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gerçekleşme vakti. Bu muhteşem İskandinav crossover, göz alıcı
tasarımı ve akıllı donanımları ile tıpkı senin gibi. Birlikte göz
kamaştıracağınız bu şaheseri çok seveceksin çünkü onun ilham
kaynağı sensin.
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arı yılı bitirirken, Ocak ayında ABD’nin San Diego
şehrinde gerçekleşen Uluslararası Asamblede, başkanlığını C.K. Huang’ın yapacağı 2014-15 dönemi teması da belli oldu: “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın”.
Uluslararası asambleye katılan 537 Rotary bölgesinin gelecek
dönem guvernörleri arasında Türkiye’nin üç bölgesini temsilen
2420. bölgeden GLDG Müfit Ülke ve eşi Sema, 2430. bölgeden
GLDG Korhan Atilla ve eşi Aylin ile 2440. bölgeden GLDG Mecit
İsce ve eşi Oya katıldılar. Dergimizin bu sayısında asamble ve
gelecek dönem teması ile ilgili başkan adayı Huang’ın seçtiği
temayı tanıtımı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Önümüzdeki
sayıda, gelecek dönem guvernörlerimizin tanıtımı ve C.K.
Huang’ın söyleşisiyle bu konuda sizleri bilgilendireceğiz.
Çocuk felci konusunda Suriye nedeniyle ülkemizin yaşadığı riskli durumdan geçen sayımızda bahsetmiştik. Bu sayımızda
da Ulusal Çocuk Felci Komitesi Koordinatörü GDG Malik Aviral,
yine konu ile ilgili bilgilerle bizleri aydınlatıyor. İkinci aşılama
kampanyası ile 1,2 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılandığı kampanyaya Rotaryenler de çocukların aşıya karşı duydukları tedirginliği gidermek için şeker ve balon temin ettiler .
Çocuk Felci konusuna değinmişken, bu sayıda yayınlanan Global Outlook ekimizde de Uluslararası Rotary’nin
Rotaryenler için hazırladığı “Çocuk Felcine Son” rehberi yer
alıyor. Hastalığın tamamen yokedilmesi hedefinin 2018 yılına
konduğu ve bunun gerçekleşmesi için ne kadar kapsamlı bir
çalışma yapıldığı söz konusu ekte anlatılıyor.
Bu sayıda yer alan bir diğer ilginç yazı da Rotaryenlerin
aidatları ile ilgili. The Rotarian’ın Şubat sayısında da yer alan
yazı, Rotaryenlerin ödedikleri aidatların nereye gittiği konusunu irdeliyor. İnsani hizmet veren bir kurumun şeffaflık
konusuna verdiği önemin bir göstergesi olan bu yazı, ayrıca
Uluslararası Rotary’ye ödenen aidatların önümüzdeki üç yıl için
her yıl 1’er dolar arttırılmasının nedenlerini de açıklıyor.
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ocak
Aileleri, Rotary içine katmalıyız

Ç
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oğu kez Rotary’den, tüm dalları ve nesilleriyle geniş bir aile olarak
bahsederiz. Gençlik programlarımıza katılanlara ve mezunlarına
değer verir, onları Rotary ailesinin önemli bir parçası olarak kabul
eder, çocuk ve aile hizmetine de ayrı bir önem atfederiz. Bunu yapmamızın nedeni, her ailenin geleceğinin genç nesillerde olduğu bilincini taşımamızdandır.
Bu Rotary’de bizler için mutlak bir doğrudur.
Yeni nesillerden oluşan genç Rotaryenleri üye yapmanın önemli olduğunu
biliyoruz. Genç profesyonelleri Rotary’ye nasıl çekebiliriz konusuna çok zaman
ayırdık ve tartıştık. Ama belki de neden Rotary’de kalmadıkları konusuna değinmedik.
Bazıları Rotary gençlik programları mezunu olan ve Rotary’ye katılan bir
sürü genç var. Ancak bir aile kurdukları zaman, bu kişiler çoğu kez Rotary’yi
terkediyor. Bunu anlamak mümkün: Bu insanlar genç profesyoneller olarak,
arzu ettiklerinden fazla zamanı ailelerinden uzak geçiriyorlar. Rotary’yi ne kadar severler, ne kadar değer verirlerse versinler, Rotary hizmetini eşleri ve çocuklarının önce gelecek konuma koymayacaklardır.
Bizim de zaten böyle bir beklenti içinde olmamamız gerekir. Bu nedenle, aileleri de Rotary’nin içine katacak yöntemleri bulmalıyız ki, bir Rotaryenin kendi zamanında Rotary ve ailesi, birbiriyle yarışıyor olmasın. Bunu ister tüm aileyi de içeren hizmet projeleri planlayarak, ister toplantı sırasında çocuk bakım
olanağını sağlayarak, istersek de esnek toplantı ve yer sistemini uygulayarak yapalım, ihtiyacımız olan Rotary hizmetini genç çocukları olanlar için yaşanabilir
bir opsiyon şekline dönüştürmeliyiz.
Aileleri Rotary’ye kattığımız zaman şunu ifade ediyoruz: Aileniz Rotary
hizmeti için bir engel değildir. Aile takvime yazılması gereken bir olgu değildir.
Anne ve babanın Rotary’ye giderek aileyi evde bırakması yerine, Rotary ailenin
takvimine girmelidir. Rotary ailesi gerçektir. O çocuklar ebeveynlerinin toplum
hizmetine katıldıklarını görerek büyüyecekler ve kendileri de bazen bizzat bu
hizmete katılacaklardır. Bu sadece aile için iyi bir şey olmakla kalmayacak, aktif ve hizmet fikri yerleşmiş genç üyeler oluşturmada Rotary kulüpleri için de
harika bir şey olacaktır.
Hayatımızın ve kariyerimizin her evresinde, Rotary’nin bize sunacağı bir
şey var - daha fazla şey yapmak, daha fazla vermek ve daha fazla birey olmak.
Rotary hepimiz için yeterince büyüktür.

RON D. BURTON
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / ŞUBAT
Sydney Konvansiyonunda dostlukları pekiştirelim

B

undan 109 yıl önce Şubat ayında, Paul Harris ve üç arkadaşı ilk Rotary kulübünü kurdular. Hedef basitti: “Aynı değerleri paylaşan, bir çok yabancının
yaşadığı şehirde bir dostluk vahası yaratmak.”
Zaman içinde Rotary’nin felsefesi gelişti ve olgunlaştı ve Rotaryen idealleri genişleyerek hizmet, mesleki etik ve uluslararası anlayışı da kapsadı. Rotary büyüyüp yaygınlaştıkça, Paul Harris, uzun vadede ihtilafların eridiği, kişisel ilişkilerin ve farklılıkların
kabulünün, savaşları tarihe gömeceğini düşündüğü bir dünya vizyonu oluşturdu. Ona
göre, insanlar, dostluk ve hoşgörü içeren ruh hali ile biraraya geldikleri takdirde, ne kadar ortak yanları olduğunun farkına varacaklardı.
Paul Harris, Rotary fikrinin tutunduğunu ve bir kaç düzine ülkede uygulandığını
yaşamında görme şansı oldu. Her hafta, 34,000 toplumda, onun vizyonu Rotary kulüp toplantılarında yaşıyor. Ancak dünyanın hiç bir yerinde, Paul Harris’in vizyonu,
Rotary’nin yıllık uluslararası konvansiyonunda olduğu kadar canlı bir şekilde oluşmuyor.
Konvansiyonda, bir kaç kısa gün içinde dünyayı Paul Harris’in tasavvur ettiği şekilde görüyoruz: dünyanın her köşesinden barış oluşturmak, başkalarına hizmet etmek ve
beraberliğin keyfini çıkarmak için erkek ve kadınların biraraya geldiği bir ortam. Artyetişim farklılıklarının, politika, kültür ve dinin beraberce örüldüğü parlak bir halı gibi.
Eşim Jetta ile sabırsızlıkla her yıl beklediğimiz unutulmaz bir tecrübe. Her konvansiyon farklıdır ve her biri sevgi ile anılan bir hatıra oluşturur.
Bu yıl 1-4 Haziran tarihleri arasında Uluslararası Rotary’nin 105. Konvansiyonuna
başkanlık yapma ayrıcalığını yaşayacağım. Sydney hareketli bir uluslararası merkez, doğu-batı arasında bir kapı ve Rotary Konvansiyonu için ideal bir şehir. Zengin kültürü ve
tarihi, farklı yapısıyla ziyaret etmeyi en çok sevdiğim şehirlerden biridir Sydney; heyecanlı ve rahatlığı yanı sıra her zaman insanı kendi evinde hissettiği, her zaman yeni bir
şeyin görülebileceği ve yapılabileceği bir şehir.
2014 yılında Rotary üyeleri biraraya gelerek Sydney’den “iyi günler” dileyecek. Dost ve Rotaryen olarak, herkesin kabul gördüğü bir ortamda birbirimize
erişmek ve dünyaya uzanmak için biraraya geleceğiz. “Rotary ile Yaşamları Değiştirmede” yeni yöntemler keşfedip, geleceğe bakarak başarılarımızı kutlarken,
bizimle beraber olmanızı umuyorum.

RON D. BURTON
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN
Son engel

1

Örneklerle
yol
göstermek

O

cak, Rotary’de organizasyon hakkında daha fazla
bilgi sahibi olmamız için bilinçlenme ayıdır. Yaptığımız iyi işlerle ne kadar çok bilinirsek, o kadar daha
fazla iyi iş yapabiliriz.
Rotary Vakfı sayesinde, dünya genelinde insanlar ihtiyaçları
olduğu zaman Rotary’ye güvenebileceklerini biliyorlar. Rotaryenler olarak, Vakfımızı anlamak ve onun promosyonunu yapmak ve
güçlü olmasına yardım etmek bizim sorumluluğumuzdadır.
En büyük sorumluluğumuz ise en basitidir: “örneklerle yol göstermek”. Kendimiz öncelik verip bağışta bulunmadığımız sürece,
Rotaryenlerden Vakfa öncelik tanımalarını talep edemeyiz.
Başkan Ron’ın “Birinci Sınıf ” fikrinin arkasındaki düşünce de
buydu. Bu Rotary yılında, her bölge guvernörü kendi veya eşi adına Rotary Vakfına katkıda bulundu. Her Rotary liderinin de aynı
şekilde davranması gerektiğine inanıyorum. Kendimizin yapmak
istemediği bir şeyi başkalarından talep edemeyiz.
Rotary Vakfında hedefimiz her zaman “Dünyada İyi Şeyler
Yapmak” olmuştur ve işleri yapabilecek nitelik ve ilişkilere sahip
insanların bulunduğu bir organizasyonumuz var. Dünya ve toplumlarımızın güvenini kazanmayı başardık. Sorumluluklarımızı
ciddiye alıyoruz.
Rotary Vakfına verilen her bir doların farklılık yaratması için
çok sıkı çalışıyoruz. Yapabileceğimiz iyilikler, hayalimiz, tutkumuz ve Vakfı güçlü kılma arzumuz ile sınırlıdır.
Tutku ve hayal gücüne sahip olduğunuzu biliyorum. Hepinizden buna bağlı olarak eylem yapmanızı istiyorum: Vakfı önce
kendiniz destekleyiniz, ve başkalarını da desteklemeleri için teşvik ediniz ki, hepimiz, bizden çok büyük yardım bekleyen bu dünyada daha iyi şeyler yapabilelim.
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985 yılında bir söz verdik. Ne kadar zaman
alırsa alsın, çocuk felcini yok edecektik.
İşin çok zorlaşması ve beklentilerimizden
uzun sürmesine rağmen, bu sözden hiç bir zaman
geri dönmedik.
Rotary ve partnerleri sayesinde, yılda 350,000
olan çocuk felci vakası, 2012 yılında %99 azalarak
223’e kadar geriledi.
Halen Afrika’nın boynuzu olarak bilinen
Somali’de polio salgını ile mücadele ediyoruz.
Suriye’de çocuk felci vakalarına rastlandı. Bu durumun çocuk felcine son operasyonunda yeni ve önemli bir meydan okuma olduğunu biliyoruz. Suriye’deki
politik ve insani durum, bu salgına cevap vermenin
zor olacağını gösteriyor.
Bir çok kez bize çocuk felcini sonlandıramayacağımız, bunu yapamayacağımız söylendi. Daha önceleri de yaptığımız gibi bu meydan okumaya karşı galip geleceğiz. Bu yeni salgınları durduracağız. Ve son
çocuğa ulaşana kadar bu savaşı devam ettireceğiz.
Bunları yapabilmek büyük kaynak gerektirmekte.
Halen önümüzdeki beş yıl için fon açığımız 1,5 milyar dolar seviyesinde. Çocuk felcine son için bu açığın
kapatılması lazım. Bu savaşta yanlız değiliz. İhtiyaç
duyulan fonları sadece biz temin etmeyeceğiz. Bu her
ülke ve her hükümetin sorumluluğu olmalıdır. Çocuk felcinden arındırılmış bir dünya artık avucumuzun içinde olacak kadar yakındır.
Her birimiz Çocuk Felcine Son’un elçileri olmalıyız. Her Rotaryen örnek olmak üzere bağışta bulunmalıdır. Ve her kulüpteki her Rotaryen, gerçekten
çocuk felcini sonlandırmaya çok yakın olduğumuzu
anlamalı ve her Rotaryen bunun hep beraber tarih
yazma şansı olduğunu bilmelidir.
Bu son evrenin istek ve kararlılığını biraraya getirebilirsek, Rotary’yi tarihin sayfaları arasına ebediyen kaydetmiş oluruz.
Dong Kurn Lee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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Rotary'den kısa haberler

DÜNYADAN
ÖZETLER
[1]

3
2

ARJANTİN

Kırsal kesimlerde teknolojik okur yazarlığı yaygınlaştırmak için, Arjantin'in Mercedes ve Uruguay'ın Salto Noreste Rotary
kulüpleri, Arjantin'in Corrientes Eyaletindeki beş okula internet hizmeti götürmek için ortaklık
kurarak beş adet yansıtıcı kule satın alıp kurdular. Okul
öğretmenleri ve 300 talebesi, bundan böyle güncel müfredat bilgilerine ulaşma, telekonferans yapma ve sanal sınıflara
katılıp dünya ile temas kurma imkanına kavuştular.
HONDURAS
[2] Her
Ocak ayında,
operatörler ve Rotaryen
gönüllüler, ayaklarında deformasyon olan çocuklara
tıbbi destek sağlayan Operation Footprint organizasyonunda bir hafta süreli
tıbbi misyon için Tegucipalga'ya gidiyorlar. Honduras'ın başkentindeki Rotary Kulüpleri ve San Felipe Hastanesi
ile beraber çalışan gruptaki gönüllüler
hastaları tespit ediyor ameliyatları gerçekleştiriyor, operasyon sonrası bakım
ve doktorların rökonstrüktif tekniklerde eğitimini sağlıyor. 2002 yılından beri, Operation Footprint 600'ü
Honduras'ta olmak üzer 5,000'den
fazla çocuğa yardımcı oldu.

ABD
[3] 2011
yılında, Missouri eyaleti-

Gelişmekte
olan ülkelerde
doğan her beş
çocuktan
dördü

çarpık ayak
sorunu
yaşıyor.

ni kasıp kavuran Joplin kasırga sonrası, Joplin ve Joplin Daybreak Rotary
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kulüpleri , tayfun esnasında ölen bir
Rotaryenin oğlunun anısına 400,000
dolar değerinde bir atletizm sahası
inşa ettiler. 2013 yılında da, Rotary
Vakfı eşli bağış kapsamında Joplin Miracle
Ligi'nin sahası için ayrıca 200,000 dolar daha
temin ettiler. Açılış sezonunda, lig yetkilileri zihin ve fizik engelli 75 çocuk
için beyzbol antreman ve oyunları organize etti. Saha için temin edilen fonlar, alanda peyzaj, bakım, yaya yolları
ve tribünler için kullacak.

