ve okul müdürü
Mehmet Ali öğretmene çok teşekkür ettiler.

nkara Emek Rotary Kulübü, 2430. bölgenin bu yıl özellikle farkındalık
oluşturmaya çalıştığı Dünyanın ve Türkiye’nin kanayan yarası “Erken
Yaşta Evlilikler, Kadına Şiddet ve Cinayetler” konusunu, vahşet ve tecavüzleri
ele alan, Interact tiyatro grubunun yazıp, yönetip ve de oynadıkları “BİR KADIN HAYATI KAÇ KURUŞ?” adlı oyunu, 15 Ocak tarihinde Türkiye Barolar Birliği
Gösteri sahnesinde 640 kişinin katıldığı gecede sahneledi. 2. Oyun 19 Mart
saat 19:00 da Ankara Üniversitesi Kadın Platformu işbirliğiyle Dil, Tarih ve
Coğrafya Fakültesi Farabi Sahnesinde izleyiciyle tekrardan buluştu.

Falez Rotary Gıda Güvenliği ve Etiket projesi

F

Emek Rotary’den RYLA

E

mek Rotary Kulübü, 2430. bölgenin 100. RYLA seminerini 4-7 Şubat
tarihleri arasında 12-18 yaş arası gençlere liderlik duygusu aşılamak

alez Rotary Kulübü, 2430. Bölge Rotary dönem projelerinden biri olan
Gıda Güvenliği ve Etiket Projesini, 23 Mart 2016 Çarşamba günü Falez Rotary Düden Toplum Birliği ile birlikte Habipler Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirdi. Okul çocularına yönelik seminerde insan sağlığı bakımından satın aldığımız gıdalarda dikkat etmemiz gereken hususlar, gıdaların
saklama durumu ve tüketimiyle ilgili genel sağlık durumlarını içeren bilgiler
verildi.
Her kesimde bilinçli bir yaşam kalitesine katkıda bulunmak amacıyla yapılan seminerde bilgilendirici Gıda Güvenliği ve Etiket el broşürleri dağıtılarak
açıklamalarda bulunuldu.
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Gıda Güvenliği ve Etiket Bölge Projesinde 2015-2016 Dönem Başkanı Osman Ersoy, kalabalık bir öğrenci gurubuna başarılı bir sunum gerçekleştirdi. Habipler Ortaokulu Müdürü ve Falez Rotary Düden Toplum Birliği kurucu
üyelerinden Başkan Cemil Parin, toplum birliği üyeleri ve okul öğretmenlerine
desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

tiyatro ile buluşturdu. 7. yılına giren projede bugüne dek tiyatro ile buluşan
çocuk sayısı 5,000’e ulaştı.
Tiyatro faaliyeti ile ilgili olarak ayrıca Anemon otelde geleneksel sabah
kahvaltısı da düzenlendi. “Hedef 10,000” projesine katkı sağlamak için düzenlenen kahvaltıya 300 misafir katıldı ve katılımcılar Rotary ile ilgili pozitif bilgilendirmeye de sahip oldular.

Falez Rotary üyeleri “Çocuklar Gelin Olmasın” diye koştular

Samsun Rotary’den Kırsalın Melekleri Küresel Bağış Projesi

alez Rotary kulübü üyeleri çocuk gelinler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla koştular. Kulüp üyeleri, 2430. Bölge Guvernörü Canan
Ersöz’ün de katılımıyla “Çocuk Gelinler” projesi kapsamında 6 Mart 2016 Pazar günü her yıl Antalya’da yapılan Runatolia koşusuna katıldılar. “Erken Yaşta
Evliliklere Dur” demek için dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için koşan
Rotaryenler, amaçlarının, çocukların bundan sonraki eğitimlerine ve yaşamlarına destek olmayı taşıdığını vurguladılar.

amsun Rotary Kulübünün 2014-2015 döneminde başlayan projesi için küresel bağış yöntemi ile kaynak sağlanarak gerekli makine ve teçhizat alındı ve “Kumköy Toplum Birliği”ne dönem guvernörü Canan
Ersöz’ün de katıldığı bir tören ile teslim edildi. İş Kur’dan aldıkları sayacılık
kursu sonrasında 20 köy kadınına fason aldıkları sipariş ile istihdam sağlandı.

F

Şırnak’ta kütüphaneye kitap desteği ve Suriyelilere yardım

F

alez Rotary Kulübü, Şırnak’ta yanan bir kütüphane için 500 kitap topladı ve TÜRSAB yetkilisine teslim etti. Bir diğer projesinde, Falez Rotary kulübü kışlık giysilerden oluşan Suriyelilere yardım kampanyasına destek
oldu. Türkiye’ye sığınan 2 milyonu aşkın Suriyelinin bulunduğu ve sığınmacıların ekonomik, sosyolojik ve psikolojik sorunlarının her geçen gün daha da arttığı bir gerçeği karşısında harekete geçen kulüp, özellikle çocukların yaşadığı
travmaların kaygı verici boyutta olduğu, Suriyeli mültecilerin kış koşullarında
en azından hayatta kalmalarını kolaylaştıracak acil yardımlara ihtiyaçları olduğunu düşünerek bu yardımı yaptı.

