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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Her yıl yaptığımız gibi, dönemin ikinci sayısının kapa-

ğında, bu sene de Uluslararası Rotary’nin dönem 

sonundaki konvansiyonunu gerçekleştireceği şehri 

kapakta kullandık. Uzun bir dönem öncesi son kez Avrupa’nın bir 

şehrinde yapılacak olan konvansiyona Portekiz’in başkenti Lizbon 

evsahipliği yapacak. Ülkemizden de ulaşımın kolay olduğu ve 

direkt uçuşların bulunduğu bu şehirde 23-26 Haziran 2013 tarih-

lerinde yapılacak olan bu büyük Rotary buluşmasını fırsat olarak 

değerlendirelim diye düşünüyoruz.   

Dergimiz baskıya girerken çok sevindirici bir haber aldık. 

Geçmiş Dönem Guvernörlerimizden Şafak Alpay, 20. zonu temsi-

len Larnaka’da yapılan seçimde 2014-16 döneminde Uluslararası 

Rotary Yönetim Kurulunda direktörlük yapmak üzere seçildi. GDG 

Örsçelik Balkan’dan sonra bir Türk Rotaryenin böyle önemli göreve 

seçilmesi bizleri sevindirdi. Şafak Alpay’ı tebrik ediyoruz.

Bir süredir dergimizin kulüp başkanlarına gönderilmesi nede-

niyle tüm Rotaryenlere ulaşmada zorlandığı konusunda sorun 

yaşamaktaydık. Bu sayımızda bir pilot proje başlatarak dergiyi sınırlı 

sayıda kulüplerdeki Rotaryenlerin ev ve iş adreslerine gönderdik. 

Başarılı olursa, hem derginin bireylere ulaşması, hem de çevrede 

daha fazla görünmesinin Rotary’ye katkısı olacağını düşünüyoruz. 

 Bu arada 2420. Bölge GDG. Fatih R. Saraçoğlu (2011-12) 

Rotary Dergisi abonesi olan tüm Bölge Kulüplerinin abonelik-

lerini iptal ederek U.R.’nin yetkili kurullarına kulüplerin bundan 

böyle The Rotarian’a abone olacaklarını bildirmiş 2012-13 de de 

aynen devam edeceklerini beyan etmiştir. U.R. yayın Kurulu ise bu 

beyana rağmen bugüne kadar hiçbir 2420. Bölge Kulübünün The 

Rotarian’a abone olmadığını tespit ederek maalesef kulüplere kritik 

uyarı yazısını göndermiştir. 2420. Bölge Kulüplerinin biran evvel 

The Rotarian’a abone olmalarını ve geçmiş borçları dahil abonelik 

yükümlülüğüne yerine getirmelerini tavsiye ederiz.

2420. Bölge kulüplerinin Dergisiz kalmamaları için Kulüp 

Başkan veya sekreterleri adresine ücretsiz olarak 5-10 adet Rotary 

Dergisi göndermeye devam ederken bu karmaşanın da en kısa 

zamanda düzeleceğini umuyoruz.

“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup, 
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”
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İÇİMİZDEN BİRİ
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Gençlik Hizmetleri Avenüsü bir fırsattır 

Bir çoğumuz Rotary’de artık beş hizmet avenüsü olduğunu biliyoruz. 
Beşinci ve en yeni hizmet avenüsü “Gençlik Hizmetleri” avenüsüdür. 
Bu avenüde çeşitli hizmet yolları bulunmaktadır ve bu sayımızda 

onlardan bazılarını okuyacaksınız..
Çocukları eğitmek, anne sağlığını iyileştirmek, ailelerin daha sağlıklı bir ya-

şam sürmelerine yardım etmek için yaptığımız tüm çalışmalar “Gençlik Hizmet-
leri” içinde yer alır. Ayrıca Çocuk Felcini sonlandırma çalışmalarıyla, gelecek 
nesillerde çocukların çocuk felcinden arındırılmış bir dünyaya gelmelerini sağ-
layarak “Gençlik Hizmeti” gerçekleştiriyoruz.

Rotaract, Interact, RYLA (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) ve Rotary 
Gençlik Değişim gibi gençler ve genç yetişkinlere yönelik programlar, bu hiz-
met avenüsünün önemli bir parçasıdır. Bugünün gençlerinin yarının liderleri 
olacağını unutmamamız lazım. Genç liderleri yetiştirmeye yardımcı olup, genç 
üyeleri de kulüplerimize dahil ederek, toplumumuzla beraber Rotary’yi de güç-
lendiriyoruz.

Hayatımın büyük bir bölümünde satıcı olarak çalıştım. Uzun zaman önce, 
iyi bir satıcı olmanın yeterli olmadığını öğrendim. Şayet iyi bir satıcı iseniz, ilk 
satışı yapabilirsiniz. Ama iyi bir ürününüz yoksa, bir kez satış yapabilirsiniz. 
İkincisini yapamazsınız.

Rotary’ye yeni üyeler getirmek yeterli değildir. Onların Rotary’de kalmala-
rını istiyoruz. Genç ve yeni üyelerin uzun süre üye olmalarını istiyoruz. Onların 
10, 20, 30 yıl sonra Rotary liderleri olmalarını istiyoruz.

Bunu nasıl yapabiliriz? Önce ürünümüze bakmalıyız. Rotary’yi kendi göz-
lerimizle değil, yeni bir bakış açısıyla görmeliyiz. Bir kişiyi yeni üye olması için 
davet ettiğimizde aldığımız cevap hayır ise, bunun neden olduğunu kendimize 
sormalıyız. Bunu söyleyerek başkasına baskı uygulayın demiyorum. Bunu daha 
fazla bilgi edinmeniz için söylüyorum. Üyeliğin önündeki engeller nedir? Top-
lantı zamanları uygun değil mi? Gereğinden fazla zaman harcaması mı gereki-
yor? Acaba hiç düşünmediğimiz bir neden mi var?

Sorular sormaya ve kendimizi cevaplara açık olmaya hazırlamalıyız. Daha 
önce hiç yapmadığımız bir şey bile olsa, “Hayır, bunu yapmayacağız” dememe-
miz lazım. Mesela neden bir toplantıda çocuklara bakımı yapmayalım? Neden 
projelere aileleri katmayalım? Devam zorunluluğunu neden daha esnek uygula-
mayalım veya neden daha seyrek toplanmayalım?

Yeni oluşturduğumuz “Gençlik Hizmetleri” avenüsü, Rotary’nin gelecekteki 
nesillerinin devamını ve Kendinden Önce Hizmeti garanti edecek önemli bir 
adımdır.

Sakuji Tanaka 
UluslararasıRotaryBaşkanı

Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı Sakuji 
Tanaka’nın konuşmaları 
ve başkanla ilgili 
haberleri 
www.rotary.org/
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Eylül
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Barış
Hizmet Yoluyla

Sakuji Tanaka
Uluslararası Rotary Başkanı

2012 - 2013

Rotary Hizmettir

Her Rotaryen farklıdır. Her Rotaryen, Rotary’ye farklı bir nedenle ilgi duymuştur 
ve bir çoğu da “Rotary’deki ilk anılarını” net bir şekilde hatırlar - Rotary kulübü-
nün bir üyesi iken, kendini adamış bir Rotaryen olunduğu an.

Bu tür hikayeleri dinlemeyi çok seviyorum ve her Rotaryeni Rotary’ye çeken şeyin ne oldu-
ğunu merak ediyorum. Bazıları için bu Rotary’nin bürosuydu, özel bir proje ya da konvansiyon 
gibi bir faaliyetti. Benim için bu önemli an, Rotary’ye katıldıktan iki yıl sonra, Yashio Rotary 
kulübünün normal bir haftalık toplantısında dinlediğim bir konuşmacıydı. 

Kulübümün beratlı bir üyesiydim ve berat başkanı tarafından Rotary’ye katılmaya davet 
edilmiştim. Rotary adını o güne kadar hiç duymamıştım. Ve o zamanlar hizmetin de ne an-
lama geldiğini bilmiyordum. Yashio’da da yeniydim. Tokyo’dan oraya yeni taşınmış ve çok az 
kişiyi tanıyordum. Rotary’nin arkadaşlıklar oluşturmak için iyi bir yol olacağını, işime de yar-
dımı dokunacağını düşünmüş ve davet eden kişiye hürmetim büyük olduğu için Rotary’ye ka-
tılmıştım.

Ama doğru söylemek gerekirse, ilk iki yıl fazla bir şey yapmadık. Her hafta toplantıya ka-
tıldım, öğlen yemeğini yedim, ve konuşmacıyı dinledim. Kulüp aidatlarımı ödedim ve Rotary 
Vakfına para verdim. Ama hiç bir hizmete katılmadım. Rotary hizmetinin ne demek olduğunu 
bilmiyordum. 

Bir toplantıdaki konuşmacının mesleki hizmetten bahsetmesi, benim için her şeyi değiş-
tirdi. Bu benim için yepyeni bir fikirdi. O güne kadar hayatın amacı konusunda veya neden iş 
dünyasında olduğumu hiç düşünmemiştim. Çalışmaktan çok meşguldüm. Sadece işime odak-
lanmış, onu nasıl daha iyi ve daha büyük yapabileceğimi düşünmekteydim. Çalışma hayatımda 
bir an durup, daha derin bir amaç olup olmadığını sorgulamayı hiç düşünmemiştim.

Mesleki hizmetin temel fikrini anlamak, çalışmaya ve hayattaki kendi amacıma karşı tutu-
mumu tamamen değiştirdi. İş yapan bir insanın amacının, sadece yaşamını sağlayacak kazancı 
elde etmek olmadığının farkına vardım. Amaç, topluma katkıda bulunan bir fert olmak, toplu-
mu daha güçlü bir şekle sokmak ve başkalarının hayatlarının daha iyi olmasına yardım etmek-
ti. Bunu anladığım an, “Kendinden Önce Hizmet”in de ne anlama geldiğini fark 
etmem, hayatımı değiştirdi ve beni Rotary hizmetinin olduğu bir yaşam yoluna 
bağladı. Bu benim “Rotary Anı”mdı.

Sakuji Tanaka 
UluslararasıRotaryBaşkanı

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ekim



Te m m u z 
a y ı n d a , 

Rotary Vakfınızın 
2012-13 dönemi 
için ortaya koymuş 
olduğu hedefleri 
ana hatlarıyla an-
latmıştım. Ağustos 

ayında, hedeflerin olmasının gerekli olduğunu belirtirken, 
bir plan olmadan bu hedeflere erişilemeyeceğine dikkat 
çekmiştim.

Bir çok kulüp ve bölge döneme hızlı başlayarak hem he-
def belirlediler, hem de plan oluşturdular ve onları tebrik 
ediyorum. Ancak Rotary’deki 50 yıllık tecrübeme göre, 
çok sayıda kulübün henüz yeni plan yapmaya başladıkları-
nı düşünüyorum. Onlara bazı önerilerim olacak.

Her kulüp, Vakfımızın yapmış olduğu iyi işlerde-
ki önemli noktalara dikkat çeken toplantılar yapmalı. Bu 
belki bir eşli bağış projesi raporu, Grup İnceleme Değişim 
ya da mesleki eğitim ekibi veya eski bir Rotary Barış veya 
Elçilik Bursiyeri ile konuşma olabilir. Belki bölgenizdeki 
Rotaryenlerden bazıları Ulusal Aşılama Günlerine katıl-
mış olabilirler ve “Çocuk Felcine Son” programımıza bizzat 
katılmışlardır.

Vakfımızın dünyanın her tarafında yapmış olduğu iş-
lerin anlatılmasından sonra, artık fiziki ve maddi destek 
talep etme zamanı gelmiştir. Belki bunu yerel Vakıf pro-
jelerinin tartışıldığı bir ortamda yapabilirsiniz. Her üyeyi 
katkıda bulunmaya davet etmek? Üye olmayanları katkıda 
bulunmaya teşvik etmek? Paul Harris Dostu, Major Do-
nor (Büyük Bağışçı), Bequest Society üyeliği? Vakıf ile il-
gili toplantınız o kadar etkileyici olabilir ki, bazı bireyler 
Arch C. Klump Society üyesi olmaya bile esinlenebilirler.

Rotaryenlerden isteğim, her Rotaryenin bir şey yapma-
sıdır, daha da önemlisi başkalarını bir şey yapmaya teşvik 
etmeleridir.

Dünyanın Rotary’ye ihtiyacı vardır, fakat Rotary’nin de 
tüm dünyada yaptığı iyi işlere devam edebilmesi için aynı 
düşünceye sahip insanlara ihtiyacı vardır.

2013 yılında, tüm bölgeler Rotary Vakfı ba-
ğışlarıyla Mesleki Eğitim Ekiplerini 

(VTT/MEE) destekleme fırsatını bulacaklar. Rotaryen 
ve Rotaryen olmayan ve profesyonellerden oluşan ekipler, 
ülke dışına seyahat ederek yerel profesyonelleri özel bir 
alanda eğiterek ya da kendileri daha fazla şey öğrenerek 
insani ihtiyaçları karşılayacaklar. 

GİM benzeri olan MEE’ler, bölgeye ayrılmış fonlar-
dan faydalanabilirler. 6200 ve 9600. bölgeler, bölge fonla-
rını kullanarak, petrol sızmalarının çevresel etkisi ile ilgili 
bir MEE oluşturdular. MEE’ler global bağışlarla da fon-
lanabilirler.

Bazı bölgeler, Vakfın bundan böyle GİM ekiplerini 
desteklememesi ile ilgili memnuniyetsizliklerini belirt-
tiler. Aslında bir çok bölge, programın şartlarına uyan 
profesyonelleri bulmakta zorlanmaktaydı ve bu nedenle 
Vakıf her yıl GİM kurallarında düzinelerce istisna uygu-
lamakta idi. Geleceğin Vizyonu Planında, bölgeler bu fa-
aliyetleri bölge fonlarıyla karşılayabilecek ve “LinkedIn’de 
District Grant VTT Partner forumunda” ortak arayabile-
cekler.

GİM’lerden farklı olarak, MEE’lerde katılımcıların 
yaş ve eğitim süreleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama bu-
lunmuyor. Kalıcı etki yapabilecek şekilde birinci elden 
olaya katılmaları da, GİM heyetlerinin uzun süredir ta-
lep etmekte oldukları bir olguydu. GİM programı, Vakfın 
mesleki eğitime bağlılığını gösteriyordu. MEE’ler bunu 
yeni bir yaklaşımla daha dinamik bir seviyeye çıkarıyor-
lar.