GÜNEY AFRİKA
[4] Dünyanın
en uzun kumaş
zincirini yaratmak amacıyla yaklaşık 9,000 gömlek, Vanderbljpark Rotary kulübü tarafından bağışlandı. En
son gömlek, Ekim ayında kulübün 18.
sini düzenlediği nehir festivali sırasın-

1

da asıldı. Bir toplum aktivitesi olan festival, Güney
Afrika'nın en yoğun nüfusunun bulunduğu bölgeye su temin
eden Vaal nehri ile ilgili olarak müsik,
yemek ve eğitim içerikli olarak düzenleniyor. Rotaryenler, mühendisler ve
Unilever South Africa Ltd. başta olmak üzere sponsorlarla beraber çalışarak, gömleklerin 6,700 tanesini nehir
üzerindeki üç şamandırayı bağlayan 3
mil uzunluğundaki bir kabloya astılar.
Spor ve okul üniformalarından oluşan
gömlekler daha sonra bölgedeki okullara verilecek.

KUZEY İRLANDA
[5] Londonderry
Rotary Kulübü
ve Uluslararası İhtilafların Araştırma Enstitüsü, Mayıs ayında DerryLondonderry'de 3 gün süreyle, bölgede
gerginliklerin azaltılmasına yol açan
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Dünya genelinde
nüfusun 3'te biri

internete
erişebiliyor.

4

Good Friday anlaşması anısına bir barış konferansı düzenledi. UR
2012-13 Başkanı Sakuji Tanaka, eylemciler, politikacılar, girişimciler, Rotary Barış Gönüllüleri, Nobel ödülü
sahibi kişiler, ve Rotaryenler, çeşitli
konuşmalar, panel oturumları, barış
yapıcı üst düzey eğitimler ve Kuzey
İrlanda'da sosyal adalet konusunda
bir tiyatro gösterisi için biraraya geldiler. (Bu konu Kasım- Aralık 2013
sayısının Uluslararası Rotary'den Haberler bölümünde kapsamlı olarak yer
almıştır)

RUSYA FEDERASYONU
[6] 2011
yılında beratını aldıktan
sonra gerçekleştirdiği ilk uluslararası projede, Grozny Rotary kulübü,
Çeçenistan'da yıllardan süren ihtilaflar ve çatışmalar sonucu ortaya çıkan

istikrarsızlık, zorunlu göçler, ve
yüksek oranda işsizlikten etkilenmiş olan ailelere yardımda
kullanılmak üzere, Kaliforniya'nın Del
Mar Rotary kulübünün bölge bağış
fonlarını aldı. Kulüp bu fonlarla kışlık elbiseler, ayakkabılar satın aldı ve
nefes alma sorunu olan genç bir kızın
ameliyat edilmesini sağladı.

[7]

AFGANİSTAN
İtalya'nın Ascoli Piceno Rotary
Kulübü, 2090. bölgedeki 15 kulübün
liderliğini üstlenerek, Afganistan'ın
üçüncü büyük şehri olan
Herat'daki 150 yataklı bir
çocuk hastanesine destek
sağladı. Kulüp tıbbi ekipmanlar ve eğitim malzemeleri satın alıp Afganistan'a
gönderdi. Hastane bölgedeki tek pediatrik tesis olarak hizmet veriyor.
İtalya'nın Afganistan'da görevli askeri

birliği 2013 yılının Ocak ve Haziran
aylarında söz konusu malzemelerin
hava nakliyesini sağladı ve hastaneye teslim etti.

Çeçenistan'da
nüfusun

%50si

günde 1
dolardan az
gelir elde
ediyor

YA
[8] KKAMBOÇ
anada'nın
Ontario eyaletindeki
Gravenhurst Rotary
kulübünün sürekli projelerinden olan
Wheels for Learning, Kamboçya'da
ihtiyacı olan çocuklara bisiklet ve ihtiyaç malzemeleri temin ediyor. 2012
ve 2013 yıllarında ülkeye yapılan hizmet seyahatlerinde, Rotaryenler ve
7010. bölgedeki konu ile ilgili dostlar
güçlerini birleştirerek 2,328 bisiklet,
1,231 sivrisinet cibinliği ve 4 ton pirinci Kamboçya'nın kırsal kesimlerindeki
aileler teslim ettiler. Ekip bu yıl da 800
adet bisiklet temin etmeye çalışıyor.
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2014-15 Dönem teması belli oldu

U

luslararası Rotary’nin
Asamblesi Ocak ayında San Diego şehrinde
yapıldı. 2014-15 döneminde organizasyonun başkanlığını üstlenecek
olan C.K. Huang, “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” temasını seçtiğini
açıkladı, toplantıya katılan dünyadaki Rotary bölgelerinin guvernörleriyle görüşlerini paylaştı.
Huang temanın seçiminde Konfiçyusun bir sözünden etkilendiğini
belirtti: “Oturup karanlığa lanet okuyacağınıza, bir mum yakın”.
Taiwan’ın Taipei Rotary kulübü
üyesi olan Başkan Huang, asambleye katılan 537 guvernör ve eşleri ve
partnerlerine “Dünyada bir çok problem var, yardım bekleyen bir çok insan
var. Bir çok kişi ‘Yapabileceğim hiç bir şey yok’ diyerek oturup
beklemeyi tercih ediyor. Bu arada her şey karanlıklara gömülüyor. Rotary’nin yolu Konfiçyus’un yoludur. Rotary’nin yolu
bir mum yakmaktır. Ben bir mum yakarım, siz bir mum yakarsınız, 1,2 milyon Rotaryen birer mum yakarlar. Hep birlikte dünyayı aydınlatırız” diye seslendi.
“Rotary’yi hizmetlerimizle nasıl ışıldatacağımız size kal12 - R O T A R Y D E R G İ S İ / O C A K - Ş U B A T 2 0 1 4

mış” diyen Huang, Rotaryenlerin
kendi güçlerinin nerede olduğunu
bildiklerini, toplumun ihtiyacının
ne olduğunu bildiklerini ve yardımın nasıl yapılabileceğini bildiklerini belirtti.
Asamble’de Huang üyelik ile
ilgili fikirlerini de paylaştı. Hedeflerini açıklarken, daha fazla kadın,
daha fazla yetişkin gencin üyeliğe
katılmasını ve toplam Rotaryen sayısının da 1,3 milyona ulaşmasını
arzu ettiğini söyledi. Tüm Rotaryenlere seslenen Huang, Rotaryenlerden eşlerini, aile fertlerini ve
arkadaşlarını Rotary’ye katılmaya
davet etmelerini istedi.
“Güçlü kulüpler kurmak için liderliği ele almalıyız” diyen Huang,
bunun yeni üyeler temin edilerek sağlanabileceğini ifade
etti.
Çocuk Felci konusuna da değinen Huang, mevcut ivme
ile Rotary’nin çocuk felcini 2018 yılında sonlandırmaya
doğru hızla ilerlediğini söyledi: “Çocuk felcini yok ettiğimiz
zaman - ki bunu gerçekleştireceğiz - kendimize bir organizasyonun büyük işler yapabileceğini ispat etmiş olacağız. Ve bun-

dan sonra ele alacağımız meydan okumalarda da, yapmayı hedefleyeceğimiz daha büyük işler için gerekli birikimi kazanmış
olacağız. Dünyaya sonsuza kadar sürecek bir hediye armağan
etmiş olacağız.”
Huang, çocuk felcine karşı savaşı sürdürerek, yerel toplumlarda örnek teşkil ederek ve üyeliğimizi genişleterek
Rotary’nin her zamankinden daha fazla parlayacağını ümit
ettiğini söylüyor.
“Temamız ‘Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın’. Ancak bu temadan da öte bir şeydir. Rotary’de nasıl yaşadığımız, Rotary’de
nasıl düşündüğümüz, nasıl hissettiğimiz ve nasıl çalıştığımızdır”
diyen Huang, “Bu, hizmet götürdüğümüz her gün, her kulüpte, her bölgede ve her ülkede nasıl farklılık yarattığımızdır” diye
sözlerini bitirdi.
Uluslararası Asambleye 2420. bölgeden GLDG Müfit Ülke ve eşi Sema,
2430. bölgeden GLDG Korhan Atilla
ve eşi Aylin ile 2440. bölgeden GLDG
Mecit İsce ve eşi Oya katıldılar. Üç bölgemizin guvernörleri dönem temasının
bölgelerdeki kullanımının “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” olarak kullanılması konusunda anlaştılar.
Açılış oturumunda Huang’ın konuşmasından sonra fikir
alışverişinde bulunan guvernör adayları, açıklanan temanın
motive edici bir yaklaşım olduğunu, basit anlatımıyla Rotary
mesajını iletmede kolaylık sağlayacağını belirttiler.
Asamblede yer alan konular arasında, Rotary’nin markalaşması konusu da ele alındı. Bir organizasyonun başarısının
markasının tanınmışlığı ve ürünlerinin kalitesine bağlı olduğuna değinilerek Mercedes-Benz, Coca-Cola, ve LG gibi
markaların, amblemlerinin görüldüğü an ismi çağrıştırma
yaptığı vurgulandı. Bu nedenle Rotary’nin Güçlendirilmesi
girişiminin logoyu yenilediği ve kim olduğumuz, ne yaptığımızı daha net ve tutarlı bir mesajı iletmeye çalıştığı ifade
edildi.
Uluslararası asamblenin süresince, 2014-15 döneminde
görev alacak guvernörler, eğitim malzemeleri, posterler, video
grafikler, fotoğraflar, ve yenilenmiş olan görünüm ve sunumlar konusunda bilgi edindiler.
Asamblede Terry Caster ve eşi Barbara’nın çocuk felci için
yaptığı 1.1 milyon dolarlık bağış da açıklandı. Bireysel bağışların en büyükleri
arasında yer alan
bu bağış, Gates
vakfının bire iki
eşleşme sözü ile
ile Rotary Vakfına
3,3 milyon dolar
katkı sağlayacak.
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Suriye’de görülen çocuk felcine karşı
aşılama kampanyası başlatıldı

S

uriye’de Çocuk Felci vakalarının görülmesine üzerine, Suriye ve komşu ülkelerde çocuk felci aşılama kampanyaları yapıldı. Uluslararası Rotary, bu
konudaki hassasiyeti nedeniyle tüm
bu ülkelere gerekli desteğin verilmesini organize etti. Özellikle Rotary
bölgeleri ve kulüpleri olan Suriye’ye
komşu ülkelerde, Rotaryenlerin desteği ile başarılı aşılama kampanyaları düzenlenmiş oldu. 23 Aralık günü
ikinci aşılama kampanyası başladı. O
gün bir günlüğüne Adana’ya giderek
bizzat bu kampanyayı yerinde izledim. İkinci aşılama kampanyası bu
kez 11 ilde yapıldı. Sizlere gözlemlerimi ve sahada çalışan yetkililerle
yapmış olduğum görüşmelerin özetini sunuyorum.
1- Sağlık Bakanlığının geçmiş yıllarda alışageldiğimiz yapısından çok
daha farklı, çok daha iyi organize olduğunu gözlemledim.
2- İkinci aşılama kampanyasının
gerçekleştiği, 11 ilde de döner sermaye gelirleri ile ihtiyaç duyulan sayıda
minibüs ve binek oto kiraladıklarını
bu nedenle aşılama personelinin ulaşımı ile ilgili hiç bir sorun yaşamadıklarını tespit ettim.
3- Aşılama personeli konusunda 11 ilde de bakanlığın koordineli
bir şekilde o il içinde ve çevresindeki
sağlık meslek liseleri ve yüksek okulları, tip fakülteleri ve benzer eğitim
kuruluşlarından stajyer veya kadrolu elemanlarından destek aldıklarını
gördüm. Bu şekilde aşılama personeli
konusunda da hiç bir zorluk çekilmediği görüldü.
4- Özellikle günümüzde çok yaygınlaşan yemek fabrikalarından, bakanlığın talebi ile muntazam ve stan-

GDG Malik Aviral
Ulusal Polio Komitesi Koordinatörü
dart kumanya temin edildiğini ve bu
imkanın istisnasız tüm 11 ilde uygulandığını tespit ettim.
5- Tüm ekipler oluşurken bir tecrübeli uzman, yanına bir stajyer, ya
da daha az tecrübeliyi bir araya getirdiklerini izledim. Bu organizasyonu
tüm 11 ilde benzer şekilde yaptıklarını ifade ettiler.
6- Tüm sağlık ocaklarının, aile
hekimlerinin bu konuda bilgilendirildiklerini, hepsinin bu konuda seferber olduğunu gözlemledik. Özellikle aile hekimliği mekanizmasının
bu aşılama periyodunda çok büyük
yararlarının olduğu ifade edildi.
7- Oluşturulan ekiplerde hiç bir
şekilde aşılar için soğuk kap sorunları olmadığını ifade ettiler. Çünkü
artık günümüzde, yine geçmişle karşılaştırma yapılırsa soğuk kap üretimi konusunda bir sıkıntı çekilmediği
ve bunun yansıması olarak da soğuk
kap temininde bir sorun olmadığı
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gözlemlendi.
8- Gezdiğimiz evlerde annelerin
çocuklarının ikinci kez aşılanmaları ile ilgili çok bilinçli olduklarını,
aşı kartları ile ilgili, aile hekimleri ile
ilgili, sağlık ocakları ile ilgili, bir önceki aşılamayı yapan ekipler ile ilgili
son derece bilinçli hareket ettiklerini gözlemledim. Bu gezdiğimiz evler içinde, gelir ve eğitim seviyesi ve
yaşam şartlarının çok düşük ailelerin de olduğunu ifade etmek isterim.
Buna rağmen anneler cin gibiydi.
Halk sağlığı doktoru, “Merak etmeyin
Malik bey, diğer şehirlerde de bundan
farklı değil” demesini açıkçası doğru
kabul ediyorum. Hem apartman modeli evler, hem de tek katlı, gece kondu tipi evlerin olduğu varoşlar gezildi.
9- Daha önceki yıllardaki kampanyalardan çok iyi biliyorum, hatırlıyorum ama, bu konuda tereddüdü olan guvernörlerime şu bilgiyi de
vermek isterim. Bir kez daha aşı yaptırmak konusunda tereddüt eden, ağlayan, naz yapan çocuklara “Balon”

Çocukları aşıya alıştırmak için Rotary şeker ve balon dağıttı

ve “Şeker”in ne denli etkili kandırma
malzemesi olduğuna şahit oldum.
Aşı yaptırmamak için ağlayan, kaçan,
annesinin arkasına sığınan çocuğa
balon ve şeker verdiğimizde nasıl yumuşadığını ve aşı yapılmasına müsaade ettiğini, bu bir günlük süre içinde
defalarca şahit oldum. Balon ve şekere verilen paralar yerini bulmuştur,
lütfen bu konuda rahat olunuz sevgili
guvernörlerim.
10- Bir de “Suriyelilerin bulunduğu kampları ziyaret edebilir miyiz, bu
kamplardaki aşılama kampanyası nasıl gidiyor, görebilir miyiz” diye sorduğunda, bunun imkansız olduğunu,
bu kamplara standart görüştüğüm
halk sağlığı doktorlarının, hemşirelerin ve personelin dahi giremediğini,
bu kamplara girişin çok özel izinlere bağlı olduğunu, çok ciddi korunduğunu ifade ettiler. Hemen bunun
yanı sıra, aşılamanın ciddiyeti ve güvenirliği açısından, kamplar dışındaki aşılamadan çok daha ciddi ve düzenli olduğundan şüphe etmememiz
gerektiğini ifade ettiler. Her kampta bir sahra hastanesinin olduğunu,
yeterli doktoru ve hemşiresi olduğunu, özellikle bakanlığın uluslararası
platformlarda hata yapmış olmamak
için çok dikkatli davrandığını belirttiler. “Kamplar dışındaki Suriye’liler,
normal bizim halkımızla aynı aşılama
güvencesini sahipler” şeklinde ifade
kullandılar.