S

Samsun Rotary meslek edindirme kursu

S

amsun Rotary Kulübünün cezaevinde tutuklu ve hükümlü kadınlara
yönelik MEB sertifikalı kuaförlük kursunun 2015-2016 dönemi ilk
mezunları için sertifika töreni gerçekleştirildi. Sertifikalarını alan kadın kursiyerler kendilerine bu imkanı sunan Rotaryenler için süpriz bir program ve
defile hazırlamışlardı. Samsun’lu Rotaryenler, kursu bitirenlerin normal hayata döndüklerinde bir meslek sahibi olarak yaşamlarını devam ettirebilecek bir
imkanı yaratmış olmanın mutluluğunu yaşadılar.

M. Arslantepe Rotary’nin
tiyatro projesi devam
ediyor
M. Arslantepe Rotary Kulübü “Hedef 10,000 Öğrenci” projesi
kapsamında, 24.03.2016 tarihinde, Samsun Sanat Tiyatrosunun,
Malatya Sabancı Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelediği, “Kayıp
Kar Tanesi” adlı oyunda, Battalgazi
Belediyesi Kültür ve Sosyal işler
Md. ile işbirliği yaparak Battalgazi İlçesinden 200 öğrenciyi daha
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Samsun Rotary kulüpleri ortak projesi

S

amsun Rotary Kulübü, Atakum Rotary Kulübü, Karadeniz Rotary Kulübü, Ondokuzmayıs Rotary Kulübü, Canik Rotary Kulübü, 13 Mart
Pazar günü Toplum Hizmetleri projelerinden “Badem – Böğürtlen” projesi
kapsamında 1,000 böğürtlen fidanı dikimi gerçekleştirdiler. Samsun İlkadım ilçesine bağlı yaklaşık 800 rakımlı Canik Rotary Toplum birliği bulunan
Akgöl köyünde dikimi yapılan fidanlar sayesinde köylünün katma değeri yüksek ürün elde ederek harcadığı emek karşılığında daha fazla gelir elde et-
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mesi amaçlandı. Özellikle yüksek rakımda verimi çok daha iyi olan böğürtlen
bitkisi, genel olarak pastacılık, dondurma, meyve suyu ve reçel üretiminde
üretici firmalar tarafından aranan bir ürün olarak biliniyor. Kulüp başkanları
adına konuşan Bölge Komite başkanı Bahri UĞURLU Rotary kulüpleri olarak
hizmetlerini dünyaya armağan etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Çukurova Rotary’ye Kıbrıs’tan kardeş kulüp

Ç

ukurova Rotary kulübü ile, Kıbrıs’ın Kirenia Liman Rotary Kulüpleri 30
Mart tarihinde kendilerine ulaşan sertifika ile kardeş kulüp oldular.
Sertifika’nın imza törenine her iki kulübün başkanları ve üyeleri katıldılar.

maketi üzerinde elle muayene eğitimi verildi. Kulüp üyelerinden dönem başkanı Gökşin Akçalı, gelecek dönem başkanı Demet Özkeleş, saymanı Bilge Solak ve asbaşkanı Yaşar Yılmaz, Bilge Solak’ın eşi Ali Solak ve oğulları Rotaract
Egemen Solak etkinliğe katıldılar.

Elliden fazla annenin katıldığı etkinlikte, daha önce Güzelyalı Rotary Kulübü ve İl Sağlık Md.’nün ortaklaşa yaptığı Meme Kanseri Projesi’nde görev
almış olan Selen Toron sunumu ve eğitimi yönetti. Annelerin özellikle maket
üzerinde yapılan muayeneden çok etkilendikleri gözlemlendi. Anneler bu etkinlikten çok şey öğrendiklerini ve bundan böyle meme muayenelerini ihmal
etmeyeceklerini belirttiler. Kendilerine ayrıca, mahallelerinin bağlı olduğu ücretsiz mamografi yaptırabilecekleri kurumun adı ve iletişim bilgileri de verildi. Bu toplantıda şu görüldü: Bu semtlerdeki annelerin daha farklı toplumsal
gruplardan kadınlarla iletişime çok ihtiyaçları var. Özellikle genç annelerin bir
çoğu, Rotaryen bayanlardan daha başka özel konularda da konuşmak ve fikir almak istediler. Mart ayında, aynı okulda bu kez öğrencilere yönelik trafik
bilinçlendirme etkinliği yapmayı planlayan Gaziemir Rotary Kulübü, bu okulla
bağlantılı olarak bir de toplum birliği kurma hazırlıkları içinde.