1 Temmuz’da Geleceğin Vizyonu devreye girince, her 
bölgeyi MEE’ler kanalıyla yaratılabilecek insani hizme-
tin avantajlarını kullanmaya teşvik ediyorum. Bu, Vakfın 
GİM ekiplerine müsaade etmeyeceği anlamına gelmez. 
Onlar da fonlanacak. Ancak bu bölgelere ayrılan fonlar-
la ve sadece bölge komitesi, değişimin anlamlı olacağına 
ikna olursa gerçekleşecek.   

VAKIF PENCERESİNDEN

Wilf Wilkinson
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Vakfımızın 
çalışmalarını
öne 
çıkaralım 

Mesleki hizmet ve eğitime 
yeni bir yaklaşım
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DÜNYADAN
ÖZETLER

Rotary'den kısa haberler

Avustralya
Geçen yıl Kamboçya'da meydana gelen sel-

lerde 247 kişi yaşamını kaybetmiş, 
200,000 den fazla kişi de yerlerini 
değiştirmek zorunda kalmıştı. Sel 
suları çekildikten sonra da kolera ve 

dung ateşi gibi hastalıklar görülmeye 
başlandı. Avustralya'nın Eltham ve Kamboçya'nın 
Phnom Penh Rotary kulüpleri 290 galon suyu te-
mizleyen “aquabox” tanklarını ailelere, tıp merkezlerine 
ve okullara dağıttı.

ABD
Yaklaşık 49 milyon 
Amerikalı yeterince 
beslenemiyor. Georgia 
eyaletindeki Green County 
lisesindeki çocukların %79'u da 
aynı kategoride. Greene ve Putnam 
County Rotary kulüpleri “İkinci 
Mahsul” adlı bir program başlatarak 
gıda faturalarını ödemede zorla-
nanlara yardıma başladı. 2008'de 
başlayan program, restoranlardan, 
market zincirlerinden ve otellerden, 
atılacak olan gıda maddelerini top-
luyor ve onları okulda her ay yapı-
lan bir aktivitede ve kantin kanalıyla 
dağıtıyor. Rotaryenler, izciler, Hu-
mane Society ve Meals on Wheels 
adlı kuruluşlarla çalışıyorlar ve bu-
güne kadar ailelere 250 ton gıda 
m a l z e m e s i  d a ğ ı t ı m ı n ı 
gerçekleştirmişler

İNGİLTERE
Windsor Kalesinde, St. Ge-
orge House'da düzenlenen bir 
faaliyet esnasında, 2011-12 
UR Başkanı Kalyan Banerjee po-
lio savaşındaki başarılardan bah-
setti. Faaliyet Hindistan'da bir 
yıldan beri çocuk felci vakasına 
rastlanmamış olmasının kutlama-
sıydı. Misafirler arasında İngiltere 
İçişleri Bakanı Teresa May ve 
Windsor Kalesi guvernörü Ian 
Macfadyen de bulunuyordu. 
Toplantıda konuşmacı, Şubat 
ayında Hindistan'a seyahat etmiş 
olan ve polio kampanyalarını ta-
kip eden BBC tıp muhabiri Fer-
gus Welsch idi. 

NİJERYA
Nijerya'daki Rotaryenler ve 
ABD'nin Michigan Eyaletinden 

KANADA
Sıtma, tüberküloz, HIV/AIDS ve 
sanitasyon eksikliği nedeniyle olu-
şan hastalıklar Güney Afrika'da bir 
çok yerleşim birimini vurdu. Kırsal 
kesimdeki Hluvukani'de Kunave-
lela adlı kâr amacı gütmeyen top-
lum projesi, hastalıklardan 
etkilenenleri beslemek için bir 
bahçe kurmuş. Geçen sene Bowen 
Island Rotary kulübü bahçeye des-
tek amacıyla fon yaratarak bir rüz-
gar değirmeni, su tankları ve temel 

sulama sistemi 
kurmayı taahhüt 

etti. Bowen Island 
kulüp üyeleri giri-

şimleriyle 12,000 
dolardan fazla 
fon yarattılar ve 

köye güvenilir su arzı sağladılar.

Son 15 yıl 
içinde Güney 
Afrika'da tü-

berküloz 
enfeksiyonları

artış gösterdi
yüzde 400
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Traverse City Rotary Kulübü, ço-
cuk felcinde sakat kalanlara üc-
retsiz tekerlekli sandalye temin 
ediyorlar. Elle çevrilen tekerlekli 
araçlar 2007 senesinde Jos şeh-
rinde kurulan Engelli Savunucu-
luk ve Rehabilitasyon Merkezi 
tarafından üretiliyor. Nijerya'lı 
Rotaryenler ve ABD'de beş Ro-
tary bölgesi, Polio'dan Kurtulan-
lar Eylem Grubu ile beraber 
63,385 dolar Vakıf katkısıyla 
120,000 dolar fon yarattılar. Eşli 
bağış Naraguta, Nijerya, ve Tra-
verse City kulüplerinin sponsor-
luğunda gerçekleşti ve 1,000 

tekerlekli san-
dalye dağıtıldı.

GuATEmALA
Guatemala'nın en bü-
yük gölü, 590 km2'lik 
alanı ile ülkenin en 
büyük gölü ve önemli 
bir balık avlama merkezi.  Ba-
lık çiftliklerindeki biologlar, Gua-
temala de la Ermita Rotary 
Kulübü ve şehirdeki Pana Divers 
adlı bir mağaza ile beraber çalışa-
rak, su altında suni balık habitat-
ları oluşturmaya çalışıyorlar. 2010 
yılında göle 62 tane beton balon 
bırakılarak alçak seviyede yetişen 
deniz nebatlarını koruma ve Vieja 
maculicauda ve Mojarra luminosa 
adlı yem balıklarına sığınma yeri 
temin ettiler. Geçtiğimiz Haziran 
ayında da kıyıdan 40 metre açıkta   
161 beton top daha yerleştirdiler 
ve balıkçıların yılda 1,500 ton 
daha fazla balık elde edebilecekleri 

bir sistem oluşturdular. Kulüp ge-
rekli olan 10,000 doları bir golf 
turnuvası ve mangal 
partisinden elde etti. 

HİNDİSTAN*

Hindistan'daki 
Rotary kulüpleri-
nin çocuk felcini yo-
ketme çalışmaları, 
GDG P. Sukumaran'ın 
eşi, emekli mikrobiolog Muriel Su-
kumaran tarafından bir kitap ha-
line getirildi. Muriel, Rotary'nin 
çok büyük ölçüde işin içinde oldu-
ğunu anlatmak istediğini belirti-
yor. Microbia adını taşıyan kitap 
geçtiğimiz Haziran ayında yayın-
landı. Kitapta grip, çiçek, kolera ve 
polio gibi virüsler birey haline dö-
nüştürülüp, mikrobiolojiyi sıradan 
insanların rahat anlayabileceği bir 
dil kullanılıyor.

Guatemela'da 
balıkçılığın 

karadaki göl-
lerde 
yapılıyor.

Monsoon 
yağmurları

yılında Las, Vi-
etnam ve 

Filipinler'de de 
büyük zararlara 

neden oldu

2011

yüzde 95'i
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POLİO’SUZ 
BİR YIL 
Hindistan’ın 
başarısının 
arkasındaki hikaye

1978      1985                1986     1988       1991      1992                 1994     

ÇOCUK FELCİ AŞILAMASI 
Hindistan’da başlıyor. 

DÜNYADAKİ TÜM 
ÇOCUKLARI koru-
mak için Rotary 
polioplus’ı başlatıyor. 
Bir çok insan, yılda 
150,000 çocuğun 
sakat kaldığı ve 
toplum dışına ittiği 
Hindistan’da, çocuk 
felcinin en son yoke-
dilebilecek ülke oldu-
ğunu düşünüyor. 

ROTARY, TAMİL NADU 
Eyaletine çocuk 
felci aşısı alması için 
2.6 milyon dolar 
bağışta bulunuyor 
ve Hindistan’da 
PolioPlus’ı resmen 
başlatıyor. Bir yıl 
sonra, Rotary Vakfı, 
aşı temin etmek, 
hastalığı takip etmek, 
aşılama kampanya-
ları promosyonu ve 
teknik destek için 20 
milyon dolar veriyor. 

ÇOCUK FELCİ, dünyada her 
gün 1000’den fazla çocuğu 
sakat bırakıyor. Dünya 
Sağlık Meclisinin çocuk 
felcini yoketmede kararlılık 
göstermesi ardından, Ro-
tary, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), UNICEF ve 
ABD Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezleri bera-
berce Global Çocuk Felcini 
yoketme girişimini başlatı-
yorlar. Rotary Hindistan’da 
PolioPlus Komitesini ku-
rarak, oradaki çalışmaları 
yönlendiriyor. 

HİNDİSTAN’DAKİ ROTARY 
KULÜPLERİ çocuk felci aşısı 
için yerel ve ulusal aşılama 
kampanyaları organize 
ediyorlar. Sonraki yıllarda 
Rotaryenler ve ortakları, 
hükümette lobi yaparak 
aşılama programının diğer 
ülkelerde olduğu gibi ulusal 
olmasını sağlıyorlar.

DELHİ HÜKÜMETİ, 1987-89 
UR Direktörü Sudarshan 
Agarwal’ın uyarısı üzerine 
insiyatif kullanıp aşılama 
günlerine başlıyor. Zatürre 
salgını olmasına rağmen, 
Delhi’deki 40 Rotary ku-
lübü kampanyaya katılarak 
aşıları 40 depolama tesisin-
de, 4,000 aşılama merkezi-
ne taşıyor ve 150 merkezde 
de bizzat yer alarak 3-5 yaş 
arası 1.4 milyon çocuğun 
aşılanmasını sağlıyor. 

E.G.P. HARAN  
Rotary’nin Asya ve 
Batı Pasifik PolioPlus 
bölge danışmanı

“    Sevgili 
Rotaryenler: 
Çocuklarımızı 
felçten 
kurtardığınız 
için tanrı sizi 
kutsasın.”

RAHİBE TERESA

“    Delhi’nin 
başarısının 
tekrarlanacağı 
ve Hindistan’ın 
tümünde 
Ulusal Aşılama 
Günlerini 
başlatacağı 
konusunda 
ümidim arttı.”
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RAjENDRA K. SABOO 
1991-92 UR Başkanı

“ Bugün Hindistan 
ve Rotary için 
büyük başarı 
günüdür. 1,600 
Rotary kulübünün 
10 yıllık 
savunuculuk ve 
aşılama çabalarının 
doruk noktasına 
ulaşılmıştır.”

 1995                           1997                              1999                              2001         
DÜNYADAKİ toplam 
6,170 polio vakasının 
3,263’ü Hindistan’da 
rapor edildi. Ara-
lık ayında ülkede 
ilk kez uygulanan 
Ulusal Aşılama 
günlerinde 87.8 mil-
yon çocuk aşılandı. 
Sağlık çalışanları ve 
100,000’den fazla gö-
nüllü Rotaryen eşleri, 
Rotaract, Interact ve 
Inner Wheel üyeleri-
nin katılımı sayesin-
de, Hindistan’da vaka 
sayısı %60 azalarak 
1996 yılında 1,005’e 
düştü.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 
57 tıp görevlisi atayarak 
Ulusal Polio Gözetleme 
Projesini başlattı. Görev-
liler akut felç vakalarını 
inceleyerek, sebebinin ne 
olduğunu araştırmaya ve 
o bölgelerde ne tür polio 
virüsünün bulunduğunu 
tespite ve yüksek risk 
alanlarını belirlemeye 
başladılar. DSÖ ayrıca 
laboratuvar ağını da 
destekledi. 2008 yılına 
gelindiğinde görevli sayısı 
333’e çıkmıştı. Bugün ise 
35,000’den fazla kamu ve 
özel sağlık merkezi rapor-
lama merkezi olarak çalışı-
yor. Her yıl bu merkezler 
60,000 akut flasid felç 
incelemesi yapıyor.

“ Poliosuz bir 
Hindistan, ülkemiz 
çocuklarına 
hediyemiz olsun.”P.V. NARASIMHA RAO 
Hindistan Başbakanı

DEEPAK KAPUR  
Hindistan PolioPlus 
Komite başkanı

UNICEF Uttar Pradesh’de 
çocuk felci aşılaması için 
toplum desteği sağlamak 
amacıyla Sosyal Mobili-
zasyon hareketi başlattı. 
Kısa zaman içinde oluş-
turulan ağda çoğu kadın 
olan 7,000 kişi, virüsün 
yatağı olan Uttar Pradesh 
ve Bihar’da kapı kapı do-
laşarak aileleri aşının öne-
mi konusunda eğittiler ve 
din ve toplum liderleriyle 
partnerlik kurdular. 

SAĞLIK GÖREVLİLERİ ev ev 
dolaşarak aşılama günle-
rinde atladıkları çocukları 
tespit etmeye başladılar. 
Aşılanan çocukların sol 
ellerinin küçük parmakları 
silinmez mürekkeple işaret-
lendi. Her çocuğun aşısının 
yapıldığı evler P, aşı olma-
yan çocukların bulunduğu 
evler X harfiyle işaretlendi. 
X işareti konulan evlerde 
ya kapı açılmamış, ya hasta 
bir çocuk ya da aşıyı kabul 
etmeme kategorileri tespit 
edildi.

DÜNYADA SON RASTLANAN tip 
2 polio virüsü Uttar Pradesh 
eyaletinde rapor edildi. Yıl 
sonunda polio vakaları bir 
önceki yıla göre 800 kişi 
azaldı. Ülke bazında orta ve 
yüksek risk taşıyan eyaletler-
de aşılama günleri başladı. 

“ Hindistan’da iş 
hemen hemen 
bitmiştir. Ama en 
tehlikeli kelime 
hemen hemen 
dir”
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       2002                         2003                      2004                      2005       2007              
HİNDİSTAN’da müs-
lümanlar arasındaki 
çocuk felci oranı çok 
yüksek olduğu için, 
Rotary, İslam Kurum-
larıyla ortak girişimde 
bulunarak dini grup-
lara erişme stratejileri 
oluşturuyor. Dini bay-
ramlarda aşılama ya-
pılıyor, camiler ve dini 
merkezlerden yapılan 
açıklamalarda aşılama 
teşvik ediliyor, çocuk 
felcinin son bulması 
için dualar yapılıyor. 