ÇOCUK

FELCİNE
SON
Şimdi Bitiriyoruz

11- Birinci aşılama kampanyasına
1,100,000 çocuk, ikinci aşılama da
da 1,200,000 aşılamayı planladıklarını bir kez daha belirttiler. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ellerinde
yeteri kadar aşı olduğunu, bu aşıları
UNICEF’ten temin ettiklerini ifade
ettiler. Yine gördüğüm kadarı ile sahada çalışan tüm doktor ve tecrübeli
sağlık personeli bu çocuk felci hastalığını dünyadan kökünü kazımak konusunda Rotary’nin ne denli çalıştığının farkındalar ve biliyorlar.
12- Türkiye’de herhangi bir çocuk felci virüsüne rastlanılmamıştır. Dünya sağlık teşkilatının resmi
verilerine göre Suriye sınırları içinde 17 vaka görülmüştür. Türkiye’de
yaşayan Suriyelilerde herhangi bir
virüse rastlanılmamıştır. Ayrıca sağlık bakanlığı yetkilileri, ülkemizdeki çocukların, aşılanma sisteminin
düzenliliği ve oturmuşluğu nedeniyle, “çocuk felcine rastlanılmaması gerekir, rahat olunuz” şeklinde ifade kullanmışlardır.
13- Rotary vakfından sağlanan
50.000 ABD doları karşılığında alınan balon ve şekerler ve son periyottaki bölgelerimizin ilave katkıları temin edilen promosyon malzemeleri
sahaya iletilmiş ve kullanılmaktadır.
En kısa süre içinde Rotary Vakfının gönderdiği paranın proje dosyası kapatılacaktır. Bu arada her iki

kampanya için açılan bölgeler ortak
hesabına, ülkemiz Rotaryenlerinin
sağladığı bağışlarla da balonlar ve şekerler alınmıştır. Türk Rotaryenlerinin çocuk felci konusunda ki duyarlılığı takdire şayandır. Balon ve şeker
temininde, yurt içi Rotaryenlerin ve
yurt dışı Rotary vakfını katkısı toplam 200,000 TL yi bulmuştur.
“Rotaryen olmaktan gurur duyuyorum” cümlesini her zaman çok önemsemişimdir. Bana vermiş olduğunuz
bu görev nedeniyle bir kez daha kendi kendime doğrulamama neden oldunuz. Rotary organizasyonu mükemmel üstü, olağan üstü bir organizasyon. Şükürler olsun ki böyle bir
organizasyonun üyeleriyiz.
Bu görevimi yapma konusunda en
başta bana destek veren tüm üç bölge
dönem guvernörlerime, görevlendirdikleri çocuk felci komite üyelerine,
bölgelerin vakıf komitesi başkanlarına, Uluslararasında görevli geçmiş
dönem direktörüm ve gelecek dönem
direktörüm, Zon Polio Komitesi Koordinatörüm, Zon Vakıf Koordinatörü yardımcım, sizlere çok teşekkür
ederim. Ayrıca huzurlarınızda, Ankara Rotary ofisindeki personelimize
ve diğer bölge ofis personellerine çok
teşekkür ederim.
Tabii ki en büyük teşekkür de
Türk Rotaryenlerine...
❏❏❏
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Üyelik aidatlarımız nerelere harcanıyor?

K

ulübünüze üye olmak size kaç paraya mal oluyor? Belki bu soruya kolay cevap verebilirsiniz. Peki üyelik aidatınız neleri kapsıyor? Bu
o kadar da net olmayabilir.
Bir çok Rotaryen, ödedikleri aidatın bir kısmının kulüp ve bölge masraflarını ve Uluslararası Rotary’nin dünya
genelindeki operasyonlarını fonladığını biliyordur. Çok az
kişi bu fonlamanın altyapısı hakkında bilgi sahibidir. Rotaryen olarak ürettiğimiz hizmetlerin keyfini sürebilmek
için, aidatlar en önemli ve en büyük gelir kaynağıdır ve bu
nedenle önemlidir.
Bu sayımızda, 2013 Yasama Konseyi tarafından onaylanmış olan yıllık 1 dolarlık aidat artışını da dikkate alarak, verdiğiniz aidatların nereye harcandığına ait sıkça sorulan soruları cevaplıyoruz.
Toplam üyelik aidatımın ne kadarı UR’ye
gitmektedir?
Halen UR’nin aidatı 53 dolardır. Dünyanın
hangi bölgesinde olduğunuza bağlı olarak bu rakam toplam üyelik aidatınızın %4 ile 14’üne tekabül etmektedir. Aidatınızın geri kalan kısmı,
öncelikle kulüp ve bölge giderlerini, yemekleri ve
The Rotarian dergisi ya da bölge dergisine aboneliğinizi kapssamaktadır.
UR’nin aidatları neden artmaktadır?
UR Yönetim Kurulu, artış olmadığı takdirde
beş yıllık bir projeksiyon kapsamında 2018 yılında Rotary’nin harcamalarının, gelirlerinin 9 milyon dolar üzerine çıkacağını gördü. Önümüzdeki üç yıl, aidatların her yıl 1’er dolar arttırılması
sonucu giderler yine gelirlerden fazla olacak ama
açık daha küçük gerçekleşecek. Artış, Uluslararası Rotary’nin tasarruf sandığı olan olağan yedekler
(genel fazlalıklar) fonunun tüzükteki zorunlu seviyesini koruyor ama hizmetlerdeki azalmayı önlemiyor.

Uluslararası
operasyonlar

Yönetişim ve
yönetim
Finans

2012-13
döneminde
harcamalar
Bilgi teknolojisi,
operasyonlar ve
yönetim

Programlar ve
üyelik hizmetleri

Neden harcamaları azaltma değil de aidatların artışı
tercih ediliyor?
Bu soru sadece Rotary için değil, diğer filantropik kurumlar için de sıcak bir konudur. ABD’nin en büyük üç kâr
amacı gütmeyen yardım kurumu, kamuya açık bir şekilde
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belirttikleri gibi kendilerinin tasarruf yönünden değerlendirilmemeleri gerektiğini söylediler. Etkinin kritik faktör
olduğu konusunda hemfikir olduklarını açıkladılar. Aynı
şekilde, harcamalardaki ciddi azalmanın, Rotaryenler, kulüpler ve bölgeler için azalan hizmet anlamına geleceği ve
bunun da hizmet verdiğimiz toplumlardaki etkiyi azaltacağı düşünülüyor. Rotary bu nedenle harcamaları yakın
bir şekilde denetleyip kontrol ederek, dikkatli bir şekilde
kesinti yapıp, yatırımları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirecek. Örneğin, sanal alemde artık bir çok toplantı yapılıyor. Rotary’nin veri merkezi, yazılım geliştirme bölümü ve
bazı işlem ve proses bölümleri maliyetin daha düşük olduğu Indiana Eyaletinin Pune şehrine taşındı. Ama büyümek ve organizasyonu geliştirmek için, Rotary’nin kadro
ve teknoloji yatırımları devam ediyor.

İnsan kaynakları,
hukuk ve denetim

Yazışma ve iletişim

Aidatların haricinde Rotary’nin ne tür gelir kaynakları
var?
Aidatlar gelirlerin %65’ini oluşturuyor. İkinci büyük
gelir yatırımların geri dönüşünden elde ediliyor. Rotary
ayrıca yayınların satışından, uluslararası konvansiyon ka-

yıt gelirlerinden, telif hakları, lisans gelirleri ve merkez
Evanston’da bulunan dünya merkezinin bir kısmının kiraya verilmesinden gelir elde ediyor.
Rotary finansal olarak sağlıklı mı?
Evet. Uluslararası Rotary’nin “olağan yedekler”i tüzükte
belirtilen hedefin üstünde bulunuyor ve bütçesi de dengede. 2011 ve 2012 döneminde, UR Yönetim Kurulu olağan
yedeklerden 15 milyon doların organizasyonun büyümesi ile ilgili stratejik girişimler için harcanmasını onayladı.
Bunun 10 milyon doları önümüzdeki üç yıl içinde harcanmak üzere ek halkla ilişkiler bağışları, yeni bir iletişim planı, Rotary’nin yeni görsel kimliğinin yaratılması ve
organizasyonun sosyal ağlardaki mevcudiyetinin genişletilmesi için ayrıldı. Yönetim Kurulu ayrıca 3 milyon doların bölgesel üyelik geliştirme planlarının oluşturulması
ve uygulanması için, 2 milyon doların da diğer girişimler
için harcanmasını onayladı. 2013 yılında Yönetim Kurulu,
ihtiyaç duyulduğu takdirde 2 milyon doların stratejik ve
operasyonel harcamalar için de kullanılabileceğini karara
bağladı. Bu stratejik harcama, Rotary’nin promosyonu için
önemli ve organizasyonun geleceği için kritik olan üyelik
geliştirmeye destek sağlayacak.
UR, Rotary Vakfına destek için özel bir çaba gösteriyor
mu?
Arada sırada, Yönetim Kurulu Vakfa finansal destek
için olağandışı tedbirler alabilir. Örneğin, UR, son iki yıl
içinde PolioPlus için olağan yedeklerden Rotary Vakfına
10 milyon dolar katkıda bulundu. Bu taahhüt sonucu, Vakıf, Bill & Melinda Gates Vakfından 50 milyon dolar bağış sağladı.
Aynı ölçekteki organizasyonlar ile bizim maliyetlerimizin mukayesesi ne gösteriyor?
Rotary’yi diğer uluslararası hizmet organizasyonları
ile mukayese etmek zor. Ancak, Rotary Vakfının finansal performansı, yardım derneklerine rating veren çeşitli
ajansların değerlendirmeleri arasında bulunuyor. Örneğin
Amerika Birleşik Devlerlerinde, Vakıf bir çok rating kuruluşundan yüksek puan alıyor. Charity Navigator vakfa en
yüksek derecesi olan dört yıldız veriyor. Vakıf, Better Business Bureau’nun Wise Giving Alliance (Akil Bağış Birliği) tarafından belirlenmiş yardımların hesap verilebilirliği
konusundaki 20 standarda uyuyor ve şeffaflığa olan taahhütünü gösteren Guide Star Exchange’de gümüş seviyede
katılımcı konumunda bulunuyor. Rotary’nin Gates Vakfı
ile olan partnerliği de, hesaplarının düzgünlüğü ve itibarının bir başka güçlü teyidini teşkil ediyor. ❑

Bölgelere göre aidatların altyapısı
Rotary kulüpler arasında bir anket
yaparak dünya genelinde üyelik maliyetinin
dağılımının nasıl olduğunu belirledi
Kuzey Amerika
Kulüp aidatı
Bölge aidatı
UR aidatı
Dergi aboneliği
Yemekler
Orta ve Güney Amerika
Kulüp aidatı
Bölge aidatı
UR aidatı
Dergi aboneliği
Yemekler
Sahra altı Afrika
Kulüp aidatı
Bölge aidatı
UR aidatı
Dergi aboneliği
Yemekler
Asya
Kulüp aidatı
Bölge aidatı
UR aidatı
Dergi aboneliği
Yemekler
Batı Avrupa
Kulüp aidatı
Bölge aidatı
UR aidatı
Dergi aboneliği
Yemekler

19%
5%
6%
2%
68%

32%
9%
10%
5%
44%

34%
9%
14%
5%
38%

36%
7%
6%
3%
48%

28%
2%
4%
6%
60%

*Veriler 2009 yılında yapılan bir anketten alınmıştır.
Rakamlara vakfa yapılan katkılar
hizmet projeleri ve gençlik programları,
ve diğer kulüp harcamaları dahil değildir.
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Başkana destek

Her yıl Rotary’nin yıllık faaliyet raporu üyeleri
Başkan’ın harcamaları konusunda bilgilendirir. Son beş
yılda UR, Başkan adına ortalama olarak yılda 652,800 dolar ödeme yaptı. Bu rakam, başkanın tüm seyahat masrafları, başkanın seçmiş olduğu tema, halkla ilişkiler, konut
ve taşınma masraflarını içermekte.
Bu rakam oldukça yüksek. Peki Rotary’ye ne faydası
var? Şimdiki başkanımız Ron D. Burton, ısrarla başkanın
makamının, onu dolduran kişiden daha büyük olduğu konusunu vurguluyor. Bunun kanıtı olarak, UR başkanının
bir toplantıya katılmasının Rotary Vakfına yapılan bağışları arttırdığını, (Singapur’da katıldığı toplantı sonrası vakfa 600,000 doları aşan bağış yapılması), Rotary’nin
inşa ettiği bilinçlenme, ve üyelerin esinlenme ve liderlik
olarak aradıkları birisini bulmuş olmalarını gösteriyor.
“Bunun benimle ilgisi olmadığını ama Rotaryenlerin başkanlık pozisyonu için duydukları sevgi ve saygıyla ilgili olduğunu biliyorum” diyen Burton, “Bir çok yere davet ediliyorum.
oraya gitmek için zaman ve maliyeti değerlendiriyoruz ve en
fazla insanı toplayabileceğimiz ve üyelerin Rotary’den daha
fazla heyecanlanacakları mesajıları verebileceğimiz yerleri öncelikli olarak seçiyoruz. Uluslararası Rotary Başkanı’nın bugüne kadar gitmediği yerlere de gitmek önceliklerimiz arasında” diyor.

İster Illinois eyaletinin küçük bir kasabasındaki mısır
patlatma festivali olsun, ister Dünya Ekonomik Forumu,
Uluslararası Rotary Başkanı organizasyonun dış temsilcisi olarak algılanıyor. Başkan Rotary’yi dünya sahnesinde
temsil ediyor ve bir çok yerde medyanın dikkatini çekerek,
Rotary hizmetlerinin reklamının yapılmasını sağlıyor.
Rotaryenler bu makam için kaynak sağlıyorlar ve bu
nedenle makamdaki kişiden çok şey istiyorlar. Burton’ın
durumuna gelince, 20 Haziran 2012’de başkan yardımcılığı görevini yapmak için evinden ayrıldığı günden beri
sadece 49 günü evinde geçirebilmiş. Bu günlerin 24’ü de
uçakta uyuyarak geçmiş.
Burton, “Başkan Yardımcısı olarak 216,000 mil uçtum
ve bu yıl daha fazla uçacağım. Bu sadece uçaklarla ilgili kısım” diyor. Seyahat yorucu olabiliyor ama Burton ailesi,
Evanston’da oturarak global bir organizasyona esin kaynağı olunması ve motivasyon aşılanmasının mümkün olmadığını düşünüyor.
Tabi başkanın, fiyatlandırma ile ölçülemeyecek kazanımları da var: Hayatta bir kez böyle bir organizasyonun
lideri olmak ve dünyanın her tarafında Rotaryenlerle tanışmak.
Burton bunu şöyle açıklıyor: “Rotary’nin soyut idealinin
insani şekillenmesi oluyorsunuz. Bu büyük bir onurdur.”