Dokuz Eylül RK Kadın Girişimcilerarası “En İyi İş Fikri”
Yarışması Sonuçlandı

D

okuz Eylül Rotary Kulubü’nün, Ege İş Kadınları Derneği (EGİ- KAD)
ve İzmir Üniversitesi ile birlikte KOSGEB eğitim sürecini tamamlamış kadınlara yönelik düzenlenen “Kadın Girişimcilerarası En İyi İş Fikri Yarışması”nda Çiğdem Tura birinci seçildi. “Mia Luce” (Benim Işığım) ismini verdiği projesiyle en iyi iş fikrini ortaya koyan Tura’ya 5 bin liralık para
ödülünün yanı sıra 6 aylık iş danışmanlığı hizmeti de verileceği açıklandı.
KOSGEB’den eğitim aldıktan sonra en iyi iş fikirlerini ortaya koyan kadın girişimciler için EGİKAD’ın ev sahipliğinde “En İyi İş Fikri Yarışması” ödül töreni düzenlendi. İşsizlik sorununun aşılması konusunda girişimcilere mutlaka destek
verilmesi gerektiğini söyleyen EGİKAD Başkanı Betül Elmasoğlu, “Bizler kadınların iş hayatına kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Dünyada ve ülkemizde işsizliğin birinci ilacı girişimciliktir” dedi. Yarışmada yer alan 20 girişimci
kadına da katılımcı sertifikası verildi.

Gaziemir RK “Meme Kanseri Bilinçlendirme” sunumu

G

aziemir Rotary Kulübü dönem başında yaptığı beyin fırtınasında çıkan sonuçlar doğrultusunda, gençlere ve annelere yönelik etkinliklerinden birini 15 Şubat’ta Limontepe Remzi Oğuz Arık İ.Ö.O.’da gerçekleştirdi.
Öğrencin anneleri yönelik “Meme Kanseri Bilinçlendirme” sunumunda, annelere meme kanseri ve meme muayenesi konusunda bilgiler ve özel bir meme

Kültürpark RK Gençlik Eğitim Semineri düzenledi

K

ültürpark Rotary Kulübü 5 senedir gençlere yönelik olarak düzenlediği Gençlik Eğitim Seminerlerine devam ediyor. 2015-2016 döneminde Kültürpark Rotary semineri 2. kez düzenledi. Seminer’de 51 EÇEV
üniversite bursiyerine eğitim verildi.

Alsancak Rotary Ulusal Genç Solist Yarışması 9 yaşında

Ü

lkemizin yetiştirdiği genç opera solistlerinin ülkemiz ve dünyadaki sanat kurumlarının kapılarını aralama fırsatı buldukları “Ulusal
Genç Solist Yarışması”nın dokuzuncusu 12-18 Şubat 2016 tarihleri arasında
İzmir’de gerçekleştirildi. İzmir Devlet Opera ve Balesi, Alsancak Rotary Kulübü ile Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı katkılarıyla düzenlenen yarışmanın temel amacı, ülkenin zor koşullarında yetişen genç sanatçıların, ülkemiz ve kentimiz sanatseverlerine tanıtılmasının yanı sıra sanatçıların emekleri sonucunda fazlasıyla hak ettikleri yeni olanaklara kavuşmalarına
aracılık etmek ve daha da ileri düzeylere ulaşmalarına destek olmak şeklinde belirtiliyor. Seçkin jüri üyeleri sayesinde üst düzeyde rekabetçi ve zor olan
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opera dünyasında yaşamlarını sürdürecek sanatçıların yarışma ile ilham alacakları ve teşvik edilmiş olacakları düşünülüyor.
Kurumsallaşma yolunda büyük mesafe alan yarışmada, Türkiye’nin her
noktasından gelen opera sanatçılarını dokuzuncu defa konuk etmekten gurur
duyduklarını ifade eden kulüp üyeleri, birçok yarışmadan farklı olarak İzmir’in
yanı sıra, Almanya, Viyana, İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Mersin ve Zonguldak illerinden gelen genç sanatçıların da konaklama ve çalışmalarına eşlik
edecek piyanist gereksinimlerini kendilerine karşılıksız olarak sundu.