ROTARYENLER 
Hindistan’ın polio’dan 
etkilenen eyaletlerinin 
sağlık görevlileriyle Kal-
küta Özel Meclisini oluş-
turuyorlar ve teknik ve 
bürokratik engellere karşı 
strateji oluşturuyorlar. 
Aynı yıl içinde, hastalığın 
tekrar başlama riski gös-
terdiği eyaletlerin sağlık 
yetkilileri ile benzer bir 
toplantı daha yapılıyor.

HİNT FİLM YILDIZI Amitabh 
Bachchan polio savunu-
cusu oluyor. 2005 yılında 
resmen UNICEF İyi Niyet 
Elçisi atanıyor. Aşılama ko-
nusundaki desteği toplum-
sal desteğin katalisti olarak 
kabul ediliyor. Daha sonra-
ki yıllarda, Global Çocuk 
Felcine Son kampanyası, 
Hindistan ve başka ülkeler-
de bir çok ünlünün konuya 
angaje olmaları sağlanıyor.  

BU NOKTAYA KADAR, Rotary 
dahil bağışta bulunanlar 
çocuk felcine son için 
gerekli fonların büyük 
kısmını karşıladılar. Bu 
tarihten sonra Hindis-
tan hükümeti ülkedeki 
aşılama faaliyetlerinde 
finansman açısından ön 
plana çıkıyor. 

2001 yılında vaka sayısı 
Hindistan’da 268’e düş-
tükten sonra sıçrayarak 
1,600’e yükseliyor.

BU TARİHE kadar polio 
aşısı 1, 2 ve 3 tipi polio-
virüsüne karşı kullanılı-
yordu. Monovalan ola-
rak bilinen ve her tipe 
özel aşı bu yıl uygulan-
maya başladı. Yetkililer 
monovalan aşıyı en teh-
likelisi olan tip 1 virüsü 
için kullanıyorlar. 2006 
yılına kadar tip 1 polio 
vakaları Hindistan’da 
tüm vakaların %95’ini 
oluşturuyordu. 2007’de 
ise rekor seviyede düş-
me sağlandı.

ROTARY, Uttar Pradesh’de ço-
cuk felcine son için kıdemli 
müslüman akademisyenler ve 
dini liderlerden oluşan Ulema 
komitesini kuruyor ve Müs-
lüman toplumda aşı ile ilgili 
rivayetler nedeniyle gösterilen 
direnci hedef alıyor. Bu grupla 
çalışan PolioPlus komitesi bir 
kitapçık yayınlayarak aşılama-
nın ailelerin görevi olduğunu ve 
bunun Kuran’da da yer aldığını 
vurguluyor. Yayında, yanlış 
anlamalara meydan vermemek 
için teması kolaylaştırmak 
açısından ulema komitesindeki 
üyelerin isim ve telefon numa-
raları yer alıyor. Kitapçık polio 
aşısı hakkında sorusu olan ebe-
veynlere gösteriliyor.

ROTARY VE BİLL & 
MELİNDA GATES VAKFI 
çocuk felcine son 
vermek için 200 
milyon dolar taahütte 
bulunuyor. 

“ İlgisiz kalamayız. 
Rotary, insanların 
ve çocukların 
acılarını azaltmak 
için çok onurlu 
bir çaba sarf 
ediyor.” 

KIDEMLİ Rotaryenler 
Hindistan Cumhurbaş-
kanı ve Başbakanı ile 
tarihi bir toplantı yapı-
yorlar ve polioyu yoket-
me konusunda kişisel 
taahhütleri ve destekleri-
ni sağlıyorlar. Kampanya 
genişledikçe Rotaryenler 
sağlık görevlileri ve 
bakanlarla görüşüyor 
ve onları çocuk felcinin 
durumu hakkında bilgi-
lendirirken desteklerinin 
sürekliliğini sağlıyorlar.

MANMOHAN SINGH
Hindistan Başbakanı

A.P.j. ABDUL KALAM
Hindistan Cumhurbaşkanı
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 2008                  2009                    2010     2011                       2012           

KUZEY BİHAR’IN  ücra 
köşelerinde aşılanma 
oranını arttırmak 
için, gönüllü çalı-
şanlar barakalar inşa 
ederek, aşı için uzak 
yerlerden gelenlerin 
geceleme yapmalarına 
olanak sağladı

YENİ OLUŞTURULAN 
bivalan polio aşısı 
ile aynı anda tip 
1 ve tip 3 virüsü 
yenilebiliyor.

“ Bütün zorluklara 
rağmen, 
Hindistan’ın 
başarıyla çocuk 
felcini sona 
erdireceğine her 
zamankinden 
fazla 
inanıyorum.” 

“ Toplumda çocuk 
felci aşılamasına 
karşı yaygın olan 
söylentiler ve 
yanlış anlamalar 
hemen hemen 
kalmadı... 
bu konudaki 
çalışmaları 
çocuk felci son 
bulana kadar 
sürdüreceğiz.” 

“ Rotaryenler oral 
aşıyı milyonlarca 
çocuğa 
uygulamak 
için fedakarca 
çalıştılar. Bir 
Hintli olarak 
Rotary’nin 
yaptıklarından 
gurur 
duyuyorum 

ROTARY 2009 yılında 
çocuk felcine son için ta-
ahhüt ettiği 200 milyon 
dolarlık katkıyı yerine 
getiriyor. Bugün itiba-
rıyla Rotary Hindistan’a 
polio için 164.5 milyon 
dolar, dünya genelinde 
ise 1 milyar dolardan 
fazla katkı yapmış 
bulunuyor.

BİR YIL SÜREYLE hiç bir 
vaka ile karşılaşılmaması 
nedeniyle Hindistan 
endemik ülkeler listesin-
den çıkarılıyor. Açıklama 
Şubat ayında Rotary ve 
hükümetin ev sahipliğini 
yaptığı bir toplantıda 
yapılıyor. Poliodan arın-
dırılmış ülke statüsü için 
Hindistan’da iki yıl daha 
hiç yeni vaka görülme-
mesi gerekiyor. 

RUKHSAR KHATOON adın-
da, Batı Bengal’deki 18 
aylık bir çocuk felç olu-
yor ve rapor edilen son 
vaka olarak biliniyor. Ge-
niş çapta bir operasyon 
başlatılıyor ve vakanın 
konfirme edilmesinden 
7 hafta sonra üç tur ilave 
aşılama işlemi yapılıyor.

Hindistan’daki tüm eya-
letler ve bölgeler, vahşi 
polio virüsünün ortaya 
çıkması durumunda 
Acil Hazırlık ve Kar-
şılık planı oluşturmuş 
bulunuyor.

UTTER PRADESH VE 
BİHAR’DA yeni bir planın 
parçası olarak sosyal gö-
revliler polio virüsünün 
yayılmasına neden olan 
faktörlere karşı stratejiler 
geliştiriyorlar. Rutin 
aşılama, hijyen ve sani-
tasyon iyileştirmesi, ishal 
olanlar için ilaç temini ve 
anne sütü ile beslenme 
uygulanan metotlar ara-
sında yer alıyor.

ROTARY VE GATES VAKFI, 
çocuk felcine son için or-
tak katkı hedeflerini 555 
milyon dolara çıkarıyor. 

MONOVALAN polio 
aşısının, tip1 virüsünün 
bulaşmasını rekor sevi-
yede azaltmasına karşın, 
Hindistan tip 3 salgını 
ile sarsılıyor. Dünyada 
o yıl meydana gelen 
1,604 vakanın 741’i 
Hindistan’da tip 3 olarak 
ortaya çıkıyor. 

HİNDİSTAN’IN en bü-
yük iş adamlarından 
müteveffa Adştya 
Birla’nın eşi Rajash-
ree Birla, polioyu 
sonlandırmak için 1 
milyon dolar katkı 
yapıyor. Bu karar, 
başka şirketlerin de 
bağışta bulunmalarını 
sağlıyor.

KALYAN BANERjEE
2011-12 UR Başkanı

BILL GATES
Gates Vakfı Başkan 
Yardımcısı, Hindistan’ı 
ziyaretinde

MAULANA KHALID
RASHID FIRANGI
MAHALI
Hindistan Ulema Kon-
seyi Başkanı
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Portekiz’in Başkenti Lizbon’un simgelerinden Belem Kulesi

Paris, Londra, Roma ve Prag, 
Avrupa’da zengin ve yenilik göste-
ren destinasyonlar olarak ilk akla ge-
len isimlerdir. Ancak bu listeye çoğu 

kez unutulan, sıkça yanlış anlaşılan ve sürprizler 
ve keyif verici olaylarla dolu bir şehri daha ekleyin. 
Portekiz’in Atlas Okyanusu kenarındaki liman 
kenti Lizbon, uygun fiyatlarıyla Avrupalıların önde 
gelen destinasyonlarından biri olarak dikkat çeker-
ken, 23-26 Haziran 2013 tarihlerinde de Uluslara-
rası Rotary’nin 2013 yılındaki konvansiyonuna ev 
sahipliği yapacak. 

Portekiz, Avrupa kıtasının kara yerleşiminin 
sona erdiği bir nokta. Sonra uçsuz bucaksız Atlas 
Okyanusu geliyor. İberik yarımadasının büyük bir 
kısmını kapsayan İspanya’nın Batı’daki komşusu 
Portekiz. Çok uzun bir kıyı şeridine sahip ve fark-
lı coğrafyası bulunuyor. Düz alanları çok az ve her 
tarafta küçük tepeler ve yükseltilerin yanısıra sa-
hilde de plajlar yer alıyor. Bazı insanlar iklimini 
Güney Kaliforniya’ya benzetiyorlar. Gerçekten de 

Üzerinde Kral IV Pedro’nun heykeli bulunan, 
Rossio Meydanındaki sütun 

Lizbon’u keşfedelim
Portekiz’in başkenti, 23-26 Haziran 2013’de 
yapılacak UR Konvansiyonuna 
ev sahipliği yapacak
John Rezek
Editör: The Rotarian
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yıl boyu ılıman bir iklime sahip. Ha-
ziran ayında sıcaklık 25 derece civa-
rında oynuyor. 

Portekiz’in tamamında olduğu 
gibi, Lizbon’da eklektik etkiler (çe-
şitli kaynaklardan derlenmiş) görülü-
yor. Şehir hem modern, hem de kır-
mızı kiremitli antik binalarla dolu. 
Şehirdeki sokaklar engebeli coğraf-
yaya uyum sağlamış ve kıvrılarak gi-
den bir yapıda. Bu akış beklenmedik 
noktalarda 5-600 yıl önce yapılmış 
meydanlar ve mahallelere açılabili-
yor. Binaların bazılarında dikkat çe-
kici renkleri mavi ağırlıklı olan çini-
ler ile süslenmiş. Saraylar, kiliseler, 
manastırlar, çeşmeler, tren istasyon-
ları, evler, restoranlar, hemen hemen 
hepsinde çini kaplı bir duvar görme-
niz mümkün. Arapça’da “parlatılmış 
taş” anlamına gelen ve Portekizlilerin 
azulejos dedikleri çiniler, Portekiz’e 
15. yüzyılda İspanya kanalıyla gel-
miş. Oraya da Müslüman Arapların 
İspanya’yı işgal ettikleri dönemde 

yerleşmiş. Kral Manuel, Granada’da-
ki Elhamra sarayından o kadar etki-
lenmiş ki, kendi sarayı olan Sintra’da 
benzer süslemeler yapılması emri-
ni vermiş. İlk örnekler genel olarak 
mavi, sarı ve beyaz olup, daha ziyade 
grafik elemanlardan oluşmakta imiş 
ve İslami uygulamalarda insan figü-

rü olmadığı gibi, buradaki uygulama-
da da insan figürleri kullanılmamış. 
Daha sonra 17. Yüzyılda Ming Ha-
nedanının uygulamalarındaki resim-
lerden esinlenerek çiniler tarihi olay-
ları resmeden  duvar panoları olmuş. 
18. Yüzyıla gelindiğinde, Portekiz 
Avrupa’nın en büyük çini üreticisi ol-

Lizbon’un “Eski Şehir” olarak bilinen Alfama bölgesinin görünümü. Ön planda Saint George kilisesi, arkada ise limanda bir gemi.

Lizbon’a özgü mavi çinilerle bezenmiş bir balkon
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muş. Bugün oldukça makul fiyatla-
ra bu çinileri satın almak mümkün. 
Alfama bölgesinde Elisabete Silva ve 
Dina Nunes, bu konuda iyi örnekleri 
satan yerler.

Lizbon şehri, her biri nefis man-
zarası olan tepelerin üzerine kurul-
muş. Saint George kalesinin surla-
rından baktığınızda tüm Lizbon’u 
ayaklarınızın altında göreceksiniz. 
Kalede Romalılar (kaleyi Lusitania 
olarak adlandırmışlar), Vizigotlar ve 
Araplardan kalmış ve daha sonra da 
Portekiz kralları kalmaya başlamış. 

Kaleden Tagus nehrine doğru ba-
karken sağda, ülkenin deniz zafer-
lerinin sembolü olan Belem kulesi 
yer alıyor. Ünlü seyyahlar Vasco da 
Gama ve Magellan, bu nehirden baş-
layan seyahatlerinden sonra bir çok 
yeni yer keşfederek Portekiz’e zen-
gin hazinelerle dönmüşler. Sol taraf-
ta ise 98 EXPO’sunun yapıldığı ve 
daha sonra yenilenen alan görülüyor. 
Bu alan bugün büyük ve kalabalık 
bir alışveriş merkezi, Okyanusarium 
olarak adlandırılan deniz müzesi ve 
UR Konvansiyonunun yapılacağı At-
lantico Pavyonunu içeriyor. 

Lizbon’da mükemmel işle-
yen tramvay, otobüs, metro ve tren 
sistemi bulunuyor. Avenida de 
Liberdade’den Bairro Alto’ya uzanan 
parlak sarı renkli bir füniküler, tu-
ristleri tepenin üzerindeki dükkan-
lar ve restoranların bulunduğu bölge-
ye taşıyor.