Rakamlarla Başkanın seyahatleri
Uçulan Mil: 250,000

Ziyaret Edilen Ülke: 51
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Verilen Söylev: 150

BİR ROTARY EL KİTABI

GLOBALOUTLOOK

‘ÇOCUK FELCİNE SON’ YARIŞINDA ROTARYENLERİN REHBERİ
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ÇOCUK
FELCİ
NASIL
SONLANDIRILIR

Ç

ocuk felcine son ne anlama geliyor?
Dünyada raporlanan vaka sayısını sıfıra
indirmek ana hedef ama bu dünyanın çocuk
felcinden sonsuza dek arındırılmış olmasının
bir garantisi değil. Global Çocuk Felcini yoketme
Girişiminin (GPEI) oyun sonu stratejisi, çocuk felcini
2018 yılında yoketmek için uzun vadeli planı
detaylandırıyor. Bu sayımızda, kamu sağlığı
konusunda uzman olan Ciro de Quadros ile, çocuk
felcinin yok edilmesinin son etaplarını konuştuk; Oyun
sonu stratejisinin dört hedefini gözden geçirin; çocuk
felcine son girişiminde meydan okuma için neler
yaptığımızı araştırın. Çocuk felcinin yok olduğunu
belirlemede kritik adım olan gözlemi anlatın. Görevi
sonlandırmak için size neler düşüyor öğrenin.
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UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

SABİN AŞI ENSTİTÜSÜ
İCRA KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI

CIRO
DE QUADROS
İLE BİR SÖYLEŞİ

C

iro de Quadros kamu sağlığı konusunda
dünyanın önde gelen otoritelerinden.
Epidemiolog olan Ciro, Habeşistan’da çiçek,
Amerika kıtasında çocuk felci, kızamık ve
kızamıkçığın yokedilmesinde önemli rol
oynadı. Washington D.C.’de yaşıyor veJohn
Hopkins Üniversitesi ve George Washington
Üniversinde profesörlüğü yanı sıra Global
Çocuk Felci Yoketme Girişimi bağımsız
denetim kurulunun üyesi görevini yürütüyor.
İlk kez Brazil Rotàrio’da yayınlanan
söyleşisinden yapılan aşağıdaki alıntılarda,
çocuk felcine son girişiminin son etabı, Rotary’nin rolü ve edinilen
tecrübelerin, başka hastalıkları yoketmede nasıl yardımcı
olabileceği konusundaki fikirlerini bizlerle paylaşıyor.

ILLUSTRATIONS BY OTTO STEININGER

Çocuk felci virüsünün hala endemik olduğu ülkelerde
yarattığı temel meydan okuma nelerden oluşuyor?
Hali hazırda temel meydan okuma, Nijerya, Pakistan ve
Afganistan’da programın yönetim konuları ile ilgili görülüyor.
Özellikle bu üç ülkede, bilhassa kuzeydoğu Nijerya, ve kuzeybatı
Pakistan’daki sosyal ihtilafların yarattığı karışık ortamda
aşılama yapanların güvenliği önemli bir sorun olarak
karşımıza çıkıyor. Pakistan’da yeni yapılan seçimlerden sonra
hükümetin bu konuyu nasıl çözeceği de açıklığı kavuşmadı.

1980’li yıllarda, Pan Amerikan Sağlık Örgütü
(PAHO)’nun çocuk felcini yoketme çalışmalarında
liderlik yaptınız. O yıllarda neden kızamığı değil de
çocuk felcini seçtiniz?
Çocuk felcinin seçilmesi, o zaman hükümetlerin de bu konuya
ilgi duyması nedeniyle oldu. Bir çok ülkede zaten hastalığın
bulaşmasını önlemişti. Bu nedenle çocuk felcini seçmek daha
anlamlı geldi. Zaman bu seçimde haklı olduğumuzu gösterdi
çünkü çocuk felcinin Amerika kıtasında yokolmasından sonra,
hükümetler bölgede kızamık ve kızamıkçığın başarılı bir
şekilde yokedilmesi konusunda önemli çalışmalar yapabildiler.

Rotary bu işe nasıl karıştı?
PAHO’nın çocuk felcini yoketme kararı, Rotary’nin aynı konu
ile ilgilenmesi dönemiyle örtüştü. Bu hedefe ulaşabilmek için
nasıl beraber çalışabileceğimizi Rotary ile tartıştık.

Çocuk felcinin Amerika ve Batı Pasifik’te kolayca yokedilmesini bu bölgede yeterli kaynak olduğu nedeniyle
açıklamıştınız. Ayrıca, son yıllardaki kaynak eksikliğinin
strateji değişiklikliğine zorladığı ve çocuk felcine son
kampanyasında ertelemelere neden olduğunu söylediniz. Acaba bu tür bir tepkinin sonucu mu? Yani
ertelemelerin, bağış yapanların sayısının azalasına neden olduğunu söylemek mümkün mü?,
Ş U B AT
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ÖNCELİKLİ
SORUNLAR
VE BUNLARI
YENMEK
İÇİN
NE YAPIYORUZ

(1)

İSTİKRARSIZLIK Pakistan ve Nijerya’da yardım için

çalışanlara saldırılardan sonra, hükümetler ve
Rotary’nin partner organizasyonları, sağlık görevlilerinin
güvenliği için operasyonlara başladılar. Nijerya’da, virüsün
yayılmasını önllemek için denge sorunu olan bölgelerdeki
çocuklara yönelik güvenlik duvarları oluşturuldu. Sağlık
ekipleri, güvenlik görevlileri ile müşterek planlar hazırlayarak
çocukları aşılamak için tehlikeli olarak nitelenen bölgelere
genelde azami iki günü geçmeyecek şekilde operasyonlar
düzenliyorlar. Pakistan’ın başkenti Karachi’de aşılama
kampanyaları sırasında kapı kapı dolaşan ekipler polisler
tarafından korunuyor. İstikrar olmayan başka bölgelerde,
aşılama ekipleri terörist saldırılarına uğramamak için polis
eskortunda minivanlarla dolaşıyorlar.

(2)

TOPLUMUN İLGİSİZLİĞİ Çocuk felcini yoketme
çalışmalarına destek için, Afganistan’da “Çocuk Felcine
Son BENİM SORUMLULUĞUMDUR” sloganı kullanılıyor. Nijerya’da,
Gönüllü Toplum Hareket Ağı, Tsangaya adındaki Kuran okuları da
dahil olmak üzere dini gruplar ve liderlerle ortaklıklar
düzenliyerek, yüksek risk altında bulunan bölgeleri hedefliyorlar.
Nijerya’nın ünlü şarkıcı ve aktörlerinden Sani Musa, Rotary polio
elçisi olarak, kamuoyu oluşturma ve karşı çıkan grupları ikna
etme konusunda çalışmalar yapıyor. Aşılamayı cazip hale
getirmek için gıda ve diğer ihtiyaçları içeren yardım da yapılıyor.
Pakistan’da, Ulusal PolioPlus komitesi, riskli bölgelerde yerel sivil
toplum örgütleriyle ortaklaşa çalışarak, aşılama ve diğer sağlık
müdahalelerini gerçekleştiriyor.
2 2
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Bu tavşana kaç tazıya tut yaklaşımı. Bir yandan kronik hale
gelen kaynak eksikliği program için hep engeller yarattı.
Diğer yandan ise hedeflere ulaşamamış olmak destekçiler
arasında endişelerin doğmasına neden oldu. Şimdi ise,
programın tarihinde ilk defa, Bill Gates tarafından
yönlendirilen Abu Dhabi toplantısı, bu girişimi sonuna kadar
destekleyecek olan kaynakların büyük bir kısmının garanti
altına alınmasını sağladı. Artık kaynak eksikliği mazereti diye
bir şey kalmadı. Bu nedenle yukarıda bahsetmiş olduğu
problemler uygun bir şekilde ele alındığı takdirde, program
hepimizin arzu ettiği şekilde sona erecektir.

1988’den beri, Çocuk Felcine Son programı için
yaklaşık 10 milyar dolar harcandı. 2018 yılında
konulan ve hastalığın tamamen yokedilmesini
öngören hedefe için 5,5 milyar dolar daha
harcanması gerekiyor. Bu rakam, bugüne kadar
harcanmış olanın yarısından fazla. Oyunu sona
erdirmek için yapılacak olan harcamalar,
başından beri yapılan harcamalardan neden daha
fazla?
Genel olarak bu tür programların en zor kısmı olan son
aşamalarında kaynakları arttırmak zorunludur. Güvenlik,
lojistik, uzak noktalara ulaşım ve işbirliği yapmayan toplum
engellerini aşmak gerekmektedir.

Global bir hastalıkla savaşmak bize neler öğretti ve
gelecekte benzer problemler için öğrendiklerimiz
bize nasıl yardımcı olabilir?
En önemli ders, bu ölçüde bir programın, gerekli kaynak
ihtiyacını karşılayacağınızdan emin olmadan girilmemesi
gerektiği. Stratejiler sürekli olarak değerlendirilmeli ve bu
sayede, gerekli değişikliklerin yapılmasının sonuçları
etkilememesi sağlanmalıdır.

Abu Dhabi’de 2013 yılında yapılan Global Aşı
Zirvesinde, 4 milyar dolarlık seviyeye ulaşıldığını
açıklamıştınız. Şu ifadeyi kullandınız: “Çocuk Felcine
son artık bir kamu sağlığı programı değil, diplomatik
bir programdır.” Bunu biraz açıklar mısınız?
Çocuk felcini sonlandırmak için iyi bir plan, üst seviyede bilimsel
ve teknik destek ve gerekli kaynağa sahibiz. Karşımıza çıkan ve
bizi zorlayan sorunlar, güvenlik, terörizm, ve sosyal engellerdir.
Hedefe ulaşmak için, gerekli diplomatik uzmanlığımızı kullanarak
bu programa karşı çıkanlarla diyalog başlatmanın yollarını
denemeliyiz.

Çocuk felcinde hedefe ulaşıldıktan sonra, dünyada
yokedilecek başka hastalıklar var mı?
Çocuk felcinden sonra, kızamık ve kızamıkçık konusuna el
atılabilir. Bu iki hastalık da Amerika kıtalarında yok edilmiştir.

Global Çocuk Felcini Yoketme Girişiminde Rotary’nin
rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sadece yapmış olduğu büyük maddi katkı ile değil, ama
hükümetler nezdinde yaptığı savunuculukla, ve Rotaryenlerin
aşılama kampanyalarında ortaya koydukları aktif girişimlerle
Rotary bu girişimde çok önemli bir partner olduğunu
göstermiştir.

Kendi ülkeniz olan Brezilya’da dahil olmak üzere,
bir çok insan için çocuk felci geçmişte kalmış ve
artık tehdit oluşturmayan bir konudur. Böyle
düşünenlere nasıl cevap verirsiniz?
Bugün dünya küçük bir köy gibidir. Çocuk felci bu dünyanın
herhangi bir köşesinde görüldüğü takdirde, ne kadar gözden
ırak olursa olsun, hiç bir ülke hastalıktan tamamen kurtulmuş
sayılmayacaktır. n

(3)

HESAP VEREBİLİRLİK Polio endemik olan üç ülke de,

(4)

ATLANAN ÇOCUKLAR Akılda kalan haritalar yerine,

(5)

YETERSİZ FONLAR Rotaryenler dünya genelinde

toplum sorunlarına cevap vermek ve etkin aşılama
ekipleri oluşturmada kendilerine has yaklaşımları kullanıyorlar.
Nijerya’da, geleneksel liderler ekipleri seçiyorlar. Çocuk felcine
rastlanmayan Güney Nijerya’da yaşayan Rotaryenler, kuzeydeki
aşılama kampanyalarını denetliyorlar. Hindistan teknik destek
sağlayarak, kendi aşılama kampanyalarından edindiği
tecrübeleri, Nijerya’ya bu konuda uzman ekipler göndererek
destek veriyor. Afganistan, yüksek risk taşıyan bölgelere teknik
desteğini arttırarak tam zaman çalışan aşılama yöneticileri
atamış bulunuyor. Pakistan’ın İslamabad şehrinde, yüksek risk
taşıyan bölgelerdeki sorunlar ile ilgili zirve toplantısı düzenlendi.
Rotary de burada çocuk felci ağı oluşturan merkezler açarak yeni
doğanlar ve çocukların rutin aşılanmalarını sağlarken, çocuk felci
konusunda toplumu bilinçlendiriyor.

sağlık çalışanları artık satelit resimlerini kullanarak
yerleşim yerlerini tespit ediyorlar ve birçoğunda göçebe
insanların yaşadığı dağbaşı gibi erişimi zor bölgelere erişimin
sağlanmasını temin ediyorlar. Pakistan’daki en büyük meydan
okuma, Kuzey ve Güney Veziristan’da federal yönetim altındaki
kabile bölgelerinde, militan liderlerin 2012 yılının Haziran
ayında çocuk felci aşılamasını yasaklamasına karşı sürdürülüyor.
Bir çok insan aşılama yaptırması durumunda hayatından endişe
ediyor. İhtilaf nedeniyle bir çok aile de bölgeyi terketmiş
durumda. Rotary, Pakistan hükümeti, UNICEF ve Dünya Sağlık
Örgütü beraberce çalışarak bu toplumsal hareket esnasında
aşılanmayan aileler ve çocukları, bütün tren istasyonlarında ,
otobüs duraklarındaki mobil araçlarla ve sınır giriş çıkış
noktalarında günde 800-1000 kişiyi aşılıyorlar. Yakın zaman
önce, Pakistan uluslararası havaalanlarında oluşturduğu
noktalarda çocukları aşılamayı kabul etmiş bulunuyor.

hükümetler, özel ve kamu sektörü nezdinde her
seviyede temas kurmaya çalışarak , dünyada çocuk felcini yok
etmek için gerekli mali desteği sağlamalarını ikna etmeye
çalışıyor. Gerekli olan 5,5 milyar doları temin etmek için
savunuculuk kritik rol oynuyor.
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ÇOCUK FELCİNE SON

GPEI oyun sonu stratejisinin dört ana hedefi

(1) Bulaşımı durdurma

Hindistan, çocuk felcini durdurmanın en
zor olduğu ülke olarak kabul edilirdi, ancak inovasyon ve sıkı
çalışma sayesinde üç yıldır vaka görülmüyor. Oyun sonu stratejisi bu
başarılı plan üzerine inşa ediliyor ve 2014 sonunda polio virüsünün
bulaşmasını tamamen önlemeyi hedefliyor. Bu plan, polio virüsünün hızlı
tespiti, üç endemik ülkede tüm çocukların aşılanması, bağışıklık
seviyesinin yüksek tutarak ithal virüs yoluyla gelebilecek salgınların
önlemesi ve yeni salgınlara hızlı müdahale ederek aşılama yapanların
güvenliğini sağlanmasını içeriyor.

sistemlerini güçlendirmek ve oral polio aşısını
(2) Aşılama
inaktive edilmiş versiyon ile değiştirmek

Yeni plan polio ve
diğer hayat kurtarıcı aşıların teslimatını GPEI’nin en iyi uygulama ve
altyapısını kullanarak daha güçlü bir dağıtım sistemi oluşturulmasını,
bunu herkesin aşılanmasını sağlamak için kurulmuş olan küresel bir
kamu ve özel sektör organizasyonu olan GAVI Alliance ile yapmayı
öngörüyor.
Oral çocuk felci aşısı, düşük maliyeti, uygulama kolaylığı ve toplumda
pasif bağışıklılık yaratması nedeniyle tercih edilen aşı türü oldu.
Zayıflatılmış canlı virüsten yapılan bu aşı, bağırsaklarda çoğalıyor ve
özellikle kötü sanitasyon şartlarının olduğu bölgelerde, dışkılarla yayılıyor
ve yokoluncaya kadar başkaları için de muafiyet sağlıyor. Ender rastlanan
durumlarda ise, dışkıyla atılan virüs, mütasyonla daha güçlü olarak
ortaya çıkıp bulaşabilen, salgınlara ve felce yol açan vahşi yapıya
kavuşabiliyor. Çocuk felcinde sona gelinirken, GPEI’ın hedefleri arasında
rutin aşılama systeminin içine en az bir doz inaktive edilmiş polio aşısı
katmak bulunuyor. Bunun uygulanması daha zor olmasına rağmen, ölü
virüsten yapıldığı için mütasyon ve enfeksiyona neden olmuyor.