Mavişehir RK üye eşleri Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar
Eğitim Merkezini ziyaret etti

M

Birbirlerinden değerli yarışmacılar Genç Profesyonel ve Üniversite Kategorisi olmak üzere iki grupta sahne aldılar. Yarışmanın ön elemeleri 12-14 Şubat 2016 günleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet
Konservatuvarı’nda yapıldı. Yarı finale kalan yarışmacılar 15 Şubat 2016 tarihinde İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesinde halka açık yarışmada
final için mücadele ettiler. Üniversite Kategorisi Finali 17 Şubat 2016 günü ve
Genç Profesyonel Kategorisi Finali ise 18 Şubat 2016 günü saat 20.00’ de Elhamra Salonunda gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılar para ödüllerinin yanı sıra jürinin uygun gördüğü yurt dışı ödülleri de aldılar.

avişehir Rotary Kulübü üye eşleri, yine Mavişehir Rotary Kulübü
üyesi ve Badem Mutfak sahibi ve işletmecisi Beyhan Ildız işbirliği
ile Sabahat Akşıray Otisik Çocuklar Eğitim Merkezindeki öğrenciler ile çeşitli kalıplara çikolatalar dökerek gönüllerince eğlendiler. 11 Şubat 2016 günü
merkeze giderek çocuklar ile birlikte çeşitli figürlerden oluşan kalıplara çikolata döküldü. Gönüllerince eğlenen öğrenciler daha sonra dökmüş oldukları
çikolataları afiyetle yediler. Eşler otizmi yakından tanıdıklarını, bu sosyal sorumluluk faaliyeti ile farkındalık yaratıp kuruma katkı sağlamayı amaçladıkladıklarını ifade ettiler. Okul Müdür Yardımcısı Yeşim Ökyem de katkılar için Mavişehir RK’ne teşekkür belgesi takdim etti.

Ölüdeniz RK İncir Köy İlkokulu’nda Deprem ve Yangın
Semineri düzenledi
Karia RK Eğitim ve Farkındalık Projesi gerçekleştirdi

K

aria Rotary Kulübü tarafından Bodrum Yalıkavak beldesi Gökçebel
mahallesinde Karia Rotary Okuma evinde Gökçebel Köyündeki annelere ve çocuklara psikolojik destek çalışması yapıldı ve bu toplantılarda Rotary Hizmet alanlarına ilişkin paylaşımlarda bulunularak Uluslararası Rotary
nin çocuk felci hastalığının dünyada bitirilmesine yönelik çalışmaları anlatıldı.
Yine bu toplantılar kapsamında köy çocuklarına Rtn.Psikolog İlknur ÖZER tarafından eğitim çalışması yapıldı. Bu çalışmada ilköğretim çağındaki öğrencilere suyun önemi ve suyu boşa harcamamak için alınabilecek önlemler anlatılarak öğrenciler arasında bir farkındalık yaratıldı. Karia RK “Suyu seviyorum.
Onu Koruyorum” broşürlerinin dağıtıldığı bu etkinlikte buroşürdeki soruları
yazarak yanıtlayan tüm öğrenciler ödüllendirildi.
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Ö

lüdeniz Rotary Kulübü, Fethiye AKUT - Muğla\ Fethiye İtfaiyesi işbirliği ile İncir Köy İlköğretim okulunda ilk ve orta okul olmak üzere 91
öğrenciye deprem ve yangın semineri verdi. Öğrencilerin büyük ilgisi ile oldukça verimli geçen seminerin ardından, yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.
AKUT’u medyadan tanıdıklarını belirterek, ilk defa AKUT ekibiyle birlikte olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, AKUT ekibiyle bol bol fotoğraf çektirdiler.
Önemli ve oldukça faydalı bilgiler ile donatılan öğrenciler, tatbikatlarda keyifli
dakikalar yaşadılar. Ölüdeniz Rotary kulübü üyeleri, İncir Köy İlköğretim okulu Müdürü Bayram Sungur’a, Fethiye AKUT ekibine ve Muğla - Fethiye İtfaiye
Amirliğine teşekkür etti.

Turgutlu RK göz taraması için protokol imzaladı

T

urgutlu RK, Turgutlu Kaymakamlığı ve Odak Tıp Merkezi ile bir protokol imzalayarak sağlık hizmeti sağlamak üzere bir proje geliştirdi.
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Bakımı” projesi gerçekleştirdi. Proje, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencilerinden gönüllü Selman Arslan ve Mehmet Güzel’in desteği ile 3 aşamalı olarak
hayata geçirildi.

Turgutlu Kaymakamlığı, Odak Tıp Merkezi ve Turgutlu Rotary kulübünün
“1,717 okul öncesi öğrencinin göz taaramasından geçirilmesi” ve “Okul öncesi
öğretmenlerine Göz kusurları hakkında bilgilendirme” protokolü Şubat ayı sonunda imzalandı. Protokolün uygulanmasına 10.03.2016 tarihinde başlandı
ve protokol kapsamında toplam 1,717 Okul öncesi öğrencinin göz taramasından geçirilmesi hedeflendi.
Göz taraması Op. Dr. M. Kemal Neas ve Op. Dr. İbrahim Türker tarafından
yapılıyor. Göz kusuru bulunan öğrencilerin en kısa sürede bir göz hastalıkları
uzmanına muayene olmaları önerilecek. Odak Tıp Merkezindeki tedavilerden
ek ücret alınmayacak. Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin gözlük ihtiyacı
Kaymakamlıkça karşılanacak. Ayıca okul öncesi öğretmenlerine göz kusurları
hakkında bilgilendirme yapılacak ve göz kusuru tespit ettikleri çocukların ailelerini bilgilendirmeleri ve Göz Hastalıkları Uzmanınca muayeneleri istenecek.