Şirin bir kent olarak tanımlanabi-
lecek Lizbon, ,Akdeniz şehirleri gibi 
sakin ve yiyecek kültürü açısından ol-
dukça zengin. Özellikle, Avrupa’nın 
taze balık merkezi olarak bile tanım-
lanabilir. Restoranlarında en lezzetli 
balık yemeklerini çekinmeden yiye-
bilirsiniz. Restoranların şefleri ve sa-
hipleri, Avrupa’nın büyük şehirlerin-
dekilerden aşağı değiller. Gece haya-
tının da renkli olduğu Lizbon’da mü-
zik dendiği zaman da akla ilk gelen 
tabi ki “ fado”.

Biraz yemekten bahsedelim. Biz-
ler değişik restoranlara değişik ne-
denlerle gideriz. Tarihten bir an ya-
şamak istiyorsanız büyük meydan 
olarak bilinen Praça do Comércio’da 
Marthinho da Arcada’ya gidebilirsi-
niz. Bu nefis bistro’da Portekiz’lile-
rin ünlü şairi Fernando Pessoa vak-
tini geçirirmiş. Hala da kendisi adı-

na ayrılmış bir masa restoranda du-
ruyor. Ön kapının yanında o günkü 
taze balıkları görebilirsiniz. Bazı 
kimselere göre bu restoran, Paris’in 
“La Coupole” restoranının Portekiz 
versiyonu.

Şehrin merkezinde Guilty adında 
değişik bir restoran bulunuyor. Şef 
Olivier da Costa’nın yönetiminde, 

Santa Justa fünikülerinden Lizbon’un gece görünüşü. Arka planda Saint George kalesi şehre 
hakim tepede yer alıyor.
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amerikan usulü pizza ve hamburger-
ler, Portekiz stilinde sunuluyor. Yer-
lerde deri halılar, duvarlarda ise şarap 
fıçılarından yapılmış dekor bulunu-
yor. Müşterileri de değişik kesimler-
den oluşuyor. Ama Cumartesi günle-
ri yer bulabilmek oldukça zor.

Ünlü aktör John Malkovich ve 
dört arkadaşının sahip oldukları de-
niz kenarındaki Bica do Sapato, eski 
bir tekne imalathanesinde kurulmuş 
ve üç farklı mekanda hizmet veriyor. 
Bunlardan biri sushi bar, diğeri bir 
kafeterya ve üçüncüsü de restoran. 
Restoranda Portekiz yemeklerinin 
masada alevle hazırlanması ilginç bir 
ortam yaratıyor. 

Benim en beğendiğim restoran 
Rua do Salitre’deki Pedro e o Lobo. 
İki şef, Diogo Noronha ve Nuno 
Bergonse, sofistike bir yöntemle 
Portekiz’in yerel lezzetlerini müşte-
rilerine sunuyor. Garsonlar, yemek-
lerin ardında yatan düşünceyi  açık-
larken, Portekiz şaraplarının zengin 
çeşitlerinin bulunduğu menüden de 
uygun şarap tavsiyesi yapıyorlar. Ah-
tapot salatası ve beyaz fasulye ve ta-
rak ile pişirilmiş levrek özellikle her-
kesin favori yemeği arasında yer alı-
yor. 

Dünyada Portekizce konuşan 
175 milyon kişiden biri değilseniz, 
lisan engeli konusunda endişe edebi-
lirsiniz. Latin lisanlarına aşina olan-
lar bile biraz yabancılık çekebilirler. 
Romalılar M.Ö. 212 yılında latince-
yi İberik Yarımadasına getirmişler. 
Daha sonra geri çekilirken, oradaki 
germanik topluluk kaba bir latinceyi 
lisan olarak kabul etmiş. Portekizce 
bu etkilerden ve Galiçya’da kullanı-
lan lisanın etkilerinden oluşmuş. İs-
panyolca biliyorsanız, bazı kelimeleri 
yakalamanız mümkün. Lisanı anla-
masanız bile, yumuşak seslerle kula-
ğa hoş gelen melodik bir ses duyuyor-
sunuz.

Fado, Portekiz’in müziği. 
Portekizce’de Saudade denen ve ter-

Fado’nun acı duygularını yansıtan bir çini pano (üstte); Ünlü Jeranimo Manastırının 
bahçesi (ortada); 1755 depreminden sonra şehrin yeniden yapılışı anısına dikilen kemer



20 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / E Y L Ü L  -  E K İ M  2 0 1 2

cümede tam karşılığı olmayan, yal-
nızlık, üzüntü, hasret ve acımasız 
bir kaybetme kavramlarını içeren an-
lamında kullanılan ruhsal durumu 
yansıtıyor Fado. Bu müzik dans ve 
boşalmaya yer vermiyor. Portekiz’in 
geçmişindeki şiirlerin kelimeleri ile 
oluşan müziğin geçmişi büyük olası-
lıkla Brezilya ve Kuzey Afrika köken-
li. Bir şekilde 19. Yüzyılda Lizbon’un 
Alfama bölgesi ile bütünleşmiş. 

En basit formuyla Fado, bir kadın 
şarkıcının, 12 telli Portekiz çalgısı 
olan bir müzik aleti eşliğinde perfor-
mansını sunmasıdır. Ortaya çıkan ise 
keskin bir acının müziğe dönüşmüş 
halidir. Amália Rodriguez Fado’nun 
kraliçesi olarak bilinir ve şarkıları ka-
yıt edilmiştir. Ancak Fado’nun çarpı-
cı vurgusunu, ancak Portekiz’in fado 
barlarından birine gittiğiniz zaman 
hissedebilirsiniz. Casa de Linhares, 
önerilecek barlardan biridir. Sırtınız 
dayayıp, yetenekli bir profesyonelin 
kalbini ve herşeyini sahneye koyma-
sını izlemelisiniz.  Değişik bir eğ-
lence olup, başka yerde kolay kolay 
ulaşamayacağınız ve bu dünyada iç 
karartıcı, duygusal bir havanın oldu-
ğunu kanıtlayan bir tecrübe yaşaya-
bilirsiniz.

Lizbon’un çeşitli bölgelerini ge-
zerken, nerede yürüdüğünüze de 
dikkat edin. “Calçada” olarak adlan-
dırılan ve elle kesilmiş kireç taşından 
yapılan zemin kaplamasını, siyah ve 
beyaz taşlardan desenler yaratacak 
şekilde düzenlenmiş olmasına dün-
yada başka bir yerde rastlayamaz-
sınız. En karmaşık desenler şehrin 
aşağıya doğru kayarak Tagus Nehri 
ile birleştiği bölgelerdeki oluşturu-
lan seviyelerde görülebilir. Lizbon’un 
dalgalı konturları, bu tür mozaiklerle 
bezenmiş olarak çarpıcı bir görüntü 

sergiler. Bu güzel çalışmaları yapan 
işçiler “calceiteras” olarak adlandırılır. 
Şehir modernleşirken, bu yetenek-
li insanlar ortadan kaybolmamasını 
ümit edelim.

Rehber kitaplar sizi nereye, na-
sıl  gitmeniz gerektiği konusunda 
yönlendirecektir. Ama hiç bir kitap 
Lizbon’un gerçek başkalığını göste-
remez. Şehir sırları ile size hoşgel-
diniz derken, gizemini de muhafaza 
etmektedir. Size kendini yakın his-
settirmekte, ama kendi dışında bir 
dünya olduğunun farkındalığını da 
yaşamaktadır. Avrupa’daki diğer bir 
çok ülkede olduğu gibi ekonomik 
zorlukları yaşamasına rağmen, kar-
maşık geçmişinin onurunu ve dikkat 
çekici sanatını kararlılıkla sürdür-
mekte ve çeşitli zevkleri size tattıra-
bilmektedir. Zevkli bir zaman geçire-
ceğinize emin olabilirsiniz.

Aquas Livres olarak bilinen tarihi su kemerleri

Şehirde ulaşım kolaylığı sağlayan tramvaylar
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Aquas Livres olarak bilinen tarihi su kemerleri

Şehirde ulaşım kolaylığı sağlayan tramvaylar

Rotary tarihini iyi incelediğimizde, 

dünyada özellikle ABD ‘de iç karı-

şıklığın çelişkili yaşamın egemen 

olduğu dönemde kurulduğunu görürüz. 

Elbette ki bir tepki kuruluşuydu. Toplumdaki 

ırk, dil, din, fakir, zengin  ayırımına kaşı oluş-

muştu. Çünkü insanlar arasında “eşitlik” 

Rotary’nin temel hedefiydi. Biliyorlardı ki eşit-

lik olmadan özgürlük, özgürlük olmadan da 

demokrasi olmaz. 

Her toplumda konulara duyarlı, çelişkileri, 

olumsuzlukları erkenden gören ve üzerine 

üzerine giden duyarlı insanlar vardır. ABD ‘de 

Paul Harris’i düşündükçe, ülkemizde de Yunus 

Emreleri, Mevlanaları, Pir Sultanları düşünü-

rüm hep.

Tarihimizde 1402-1413 “Fetret Devri” ola-

rak geçen karışıklıklar dönemini düşündükçe 

Anadolu Beyliklerinin birbirlerini nasıl hırpa-

ladıklarını Moğol istilalarını, Selçukluların zul-

münü kardeş kavgalarının nasıl Anadolu’yu 

kasıp kavurduğunu görüyor ve koskoca bir 

ulusun yok olmakla nasıl karşı karşıya geldiği-

ni biliyoruz.. O dönemde Uzun soluklu Ozan 

bir Yunus Emre çıkmış, elinde asası ile il il, köy 

köy dolaşmış deyişlerinde birlik beraberlik 

için çaba göstermiştir. Daha sonraları aynı 

duyarlılığı birçok ozanda da görüyoruz. Pir 

Sultan Abdal diyor ki:

Gelin canlar bir olalım

Zalime kılıç çalalım

Yoksulun hakkını alalım

Kula kulluk bitsin artık. 

Bir şiirinde Yunus Emre:

Bir kez gönül kırdın ise

Bu kıldığın namaz değil. 

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil

Aynı dönemde seçkin zümreye seslenen 

bir düşünür büyük ozan da var Anadolu’da. 

Şiirlerini Farsça yazıyor ve o da toplumu birli-

ğe hoşgörüye çağırıyordu:

Gel! Yine de gel! Ne olursan ol yine de gel!

Kâfir, Putperest, Mecusi olsan da gel!

Bizim dergâhımız umutsuzluk dergâhı 

değildir.

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da gel!

Görüyoruz ki taa on üçüncü yüzyılda 

ülkemizde duyarlılık göstererek beraberliği 

kardeşliği sağlamaya çalışan  Anadolu şairleri 

olduğu gibi 20. yüzyılın başında da ülkesinde-

ki olumsuzlukları gören bir Paul Haris de var.

Eşitlik, paylaşım, hoşgörü Rotary’nin 

olmazsa olmazıdır. Çünkü eşitliğin oluşma-

dığı yerde özgürlüğün olamayacağını çok iyi 

biliyoruz.  Aslında insanlar, özgürlüğü eşitlik 

olarak düşünmüşlerdi. Ya da öyle öğretilmiş-

ti bizlere. Özgür insan, köle olmayan, baş-

kalarına bağlı bulunmayan, başkalarıyla eşit 

olan insandır. Özgülük ise, başkaları için değil, 

kendi istediği için yapılandır.

Özgürlük, dünya tarihinde sosyal olu-

şumlar karşısında siyasal terim olarak çık-

mıştır. .Böylece  insanların toplumla ve dev-

letle bağlantılarını düzenlemeye çalışmıştır. 

Özgürlüğün iç yapısındaki “eşitlik” kavramı-

nın gücü bu alanda daha çok ortaya çıkmıştır. 

Her zaman insanlar, toplum yasaları karşısın-

da eşit olmayı istemişlerdir. Çünkü insanın 

iç bağımsızlığını dile getiren psikolojik ve 

töresel anlama kavuşması çok zaman almıştır. 

Özünde insan bir şeyi yapan sonra düşü-

nen varlıktır. Çünkü insanlık tarihinde eylem, 

düşünceden önce gelmektedir. Kısaca düşün-

ce, eylemin yansımasıdır. Antropoloji çalış-

maları gösteriyor ki düşünce dille başlamıştır. 

Bu da ilk düşünenin ilk konuşan olduğunu 

göstermektedir. Zamanla güçlüler çıkmış, 

egemen sınıflar oluşmuş, bireysel özgürlük-

ler köleliğe dönüşmüştür. İnsanlık tarihinde 

köleliğin bilincine varan insanlar, özgürlükle-

rine kavuşabilmek için eşitliği savunmuştur. 

Bu da siyasal partileri ve  siyasal özgürlüğü 

doğurmuştur. 

Siyasal özgürlük, yasa özgürlüğünü öne 

çıkarır. Bu genel anlamıyla yasanın üstünde 

hiçbir gücün bulunamayacağıdır. Bir ölçüde 

yönetenlerin de yönetilenler kadar yasalara 

bağlı kalmalarıdır..

Gerçi ülkemizde Cumhurbaşkanlığı gibi 

yüce makama yükselen bir siyasetçimiz, 

”Anayasayı bir defa delsek bir şey olmaz” 

dememiş miydi.? Bu tür kişiler kendilerini 

yasaların önüne koyunca ister istemez ülkeler 

ve toplumlar kaosa girer ki bu da teokratik 

devlete gidişi hızlandırır. .

Yasa sokaktaki bir insana ne kadar özgür-

lük tanımışsa, en yüksek yöneticiye de aynı 

ölçüde özgürlük tanımıştır. Görülüyor ki siya-

sal özgürlük herkes için aynı ölçüde vardır. 

Çünkü siyasal özgürlük “eşitlik” kavramı ile 

iç içedir. Söz özgürlüğünü yazı yazma özgür-

lüğünü engelleyen yasalar varsa o ülkede ne 

kişinin özgürlüğünden ne de demokrasiden 

söz edilemez. 

Görüyoruz ki insan yaşamında, toplum-

sal gelişimde eşitlik temel kavramdır. Eşitlik 

olmadan ne erdem, ne  özgürlük ne de birey-

sel mutluluk oluşur.

Erdemsizlik, mutsuzluk, tutsaklık eşit-

sizliğin ürünüdür. Bu yüzdendir ki insanlık 

çağdaşlaşmaya yüzünü çevirmişse ülkesinde 

eşitliği ön plana çıkarmanın çabasını veriyor.

Örnek mi istiyorsunuz? İşte size dünyanın 

en büyük sivil toplum kuruluşu ROTARY…

Ne diyor?