(3)Kontrol ve sertifikasyon

Bir bölgenin çocuk felcinden
arındırılma sertifikası, üç yıl vaka görülmemesine bağlı.
Gerçekten polio olmadığının tespiti ise çok hassas bir gözlem sisteminin
sürekli testler yapması ile belirleniyor. Bu bölgelerde virüsün serbest
kalıp salgına yol açmaması için aşı üretiminin güvenli yapılması,
araştırma ve teşhis kurumlarının bulunması gerekiyor. Şimdiye kadar
Batı Pasifik, Avrupa ve Amerika kıtaları çocuk felcinden arınmış bölge
sertifikası aldı. Güney-doğu Asya’nın da bu yıl sonunda alması bekleniyor.
Geriye sadece Afrika ve Doğu Akdeniz bölgeleri kalıyor.

(4)Çocuk felcinin destanını planlayın

Son 25 yılda, GPEI
milyonlarca gönüllü ve sağlık çalışanı eğitti. Dünyadaki en
marjinal ve etkilenebilir kitlelere ulaştı ve eşi bulunmayan, aşıyla
önlenebilir diğer hastalıklarla savaşta da yardımcı olan ve insani
felaketlerde yardıma koşan bir küresel gözlem ve eylem ağı oluşturdu.
Bu şablonun paylaşımı ile, sadece çocuk felci yokedilmeyecek, başka
sağlık ve kalkınma girişimlerini destekleyen bir destan yaratılmış olacak.
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ÇOCUK FELCİNİN
TAKİBİ

G

özlem, çocuk felcine son girişiminin temelini teşkil
eder; o olmadan, polio virüsünün nerede ve nasıl
dolaştığını tespit etmek imkansızdır. Akut flasid felç
– bir kol ya da bacakta hissedilen ani sarkma veya hisssizlik
– bebekler ve çocuklarda çocuk felci enfeksiyonunun en
karakteristik semptomudur, ve bölgelereki şartların
denetlenmesi, polio virüsünün tespiti için uygulanan
standartdır. Sağlık görevlileri, yeni vaka tespiti ve
poliovirüsünün ithalini belirlemek için bu dört gözlem
adımını uygularlar:

1

Bir sağlık görevlisi akut flasid felci bildirir Gözlem
zincirindeki ilk halka, sağlık kurumlarında çalışanlardır. 15
Virüsün tipinin
15 yaşın altındaki çocukların kol ve bacaklarında sarkık, Virüsün tipinin
belirlenmesi.
belirlenmesi.
hayat emaresi olmayan durumları rapor etmek
sorumluluğu onlarındır. Kamu sağlığı çalışanları, periyodik
olarak riskli toplumlarda çocuk felci vakası olup olmadığını
tespit için ziyaret ederler. Sağlık görevlilerinin az olduğu
bölgelerde, eczacılar, şifa veren kişiler, dini liderler felçli
çocuklar hakkında bilgi göndererek bu vazifeyi ifa ederler.
Bu kategorideki bölgelerde, akut flasid felcin nasıl
göründüğünü ve potansiyel vakaların nasıl rapor
edilmesini anlatan posterler, yerleşim birimlerinde
yaşayanları uyarır.

Ayağında felç olan
çocuğu rapor edin.

24-48 saat ara
ile alınmış iki
gayta örneğini
teslim edin

2

Görevliler gayta örneklerini alarak bunları analiz için sevkederler

Çocuk felcinden şüphe edildiği zaman, bir doktor, hastanın,
cansız kol ve bacak veya paralitik çocuk felci ile ilgili başka
emaresi olup olmadığını tespit için comple bir fiziki inceleme
yapar. Akut flasid felçin bir çok nedeni olabilir. Bunun için,
cansız uzvu olan çocukların gaytaları, felcin başlamasından
sonraki 48 saat içinde polio virüsü için test edilir. Virüsün
değişimini belirlemek için 24 ve 48 saat ara ile iki örnek alınır
ve analiz için gönderilir.

nin
nin
i.i.

Uzmanlar haritada virüsün yerini belirleyip aşılama stratejisi yaratıyor

Virologlar gayta örneğinden polio virüsünün tipini belirledikten sonra, bilim
adamları ek testler yaparak başlangıç noktasını tespit ederler. Virüs genomunun belli bir kısmının silsilesini çıkardıktan sonra, sonuçları değişik coğrafi
bölgelerde daha önce yapılmış referans silsile tespitleri ile karşılaştırılıyor. Eşleşme bulunduğu zaman ve yeni virüsün kesin bir noktaya bağlandığı belirlendikten sonra, bilim adamları bölgeler arasında, ve sınırlar arasında nasıl geçiş yaptığını belirleyerek daha yaygın bir duruma dönüşmemesi için gerekli uygun
aşılama stratejilerini detaylandırırlar.

4

Poliovirüsünün
coğrafi
orijininin
belirlenmesi.

Aşılama
stratejilerinin
belirlenmesi.

Çocukların
aşılanması.

Virüsün
genomunun
referans örneği
ile mukayesesi.

3

Çocukları
tekrar aşılayın.

Bilim adamları polio virüsünü izole ederler

Çocukta
felc
tespiti.

Gayta
örnekleri
testi .
İki hafta
bekleme.

Bilim adamları gaytadan alınan hücre
örneklerini özel bir işleme tabi tutarak bir
inkübatöre yerleştirirler. Bu kültür hücreleri iki
hafta boyunca polio virüsünün gelişimi açısından
incelenir. Virüs tespit edildikten sonra, virologlar
bunun aşıdan mı yaksa tabiattan mı
kaynaklandığını belirlerler. Ender de olsa aşının
yapsında kullanılan türlerin genetik olarak
mütasyona uğrayıp virüs oluşturmasına
rastlanıyor. Tabii polio virüsü izole edildikten
sonra, virologlar bunun hangi tip olduğunu tespit
eder. Çocuk felcinin endemik olduğu ülkelerde,
sadec tip 1 ve tip 3 virüse rastlanmaktadır.

Çocukları
aşılamaya
devam edin.

ÇOCUK
FELCİNDEN
ARINDIRILMIŞ
DÜNYA

Çocuk felci
durumu yok.

Mutad aşılama kampanyalarına devam.
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EYLEM YAPIN}

1

O Y U N S O N U P L A N I bize bağlı. Rotaryenler, bundan sonra hiç bir
çocuğun, felcin etkilerinden acı çekmemesi için sonuna kadar savaşmaya
kararlı oldukları konusunda söz verdiler. Sizin de yapabileceklerinizden
bazıları aşağıda yer alıyor:

BİLİNÇLENME YARATIN İmza

kampanyası düzenleyerek, sosyal
medyada PolioPlus’ın hikayesini
anlatarak, fon yaratma kampanyası
düzenleyerek ya da yerel medyaya sizin
çocuk felci hikayenizi anlatarak çocuk
felci savunucusu olun. Çocuk felcini
sonlandırmada siz önemli bir güçsünüz.

3

ELİNİZİ UZATIN

2

FON YARATIN Rotary ve

Bill & Melinda Gates Vakfı Global Çocuk
Felcine Son Girişiminin kritik son
etabında ortak çabalarını arttırıyorlar.
2013 - 2018 arasında, Gates Vakfı çocuk
felcine son için her Rotaryenin 1 dolarlık
katkısına 2 dolar ekleyecek (yılda 35
milyon doları geçmemek kaydıyla).
Katkınızı endpolionow.org dan
yapabilirsiniz.

4

Toplumunuzda hedeflerimize
yakınlık duyan kurumlar ve
organizasyonları tespit edin ve
onlardan maddi ya da ayni destek
talebinde bulunun.

SAVUNUCU OLUN Seçilmiş

görevlileri kulübünüze davet edin,
faaliyetler katarak desteklerini
sağlamaya çalışın ve ilgi
gösterenlere teşekkür edin. Dünya
çocuk felcinden kurtuluncaya
kadar çabaları destekleyin.
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Rotary 2440. bölge kendi ofisine taşındı

R

otary 2440. Bölge Federasyonu kendi ofisine taşındı. Yeni ofisin açılış
kurdelesini Rotary 2440.
Bölge Başkanı Esat Kardıçalı, geçmiş ve
gelecek dönem başkanlarından Güneş Ertaş, Selim Yeğen ve İsmail Rodoplu ve Aydın Işık birlikte kestiler.
Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı bölgedeki Rotary faaliyetleri açısından her şeyde olduğu gibi tesisin de her
kanalda ve her konuda gelişmeleri getirdiğini ifade etti. Kardıçalı, “Nasıl spor dalında tesis yoksa futbol, basketbol ve voleybol
gibi takım oyunlarını oynayamazsak, çocuklara öğretemezsek, çalışma ofisi olmazsa da
planlı çalışmakda zorlanırız. Çok uzun yıllardır kendimize ait bir ofisimiz yoktu. Oysa
ki ofis bizim için çok önemli. Biz eğitim ağırlık çalışıyoruz. Eğitim yapabilmek için de
bir yere ihtiyacımız vardı, şimdi ona sahip
olduk” dedi.
O C A K - Ş U B A T 2 0 1 4 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 27

KULÜPLER’DEN HABERLER

2440. bölgenin ilk küresel bağışı gerçekleşti

B

ildiğiniz gibi, Rotary Vakfı’nın
rilere dayandırabileceğiniz ölçülebilir projeler
Süreyya Perçin
bağış yapısı, “Geleceğin Vizyonu”
seçiniz. Projenin verileri kolay değerlendirilip
Konak Rotary Kulübü
planı çerçevesinde yeni bir düzene
analiz edilebilmeli. Yukarıdaki hususlar proBaşkan - 2013-2014
kavuştu. Temelde bölge bağışları, küresel baje dosyanız tamamlandıktan sonra uygulamalı
ğışlar ve paket bağışlar kapsamında üçe ayrılan düzende,
olarak UR tarafından talep edileceğinden, uygun
2440. bölgenin ilk küresel bağışı gerçekleşti.
olmaması durumunda aylarca süren emeğinizin
Behçet Uz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kliniğine yüçöpe gitme riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
4. Seçilecek ekipman için tedarikçi tarafından en az
rüme özürlü çocuklar için fizik terapi ve rehabilite cihazı7-8 yıl yedek parça ve teknik servis desteğinin venın kliniğe bağış projesi Mayıs 2013 te başladı.
rileceğinin garantisini alınız.
16 Ocak 2014 tarihinde de 51,700 USD olan pro5. Projeniz için maddi katkı sağlayacak özellikle
je bedeli kulübün banka hesabına Rotary Vakfı tarafınuluslararası kulüp ve bölge bulmak işin en zor tadan gönderildi. Başkanı olduğum Konak Rotary kulübü,
rafı. Bunun için Ülkeler Arası Komiteler , Rotary
“ fon yaratarak” bu proje için sadece 13,000 TL kaynak ile,
Küresel Bağış sitelerinden http://www.matching115,000 TL lik bu projeyi gerçekleştirdi.
grants.org/global/ veya konvansiyonlardan istifa1’e 10 gibi muhteşem bir kaynağın yaratılmasını sağlade edilebilir. Ancak en iyi kaynak yıllar boyu dost
yan Rotary’nin küresel gücüdür.
edindiğiniz kardeş kulüpler olduğu kanaatindeAncak, burada anlatmak istediğim ana tema, projenin
yim.
içeriğinden ziyade, projeyi gerçekleştirirken küresel bağış
Yaklaşık 7 ay süren proje süresince edinilen bilgi ve tecrehberi ve yöntem dokümanlarında yazmayan edindiğim
rübeyi bir sayfaya sığdırmak mümkün olmadığı için yubilgi ve tecrübeleri sizlerle paylaşmaktır.
karıda öne çıkan önemli hususları paylaşmaya çalıştım.
Öncelikle genel hatları ile küresel bağış uygulamasını
Umarım yapacağınız projelere katkı sağlar.
çok başarılı buldum. Neden? Rotaryenler tarafından yaRotaryen Sevgi ve Saygılarımla
pılan bağışlar, küresel bağış formatında çok iyi bir denetim
Not: Aldığımız bir son dakika haberine göre, Konak RK Küresel Bağış Prove sistematik ile güvence altına alınmış. Eski uygulamadajesi Almanya’da örnek proje seçildi. Almanya’da 200’ün üzerinde Rotaryen’in
ki (eşleşmiş bağış) küçük projeler yerine, toplumda ses gekatıldığı 1820. Bölge Yarıyıl Değerlendirme Toplantısında panel konusu olarak
tirecek yüksek bütçeli ve süreklilik arz eden projeler desörnek proje Konak Rotary Kulübü’nün Küresel Bağış Projesi seçildi. Proje suteklenmekte. Tamamen internet üzerinden gerçekleştirinumunu, Konak RK Küresel Bağış Uluslararası Ortağı olan Kassel-Hofgeismar
len sistemin her ne kadar bugün uygulama alanında birçok
Kulübü gerçekleştirdi.
aksaklıkları olsa dahi, eminin ki zaman içinde bunlar da
giderilecek ve daha kurumsal bir yapı sergilenecektir.
Tavsiye ve görüşlerimi de sıralayabilirim;
1. Proje dosyasını hazırlayıp takip edecek,
iletişimi sağlayacak kişi (Primary Contact) konuya hakim, ileri seviyede İngilizcesi olan, özveri ile zamanını ayıracak kişilerden seçilmelidir.
2. Süreklilik “sustainability”, küresel bağış
projelerinin temelini oluşturuyor. Bunu
her fırsatta duyacaksınız. Dolayısı ile
aşağıdaki paragraftaki kriterleri de
kapsayan proje seçimlerinde süreklilik
sağlayabileceğinizden emin olduğunuz
projelerden seçmeniz çok önemli.
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Bandırma RK 5. Tarım Panelini tamamladı

B

andırma Rotary Kulübü bu yıl 5.sini düzenlediği “Sürdürülebilir Yenilikçi Tarım ve Hayvancılık” konulu tarım panelini 18 Aralık Çarşamba
günü gerçekleştirdi. 324 bölge çiftçisinin katıldığı panelde konuklar, Rotaryenler, basın ve öğrencilerle birlikte yaklaşık 400 kişi konferans salonunu doldurdu. Bandırma Rotary Kulübü’nün önderliğinde düzenlenip, Bandırma Ticaret Borsası, Bandırma Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bandırma Ziraat
Odası, Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Bandırma 827
Sayılı Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi ve Bandırma Muhtarlar Derneği’nin de
destek verdiği “5. Sürdürülebilir Yenilikçi Tarım ve Hayvancılık Paneli”, Bandırma Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Bandırma Rotary
Kulübü Başkanı Kurtuluş Temur ve Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit
Sezgin’in açış konuşmalarının ardından Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metehan Yılgör’ün moderatörlüğünde
panel başladı. Panelde, Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Harun Baytekin, Dr. Fatih Kahrıman, Ziraat Mühendisi Savaş Aksoylu, Dr. Orhan
Karadağ ve Dr. Hülya Hanoğlu üreticilere bilgiler verdiler. Bandırma Belediye
Başkan Yardımcısı Dursun Mirza, Akasal Belediye Başkanı Üstün Taşdemir,
Bandırma Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü O. Sefa Uyar başta olmak üzere
kalabalık bir üretici topluluğunun izlediği panelde üreticilerin çeşitli sorunlarına da yanıtlar verildi.