E

tkinliğin birinci aşamasında 0 -12 yaş aralığındaki gençlere ve ailelerine diş sağlığı ve bakımı hakkında bilgilendirme yapıldı. İkinci aşamada Kadıovacık Köyü çocuklarının diş taraması gerçekleştirildi. Urla Rotaract
Kulübü Başkanı Yasemin Oksel, Ağız sağlığı ve bakımının çok önemli olduğunu
belirtip, “Diş problemi olan çocukların tedavileri üçüncü aşama olarak Urla Rotary Kulübü üyelerinden gönüllü bir diş hekimi tarafından gerçekleştirilecek”
dedi.

Agora RK Hasta ve Yaşlı Bakımı Kursu düzenledi

A

gora Rotary Kulübü, Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Buca Halkevi
işbirliği ile Hasta ve Yaşlı Bakımı Meslek edindirme kursu düzenledi.
Hasta ve Yaşlı Bakımı meslek edindirme kursunu bitirenlerin diploma töreni
kulübün 4 Şubat 2016 tarihli toplantısında gerçekleştirildi.

Urla RK, 700 Çocuğu Trafik Tiyatrosuna götürdü

U

rla Rotary Kulübü 9 Mart 2016 tarihinde Urla Hakan Çeken Kültür
Merkezi’nde, Yol Güvenliği Gezici Çocuk Tiyatro topluluğu tarafından,
4-8 yaş aralığındaki çocukları trafik bilgisi ve yol güvenliği kavramlarıyla tanıştırmayı amaçlayan “Konuşan Trafik” adlı Tiyatro oyununa 700 öğrenciyi götür dü. Proje Urla Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber hazırlandı, Güzelbahçe RK
ve Bornova RK kulüpleri de proje ortağı oldular.

Urla Rotaract Kulübü’nden Diş Taraması

U

R 2440. Bölge Rotaract Kulüplerinden Urla Rotaract Kulübü, Urla
Rotary Kulübü ile birlikte Urla’nın Kadıovacık Köyü’nde “Diş Sağlığı ve

Konak RK Geleneksel Satranç Turnuvası

K

onak Rotary Kulübünün geleneksel hale gelen satranç turnuvasını
her yıl farklı bir tema ile, farklı bir hizmet projesi yararına gerçekleş-
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tiriyor. Konak Rotary Kulübünce 2. si düzenlenen geleneksel satranç turnuvasının tüm geliri Buca Sürekli Eğitim Merkezi yeni yerinin inşaatı için kullanılacak.
ürkiye Satranç Federasyonu’nun onayı, Konak Rotary Kulübü‘nün
sponsorluğunda 20 – 21 Şubat tarihlerinde Adalet Mahallesi, Manas
Bulvarı, No: 47 Bayraklı/İZMİR adresinde Bayraklı Folkart Towers B Kule Kat:
18’de yapılan satranç turnuvasında, başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin seçkin satranç sporcuları bir araya geldiler. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da
sporcular, ulusal ve uluslararası reytinglerine göre üç farklı kategoride yarışacaklar. Kulüp Turnuva boyunca 500 den fazla misafiri ağırladı.
1970 yılında kurulan Konak Rotary Kulübü’nün projelerinden biri olan
Buca Sürekli Eğitim Merkezi, yukarıdaki Satranç turnuvası gibi muhtelif aktivitelerden elde edilen gelirlerle yeni yerine kavuşmak üzere. Konak Rotary
Kulübü tarafından yıllardır desteklenen ve ayakta tutulan Buca Sürekli Eğitim
Merkezi eski yerine oranla daha hijyen şartlara sahip, daha düzenli sınıfları
olan, daha aydınlık, daha ferah olan yeni yerine Rotary sayesinde kavuşacak.
Buca Sürekli Eğitim Merkezi şu andaki eski yerinde yılda 300 kişiden daha fazla yöre kadınına eğitim vermekteyken yeni yerine kavuştuğunda 500 kişiden
fazla yöre kadınına eğitim verecek. Buca Sürekli Eğitim Merkezinde biçki dikiş,
nakış, makinalı dikiş, yemek pasta, okuma yazma ve diksiyon, kuaför ve kişisel
bakım, aerobik ve pilates konularında kurslar düzenlemekte. Kurslarda eğitmenler 15 kişi olup Buca Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilmekteler. Sürekli Eğitim Merkezinde hem katılımcı kursiyerler hem de çevre halkın
çocukları için bir de kreş yer almakta.