“Kendimizden önce insanlığa hizmet.”

Rotary sevgilerimle.                                                                                                   

❐❐❐

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

Rotary ve Eşitlik
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İçimiz den Biri: GDG Akın Gökyay

Türk Rotary’sinin önde 
gelen isimlerinden, 1989 
- 90 dönemi 243. Bölge 

Guvernörü Akın Gökyay, İçimizden 
Biri olarak adlandırdığımız bu sayfa-
da ilk yer alan kişi oldu. Her sayıda, 
Rotaryenlerin özel merakları ile ilgili 
bir Rotaryeni tanıtmaya çalışacağız.

GDG Gökyay, iş dünyasında 
büro mobilyaları üreten ve tasarımla-
rıyla birçok ödül kazanmış olan Nu-
rus A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başka-
nı olarak görev yapıyor. Bu sayfaları-
mızda ise, Gökyay’ın satranç setleri-
ne olan merakı sonucu ortaya çıkan 
ve 438 satranç takımıyla Guiness 
Dünya Rekorları kitabında yer alan 
merakının arkasında yatan konuya 
değinmeye çalışacağız.

GDG Akın Gökyay’ın satranç 
setlerine olan merakı 1975 yılında 
başlamış. Milano’da bir vitrinde gör-
düğü satranç takımını çok beğenip 
almasıyla bu koleksiyona ilk adımını 
atmış. Gerek işi, gerekse de Uluslara-
rası Rotary’deki görevleri nedeniyle 
çok sık seyahat eden Akın Gökyay, 
bugüne kadar 100’den fazla ülkeyi 
ziyaret etmiş. Bu seyahatleri esnasın-
da da, ilginç bulduğu satranç takım-

larını satın almaya 
devam ederek kolek-
siyonculuğu bir hobi 
haline getirmiş ve or-
taya müthiş bir kolek-
siyon çıkmış. Kolek-
siyon merakı satranç-
la da sınırlı kalma-
mış. Gökyay’ın Kupa, 
baston ve tespihler-
den oluşan farklı bir 
koleksiyonu da var.

GDG Akın 
Gökyay’ın bu merakı 
gazetelerde de ye al-
mış. Geçtiğimiz ay-
larda, 22 Temmuz 
tarihli nüshasında, Cumhuriyet ga-
zetesi bu konuda bir röportaj yayın-
lamış. Bu yazıdaki bazı bilgileri de bu 
söyleşiden derledik.

Milano’dan alınan ilk satranç se-
tinden sonra, ko-
leksiyondaki sayı 
bugün 438’e yük-
selmiş. Gökyay, 
koleksiyonda yer 
alan tüm satranç 
takımlarının kül-
türel çağrışım ve 
alındıkları ülkele-
rin özelliklerini ta-
şıdığını belirtiyor. 
Satranç takımları, 
Mad aga sk a r ’ d a n 
Şili’ye, Fransa’dan 
Las Vegas, New 

Orleans gibi ABD’nin çeşitli kent-
lerinin özelliklerini sergileyen, 
İtalya’dan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan’a kadar 100’e yakın 
ülkeden toplanmış. Gökyay, kolek-
siyonu için aldığı takımları seçerken 
de genelde teması olan veya o ülkenin 
kültürünü aksettiren satranç takım-
larını tercih ettiğini belirtiyor.

Koleksiyonda Şirinler, Red Kit, 
Yüzüklerin Efendisi gibi çocuklara 
hitap eden setlerin yanı sıra, tarihi 
olayları gösteren Çanakkale Savaş-
ları, Eski Mısırlıların savaşları, 2. 
Dünya Savaşında Alman-Rus Harbi 
gibi tarihi konuları yansıtan ve ülke 
kültürlerini simgeleyen tematik set-
ler de yer alıyor.

Yazının bundan sonrasını, Cum-
huriyet gazetesinde yayınlanan söyle-
şiden alalım:

Bu sayımızdan itibaren, Rotary dışında hobileri olan 
Rotaryen dostlarımıza bir sayfa ayrımaya karar verdik. 
İlk olarak GDG Akın Gökyay’ı, Satranç Koleksiyonuyla 
tanıtıyoruz. Sizlerin de aramızda ilginç merakları olan 
kişileri bulmamıza yardımcı olacağını düşünüyor, ve bu 
konuda bize bilgi iletmenizi bekliyoruz.



Sizin için en özel olanları hangi-
leri, onlarla satranç oynuyor musu-
nuz?

Koleksiyondaki her takım benim 
için ayrı ayrı özel ve değerli. Hiçbiri 
bildiğimiz klasik satranç takımları 
gibi değil, hepsi özel tasarımlara sa-
hip. Dolayısıyla oyun oynarken taşla-
rı incelemeye ister istemez yönlendi-
ğiniz için dikkatiniz dağılıyor ve bu 
nedenle de oyun oynamaya elverişli 
değiller.

Sanırım bir sergi de açtınız ve 
Guiness başvurunuz var.

Evet. İlk sergimi 2004 yılında Ro-
tary  bölge konferansı esnasında 65-
70 satranç seti ile Antalya’da açtım. 
Daha sonra Çankaya Rotary Kulü-
bünün 2010-11 döneminde düzen-
lediği bir dizi kültür etkinliği kap-
samında Ankara Kentpark Alışveriş 
Merkezinin sergi salonunda sergile-
dim. Burada da 120 set yer aldı. Gu-
iness rekorlar kitabına girmemden 
sonra, Nurus’un İstanbul Levent’de-
ki Showroom’unda Mart 2012’de bir 
sergi açtım. Şimdi koleksiyonumun 
tamamını Ankara Akyurt’taki fabri-
kamızın Showroom’unda koleksiyon 
için ayrılan 250 metrekarelik özel bö-
lümünde muhafaza ediyorum. 

Satranç Federasyonunun talebi 
ile 27 Ağustos  - 12 Eylül 2012 ta-
rihleri arasında İstanbul’da yapılan 
Dünya Satranç Olimpiyatları esna-
sında, bu etkinliğin yapılacağı İstan-
bul Fuar Merkezi’nde 150 civarında 
seti sergiledik. Guiness Rekorlar Ki-
tabına baktığınızda, birçok gerekli 
ya da gereksiz şeyin yer aldığını gö-
rebilirsiniz. Ben de satrançla ilgili bir 
rekor var mı diye merak ettim. Evet, 
bazı rekorlar vardı ama hiçbiri en faz-
la sete sahip koleksiyonu içermiyor-
du. Ben de Ekim 2011’de dünyanın 
en büyük satranç koleksiyonu için 
başvurdum. Ocak 2012’de inceleme-
ye aldılar. İstenen evraklar ve gerekli 
düzenlemeleri hızlı bir şekilde yaptık 

ve ilettik. İncelemeye aldıkları ayın 
sonunda, yani 30 Ocak 2012’de ko-
leksiyonumu Guiness Rekorlar Kita-
bına kaydettiler.

Rotary dergisi olarak, GDG 
Akın Gökyay’a bu ender koleksiyo-
nunu bizlere tanıttığı için teşekkür 
ediyoruz.

GDG Akın Gökyay’ın satranç seti koleksiyonu 438 parçaya ulaşmış bulunuyor. Guiness 
rekorlar kitabında yer alan koleksiyonun parçaları sayfalarımızda yer alıyor.



24 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / E Y L Ü L  -  E K İ M  2 0 1 2

Her yıl farklı Rotary bölgelerinde yapılan Ro-
tary Enstitüsü 16–17 Kasım 2012 tarihle-
rinde İzmir Hilton Otelinde yapılacak.

İzmir kültürel açıdan Doğu’nun En Batısı, Batı’nın En 
Doğusu bir konumda yer alıyor. Ülkemizin batıya açılan 
bu güzel şehri bu kez Rotaryenleri ağırlayacak.

Kuzey Afrika, Balkanlar, 
Türkiye, Kafkasya ve Ortado-
ğu Ülkelerini kapsayan coğ-
rafyayı (Zon 20B) içine alan 
tüm ülkelerden gelecek Rotar-
yenlerin katılacağı bir dizi se-
minerlere yoğun katılım bek-
leniyor.

Rotary Enstitüsü öncesin-
de 14–15 Kasım 2012 tarih-
lerinde Gelecek Dönem Gu-
vernörleri Eğitimi (GETS) ve 
yine 15 Kasım 2012 tarihinde 
Rotary Koordinatörleri top-
lantısı aynı yerde yapılacak.

Rotary Koordinatörle-
ri semineri sabah oturumun-
da Üyelik ve Toplumsal İmaj, 
öğle sonrasında Rotary Vakfı 
ve Gelecek Vizyon Planı üze-
rinde yoğunlaşacak.

Rotary Vakfı Mütevelli 
Heyet üyesi Lynn A. Ham-
mond ve Uluslararası Rotary 
görevlilerinin konuşmacı ola-
cağı seminerlere Türk Rotar-
yenlerin katılması öncelikli olarak hedefleniyor.

Bölge görevlileri ve Kulüp Görevlileri ile tüm Rotar-
yenlerin bilgilerini artıracakları uluslararası seminerin 
İzmir’de yapılması katılım için önemli bir fırsat olacak.

Rotary Enstitüsü UR Gelecek Dönem Başkanı Ron D. 
Burton, Rotary Direktörü Gideon Peiper ve diğer kıdemli 
Rotary Liderlerinin katılımı ile 16–17 Kasım 2012 tarih-
lerinde yapılacak.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu eski sek-
reteri, İnsan Hakları ve İnsani Yardım konularında önem-
li başarılara imza atmış, İstanbul Milletvekili Şafak PA-
VEY ana konuşmacı olarak Enstitüye katılıyor.

Bu dönemin “Hizmet Yoluyla Barış” teması, “Bölgeleri-
mizde Hizmet Yolu ile Barışın Sağlanması” amacıyla görev-

li Rotary Liderleri tarafından 
Enstitü’de işlenecek.

Enstitü Başkanlığını GD 
Direktörü Sam Owori, yar-
dımcılığını GDG H. Tahsin 
Tuğrul yapıyor.

GD Direktörü Örsçelik 
Balkan programın kusursuz 
olması için, her zaman olduğu 
gibi deneyimlerini bu organi-
zasyona “genel danışman” ola-
rak aktarıyor.

Organizasyon Komitesi 
üyeleri, İzmir’e özgü ağırlama 
stili ve Rotary bilgileri yanı 
sıra şehir ve bölgenin tarihi ve 
turistik yapısını da içine alan 
bir program üzerinde aylardır 
çalışıyorlar.

Enstitü açılış akşamı El-
hamra Sahnesinde izlenecek 
“IV. Murat operası özel göste-
rimi” tüm katılımcılara açık 
olacak.

Cumartesi sabahı Şehir 
turu, Pazar sabahı Meryemana’da dinler söyleşileri ve An-
tik Efes şehri gezisi özellikle yabancı katılımcılar açısın-
dan unutulmazlar arasında yer alacak.

Tüm programlar ve bilgilere 
www.rotaryinstitute2012izmir.org 

adresinden ulaşabilirsiniz.

❐❐❐

ROTARY ENSTİTÜSÜ 16-17 KASIM 2012’DE İZMİR’DE TOPLANIYOR
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Acarkent RK uluslararası gençlik kampı düzenledi

Acarkent Rotary Kulübü 28 Temmuz - 11 Ağustos 2012 tarihleri arasında futbol 
aktiviteli uluslararası gençlik kampını gerçekleştirdi. Kampa Avrupa’nın çeşitli 

ülkelerinden davet edilen 15-16 yaşlarında 5 genç ile Türkiye’den 11 futbol tutkunu genç 
katıldı. Davetli gençlerin her türlü ihtiyaçları misafir edildikleri Rotaryen aileler tarafın-
dan karşılandı. Futbol Kampı, Komite başkanı Rtn. Hakan Ölçer’in önderliğinde, tüm Ro-
taryenlerin ve çocuklar da dahil ailelerin tam desteğiyle başarıya ulaştı. Başta Rotaract 
kulübü kurucu başkanı Rtc. Melis Oğuz olmak üzere, Rtc. Damla Özdemir, Rtc. Okan Öl-
çer, Rtc. Tuğrul Yeğenoğlu ve Rtc. Damla Turanlı da misafir gençlerle kamp süresince 
ayrıca ilgilendi. Kamp, kampın teknik direktörü Ali Aliyev’in de katıldığı Turanlı ailesinin 
evinde düzenlenen Gala Gecesi ile sona erdi. 

Bahçeşehir RK, 3. Deniz Festivaline katıldı

Bahçeşehir Rotary Kulübü, Deniz Kültürü Derneği  tarafından  düzenlenen  3. De-
niz Kültürü Festivalinde  denizde  ve karada  Rotary bayrağını dalgalandırdı. 24-

26 Eylül 2010 tarihleri arasında Sarayburnu  Feribot Limanında  kurulan festival köyünde 
kurdukları Rotary standında festivale katılan tüm ziyaretçiler ve çeşitli okullar,Darülaceze 
ve Çocuk Esirgeme Kurumundan İstanbul’da yaşayıp deniz görmemiş ilköğretim düze-
yindeki çocuğun festivale katılımı sağlanarak   2000 adet Rotary tanıtım broşürü, 1500 
adet Rotary baskılı tişört ve şapka ve 1000 adet  uyuşturucu ile mücadele anne-baba 
bilgilendirme   kitapçığı dağıtımı yapıldı. Çocukların teknelerle denizde gezinmesi, ta-
rihi şehri denizden tanımaları ve festival etkinliklerine ve panellere katılımları sağlandı.

24 Eylül 2010 tarihinde yapılan açılış etkinliklerinde denizde yapılan kutlama ve   
kortejde   IYFN’lerin ve kulüp üyelerinin  desteği ile teknelerle katılımda bulunuldu ve 
denizde de Rotary bayrağı dalgalandırıldı. Samsun, İzmir, Hatay, Trabzon gibi ülkenin 
dört bir yanından gelerek festival köyünde çadır kurmak suretiyle   üç   gün boyunca 
kamp yapan 200 deniz izcisinin  sabah ve akşam kumanyaları sponsorlar ve kulüp üye-

lerinin desteğiyle sağlandı.
Festivalin onur konukları olan Kaptan Cousteau’nun efsanevi ekibinin üyeleri     

Bahçeşehir’de  halka açık ücretsiz bir video sunumuyla  kulüp üyeleri ve Bahçeşehir halkı 
ile birlikte oldu . Katılımcılar ekip üyelerine sorularını yöneltme ve onlarla sohbet etme 
imkanı buldular. Sunum sonrası misafirlerle  kulüp toplantısında hep birlikte keyifli bir 
akşam yemeğinde birlikteydik.