Demirtaş RK Baraklı Köyü Toplum Birliğinde diş taraması
gerçekleştirdi

D

emirtaş Rotary Kulübü, 26 Kasım 2013 tarihinde Baraklı Köyü Toplum Birliğinde diş taraması gerçekleştirdi.

Sivil Toplum dayanışması

D

okuz Eylül Rotary Kulübü “Sen de gel” Derneği Kurucu Başkanı İbrahim Betil’i konuk etti. Kaya Prestije Otel’de gerçekleştirilen toplantıda Betil “Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk” üzerine bir konuşma yaptı.
Betil konuşmasında Türkiye’de basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve adalet sisteminin yapılan istatistikler sonucu dünya ortalamasının çok gerisinde olduğunu söyledi.
75 milyonluk Türkiye’de 101 bin adet Sivil Toplum Kuruluşu olduğuna dikkat çeken Betil, sivil anlayışın gelişmemesinin devletin baskıcılığından kaynaklandığını ileri sürdü. Yardımlaşma oranının dünya ortalamasının yüzde 45 olduğunu ifade eden Betil, Türkiye’de bu oranın yüzde 30’larda kaldığını belirtti.
“Sen de gel” derneğinin görevinin sosyal ve ekonomik anlamda en az gelişmiş
ülkelerde insani kalkınma projeleri geliştirmek olduğunu anlatan Betil, son 2
yılda 50 bin insana ulaştıklarını ve 325 bin dolar yardım sağladıklarını kaydetti.
Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Fatih Akçiçek de kendileriyle aynı amaca hizmet eden bir dernekle bir arada toplantı düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ege RK Behçet Uz Çocuk Hastanesi yararına İdil Biret
konseri düzenledi

E

ge Rotary Kulübü 28 Aralık 2013 tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde Behçet Uz Hastanesine Küresel Bağış ile cihaz alımı
projesine katkı sağlamak üzere bir Konser düzenledi. 1,350 kişilik salonun tamamının dolduğu gecede sanatçı İdil Biret’e Meslek Hizmet Ödülü de verildi.
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Gündoğdu RK hasta çocukları sevindirdi

G

ündoğdu Rotary Kulübü 2 Ocak 2014 tarihinde Ege Üniversitesi Tülay
Aktaş Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkolojisi Servisinde yeni yıl kutlaması yaptı. Çocuklara çeşitli armağanlar verilerek yeni yıl pastası kesildi.

Göztepe RK’nden eğitime destek

G

öztepe RK, bu yıl eğitime destek projelerine ağırlık veriyor. Kulüp bu
maçla İzmir Okutan İlköğretim Okuluna Bilgisayar ve Projeksiyon cihazı temin etti.

Gündoğdu RK ‘Hoşgeldin Bebek’ projesi

G

ündoğdu Rotary Kulübü, Hoşgeldin Bebek Projesi kapaamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yeni doğum yapmış annelere 17
adet bebek seti, 4 adet süt pompası, bebek bakım broşürleri hediye etti.

İzmir Rotary Kulübü
Liselerarası Güzel Konuşma Yarışması finali
Yaşar Üniversitesi’nde yapıldı

U

“Su ve Hijyen”i resmettiler, kazandılar

G

ündoğdu Rotary ve Rotaract Kulüpleri tarafından İsmet Yorgancılar
Ortaokulunda bu yıl 2. si düzenlenen Resim Yarışması sonuçlandı.
Okulun Özel Eğitim Sınıfındaki tüm öğrencileri ödüllendirildi.
Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Banu Şahinoğlu, bu yılki teması “Su ve
Hijyen” olan yarışmanın sonucunda Özel Eğitim Sınıfındaki tüm öğrencilerin
ödüllendirilmesinin yanı sıra ana sınıfı ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamının da
mansiyon ile ödüllendirildiğini söyledi. Diğer ödülleri 2 kategoride topladıklarını
ifade eden Şahinoğlu, “5. 6. 7. ve 8. sınıflarda da ilk üçü seçtik. Bu yıl 2. sini gerçekleştirdiğimiz bu yarışmayı sonraki dönemlerde de düzenlemeyi düşünüyoruz. Çocukların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.
Yarışmanın sonucunda birinciler tablet bilgisayar, ikinciler fotoğraf makinası, üçüncüler kol saati ile ödüllendirilirken mansiyon alan ana sınıfı ve 4. sınıf öğrencilerine MP3 hediye edildi. Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin de tamamı
da resim defteri ve boya kalemi ile ödüllendirildi.
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luslararası Rotary 2440. Bölge, İzmir Rotary Kulübü tarafından bu
yıl 47. kez düzenlenen Liselerarası Güzel Konuşma Yarışması’nın finalleri 17 Aralık 2013 Salı günü Bornova’da Yaşar Üniversitesi’nin Toplantı
Salonu’nda yapıldı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Murat Barkan, İzmir İl Milli Eğitim Ortaöğretim Müdürü Süleyman Yetişkin, Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat
Kardıçalı, yanı sıra çok sayıda öğrenci de izleyici olarak katıldılar.
İzmir Valiliği ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile düzenlenen yarışmaya İzmir ilinde bulunan 28 lise ve dengi okul seçtikleri bir öğrenci ile katıldı. Güzel konuşma yarışmasının ön elemeleri 3 Aralık 2013 tarihinde İzmir
Wyndham Otel’de yapıldı ve on lise finale kaldı.
Elemelerden sonra 17 Aralık 2013 günü son üç yıldır geleneksel şekilde
Yaşar Üniversitesi salonlarında final yarışması yapıldı. Final yarışmasının konuşma konusu “Bugün beni dinlemeye geldiniz. Sizlere çok teşekkür ederim. Gelecekte sizler gibi bir meslek sahibi olacağım. Kendimi daha iyi yetiştirmek ve topluma yararlı bir vatandaş olabilmek için sorumluluklarımı
ve beklentilerimi size anlatacağım: ...”diye başlayan ve içeriğini gençlerimizin
dolduracağı bir cümle idi.
Final yarışmasında birincilik ödülünü Çağdaş Varol (Balçova Anadolu Lisesi), ikincilik ödülünü Ege Ötenen (Atakent Anadolu Lisesi) ve üçüncülük ödü-
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lünü Güneş Hasgören (İzmir Özel Türk Anadolu Lisesi) kazandı. Gençlerimiz
ödüllerini, birincilik ödülünü Bölge Başkanı Esat Kardıçalı, ikincilik ödülünü
İzmir İnnerwheel kulübü Başkanı Burçin Kipman, üçüncülük ödülünü İzmir İl
Milli Eğitim Ortaöğretim Müdürü Süleyman Yetişkin ‘in elinden aldılar. Değerlendirmeler yapılırken Yaşar Üniversitesi Müzik bölümü genç yeteneklerinden
4 violonsal sanatçısı Melis Şengüler, Burak Özkan, Simay Soydan, Hakan Hürkan Şahin keyifli bir müzik sunumu yaptılar. Heyecanla sonuçları beklerken
nefis bir müzik arası izleyenleri çok mutlu etti ve rahatlattı.
Güzel Konuşma Yarışması’nda birinci olan öğrenciye üç adet Cumhuriyet
altını, ikinci olan öğrenciye iki adet Cumhuriyet altını ve üçüncü olan öğrenciye
bir adet Cumhuriyet altını ödül verildi. Birinci gelen öğrencinin öğretmenine
de bir adet Cumhuriyet altını hediye edildi. Başarı belgeleri ve plaketleri verildi. Yaşar Üniversitesinin hazırladığı tanıtım paketleri de verildi.
İzmir Rotary Kulübü Başkanı Sevgi Postoğlu “Güzel konuşma yeteneği, insanların sahip olabileceği en önemli nitelikler arasında yer almaktadır. İzmir
Rotary Kulübü, lise öğrencilerinin güzel konuşma yeteneklerinin gelişmesine
katkıda bulunabilmek amacıyla 1967 yılından bu yana bu yarışmayı düzenlemektedir. Bu yarışmayı 47 yıl önce başlatan çok değerli Rtn. Mücahit Büktaşı‘ı
saygıyla anmak ve Komite Başkanı Şener Muter’i de kutlamak istiyorum” dedi.

Konak Rotary Kulübü Başkanı Süreyya Perçin, kulüp olarak 4 yıl önce
Buca’da kurulan Sürekli Eğitim Merkezi’nin her yıl 200’ün üzerinde kadına dikiş, nakış, kuaförlük, okuma yazma, aşçılık, anne çocuk eğitimi, ev tekstili, ahşap boyama, resim, halk oyunları, takı tasarımı ve aerobik eğitimi verildiğini
söyledi. Perçin, “Konak Rotary Kulübü’nün gururla sürdürdüğü ve geliştirdiği
bu merkezi değerli Bölge Başkanımız Esat Kardıçalı ve 7. Grup Başkanı Erhan
Gökdağ ziyaret ettiler. Kendilerine merkezimizi gezdirip tanıttık. Ayrıca bölge projelerinden afet eylem barınağı içinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan
battaniye, bere ve atkıların bu merkezdeki dikiş bölümü öğrencileri tarafından
üretilerek Rotary içinde ayrı bir sinerji yaratıldığını da anlattık” diye konuştu.

Kordon RK Hasta Çocukları sevindirdi

K

ordon Rotary Kulübü Üyeleri 27 aralık cuma günü Behçet Uz Çocuk
hastanesinde yatan çocuklarla yeni yılın gelişini kutladılar. Hepsine
olmasını istedikleri 5 dileği yazdırarak bu doğrultuda çocukların dileklerini
gerçekleştirmeye çalıştılar.

İzmir RK 2000 Ağaçlık Sakız Ağacı Ormanı oluşturdu

İ

zmir Rotary Kulübü, İzmir Inner Wheel Kulübü ile beraber 28 Aralık
2013 tarihinde 2000 adet Sakız ağacının dikimini gerçekleştirdi.

Kültürpark Rotary Kulübü ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
ortaklaşa Gençlik Eğitim Semineri düzenledi.

K

Konak RK Sürekli Eğitim Merkezi ziyareti

K

onak Rotary Kulübü üyeleri, Rotary Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ve
Başkan Yardımcıları ile birlikte Buca’da Halk Eğitim işbirliği ile kurulan Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret etti

ültürpark Rotary Kulübü Rotaryenleri, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile
ortaklaşa düzenledikleri Gençlik Eğitim Seminerini, EÇEV bursiyeri
70 üniversite öğrencisinin katılımı ile 11 Ocak Cumartesi günü, Işıkkent Eğitim Kampüsü Konferans salonda gerçekleştirdiler.
Gençlik Eğitim Semineri, Rotary Gençlik Projeleri kapsamında düzenlenen bir nevi kişisel gelişim semineridir. Temel amacı üniversite öğrencilerine Vizyon Geliştirme ve Liderlik Eğitimi verilmesidir. İleride bir toplum lideri
olarak yurdun dört bir köşesine yayılacak bu öğrencilerin mesleki, kültürel
birikimlerine katkı koyarak çağdaş bir ufuk kazandırmalarına destek vermek
amaçlanmıştır. Rotaryenlerin EÇEV ile ortaklaşa proje düzenlemelerinin seO C A K - Ş U B A T 2 0 1 4 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 31
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bebi, alanında uzmanlaşmış sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmaktır.
Bu sayede Anadolu’nun her köşesinden gelmiş, EÇEV bursiyeri 70 üniversite
öğrencisine ulaşılmıştır. Amacı gençlerimize hizmet olan bu eğitim seminerinin ilk bacağı 11 Ocak Cumartesi günü, Işıkkent Eğitim Kampüsü Konferans
salonunda gerçekleştirildi. 70 üniversite öğrencisi Topluluk Önünde Konuşmak, Liderin Yaşam Yönetimi, Eleştirel Düşünce Konuları üzerine Ayçe Dikmen, Mine Görgün ve Cansev Sağıroğlu gibi alanında uzman kişilerden eğitim
aldılar.

selamlıyorum” dedi. Düztaşlık’ın konuşmasının ardından Dilek Bağdatlıoğlu
teknoloji sınıfı ile ilgili bilgilendirme konuşması ve sunum yaparken, “Teknoloji
sınıfları gelişmekte olan ülkelerde eğitime katkı ve imkan olarak görülürken,
gelişmiş ülkelerde zeka geliştiren oyun sınıfı olarak hayata geçirilmiştir” dedi.

Marmaris RK, Ahmet Altıntaş Kütüphanesine kitap
bağışladı

M

armaris Rotary Kulübü Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Aralık ayı içerisinde hizmete açılan Ahmet Altıntaş Kütüphanesine temin ettikleri kitapları bağışladı.

Marmaris RK önderliğinde Teknoloji Sınıfı kuruluyor

M

artı Otel’de 11 Ocak 2013 tarihinde yapılan teknoloji sınıfı ile ilgili bilgilendirme toplantısına başta okul müdürleri olmak üzere, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Marmaris Rotary Kulübü
2013-2014 Dönem Başkanı Ferhat Düztaşlık yaptığı açılış konuşmasında kurulacak teknoloji sınıfı için destek isterken, şu ifadelere yer verdi; “Biz Rotaryenler eğitimi, sadece demokratik kültürün gelişmesi için değil, aynı zamanda
da kalkınmanın ve hayat kalitesini geliştirmenin ve çağdaşlığın temel unsuru
olarak görüyoruz.Bundan dolayı, eğitimin etkinliğini, erişilebilirliğini ve fırsat
eşitliğini sağlamak üzere kamu kaynaklarının tahsisinde temel önceliği eğitime
yapılacak yatırımlara verilmesini istiyoruz.Türkiye’nin en önemli zenginliği olan
genç nüfusunu en yetkin bir şekilde, uluslararası arenada söz sahibi olacak
şekilde yetiştirmeliyiz. Bizler eğitim düzeyini yükseltme çalışmalarına ilaveten,
okullarımızı çağın teknolojik gereklilikleri ekseninde donatmamız bir zorunluluktur. Temel becerilerin geliştirilmesi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlayacak bir öğretim yapısının oluşturulması
ve ortalama eğitim düzeyinin yükseltilmesi hedeflerimiz olacaktır. Okullarda
çocuklarımıza bilimi, teknolojiyi, özgür düşünmeyi ve sevgiyi bütünleştirip imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zevkli ve de eğlenceli hale getirerek
eğitimde hedeflerimize ulaşmayı amaçlamaktayız. Bu gerçeğin bilinci ile çocuklarımızı uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmayı, araştıran ve sorgulayan, kendi kendine karar verebilen, kararların sorumluluğunu taşıyan, gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren, eleştirmekle kalmayıp, çözüm üreten bir nesil
olarak yetiştirmeye çalışmaktayız. En büyük servetimizin gelecek nesiller olduğuna inanıyorum .Sizlerden dün olduğu gibi bugün de yardımlarınızı kendi çocuklarınız adına bekliyoruz.Bizlerin görevi Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyet ve uygarlık düzeyine çıkarmaktır. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız.
Eğitime yapılan her değerli katkı, kutsal bir bedel, üstün insanlık görevi ve vatan borcu olduğuna inanıyorum. Yaptığımız bu işbirliğinin güçlü ve gelişmiş bir
demokrasi yolundaki yürüyüşümüze güç katması dileklerimle, herkesi saygıyla
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Rotary kulüpleri EÇEV için konser düzenledi

B

alçova, Bornova, Bostanlı, Dokuz Eylül, Ege, Göztepe, İzmir, Karabağlar Çalıkuşu, Karşıyaka ve Kordon Rotary kulüplerinden oluşan 10 kulüp bir araya gelerek Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Ege Çağdaş
Eğitim Vakfı’nın (EÇEV) “Eğitime Destek Geleceğe Umut” projesi yararına konser düzenledi. Geceden elde edilen gelir vakfa bağışlandı.
Grup Allegra’nın sahne aldığı geceyi düzenleyen 10 kulüp adına konuşan
Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Berkay Eskinazi, biletlerin tamamının satıldığını 650 kişilik salonun dolduğunu belirterek, emeği geçen ve destek veren
herkese teşekkür etti.
EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Ertürk ise kendisinin de 14 yıllık bir
Rotaryen olduğunu kaydederek gecenin gelirinin vakfa aktarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. İlköğretimden başlayarak üniversite öğrencilerine kadar her eğitim grubuna burs verdiklerini belirten Ertürk, ayrıca eğitim merkezlerin de satranç, yabancı dil, tiyatro, kısa film, kukla gibi kursları
olduğunu da sözlerine ekledi. Çağdaşlık adına nerede ne varsa; eğitim, bilim,
sanat, okul dışı eğitimleri arttırmaya çalıştıklarını ifade eden Ertürk, bu tür
desteklerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

20 bin fidanlık Rotary Ormanı

R

otary 2440. Bölge Federasyonu ile Ege Orman Vakfı arasında Rotary
Ormanı Projesi için 20 bin fidanlık protokol imzalandı. Rotary 2440.
Bölge Başkanı Esat Kardıçalı, Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Narin, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, Rotary 2440
Toplum Hizmetleri Birliği Başkanı Işıl Nişli ve Bölge Halkla İlişkiler Komite Başkanı Nedim Atilla’nın katıldığı protokol töreninde konuşan Rotary 2440. Bölge
Başkanı Esat Kardıçalı, “Bu yıl bölge olarak bölgeye bağlı kulüplerin faaliyetlerde hediye fidan bağışı yapması temennisiyle 10 bin fidan hedefimiz vardı.
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Fakat temmuz ayından bu yana 10 bin fidanı aştık, yaklaşık 15 binlere ulaştık.
Bugün Ege Orman Vakfı ile 20 bin fidan imza protokolündeyiz. Amacımız 30
Mart 2014 fidan dikim törenine kadar 30 bin fidana ulaşmak” diye konuştu.