T

şamba günleri hastanede hasta çocukları ziyaret eden kulüp üyeleri “Gönüllü
Palyaçolar Topluluğu”yla birlikte hasta çocukları çeşitli oyunlarla eğlendirip
hastane ortamından birkaç saatliğine de olsa uzaklaştırıp ellerinden tutmayı,
yalnız olmadıklarını hissettirmeyi hedefliyor.

Alsancak Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Kemal Aksoy ve Komite Başkanı Beril Tuaç, hastane yönetiminden aldıkları geri dönüşler neticesinde çocukların kendilerini yeni gelen hasta çocuklara anlattıklarını, çarşamba günlerini
büyük bir sabırsızlık içinde beklediklerini ayrıca çarşamba günleri iyileşen çocukların taburcu olmak dahi istemediklerini duyduklarında projede hedefledikleri amaca ulaşma açısından doğru yolda olduklarını ve her hafta çocuklarla birlikte mutluluklarının katlanarak arttığını belirtti.

Karşıyaka Rotaract’tan “kedi evleri”
Gökdere RK 5. Türk Sanat Müziği Konseri

G

ökdere Rotary kulübü projelerine fon yaratmak için çeşitli etkinliklerde bulunuyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde
gerçekleşti. Hizmet planları içinde yer alan Aziz Torun Engelliler iş okulu yararına düzenlenen konser Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konsere 800 sanatsever katıldı.

Alsancak Rotaract kulübünden ilginç bir proje

A

lsancak Rotaract kulüp üyeleri bir araya gelerek çok önemli bir projeye imza attılar. Alsancak Rotaract Kulübü üyeleri Tepecik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ile iletişime geçerek 40 hafta sürecek “Bu Hafta Değil
Her Hafta Projesi”ne imza attı. Alsancak Rotaract Kulübü önderliğinde 17.
haftasına girilen, Urla, Konak, Kordon ve Gündoğdu Rotaract Kulüpleri işbirliğinde yürütülen “Bu Hafta Değil Her Hafta Projesi” kapsamında her hafta Çar36 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A R T - N İ S A N 2 0 1 6

K

arşıyaka Rotaract Kulübü ve UR.2440. Bölge Rotaract Temsilciliği
“Kendin Yap Hobi Grubu” üyeleri bir araya gelerek, sokaklarda yaşayan can dostları için, ısı ve su yalıtımlı malzemeler ile karton kutulardan kedi
evleri yaparak mahallelere yerleştirdi.
Sokaklardaki hayvanlara daha yaşanabilir alanlar yaratmak için bu tarz
projelerinin devam edeceğini belirten hobi grubu ve kulüp üyeleri “Bu tarz
projelerimizin devamı gelecek. Sokaklarda ve barınaklarda zor şartlar altında
yaşayan canlar için elimizden geleni yapacağız” dediler.

Bostanlı Rotaract’tan “Kemer Tak Hayat Kurtar” projesi

U

R. 2440. Bölge Rotaract Kulüplerinden Bostanlı Rotaract Kulübü,
Emin Direksiyon işbirliğiyle trafikte emniyet kemeri takmanın önemini vurgulamak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla trafik projesi geliştirdi.
Emniyet Kemeri Simülasyonu ile gerçekleştirdiği bu proje kapsamında, trafikte emniyet kemeri takmanın ne kadar önemli olduğunu ve hayat kurtardığı-
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nı vurgulayarak, dağıttığı broşürlerle trafik kurallarına ve emniyet kemerinin
önemine değindi.

konaklama ve ertesi gün dönüş olarak tasarlanan Regatta’da her iki gün de
yarış yapılacak.

Geliştirilen bu projede Bostanlı Rotaract Kulübünün 2015-16 Dönem
Başkanı Ecem Moğultay “Günümüzde hızla artan trafik kazalarında emniyet
kemeri takılmamasından ötürü birçok kişi hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle hayatımızı basite almayalım, kendimiz ve geleceğimiz için emniyet kemerini
takmayı unutmayalım” dedi.

Bana bir hikaye oku

B

ir diğer girişiminde, Bostanlı Rotaract Kulübü, Karşıyaka Onur
Mahallesi’nde yer alan Kurtuluş İpek İşeri İlköğretim Okulu’nda okuyan 2. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını arttırmak ve onlarla birlikte
vakit geçirmek için proje geliştirdi. Projenin amacı, bir ay boyunca öğrencilerle birlikte kitap okuyarak, kitap okumanın önemini vurgulamak ve okudukları
kitapların özetlerini çıkarmalarıydı.
Bir ayın sonunda öğrencilerin okudukları kitapların özetleri değerlendirildi ve Bostanlı Rotaract Kulübü tarafından öğrenciler ödüllendirildi. Okur yazarlığın arttırılması için geliştirilen bu projede Bostanlı Rotaract Kulübünün
2015-2016 Dönem Başkanı Ecem Moğultay “ Okuma alışkanlığının azaldığı günümüzde, gelecek nesillere kitap okumanın önemini vurgulamak verilebilecek
en güzel hediyedir.” dedi.