Festivalin kapanış resepsiyonunda Bahçeşehir Rotary Kulübü üyeleri  Bölge Sekre-
terimiz Sevgili Rtn. Ercan Arslanbek ve sevgili  eşi Oya Arslanbek ‘in de beraberliğinde 
Rotary’i temsil ederek teşekkür plaketlerini  aldılar.

Dolmabahçe Rotary Kulübünden eğitime destek

Dolmabahçe Rotary kulübü, bu dönem eğitime ve özellikle de okullarda spor 
faaliyetlerine destek amacıyla Küplüce İlk Öğretim Okulunda spor ve soyunma 

odasının tefrişatını gerçekleştirdi. Kulüp ayrıca yoksulluğu ve cehaleti önleme çalışmala-
rı kapsamında “Kadına Yönelik Şiddet” semineri düzenledi.

Karaköy RAC Yaz Kampı

Karaköy Rotaract Kulübü, 22-26 Ağustos 2012 tarihleri arasında bir Yaz Kampı 
gerçekleştirdi. Türk - Alman dostluğunu pekiştirmek ve her iki tarafın birbir-

lerine kültürlerini aktarmasını sağlamak için Karaköy Rotaract Kulübü, Karaköy Rotary 
Kulübü’nün de desteğiyle 22-26 Ağustos 2012 tarihleri arasında bir Yaz Kampı gerçek-
leştirdi. Proje kapsamında, İstanbul’a gelen 8 Alman Rotaractör, Karaköy Rotaract Ku-
lübü üyelerinin evlerinde misafir edildi. Kendilerine İstanbul’un tarihi ve modern yüzü 
gösterildi. Aynı zamanda pek yakından bilmedikleri İstanbul Kültürü anlatıldı.

Kamp boyunca misafir Rotaractlara, Kulüp Başkanı Rtc. Tolga Yüzbaş, Asbaşkan 
Rtc. Efe Arıca, Genel Sekreter Rtc. Buğra Yaykıran, Mesleki Gelişim Komite Başkanı Rtc. 
İpek Erol, Tanıtım Halkla İlişkiler Komite Başkanı Rtc. Mert Karasoy ile Karaköy Rotaract 
Kulübünün diğer üyeleri rehberlik ve ev sahipliği yaptı.
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Silivri RK Gıda Yardımı

Silivri Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı. 17 Ağus-
tos 2012 Cuma günü Silivri Rotary Kulübü tarafından Silivri Gıda Bankası’na Ra-

mazan Bayramı dolayısıyla gıda yardım paketleri verildi. Gıda Bankası aracılığıyla yardı-
ma ihtiyaç duyan ailelere yardımda bulunuldu.

Suadiye RK Bursiyer Etkinliği

Suadiye Rotary Kulübü, 16 Eylül 2012 tarihinde Bursiyer Toplantısı Etkinliği ger-
çekleştirdi. Bursiyerlerini tanımak, sorunlarını dinlemek ve onlara Rotary’i ta-

nıtmak amacıyla 16 Eylül 2012 Pazar günü Marmara Yelken Kulübünde Bursiyer Toplan-
tısı Etkinliği gerçekleştirdi. Rtn. Kemal Tekel Başkanlığında ve Burs Komitesi Başkanı Rtn. 
Nejat Diler’in sorumluluğunda gerçekleşen etkinliğin konuk konuşmacısı   “Gençler Ne 
İster? Büyükler Ne Bekler?” konulu sunumu ile Pelin Narin Tekinsoy’du.  Gerçekleştirilen 
bu etkinliğe Rtn. Kemal Tekel ve eşi Şule Tekel, Sekreter Rtn. Murat Tandoğan, Rtn. Nejat 
Diler, Rtn. A. Özer Karabay, Rtn. Recep Atalay, Atilla Güngör ve eşi Günay Güngör, Bölge 
Burslar ve Gençlik Gelişim Komite Başkanı Rtn. Halim Ergunalp ve eşi Güner Ergunalp, 
Rtc.  Selma Büyükdağ, Rtc. Alper Pekel, Rtc. Meltem Sönmez, Rtc. Ecem Kösereisoğlu ile 
8 veli ve 45 Bursiyer katıldı.

Seyhan RK iş makinası operatörlüğü kursu düzenledi

Adana Seyhan Rotary kulübünün sponsoru olduğu Beko - Loder İş Makinesi 
Operatörlüğü Kursu, yapılan teori ve uygulama sınavları ile 15 Ağustos 2012 

tarihinde sona erdi. Katılımcılar, gerekli koşulları yerine getirerek sertifika ve G sınıfı eh-
liyet alabilme imkanına sahip oldular. Sınav günlerinde kursa katılanların duygu ve dü-
şüncelerini almak, onlara Rotary’yi anlatmak üzere kulüp başkanı yanlarındaydı. İkin-
ci kurs, hemen Ramazan Bayramı sonrasında Forklift Operatörlüğü kursu olarak açıldı. 
Seyhan Rotary meslek kurslarıyla insanlığın geleceklerini kurmasına desteğini sürdü-
rüyor.

 

Adana Seyhan RK huzurevinde yaşlılara yemek verdi

Adana Seyhan Rotary Kulübü 6 Eylül akşamı Huzurevi’nde yaşlı dostlarımız için 
yemek verdik, kendileriyle aynı masalarda oturup, sohbet ettik, dertlerini pay-

laştık, yaptıkları esprilere birlikte güldük. Ramazan ayında sık sık hayırseverlerin ilgisi-
ne konu olan ama sonrasında kendilerini yalnız hissettikleri söylenen Huzurevi sakinleri 
için bu yemeğin özellikle Ramazan ayı sonrasında düzenlenmesi projemizi daha anlamlı 
hale getirdi.

Antalya Rotary Kulübü’nden Çift Engelliler için eğitim sınıfı 

Antalya Rotary Kulübü, Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Vali Saim Çotur İlköğ-
retim Okulu’nun bir odasını, görme ve zihinsel engelli çocuklar için bir sınıf ha-

line getirdi. Sınıfın tüm fiziki şartlarını iyileştirerek sınıf için gerekli olan tüm ders alet ve 
gereçlerini temin etti. Antalya Rotary Kulübü ayrıca, aynı okulda çocuklara sağlıklı içme 
suyu temin edilmesi amacıyla arıtıcılı paslanmaz çelikten su sebilleri aldı.

Bolu Rotary meslek eğitim semineri düzenledi

Bolu Rotary Kulübü, dönemin ilk projesini bir seminer düzenleyerek gerçekleş-
tirdi. “Gazetecilerin Meslekleriyle ilgili hukuksal sorumlulukları” konulu meslek 
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eğitimi seminerini Bolu Ticaret ve Sanayi Odası seminer salonunda yapıldı. Çok verimli 
keyifli ve canlı bir seminer oldu. Seminerde eğitimci olarak görev alan Avukat Ozan Çe-
likağ ve Avukat Ekrem Asma çok doyurucu bilgiler verdiler. Seminerden sonra Gölcük’te 
yapılan piknik ile etkinlik tamamlandı. Bu pikniğin sponsorluğunu üstlenen Akpiliç fir-
masının sahibi Mustafa Aksoy’a kulüp olarak teşekkür edildi.

Bolu Rotary kulübünün engelliler ile ilgili faaliyetleri

Bolu Rotary Kulübü, engelli bireylerin bulunduğu aileler için iki önemli aktivi-
te gerçekleştirdi. Ailelere yönelik verilen seminerde, engelli fertlerin toplum 

içinde yer alabilmeleri ve faydalı olabilmeleri konusunda ailelerin nelere dikkat etmeleri 
gerektiği anlatıldı. Seminer sonrası ise havanın da müsait olması nedeniyle fertleri ara-
sında engelliler bulunan ailelere iftar yemeği verildi.

Çukurova Rotary üyeleri yaşlılar için biraraya geldi

Çukurova Rotary Kulübü, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde kalan yaşlılara, Seyhan Otelinde iftar yemeği verdi. İftarda konu-

şan Çukurova Rotary Kulübü Başkanı ve ADSİAD Başkan Vekili Mehmet Erel, Ramazan’ın 
rahmet, bereket, merhamet ve şefkat ayı olduğunu söyledi.

Ramazanda yaşlı konuklarla buluşmak istediklerini anlatan Erel, “Yaşlılarımızın tek 
ihtiyacı ilgidir. Biz de onları sürekli ziyaret ederek ilgilenmeye çalışıyoruz. Onlar bizi nasıl ilgi 
ve şefkat göstererek büyüttüyse, şimdi bizler de onlara ilgi, şefkat ve sevgiyle yaklaşıyoruz. 
İnsan çabayla değil sevgiyle yaşar. Sevgimizi değerli büyüklerimizden esirgemeyelim” dedi.

Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nurdan Avcı da, 
“Ramazanın en önemli özelliği kurulan ve beraber oturulan iftar sofralarıdır. Yaşlılarımız 
Huzurevi yemekhanesi yerine bu nezih ortamda oruçlarını açtılar. Teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu. Avcı, katkılarından ötürü Mehmet Erel’e çiçek verdi.

Çok sayıda yaşlının yanı sıra, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merke-

zi Müdürü Nurdan Avcı ve İl Dernekler Müdürü Recep Kurdoğlu ile çok sayıda davetlinin 
katıldığı iftar programı neşeli bir ortamda geçti.

Çukurova Rotary yaz kampı

Yaz kampını Adana’da geçirmek üzere Adana’ya davet edilen Uluslararası Rotary 
gençleri 12 gün boyunca Çukurova Rotary Kulübü üyelerinin konukları oldular. 

Adana -Mersin Boğsak- Antakya-İskenderun-Arsuz bölge gezi ve güneş,kültür etkinlik-
lerini gerçekleştirdiler.

Bu seneki temalarının hizmet yoluyla barış olduğunu belirten Çukurova Rotary Ku-
lübü Başkanı Mehmet Erel,  Fransa, İspanya, Tayvan, Romanya, Slovakya, Danimarka’dan 
gelen gençlere Adana ‘nın tarihi ve kültürel yerleri ile birlikte doğal güzelliklerini tanıtık-
larını belirtti. Çukurova Rotary Kulubü temsilcisi Cenk Yüzereroğlu da “Farklı ülkelerden 
gençler yaz kampını geçirmek üzere Adana ya geldiler. Biz de onlara ülkemizin ve bölgemi-
zin güzelliklerini tanıttık. Bölgemiz dünyanın en güzel yerlerinden biri, gezilmesi görülmesi 
ve diğer ülke gençlerine tanıtılmasını kulüp olarak çok önemsiyoruz” dedi.

Çukurova Rotary Thetis  projesi

Çukurova Rotary kulübünün 5 yıldır sürdürdüğü Thetis projesi, Adana İli Yüreğir 
İlçesinde bulunan 4 ilköğretim okulu’nda tuvaletlerin hijyenik duruma getiril-

mesi, su depolarının hijyenik hale getirilmesi, bu okullarda bulunan öğretmen, öğrenci 
ve temizlik elemanlarına bireysel hijyen eğitimi verilmesi olarak belirlenmişti. Bu seneki 
Okullar arasında, Koza İlköğretim. O., Cumhuriyet İ.Ö.Ö., Kiremithane İ.Ö.Ö., Kazım Kara-
bekir İ.Ö.Ö. bulunuyor. 

Ilk olarak 2007-2008 döneminde Dr. Bülent Büyükiz Başkanlığında başlatılan bu 
Projede Çukurova Rotary kulübü 5. yılını geride bırakıyor. Projenin başlamasında bazı 
hijyenik kaygılar gözönüne alındı. Eski ilköğretim devlet okullarında yıllık hepatit B ve 
hepatit C ,bağırsak solucanları Adana’da artan hastalıklar olarak dikkat çekti. Araştırıldı-
ğında, bu okullardaki tuvaletler ve içme suyu bölümlerinin hijyenik açıdan elverişsiz ve 
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sağlıksız durumda olduğu belirlendi. Bu proje ile, tuvaletlerin yukarıdaki resimde görül-
düğü hale getirilmesi için musluklar, yer ve duvar seramikleri, tuvalet taşları yenilendi, 
yeraltı ve üstü su boruları çağa uygun hale dönüştürülmesi hedeflendi. Hijyen açısından 
sıvı el sabunlukları da eklendi. Fiziki değişimi takiben de eğiticilere de hijyen eğitimi ve-
rerek projenin devamı sağlanmaya çalışılmakta.

Ordu RK dördü akülü olmak üzere 13 adet tekerlekli 
sandalye verdi

Ordu Rotary Kulübü, Mithat ve Tülay Alagöz’ün destekleri ile temin ettiği 4 
adet akülü, 1 adet çocuk ve 8 adet manuel toplam 13 adet tekerlekli sandal-

yeyi Ordu Gürgentepe’de ihtiyaç sahibi engellilere düzenlenen etkinlikle verdi. Düzen-
lenen etkinliğe, Gürgentepe Kaymakamı Murat Sarı, Belediye Başkanı Halis Bayka-
ra, İlçe Jandarma Komutanı, Akif Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Bodur, Işıktepe 
Belediye Başkanı Haziran Küçük, UR. 2430. Bölge 6. Grup Guvernör Yardımcısı Hasan 
Karamustafaoğlu, Samsun Karadeniz Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Koçak ile Ordu Ro-
tary Kulübü üye ve eşleri katıldılar.

Törende söz alan Kaymakam Murat Sarı, Belediye Başkanı Halis Baykara ile Işıktepe 
Belediye Başkanı Haziran Küçük, bu etkinliğin kendi ilçelerinde gerçekleştirilmesinden 
dolayı mutluluklarını ifade ettiler. Ordu Rotary Kulübü Başkanı Tuğrul Odabaş da bu gü-
zel projeye destek olan Mithat ve Tülay Alagöz’e teşekkür ederek, “Onların desteği ile 
bu engelli arkadaşlarımıza tekerlekli sandalye kazandırdık. Her sağlam insan birer engelli 
adayıdır. Bütün engelli arkadaşlarımıza yardımcı olmamız gerekir” dedi.