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Narin ise “Küresel ısınmaya karşı Rotaryenlerin ormanlaşma adına başlattıkları bu projede
olmaktan dolayı başta Esat Bey olmak üzere tüm Rotaryenlere teşekkür ediyorum. Ormanların büyümesini hedefliyoruz, hedefimiz hep büyüsün 30 binler
50 binler olsun” dedi.

Uludağ RK Okullararası Kros Yarışması tamamlandı

U

ludağ Rotary Kulübü’nün bu sene 7.sini düzenlediği Okullararası Kros
yarışmaları 19 Aralık 2013 tarihinde Bursa Botanik Park’ta başarıyla tamamlandı. Bursa ve civarı okullardan yaklaşık 550 öğrenci 6 kategoride
yarıştı, her kategoriden ilk 4’e girenlere madalya ve özel koşu ayakkabıları verildi. Ayrıca ilk üçe girenlerden 1.’ye 100, 2.’ye 75 ve 3.’ye 50 TL olmak kaydı ile
8 ay boyunca burs verilecek. Dereceye giren okullara kupa ve tüm katılımcılara sertifika verilverildi. Yarış sonunda sponsorlar vasıtası ile tüm katılımcı ve
hakemlere su, limonata, çikolata, havlu, diş fırçası ve macunu hediye edilerek,
tüm yarışmacılara kayıt esnasında arkasında Atatürk, önünde Rotary çarkı
baskılı tişörtler dağıtıldı.

Akran
Arabuluculuk
Projesi Bursa’da
da devam ediyor

Y

eşil Rotary
Kulübü, Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nde yaptırdığı akran arabuluculuk odasını ve eğitim alan öğrencileri
10 Ocak tarihinde ziyaret etti.

Ordu Rotary Kulübü, Opr. Dr. Kenan Uralkan’a Meslek
Hizmet Ödülü verdi

R

otary, iş ve meslek yaşamında en iyiyi, en güzeli ve en doğruyu özendirmek için etik değerlerini bozmaksızın, fedakârlıkla hizmet ederek
mesleki başarıyı yakalamış, ya da mesleğinde özel bir başarı elde etmiş kişilerin topluma ve yaşadıkları çevreye olan katkılarını da değerlendirerek ödüllendirmekte.
Ordu Rotary Kulübü her yıl geleneksel olarak vermiş olduğu Meslek Hizmet Ödülünü bu yıl, toplum sağlığına yapmış olduğu başarılı hizmetlerinden
dolayı Opr.Dr.Kenan URALKAN’a verdi. Opr.Dr. Kenan Uralkan’ın “Meslek Hizmet Ödülü”ü 24 Ocak 2014 Cuma günü Ordu Rotary Kulübü üyelerinin ve eşlerinin yanı sıra, çok sayıda davetlinin katıldığı gecede Uluslararası Rotary
2430. Bölge 6. Grup Guvernör Yardımcısı Alaattin Kuru ve Nilgün Kuru tarafından Gramofon Restaurant’ta düzenlenen gecede takdim edildi.
Başkan Tuğrul Odabaş yaptığı konuşmada “Bugün de burada toplanarak
kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini yerine getirebilmenin onurunu yaşıyoruz. Siz Opr.Dr. Kenan Uralkan meslek hayatınız boyunca yaptığınız
örnek çalışmalar ile hem meslektaşlarınıza hem de bizlere örnek oldunuz. Çalışmalarınızla meslekte yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik ediyor ve özellikle genç meslek sahiplerini yüreklendirerek onların da yararlı işler
doğrultusunda çalışmaları için önder oluyorsunuz. Ordu Rotary Kulübü olarak,
iş ve meslek insanlarına yarattığınız bu onuru, gösterdiğiniz bu ışığı ve hizmet
idealimizi yücelten bu katkınızı şükran ile anıyor ve bugün takdim edeceğimiz
Meslek Hizmet Ödülü ile bu onuru gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz” dedi
ve ödülünü takdim etmek üzere UR 2430. Bölge 6.Grup Guvernör Yardımcısı
Alaattin Kuru’yu davet etti. Alaattin Kuru bu güzel ödülü kendisinin vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Opr.Dr. Kenan Uralkan’ın plaketini takdim etti.
Daha sonra söz alan Opr.Dr. Kenan Uralkan bu ödüle laik görülmesinden
dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ordu Rotary Kulübüne teşekkürlerini
sundu.

Arslantepe Rotary Kulübü, Yaşamları Değiştiren
Konferansların moderatörlüğünü yaptı

M

. Arslantepe Rotary Kulübü 18 Ocak 2014 Cumartesi günü Metropolitan Kulübü moderatörlüğünde yapılan “Yaşamları Değiştiren Konferanslar”ın 4.sünü Malatya Anemon Otelinde gerçekleştirdi. “Okullarda Temiz Su ve Hijyen” konulu, hedef kitlesi öğretmenler olan çalıştaya 70
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kadar konuk kayıt yaptırırken, GDG Murat Öz, İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D.’dan Prof.Dr. Erkan Pehlivan ve TEMA Vakfı Malatya temsilcisi İzzet
Berktaş konuşmacı olarak katkı sağladılar.

Karşıyaka RK’nden Özenli Türkçe Kullanımı etkinliği
Akşam ise yorucu geçen günün yorgunluğu eğlenceli yemek ile atıldı.
Toplantıyı organize edenler, başarılı geçen çalıştay’a katkı ve destekleri için
Ankara Metropolitan ve Malatya Rotary Kulüplerine teşekkür ettiler.

Çocukları tiyatro ile buluşturma projesi devam ediyor
M. Arslantepe Rotary Kulübü “Hedef 10.000 Öğrenci” projesi kapsamında, 08 Ocak 2014 tarihinde, Ankara Ekin Tiyatrosunun, Malatya Sabancı Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelediği, “Nasrettin Hoca” adlı oyunda, Sakarya
İ.Ö.O.’dan 150 öğrenciyi tiyatro ile buluşturdu. 5. yılına giren projede bugüne
dek tiyatro ile buluşan çocuk sayısı 2,750 oldu.

Manisa Rotary Kulübü 30. Yıl kutlama yemeği

2

kasım cumartesi akşamı Manisa Rotary Kulübünün otuzuncu kuruluş
yıldönümü kutlandı. Ortak toplantı şeklinde geçen bu özel geceye 20B
zon Gelecek dönem direktörü Şafak ALPAY da Rotary’ nin Geleceği ile ilgili görüşlerini paylaşarak keyif verdi. Ayrıca etkinliğe Bölge başkanı Esad Kardıçalı
ve Eşi , Gelecek Dönem Bölge Başkanı Mecit İsce ve Eşi, Geçmiş Dönem Bölge
Başkanlarından Gündüz Hekimgil, Faik Tokatlıoğlu ve Eşi, Yeşim Yöney ve Eşi,
Güneş Ertaş ve Eşi, Kulüplerden Sorumlu Bölge Sekreteri Aleaddin Demircioğlu ve Eşi, 6. Bölge Başkan Yardımcısı Hakan Hekimgil ve Eşi, Üyelik Geliştirme Koordinatörü Aslı Musal, 6. Bölge Kulüpleri İzmir Rotary Kulübü, Bornova
Rotary Kulübü, Salihli Rotary Kulübü, Turgutlu Rotary Kulübü, Mansia Rotary
Kulübü Üyeleri ve günümüze kadarki dönemde Manisa Rotary Kulübüne Başkanlık etmiş Roteryenler katıldı.
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K

arşıyaka Rotary Kulübü, Konak Kent Konseyi, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), Türk Dil Derneği ve Ekin Koleji’nin ortaklaşa düzenlediği 13.
çocuk kurultayı Özenli Türkçe Kullanımı Etkinliği, Dr. Selahattin Akçiçek Kültür
ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Kurultaya özel ve devlet okullarından
olmak üzere toplam 10 okulun öğrencisi katıldı.
Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Yasemin Reşitoğlu, özenli Türkçe
kullanımı ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri etkinliğin bu yıl onüçüncüsünü
düzenlediklerini belirterek “Çocuk kurultayını her sene çocukların belirlediği
bir konu başlığını gene çocukların sorunlarının tespiti sonrası çözüm önerileri
şeklinde sunmalarını sağlıyoruz. Devlet ve özel okulları davet ediyoruz. 15 dakika her okul kendi gözünden belirlenen konu başlığında sorun tespiti sonra da
bir 10 dakika da çözüm önerilerini sunuyor. Bu sene de Bölge Başkanımız Esat
Kardıçalı’nın dönem hedefleri içerisinde yer alan “Özenli̇ Türkçe Kullanim”nı
ana başlık olarak seçip kamuoyunda hem devlet hem de özel okulların katılımıyla çocukların gençlerin gözünden dinlemeyi seçtik” diye konuştu.
Hemen hemen her okulun vurgusunun Konfiçyus’un dediği gibi “Eğer bir
ülkeyi ele geçirmek istiyorsanız o’na ilk başta dilini yozlaştırmakla başlayın”
sözü olduğunu sözlerine ekleyen Reşitoğlu, gençlerde büyük farkındalık olduğunu görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.
Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı da çocukların genç yaştan
özenli Türkçe kullanımına duyarlı hale gelmeleri açısından bu çalışmanın önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelecekte bu çocuklarımızın yaratıcı çocuklar olabilmeleri için dillerine muhakkak sahip çıkmaları gerekir. Çünkü
insan her şeyi ana dilinde düşündüğü için referans olarak ana dili olduğundan
kuvvetli bir ana dil eğitimi çok çok önemli. Çünkü gelecekte çocuklarımızın bizi
muasır medeniyetlere taşıyacaklarına inancımız o zaman daha da güçlenecek.
Okullara da bu konunun getirilmiş olması çocuklar arasında bir farkındalık yaratılmış olması bence çok güzel. Bunun topluma daha yaygınlaşması çok faydalı olur o bakımdan bu çalışmayı çok önemsiyorum ve emeği geçen arkadaşlarımızı çok kutluyorum.”

Ankara Metropolitan Rotary Kulübü ve Ankara Bahçelievler
Rotaract Kulübü 3.BARIŞ KONFERANSI’na ev sahipliği yaptı

A

nkara Metropolitan Rotary Kulübü ile Ankara Bahçelievler Rotaract
kulübü, 2430. bölgede 3. Barış Konferansına ev sahipliği yaptılar. 1
Şubat 2014 Cumartesi günü ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde yapılan konferansta Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.E.Nezih

KULÜPLER’DEN HABERLER
Orhon ve Atatürkçü Düşünce Derneği Eski Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Kızgınkaya konferansa konuşmacı olarak katıldılar.

lan ‘’Erken Tanı Hayat Kurtarır’’ Semineri’ni Berna Fidan verdi. Seminere, Erken Tanı Hayat Kurtarır Semineri komitesinde görev alan Sevil Koca ve Alev
Yanık katıldı. Katılımcılara meme kanserinde erken tanıda bulunmanın önemi
anlatıldı.

Başkent Rotary Kulübü Erken Tanı Kolon Kanseri semineri

A

Konuşmaların ardından barış konusunu içeren bir çalıştay yapıldı. Çok
sayıda genç, konferans ve çalıştaya katıldı. Katılımın ücretsiz olduğu konferansta, katılımcılara organizatör kulüpler tarafından öğle yemeği ikram edildi.

Samsun İlkadım ve Eskişehir Yazılıkaya Rotary Kulüpleri
Rotary Toplum Birliklerinin charter belgelerine kavuştu.

S

amsun İlkadım Rotary Kulübü Umur Sakallıoğlu başkanlığında Uluslararası Rotary’e yaptığı başvuru sonucu 30 Aralık 2013 tarihinde Tepeören Rotary Toplum Birliğinin Charter belgesine sahip oldu.
Eskişehir Yazılıkaya Rotary Kulübü ise, çok yeni kurulmuş bir kulüp olmasına karşın Ayşegül Ünügür’ün başkanlığında Rotary Toplum Birliği de kurdu.
Esentepe Mahallesi Rotary Toplum Birliğine de 9 Ocak’ta Charter belgesi ulaştırıldı. Kulüplerimize Rotary Toplum Birlikleri ile yapacakları Projelerde başarılar dileriz.

nkara Başkent Rotary Kulübü, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirme etkinliklerinden birini daha 15 Ocak Çarşamba günü TAV Esenboğa Hava Limanı konferans salonunda gerçekleştirdi. GDB. Prof. Dr. Sedat
Boyacıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen seminerde, “Erken Tanı Kolon Kanseri” konusu ele alındı. Gastroenteroloji uzmanı olan ve uzun süre Türk Gastroenteroloji derneğinde Sayman, Genel Sekreter ve Genel Başkan olarak görev
yapan GDB. Prof. Dr. A.Sedat Boyacıoğlu, aynı zamanda Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda bulunmuş ve Fakültenin Gastroenteroloji Bölümünü kurmuştur. Uzun süre Başkent Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra kendi arzusu ile akademik yaşamdan ayrılan Boyacıoğlu, halen özel
bir hastanede tıbbi çalışmalarına devam etmekte.
Yapılan seminerde, kalın bağırsak kanserinin, sindirim sistemi kanserleri
içinde açık ara ile birinci sırada yer aldığı, tüm kanserler arasında ise, kanserden ölüm nedenleri arasında erkeklerde ikinci, kadınlarda ise üçüncü sırada
bulunduğuna dikkat çekildi. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görüldüğünden,
hastalığın sıklığının yaşla beraber arttığından, 50 yaş üzerinde ise görülme
sıklığının hızlandığından; Kalın bağırsak kanserinin önemli bir özelliğinin, erken tanı, hatta kanser öncesi evrelerde tanı konma ve etkili tedavi imkanlarının bulunduğundan; Erken tanı için radyolojik yöntemler yanında, polip veya
yabancı doku bulunması durumunda erken tanı için kolonoskopinin en elverişli yöntem olduğundan bahsedildi.
Yaklaşık 50 katılımcı ile yapılan seminer katılımcılar arasında ilgi ve takdir
gördü. Sunum sonunda soru-cevap bölümünde katılımcılar çeşitli konularda
bilgilendirildi. GDB.Prof.Dr. A.Sedat Boyacığlu çok arı bir dille, herkesin anlayabileceği şekilde, sunumunu görsel materyallerle de destekleyerek tamamladı.