Fethiye Regatta’sı 30 Nisan’da başlıyor
Fethiye Rotary Kulübü, geleneksel bir aktivite şekline dönüştürmeye çalıştığı, Fethiye, Türkiye ve Rotary’nin tanıtımına çok yarar sağlayacağını umdukları “Fethiye Regattası”nın üçüncüsünü 30 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Yarış parkuru olarak Fethiye’den çıkılıp Gözek koylarından birine gidiş,

Fethiye Rotary kulübü, bu etkinliği sadece Türkiye filoları arasında değil,
uluslararası düzeye taşımayı planlıyor. Hali hazırda İzmir filosundan gelecek 3
adet yelkenli ile toplam 6 yelkenli yarışa katılacağını bildirmiş durumda.
Yarış ile ilgili daha fazla bilgi için Fethiye Rotary Kulübü başkanı Caner Yıldırım ile temasa geçebilirsiniz.

2420. Bölgede Fransızca konuşulan
ilk Rotary kulübü kuruldu

F

ransızca konuşan ilk Rotary Kulübü Rotary Club Pera, 2420. Bölge Guvernörleri, Müfit Ülke, Mehmet Sabri Gorkey, Maslak Rotary Kulübü ve
Dönem Başkanı Tijen Sadi, 2420. Bölge Türkiye-Fransa ÜAK Başkanı Levent
Arer, Fındıklı Rotary Kulübü, Bosphorus Rotary Kulübü (Almanca Konuşan RK)
Fransa, Belçika, İsviçre, Fas Baş Konsolosları ve Misyon Temsilcileri’nin katılımlarından oluşan 100’e yakın davetlinin bulunduğu görkemli bir tören ile kuruldu. Törene 2440. Bölge’den katılan Türkiye-Fransa ÜAK Başkanı Emre Gezgin, ICC’nin kültürler ve halkların buluşmasında farklılıkların zenginleştirmede ve benzerliklerin birleştirmedeki önemini taşıyan konuşmasında İzmir’in
levanten dokusunun oluşturduğu Multikültürel özelliği değinerek “ÖZGÜRLÜK,
EŞİTLİK VE KARDEŞLİK” için “YURTTA SULH, DÜNYADA SULH” dilekleriyle ÜAK
Fransa - Türkiye Komitesi adına bu uluslararası buluşmayı kutladı.
❏❏❏
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

MART 1939

KONVANSİYON
Kültürel bakış
28 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde
UR Konvansiyonu için Seoul’a
gidecekseniz, kültürel bazı
ipuçlarından faydalanmak ister
misiniz? Aşağıda belirtiğimiz müzeleri
gezmeyi deneyin.
1- Kore Nasyonal Müzesi: Şayet tek
bir müze için zamanınnız varsa,
muhakkak dünyanın 6. büyük müzesi
olan bu müzeye gidin. Tarih öncesi
dönemde kalıntılar, kaligrafi, resimler,
heykeller ve hatta bir çocuk müzesiniz
de içeren bu altı katlı bina Yongsan
Aile Parkında bulunuyor.
2- Kore Mobilya Müzesi: Geçmişte
Korelilerin nasıl yaşadıklarını görmek
isterseniz, 10 evden “hanok” oluşan bu
müzeyi gezin. Rezervasyon gerektiren
bu müzede 500’e yakın mobilyanın
günlük yaşamda nasıl kullanıldığını
görebilirsiniz.
3- Leeum Samsung Sanat Müzesi: Bu
müzeyi oluşturan üç binanın kendileri
de birer sanat eseri olup, ünlü
mimarlar Mario Botta, Jean Nouvel ve
Rem Koolhaas tarafından tasarlanmış.
4- Kore Savaş Anıları Müzesi: Kore
savaşlarının tarihi hakkında bilgi
edinin, savaş tecrübesi odasında savaşı
birebir yaşayın, tankların ve uçakların
içine girin.
5- Kimchikan Müzesi: Şayet Insa
Dong bölgesinde dolaşıyorsanız, bu
müzeye uğrayın ve Korelilerin ulusal
kimliklerinden biri kabul edilen
Kimchee anısına düzenlenmiş bu
ilginç 3 katlı binayı gezin.

Anton Otto Fischer’in
illüstrasyonu olan bu deniz
temalı resim, derginin iç
sayfalarında St. Lawrence Büyük Göller deniz yolunu
anlatan bir sempozyum
içeriyordu. Fransız kaşif
Jacques Cartier, 1534 yılında
St. Lawrence nehri boyunca
giderek, büyük gölleri Atlas
okyanusuna bağlayan ve halen
Kanada - ABD sınırı olan
nehirden geçmişti. 1930’lu
yıllara gelindiğinde, Başkan
Franklin Roosevelt Kanada ve
ABD’nin beraberce çalışıp bu
yolu en kısa zamanda açmaları
gerektiğini söylemişti. Karşı
çıkanlar denizyolunun sadece ABD’nin kontrolünde olmasını istiyorlar, bir
kısmı da fizibl olmayacağını öne sürüyordu. 1959 yılında açılan St. Lawrence
denizyolundan bugüne kadar değeri 400 milyar dolar olan 2 milyar ton kargo
geçmiş bulunuyor.