Ordu Rotary Kulübünden İftar Yemeği

Ordu Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar çadırında Ordu 
Rotary Kulübü tarafından bin beş yüz kişiye iftar yemeği verildi. Ordu Rotary 

Kulübü adına verilen iftar yemeğinden bin beş yüz kişi orucunu açtı. İftar yemeğine Ordu 
Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanları Raşit Tepe, Ömer Aydın, Kenan Dönmez ile ku-
lüp sekreteri Mustafa Cömert ve Yönetim Kurul üyesi Ali  Ayyıldız katıldı. 

Perge Rotary’nin ilk öğretim okulu

Yukarı Karaman İlk Okulu, devletin ihale ile müteahhitlere yaptırdığı, bir kaç yıl 
kullanıldıktan sonra küçük depremler ve sarsıntılar sebebi ile duvarlarındaki 

çatlaklar meydana gelen, zeminindeki kaymalardan sonra da devlet tarafından kullanı-
lamaz ibaresi ile boşaltılmış 4 derslikli bir okul idi. 2006 -2007 dönemi başkanı Nezihi 
Özyalçın ve Perge Rotary ailesi, devlet yetkilileri ile karşılıklı protokol şartlarını belirle-
yerek, tamamının yıkılıp yerine 10 derslikli, yönetici odalı, kütüphaneli yeni bir okul ya-
pılmasını ve adının da “Perge Rotary Yukarı Karaman İlk Okulu” olarak ilelebet anılmasını 
imza altına aldılar. 

Perge Rotary ailesi, büyük bir coşku ve azimle çıktığı bu yolda zamanın çok kısıtlı 
olması ve bir an önce bitirilmesi gereken bu proje için her hangi bir uluslararası yardım 
talep edemedi ve tamamını kendi imkanları çerçevesinde, Antalya ili iş adamlarının des-
teği ve PERGE ailesinin azimli çabaları sonucu 14 ay gibi bir süre içinde tamamlayarak 
2007-2008 dönem Başkanı Hakan Zaman ve Perge Rotary  ailesi tarafından milli eğitim 
yetkililerine teslim edildi. Perge Rotary kulübü, o günden beri de okulun hala her türlü 
ihtiyacını karşılamakta ve okul için yeni projeler üretmeye devam etmekte.

İki binadan oluşan okulda, öğrenim eski bir binada yapılmaktaydı. Diğer bina yıkı-
lıp yerine yenisi yapıldıktan sonra, tüm öğrenim de (ilk beş yıl) bu yeni yapılan binaya 
taşındı ve bu tarihten sonra sağlam fakat eski bina atıl olarak kaldı. Bu yıl ilk öğretimde 
4+4+4 sistemine geçilince, bu eski binaya da ikinci 4 yıl için öğrenci alacak şekilde 
biraz toparlayıp kullanıma açıldı. Ancak bu binada tuvalet ve ısıtma-soğutma bulun-
maması nedeniyle, bu binada okuyacak öğrenciler tuvalet ihtiyaçlarını yeni binaya gide-
rek  görmek durumunda idiler. Bu da fiziki zorlukların yanında, ergenliğe girmekte olan 
çocukların 66 aylık çocuklarla birarada aynı tuvaleti kullanması gibi olumsuzlukları da 
beraberinde getirmekte idi.

Perge Rotary bu dönem çocukların çok elzem ihtiyaçları olan tuvalet sorununu 
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okulun binaya yakın bir alanına bay/bayan/engelli ve öğretmenler dahil tuvalet bina-
sı inşa ederek çözmeyi planlıyor. Bu proje  çocukların temiz su, temizlik, hijyen hem de 
tuvalet  ihtiyaçlarını karşılayacak. Binanın projesi çizdirilmiş durumda ve izinleri beklen-
mekte. İnşaat ruhsatı alınır alınmaz hemen inşaasına başlanması planlanıyor. Yeni yapı-
lacak olan projeye göre ek binada 5 adet sınıf yer almakta. Bu sınıfların ise iklimlendir-
meleri (ısıtma-soğutma) sistemi bulunmamaktaydı. Perge Rotary kulübü, bu eksiği de 
okullar açılmadan hemen önce (15 Eylül 2012) gidererek,  birer adet 24.000 btu (toplam 
5 adet) klimaları sınıflara taktırdı. 

Eskişehir RK, dönem aktivitelerini hızla sürdürüyor

Eskişehir Rotary Kulübü’nün Toplum Birliği olan Sütlüce Mahallesinde bulunan  
Ziya Gökalp İlk Öğretim Okulu, yeni öğretim yılında kulüp üyeleri tarafından 

ziyaret edildi. Okul Müdürü, öğretmenler ve öğrencilere  başarılı  yıl dilenerek çeşitli 
hediyeler verildi.
Hatıra ormanı

Eskişehir Rotary Kulübü üyeleri, 26 Eylül’de Hatıra Ormanı olarak oluşturulmuş 
olan Çankaya Mahallesinde, doğanın dengesi ormanların ilk adımı olan meşe, 

akasya, at kestanesi, çınar, akağaç, süs eriği ve söğüt fidanları dikimini gerçekleştirdiler.

Deprem çalışmaları

Eskişehir Rotary Kulübü, Eskişehir inşaat mühendislerinin  17 ağustos depremi 
çalışmalarına  Espark AVM’de broşür dağıtarak  “depremi unutmayalım-unut-

turmayalım” sloganıyla  destek oldu. Ayrıca, Eskişehir Rotary Kulübü  Kulüp Ofisinde, 
Evka projesi çalışmalarına 26 Eylül  günü Kulüp Başkanı eşi Birgül Avcı eşliğinde Ebru 
Sanatı –Dikiş, Nakış eğitim hizmeti kursiyerlerle birlikte başladı.
3. Afyon Kocatepe Zafer Yürüyüşü

Eskişehir Rotary Kulübü’nün “3. Afyon Kocatepe Zafer Yürüyüşü” projesine 2430. 
Bölge Dönem Guvernörü Murat Öz  ve  eşi Ela Öz, Guvernör Yardımcısı Özde-

mir Sonsoy ve eşi SERAP Sonsoy ile Kulüp üyeleri eşleriyle birlikte katıldılar. Gece yarısı 
saat 12’de başlayan Zafer yürüyüşü de gün ağarırken sabah 06.00 da sona erdi. Kulüp 
yönetimi, yürüyüşe katılan diğer kulüp ve bölgelerden gelmiş olan Rotaryenlere teşek-
kür ettiler.

Zonguldak Rotary, rehabilitasyon merkezindeki çocukları 
destekliyor

Zonguldak Rotary Kulübü’nün desteklediği Gökkuşağı Rehabilitasyon merkezi 
çocukları ile ailelerinden oluşan koro 9 Eylül 2012 tarihinde 16:00-17:00 saat-

leri arasında Demirpark AVM’de Zonguldak halkına sunuldu. Halkın yoğun ilgisi ve ço-
cukların enerjisi ile her dakikası çok keyifli bir proje gerçekleşmiş oldu. 20 rehabilitasyon 
merkezinde eğitim gören öğrenci ve 30 velinin katılımı ile gerçekleşen konser sayesinde 
özel itina isteyen çocukların farkında olmamız gerektiği, aynı zamanda fırsat verildikle-
rinde, eğitildiklerinde yapamayacakları bir şey olmadığını bizlere hatırlattı. Zonguldak 
Rotary Kulübünün desteklediği Rehabilitasyon merkezinin tüm halk tarafından da des-
teklenmesi ve farkına varılması gerektiğini düşünüyor ve toplumdan soyutlamak yerine 
topluma katma politikası izlenmesi konusunda bir yol izlenmesi gerektiğine inanıyor.
Kan bağışı projesi

Zonguldak Rotary kulübünün, bu yıl ikincisini düzenlediği kan bağışı projesi, sı-
caklara ve Ramazan ayında olmasına rağmen büyük ilgi gördü. Okulların açıl-

masından kısa bir süre önce de, Zonguldak Rotary Kulübü, alım gücü düşük öğrenciler-
den 30 öğrenciye kırtasiye ve çanta yardımı, 3 öğrenciye ise okul kıyafeti yardımı yaptı. 

Bir diğer projesinde, Zonguldak Rotary Kulübü, şehit aileleri  derneği ve gökkuşağı 
rehabilitasyon merkezi’ne Ramazan ayında gıda yardımı yaptı. Yapılan yardımlar ilgili 
kurumlarca ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Yeşil RK, Dünya Barış Günü aktivitesi

Dünya Barış günü çerçevesinde Yeşil Rotary Kulübü tarafından düzenlenen 
“Ataol Behramoğlu-Haluk Çetin” ikilisinin şiir ve müzik dinletisi, 03 Eylül ta-

rihinde Bursa Konak Kültür Merkezinde gerçekleşti. Etkinliğe, 2440. Bölge Guvernörü 
Güneş Ertaş, 2. grup Guvernör yardımcısı Reha Akın, 3. grup Guvernör yardımcısı Veda 
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Girgin Eroğlu, Bölge sekreterleri Sait Tosun , Zerrin Özgüle ile beraber Nilüfer RK, Demir-
taş Rotary Kulübü ve Çekirge Rotary kulüp başkanları, üyeleri eşler ve Rotaryen olmayan 
misafirlerin de katılımıyla gerçekleşti. Evrensel bir dil olan müziğin şiirle bütünleştiği 
bu gecede barış üzerine şiirler ve şarkılara hep birlikte eşlik edildi. Değerli şair Ataol 
Behramoğlu’nun şiirleri ve onun şiirlerinden bestelenmiş şarkılar ile coşkulu bir gece ya-
şandı. Etkinlik ardından iki sanatçı hayranları ile söyleşip kitap ve CD ‘lerini imzaladı.

Urla RK, bağbozumu şenliklerine katıldı

Her yıl geleneksel olarak 9-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Urla Bağbozu-
mu Şenliklerine açtıkları standla katılan Urla Rotary Kulübü, destek projeleri 

olan Kadıovacık Köyü’nün ürünlerinin tanıtımını yaptılar. Sürdürülebilir Köy Destekleri 
projesi kapsamında Urla’ya bağlı 240 nüfuslu Kadıovacık Köyü’nü seçen Urla Rotary ku-
lübünün projedeki hedefi Türkiye’de örnek veya model bir köy oluşturmak. 

Urla Rotary Kulübü Proje Koordinatörü ve eski dönem Başkanı Erhan Gökdağ proje-
yi hazırlarken, köydeki 100 yıllık evlerden yola çıktıklarını belirterek, “Köyde kırsal turizmi 
kalkındırmak amacındayız. Çünkü çok güzel 100 yılın üzerinde taş evler var ve maalesef 
hepsi atıl durumda. Bunları yeniden restore ederek turizme kazandırmak istiyoruz. Ama 
tabi köyün kalkınabilmesi için başka veriler de lazım. Bu nedenle köyde organik zeytin üre-
timine ağırlık verdik. Bütün zeytin ağaçlarını organik üretime geçiriyoruz. Dolayısıyla artık 
köyde üretilen zeytinler organik zeytin olacak. Kaldı ki yarımadanın en kaliteli zeytinyağı 
bu köyde üretiliyor. İnşallah bunlar organik olarak piyasaya çıkınca köylü bundan artı de-
ğer elde edecek” diye konuştu.  

Şu anda Kadıovacık köyünün dünya üzerinde en ufak karbon ayakizi ölçülmüş köy 
olduğunun Londra’daki CDP merkezinin de kayıtlarına geçtiğinin altını çizen Gökdağ bu 
nedenle Kadıovacık’ın organik üretim açısından en ideal  yer olduğunu savundu. Urla 
Rotary Kulübü Başkanı Tayfun Eyiel de Kadıovacık Köyü kalkınma projesinin uzun soluk-
lu bir proje olduğunu en az 4-5 yıl devam edeceğini söyledi. Köye katkı sağlayabilmek 
adına Ocak ayında özel bir tiyatroyu İzmir’e getireceklerini, buradan elde edilen tüm ge-
liri de Kadıovacık Köyünü kalkındırma projesinde kullanacaklarını belirten Eyiel, Rotary 
camiasından da bu konuda destek beklediklerini ifade etti. 

Urla Bağbozumu şenliklerinde Ürün Yarışmasına  ürettiği zeytinyağı ile katılan ve 
“En İyi Zeytinyağı” ödülünü alan Kübra Çakıroğlu da zeytinyağını üretirken kendi yetiştir-
dikleri zeytinlerden yararlandıklarını, fabrikada kendilerinin işlediklerini belirterek “Son 
derece düşük asitli olduğu için beğeni topluyor. Rotary Kulübünün desteği ile organik zey-
tinyağ üretimini geliştirip daha büyük pazarlara açılacağız” diye konuştu. 

Manisa RK’nden Taytanlı İÖO’na Erzak Desteği 

Manisa Rotary Kulübü 14  Ağustos günü Taytanlı  İlhan  İlköğretim  Okulunun  
bulunduğu  bölge  Manisa’nın   geri kalmış  ve  sürekli  göç  alan  bir  yeri  

olduğundan  Manisa Rotary Kulübü ve Manisa Rotaract Kulübü burada   erzak  dağıtımı 
yaptı.  

Burada yaptıkları projeye halkın katılımını en üst düzeyde tutabilmek, onlarla kay-
naşma sağlayabilmek, sorunlarını dinlemek için erzak dağıtımını kendileri gerçekleştir-
di. Manisa Rotaract başkanı Akif Özkan’ın  daveti  üzerine  gelen bölge Rotaract  tem-
silcisi  Gülser Vardarcı ve bölge sekreteri Selim  Acar da Manisa Rotary Kulübünü yalnız 
bırakmadı. 

Anıttepe Rotary Kulübü okul yeniledi

Anıttepe Rotary Kulübü, Rotary Vakfının global bağışlar bazında imkan sağ-
ladığı bir projeye 2011-2012 döneminde başladı. Ankara Mamak’da yerleşik 

Harmanyolu İlkokulu’nun fiziksel görüntüsünün iyileştirilmesi, sınıf araç ve gereçlerinin 
çağdaş teknolojiye uygun şekilde yenilenmesi ve okula bir su arıtma sistemi kurulması 
işlevlerini içeren Proje, bu dönemin başında tamamlanarak 17 Eylül 2012 günü yapılan 
bir törenle hizmete girdi.