Samsun İlkadım RK’nden öfke kontrolü eğitimi

S

Güney Rotary Erken Tanı Hayat Kurtarır semineri

G

üney Rotary Kulübü, 5. Erken Tanı Hayat Kurtarır Seminerini Köprülü
TOKİ İlköğretim Okulunda gerçekleştirdi. 17 Ocak Cuma günü yapı-

amsun İlkadım Rotary Kulübü, öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bir projeye imza attı. Genel koordinatörlüğünü kulüp üyesi Berrin Aydın’ın yaptığı Türk Eğitim Derneği Samsun Koleji’nde, “Öfke kontrolü ve şiddetin sonuçları” konularında eğitim verildi.
Ana-Çocuk Sağlığı Komitesinden Roteş Doç. Dr. Murat Yalçın (Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı) geniş katılımlı bir öğrenci grubuna ve öğretmenlerine yaklaşık bir saaatlik güzel bir sunum yaptı.

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

OCAK 1931
1906 yılında yazdığı ‘Kendini
Yönetme Mücadelesi’ adlı
kitapta, Lincoln Steffens Ohio
Eyaletinin Cincinnati şehrini
ABD’nin en kötü yönetilen
şehir olarak nitelemişti.
1931 yılının Ocak ayında
yayınlanan sayımızda,
Elmer H. Dressen, 1930
da tamamlanan Carew
binasının şehre yeni bir ruh
kazandırdığını ve “yolsuzluk ve
kanaatkar” tanımından, etkin
ve verimli bir şehre döndüğünü
yazmıştı. Derginin kapağında
yer alan ve Cincinnati’nin
şehir merkezinde 20’ler ve
30’larda adeta bir devrim
yaratan bu bina, bir arkad,
otel, ofis alanları ve büyük bir
mağaza içeriyordu. 48 katlık
yüksekliği ile Carew Tower
Cincinnati’nin gücünü temsil etmeye başladı.

Clinton’un Küresel Girişimi
Rotary’yi de içeriyor

U

R Başkanı Ron D. Burton,
New York’ta 23-26 Eylül’de
toplanan Clinton Küresel

Girişimi (CGI) organizasyonuna
katıldı ve eski ABD Başkanı Bill
Clinton ile biraraya geldi.
CGI, bu faaliyette dünyanın bir
çok yöresinden, acil problemlerin
çözümü ile ilgili yaratıcı yaklaşımları
konuşmak üzere iş dünyası liderleri
ve insani konulardaki düşünürleri
biraraya getiriyor.
Eylem taahhüdü, CGI’nin anlamlı
küresel meydan okuma konusundaki
tanımlayıcı özelliğini ifade ediyor.
Taahhütler küçük veya büyük, ya
da mali ya da mali içeriği olmayan
şekilde yapılabiliyor. Taahhütlerin
büyük bir çoğunluğu, sektörler arası
ortaklıkların sonucu olarak ortaya
çıkıyor. Bugüne kadar CGI üyeleri
2,500’den fazla taahhütte bulunarak
180 ülkede 430 milyondan fazla
insanın yaşamınında iyileştirme
sağlamış. Parasal değer olarak
hesaplandığında, bu taahhütlerin

Dünya Çocuk felci günü

toplamının 87,9 milyar dolara ulaştığı
tahmin ediliyor.
CGI, taahhütlerin geliştirilmesine
destek veriyor ve bunun için
dialogların, ortaklıkların oluşmasına
fırsatlar yaratıyor. Ancak CGI, eylem
için sadece katalist rolü oynuyor
ve hiç bir zaman taahhütün fiili
uygulamasına dahil olmuyor.

24 Ekim 2013’te dünyanın bir çok ülkesindeki kulüpler, ‘‘çocuk felcine
son’’ logosunu yaygınlaştırmak amacıyla bir çok aktiviteler düzenlediler.
Sadece Hindistan’da 40’dan fazla anıt bina, Çocuk Felcine Son sloganıyla
aydınlatıldı. endpolio.org sitesi 1 milyonun üzerinde sayfa ziyareti sağladı.
Brezilya, Güney Afrika, ve Ukrayna da dahil olmak üzere 15 ülkede, Dünya
Çocuk Felci Günü yayını gerçekleştirildi ve beş gün içinde yayınlanan video
11,000 canlı ve arşiv görüntüsü olarak izlendi.
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Filipinlere acil yardım
İlk Rotary kulübünün 1919’da Başkent Manila’da kurulduğu ve
bugün 800’den fazla Rotary kulübünün bulunduğu Filipinlerde
yaşanan felaket sonrası, dünyadaki Rotary kulüplerinden, adalarda evleri tamamen yok olan Filipinlilere yardım yağıyor.
Başkan Burton da, 34,000 Rotary kulübüne yaptığı çağrıda,
yardımların devam etmesini, ancak esas olanın geleceğin planlarının yapılması olduğuna işaret ediyor. Yıkılan evler, okullar
ve işyerlerinin yerine yenilerinin nasıl yapılabileceği konusunda Rotary’nin tecrübesinin faydalı olacağına işaret eden Burton,
Rotary’nin işinin, ihtiyacı olan insanlara yardım etmek olduğunu
ifade ediyor. Uluslararası yardım kuruluşlarının yöreden ayrılmalarından sonra esas görevin Rotary’ye düşeceğini söyleyen Ron
Burton, şimdiden Filipin Rotary kulüplerinin, su, sanitasyon ve
tıbbi ihtiyaçlar için kolları sıvadıklarını belirtiyor.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,220,115 *
Kulüpler: *............................................................ 34,558
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 140,990
Kulüpler: ................................................................ 6,130
Interact
Üyeler: ................................................................ 370,208
Kulüpler: .............................................................. 16,086
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:........................................................................ 17,526
Topluluk.................................................................. 7,762
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 328
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 30 Mayıs 2013 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların rakamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
2420: Bölge:**
81
2430: Bölge:
88
2440. Bölge:
65
TOPLAM
234
** UR İstatistiklerine göre

Rotaryen Sayısı
2,176
2,225
1,679
6,080

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Sydney, Avustralya, 2014 (1 - 4 Haziran)
Sao Paulo Brezilya, 2015
Seoul, Kore, 2016
Atlanta, Georgia, ABD 2017

Hindistan 13 Ocak’ta çocuk felcindeki
başarısını kutladı

UR

ve çok sayıda Rotaryen, bugünlerde Çocuk felcinde
önemli bir kilometre taşını aşmış olmanın kutlamasını
yapıyor. Yakın bir zaman öncesine kadar vahşi çocuk
felcinin merkezi olan Hindistan, hastalığa rastlanmayan üçüncü yılı
kutluyor.
Son olarak 13 Ocak 2011 tarihinde Batı Bengal’de iki yaşındaki
bir kız çocuğunda çocuk felci vakasına rastlanmıştı. O günden beri
Hindistan’da çocuk felcine rastlanmıyor.
Rotary hizmet organizasyonunun liderleri, 13 Ocak tarihini,
1,2 milyon erkek ve kadından oluşan ve özellikle de Hindistan’daki
122,000 Rotaryenin, çocukların seri aşılanması ile çocuk felcini
yokedebileceklerini ve bunu, bir organizasyonun 1985 yılında aldığı
kararı başarılı bir şekilde uyulayarak gerçekleştirdikilerini gösterdiği
bir kilometretaşı olarak nitelendiriyorlar.
Bu kutlamalar çerçevesinde, Hindistan’da yıllarca süren
mücadele sonrası zafere ulaşmanın sonucu ülkenin bir çok
bölgesinde anıt binalarda ışıklandırma yapıldı. Delhi’deki India Gate
ve Red Fort ve Agra’da binalarda artık Rotary’nin dramatik mesajı yer
alıyor: “Hindistan Çocuk Felcinden arınmıştır.”
Üç yıllık bu başarı, Dünya Sağlık Örgütünün Güney Doğu Asya
bölgesini 2014 yılının ilk çeyreğinde çocuk felcinden arındırılmış ilan
etmesi ile sonuçlanacak. Hindistan hükümeti de bu vesile ile Şubat
ayında çocuk felci zirvesi düzenleyecek.
Rotary yetkilileri, şimdi meydan okumanın, Hindistan’daki
başarıyı, hastalığın endemik olduğu diğer üç ülkeden biri olan
komşu ülke Pakistan’da tekrarlamak olduğunu belirtiyorlar.
Afganistan ve Nijerya hastalığın halen görüldüğü diğer iki ülke.
Virüsün kolay yayılması nedeniyle, endemik olan ülkeler dışında
da çocuk felcine rastlanıyor. 2013 yılında, endemik kabul edilen
ülkelerdeki vaka sayısı 145 iken, endemik olmayan ülkelerde
rastlanan vaka toplamı 224 olarak belirlendi. Tamamen ithal virüsten
kaynaklanan bu durumu önlemenin yolu ise endemik olan ülkelerde
virüsü yoketmekten geçiyor.
Hindistan Ulusal Çocuk Felci Komitesi başkanı Deepak Kapur,
Pakistanlı çocukları korumak ve Hindistandaki başarıyı tekrarlamak
için bu ülkede de çocuk felcinin durdurulması gerektiğini belirtirken,
Hintli Rotaryenlerin Pakistanlılarla ortaklaşa çalışarak, uygulamadan
öğrendikleri en iyi yöntem ve dersleri paylaştıklarını söylüyor.
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Gülerek, Keyif Alarak
Diploma sınavı   

Temizlikçi bir kadın dışardan İlkokul diploması almak için sınava girer.
Tabiat bilgisinden sorular ve cevaplar şöyle:
-Soru: Mide ne iş yapar?
-Cevap: Sindirim yapar, yediklerimizi öğütür.
-Soru: ‘Akciğer ne iş yapar?’
-Cevap: Solunum yapar, bizi yaşatır.
-Soru: Kalp ne iş yapar?
-Cevap: Dolaşım yapar.
-Soru: Beyin ne iş yapar?
-Cevap: Bizim apartmanda kapıcılık yapar.
●●●

Bot kaç para?

Abimiz koyu kahverengi deri, yarım botu alıp kasaya yanaşıyor.
Kasadaki kız botları poşete koyarken, sayın abimiz de soruyor;
- 43 lira değil mi?...
- Kız, ‘Ne münasebet’ der gibi bakıyor ve ‘Bunlar orijinal deri...İndirimli fiyatı 180 lira.’
Abimizin bitiş cümleleri, kızcağızın kopuş anına denk geliyor;
-Olur mu hanımefendi, altında
‘Size 43’ yazıyor...
●●●

Belli bir yaştan sonra

Zenginlik;
Merdivenleri yardımsız çıkabilmektir.
Pencereden bakıp, yoldan geçenleri görebilmektir.
Her akşam kendi kapını kapatabilmektir.
Küçük ve büyük tuvaletini rahat
bir şekilde yapabilmektir.
Saçının okşanmasıdır.
Ağlayabilmek, gülebilmektir.
Özleyebilmektir, özleyecek birisinin olmasıdır.
Güneşin sıcaklığını hissedebilmektir.

Ne demek istediğimi anlıyor musun? Yukardayken, burada aşağıda olmak
istiyorum. Burada aşağıda iken ise yukarıda olmak. (The Rotarian arşivinden)

Yağmurda ıslanabilmektir.
Evde bir ses olmasıdır.
Sevinebilmektir.
Yürüyebilmektir.
Derin bir nefes alabilmektir.
Aranabilmektir.
Telefonunun çalmasıdır.
Kolundaki saatin geleceği göstermesidir.
Bir sonraki hafta için plan yapabilmektir.
Güzel günleri bekleyebilmektir.
Bazen bir tabak makarnadır.
Yerken bunun tadına varabilmektir.
Bazen iki tane domates ve bir taze
ekmektir.
Kendine inanabilmektir.
Özgüvendir.
Espri yapabilecek ruh haline sahip olabilmektir.
Zenginlik varlığından mutluluk
duyabildiğin her şeydir..
Fakirlikse...
Bir kez tanıyıp,
Sonra yokluğunu öğrenmektir.
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●●●

En büyük insan kimdir?

Abraham Libemovitz sınıfındaki
tek yahudi öğrenciydi. Ne iyiki yaşadığı şehir nezih bir yerdi ve ırkçılık
gibi sorunlar yoktu. Bir gün sınıfta
öğretmen şöyle bir soru sordu:
- Evet çocuklar, dünyada gelmiş
geçmiş en büyük insan kimdir? Bilene 20 dolar vereceğim. Bütün çocuklar tahmin etmeye başladı. Biri “George Washington ! Çünku ulusumuzun
babasıdır!” dedi. Başka biri “Abraham
Lincoln ! Çünkü köleliği kaldırdı !”, bir
diğeri; “Jan Dark ! Fransayı kurtardı!” Fakat öğretmen bu cevapları kabul etmedi. Bu sırada Abraham parmak kaldırdı. Öğretmen sordu; “Evet
Abraham,sence dünyada gelmiş geçmiş
en büyük insan kimdir?” - Nasıralı İsa.
- Bravo Abraham, aferin, gel al 20
dolarını.
Dersten sonra cevaptan çok memnun kalmış olan öğretmen Abrahama
neden İsa cevabını verdiğini sordu.
- Öğretmenim, aslına bakarsanız
bence dünyadan gelmiş geçmiş en büyük insan Musadır ama..., iş iştir...

2420. Bölge Konferansı

2420. Bölge
BES ve Asamblesi

16 - 19 Mayıs 2014

17 - 20 Nisan 2014

Kaya Palazzo Hotel
Belek - Antalya

Xanadu Otel
Belek - Antalya

İletişim
Incenta Turizm
0212 346 8999
info@incentatravel.com

İletişim
Hakan Atmaca
0262 653 5949
atmacaizmit@gmail.com

INCENTA TURİZM

Tuzla Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı
22 - 25 Mayıs 2014

Starlight Convention Center
Side - Kızılağaç - Antalya
İletişim
Nahit Renda
0532 294 8764
nahitrenda@mynet.com
Kavaklıdere Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı
1 - 4 Mayıs 2014

Bodrum Hilton
Türkbükü Resort & SPA
İletişim
Hande Arslanalp
0232 464 7060
hande@italtur.com.tr

Gündoğdu Rotary Kulübü

2430. Bölge
BES ve Asamblesi
2 - 6 Nisan 2014

Xanadu Otel
Belek - Antalya
İletişim
Can Çığırcan
0532 421 9549
canlc80@gmail.com
Tandoğan Rotary Kulübü

2440. Bölge
BES ve Asamblesi
10 - 14 Nisan 2014

Pine Bay Hotel
Kuşadası - Aydın
İletişim
Hakkı Davas
0532 287 9940
davasiplik@davasiplik.com
Söke Rotary Kulübü
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