NİSAN 1986

“Strung Out on the Job”
başlığını taşıyan kapak
öyküsü, alkol ve uyuşturucu
kullanan çalışanların
durumunu ele almaktaydı. O
zamanalar ABD ekonomisinin
verimlilik azalması, tıbbi
yardım, işe gelmeme, iş
kazaları nedeniyle yılda 6080 milyar dolar kaybı olduğu
belirlenmişti. Bir psikiyatr,
bir Rotary toplantısında
liderlere kokainin baştan
çıkarıcı özelliklerini şöyle
anlatıyordu: Kokain, beynin
zevk merkezlerinde, CEO’lar
ve diğer liderlerin kalitelerini güçlendiren ve sevinçten havalara uçurtan bir
itme yaratmaktadır: ivme, kendine güven, iddiaacı olmak ve güçlü ve iyi
olma duygusu yaratmaktadır. Sigorta eksperleri bununla başa çıkmak için
çalışanlara destek programlarına işaret etmekteydiler. Problemi ele almanın
en pahallı yöntemi, o kişiyi işten çıkarmaktır. En etkin ve kârlı yöntem ise
çalışanların toparlanmasına yardımcı olmaktır.
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Liberya’da gelecek nesiller için HIV/AIDS
önlemleri

Vakıf Başkanına barış hediyesi
Geçtiğimiz Kasım ayında, Rotary Barış Merkezleri
Komitesi, Rotary Vakfı Başkanı Ray Klingeinsmith’e
özel bir hediye sundu. İngiltere’nin Jersey Rotary Kulübü tarafından bastırılan ve barış ve ihtilafların çözümüne yardımcı olmayı hedefleyen “Rotary Barış Kitabı” (Rotary Book of Peace) Ray Klinginsnith’e sunuldu.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,217,996 *
Kulüpler: *............................................................ 35,076
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 201,342
Kulüpler: ................................................................ 8,754
Interact
Üyeler: ................................................................ 441,278
Kulüpler: ................................................................ 1,186
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 199,732
Topluluk.................................................................. 8,684
Not: Rakamlar 29 Aralık 2015 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. * 31 Aralık itibarıyla

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

L

iberya’da HIV/AIDS önleme konusunda oluşturulan projenin eğitim liderleri sayesinde çok
önemli ve başarılı sonuçlar elde edildi. Bugün, bu
eğitimler olmasa idi, HIV pozitif annelerden doğmuş çocukların bir çoğu ilk doğum günlerini bile göremeden
yaşama veda etmiş olacaklardı.
2012 yılında, Kaliforniya’nın Los Alts Rotary AIDS projesi,
Sinkor Rotary Kulübü, Monrovia St. Joseph Katolik Hastanesi,
HIV Önleme için Global Stratejiler kurumu ve San Fransisco
Üniversitesi HIV Bilgi Merkezi Liberya’daki kliniklerde HIV/
AIDS hastası annelere sunulan hizmetleri iyileştirmeye karar
vermişlerdi.
Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre, 2014 yılında yaklaşık 2,000 Liberyalı AIDS nedeniyle yaşamlarını yitirmişti ve
4.3 milyon kişinin yaşadığı ülkede 33,000 kişi virüsü taşımaktaydı. Bu insanların büyük çoğunluğu da başkent Monrovia’da
yaşamaktaydı.
Yaklaşık 60 kadar sağlık çalışanı, virüsün anneden çocuğa
bulaşmasını önleyecek teknikleri öğrendiler ve virüse yakalanmış kişileri tespit etmek ve tedavilerine yardımcı olma yöntemlerini kavradılar.
Bu eğitimi alan görevliler için Los Altos Rotary kulübünün
Liberya’ya göndermiş olduğu bilgisayarlardan biri hariç hepsinin çalınmış olmasına rağmen, bu projede görev alacak kişilerin
bilgi seviyesinin %20 arttığı tespit edilmiş. Bunun sonucu daha
fazla çiftler kontrol için beraberce klinikleri ziyaret etmeye başlamışlar.
2012’deki projenin başarılı olması sonucu küresel bağış kapsamında 192,500 dolarlık fon bu işe ayrılmış. Ancak geçen yıl
Ebola virüsünün çıkması ile proje beklemeye alınmış ve ancak
yeni yeni tekrar devreye girmeye başlamış.
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Kapadokya tatili için bir nedeniniz daha var!...