Göztepe Rotary Kulübü’nün “İki Yaka bir Kulaç” projesi

Dünya Barış Günü aktiviteleri çerçevesinde Göztepe Rotary Kulübü ev sahip-
liğinde düzenlenen “İki Yaka Bir Kulaç” etkinliği gerçekleştirildi. 2440. Bölge 

Guvernörü Güneş Ertaş, Guvernör Yardımcısı Huriye Serter, Bölge Rotaract Temsilcisi 
Gülser Vardarcı, Gaziemir, Karabağlar Çalıkuşu, Güzelyalı Rotary Kulüp başkanları, Gele-
cek Dönem Slovenya Guvernörü  Anton Koncnik, Yunanistan’ın İzmir Baş Konsolos Yar-
dımcısı Stavros Soulis, Yunanistan’ın Sakız adası su topu ve yüzme kulüp yönetici ve 
sporcuları, İzmir ESTİ su topu takım oyuncuları, çok sayıda Rotaryen ve eşleri ile çocuk-
lar ve basın mensupları faaliyete katıldılar. Limana gelen tüm katılımcılar özel yapılmış 
t-shirtlerini giydiler ve  saat 11 ‘de Çeşme Limanından demir alan tekne Çeşme’nin en 
güzel adalarından birinin kuytusuna yanaştı. Bu seyahat süresince davetliler peynir ve 
şarapların tadına baktılar.
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Ada kuytusunda demirleyen teknede önce Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Tur-
han Gürsel Urhan açış konuşmasını yaparak katılımcılara teşekkür etti. Daha 

sonra 2440. Bölge Guvernörü konuşmasını yapıp, bu etkinliğe fiilen katılamayan Yu-
nanistan 2484. Bölge Guvernörü Prof. Christaras Basile’in mesajını okudu ve keyifli bir 
gün diledi. Sırasıyla Slovenya Gelecek Dönem Guvernörü  Anton Koncnik, Yunanistan’ın 
İzmir Baş Konsolos Yardımcısı Stavros Soulis ve Sakız Adası su topu takım başkanı söz 
alarak etkinliğin önemini katılımcılarla paylaştı. Tüm protokol mensuplarına günün anı-
sını hatırlatmak adına verilen plaketin ardından İzmir ESTİ su topu takımı ile Sakız adası 
su topu takımı oyuncuları Türk ve Yunan bayrakları ile suda unutulmaz bir show yaptılar.

Gaziemir Rotary, Dünya Barış Gününde Nobel’e aday koro 
ile konser düzenledi

Dünya Barış günü etkinlikleri çerçevesinde Gaziemir Rotary Kulübü ev sahipli-
ğinde Antakya Medeniyetler Korosu’nun Çeşme Kalesinde verdiği konser sa-

natseverleri büyüledi. Konser sonrası elde edilen gelir İzmir Behçet Uz Çocuk Hastane-
sine bağışlandı. 

Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koro Türkçe, Ermenice, İbranice ve Rumca şarkı-
lardan oluşan 3 semavi dine ait 6 mezhebin şarkılarını seslendirdi. 

Gaziemir Rotary Kulübü Başkanı Duran Kahveci tarihte en büyük savaş nedenlerin-
den birinin din ve mezhep çatışmaları olduğunu belirterek,  “En acısı günümüzde de bu 
süregelmektedir. Biz düzenlediğimiz konserle din ve mezheplerin aslında barışı nasıl temsil 
ettiğini göstermek istedik. Antakya Medeniyetler Korosunu tercih etmemizin nedeni tüm 
mezhep ve dinlerin şarkılarını seslendirmeleri. Tüm dinlerin ortak şarkılarını söyleyen başka 
bir koro yok” diye konuştu.

Müslüman, Musevi ve Hristiyanlardan oluşan 120 kişilik Antakya Medeniyetler Ko-
rosu ilk kez Hatay Valiliğince 2007 yılında Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde oluş-
turulan ve gösterilen yoğun ilgi üzerine bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında 100’e yakın 
konser verdi.  Koro, 2012 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmenin de gururunu yaşıyor. 

Koroda, imam, papaz, rahibe, öğrenci, öğretmen, manifaturacı, ev hanımı, kuyumcu, 
mimar ve emekli gibi farklı meslek guruplarından kişiler bulunuyor. 

Şef Yılmaz Özfırat kendilerini izleyen ve koro hakkında bilgi edinen bazı bakan, rek-
tör, bilim insanı, büyükelçi, profesör, sanatçı ve daha önce Nobel ödülü kazanmış kişile-
rin önerisiyle 2012 yılı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiklerinin kendilerine bir yazı 
ile bildirildiğini söyledi. 

Bandırma Rotary Kulübü Toplum Birliği  Projesi  

Bandırma Rotary Kulübü Şehit Bedir Karabıyık İlköğretim Okulu Toplum 
Birliği’nde Kulüp üye eşleri geleneksel Ramazan erzak paketi yardımını yap-

tılar. Okul yönetiminin belirlediği otuz veliye yiyecek ve içecekten oluşan kolileri Üyeler 
ile birlikte ailelere verdiler

 

Çeşme RK’nden Çeşme Bağlararası kazılarına destek 

Çeşme Rotary Kulübü, uzunca bir süredir devam eden ve yaklaşık Çeşme’nin 
4500 yıllık tarihine ışık tutacak Bağlararası Mevkiindeki kazı çalışmalarına 

destek oldu. Yıllardır elektrik ve su ihtiyacı bulunan kazı alanına kalıcı elektrik çekildi ve 
bir su motoru ve ekipmanları sayesinde kazı bölgesi sürekli suya kavuştu. Böylece kazı 
sırasında çıkarılan eserlerin yıkanıp temizlenmesi ve tasnifi kolaylaştı. Ayrıca kazı ekibine 
bir de buzdolabı temin edildi. Yaz sıcağında yoğun bir çalışma yapan ekibe soğuk içme 
suyu imkanı sağlandı.

Gündoğdu Rotary Kulübü İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün 
ÇOGEB projesine katkıda bulundu 

Gündoğdu Rotary kulübü başkan ve üyeleri, Rotary’yi tanıtmak amacıyla İzmir 
Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polis Şube Müdürü Dilek Bural’ı ziyaret 

etti ve kulübün geçmiş ve gelecek dönem projeleri kısaca anlatıldı. Ziyaret esnasında Di-
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lek Hanım bize, İzmir Emniyet Müdürlüğünün, İzmir Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile 
birlikte yürüttüğü, “Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma 
ve Destek Programı (ÇOGEB)” kapsamındaki projelerini anlattı.

Proje kapsamında İzmir İli Konak ilçe sınırları içinde Doğu ve G.Doğudan göçle gelen 
ailelere mensup olan 32 liseden seçilmiş 80 başarılı öğrenci, 8 ili (Bilecik, Bursa, Yalova, 
Afyon, Kütahya, Gelibolu-Çanakkale, Ankara – T.B.M.M) kapsayan çok yönlü eğitici öğ-
retici 6 gün süren bir program dahilinde 25 profesyonel eğitimci ile geziye çıkarıldı. Gezi 
sırasında bu illeri kapsayan Tarihi Türk büyükleri anlatılarak, yaşayarak yapılan seyahat 
Ankara’da TBMM’sinde TBMM Başkanı ve Milletvekilleri de ziyaret edilerek son buldu. 
Gezi boyunca tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez ve profesyonel tiyatro oyuncuları -kos-
tümler içinde, yaşadığımız topraklar üzerindeki tarihi olayların ve önemli  şahsiyetlerin, 
uğranılan tarihi mekanlarda sunumlarla geziyi eğlenceli ve öğretici hale getirdiler. Bu 
projeye Dede -Torun Buluşması Projesi- denmesi de, gençlere geçmişimiz, tarihimiz, 
kültürümüz ile ilgili değerlerin yerinde gezerek görerek öğretilmesi hedeflenmiş olması.

Komiser yardımcısı Nazlı Hanım bu proje süresince öğrencilerle birlikte olduğunu, 
projenin amacının toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerin arttırılması, toplumsal 
aidiyet duygusunun güçlendirilmesi , Konak ilçesindeki şehrin dezavantajlı kesimlerinde 
yetişen gençlerin gezi ve aktiviteler ile ruhsal ve kültürel gelişimlerinin sağlanması, birlik 
ve kardeşlik duygusunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin hedefi konumundaki gençlerle 
ortak tarih bilincinin oluşturulması ve şehir hayatına adaptasyonlarının sağlanması ol-
duğunu belirtti.

Bütçesinin tamamen Emniyet Müdürlüğü tarafından karşılandığı projede, öncelikle 
öğrencilerin kullanması için t-shirt ve şapkaya ihtiyaçları olduğu söylenmişti. Gündoğdu 
Rotary Kulübü de bu ihtiyacı  karşılayarak projeye katkıda bulundu.  

Söke Rotary kulübü Ramazan’da gıda paketi dağıttı 

Söke Rotary Kulübü, Ramazan ayında her yıl gerçekleştirdiği gıda yardımını bu 
yıl da yaptı. Bu yılki yardımda, Söke’nin ilçe ve köylerinde bulunan 23 şehit ai-

lesine Ramazan ayı içerisinde “ramazan gıda paketi” dağıtıldı. Söke Rotary kulübü, önü-
müzdeki yıllarda da bu faaliyeti devam ettirmeyi planlıyor.

9 Eylül Interact kulübü, kurulduğu gün yardım topladı 

Yaşları 14-18 arası değişen gençlerin kurduğu 9 Eylül İnteract Kulübü faaliyete 
geçtiği 9 Eylül 2012 günü topladıkları yardımı, Çocuk Felcinden korunma ama-

cıyla Uluslararası Rotary Çocuk Felci Birimine bağışlayarak bir ilke imza attı. Kurulduğu 
anda yardım toplayan en hızlı kulüp ünvanını kazanan kulüp üyeleri yardımı annelerinin 
ördüğü şapkaları “Bir kendine bir de hasta kardeşlerimize şapka alın” sloganıyla satarak 
topladılar. Başkanlığını Rotary 2440. Bölge Guvernörü Güneş Ertaş’ın kızı Melodi Selin 

Ertaş’ın yaptığı kulüp üyeleri yardımlarını aralıksız sürdüreceklerini ifade ettiler. 

Rotary 2440. Bölge Guvernörü Güneş Ertaş, 9 Eylül 1999 yılında kurulan bir Ro-
taract kulübü bulunduğunu yine bu yıl İzmir’in kurtuluşu olan 9 Eylül 2012 tarihinde 
İzmir’de Rotary Kulüpleri’nden yaşları 14-18 arası değişen gençlerden oluşan İnteract 
kulübü kurulduğunu belirterek “Çocuklarımızın annelerinin, onların yakınlarının, komşu-
larının ördüğü şapkaları Kültürpark Tenis Kulübünde gerçekleştirdikleri defile ile sergilediler.  
Şapkaların tamamını satarak elde edilen geliri Uluslararası Rotary’nin Çocuk Felci birimine 
gönderdiler. Bizim yıllardır devam eden Çocuk Felci projemizde şu anda sona yaklaştık Pro-
je dünya üzerinde 3 ülkede Afganistan, Bangladeş, Nijerya’da devam ediyor. Yalnız genç-
lerimizin kulüplerini  daha kurdukları anda böyle bir yardımı toplayıp göndermeleri bizleri 
çok duygulandırdı” diye konuştu. 

2440. Bölge İzmir Enternasyonal Fuarına katıldı

Uluslararası Rotary 2440. bölge, bu yıl 81.’si düzenlenen İzmir Enternasyonal 
Fuarına, 9. Grup Kulüpleri öncülüğünde, 2440. Bölge Rotary Federasyonu ola-

rak katıldı. 31 Ağustos’ta başlayıp 9 Eylül’de sona eren fuarda yer alan standda, her gün 
farklı Rotary ve Rotaract Kulüplerinin üyeleri görev alarak Rotary’yi halka tanıttılar. 

2440. Bölge görme özürlüler için 
özel yemek kitabı hazırlıyor

Rotary 2440 Bölge Guvernörü Güneş Ertaş’ın eşi Figen Ertaş, Türkiye Görme 
Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) ile birlikte Braille alfabesi ile yazılmış ye-

mek kitabı hazırlıyor. Ertaş’ın hazırlayacağı kitap 63 Rotary kulübü üyelerinin eşlerinden 
topladığı yapımı kolay ve pratik yemek tariflerinden oluşacak. 

Kitapta yüz adet yemek tarifi olması hedeflediklerini belirten Ertaş, yemeklerin,  
çorbalar, et yemekleri, balık yemekleri, makarnalar ve tatlılar ana başlıkları altında top-
lanacağını söyledi. Kitapta en önemli unsurun tariflerin yapımı kolay ve pratik yemekler-
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Çanakkale Rotary Kulübü, Çanakkale Boğazını geçme Yarışması’nın 26.’sını gerçekleştirdi

Çanakkale Rotary Kulübümüzün  bu sene 26.’sını düzenlediği Çanakkale Bo-
ğazı Geçme Yarışması bu yıl  160  yabancı, toplam 500 yüzücünün katılımı 

ile başarıyla tamamladı. Rotary’nin çok etkin bir şekilde tanıtıldığı organizasyonu 
Çanakkale halkı ilgiyle izledi.

Özellikle dünyanın dört bir yanından  gelen yabancı konuklar memnuniyetlerini 
ifade ettiler. Afet Eylem Komitesi yarışma alanında Shelterbox çadırını sergiledi  ve 
yeni bastırılan Türkçe broşürleri halka dağıttı. Yarışma sonunda yapılan ödül töreni-

ne, Vali yardımcısı, Belediye Başkanı, Avustralya Büyükelçisi, Çanakkale Avustralya 
Konsolosu, Deniz Ticaret Odası başkanı, Gençlik Spor İl Müdürü, Çimenlik Kalesi Ko-
mutanı, 2440. ve 2430. Bölge Guvernörleri, Rotary Bölge Görevlileri, Kulüp Başkan-
ları, Rotaract ve Interactlar ile Rotaryen eş ve yakınları katıldılar. 120.000 TL’lik bütçe 
ile gerçekleşen bu dev organizasyon için başta Çanakkale Rotary Kulübü Başkanına 
ve  katkı koyan tüm Çanakkale Rotary Kulübü üye ve yakınlarına ayrıca bu projeye 
destek sağlayan sponsorları tebrik ediyoruz.

den oluşması olduğunu ifade eden Ertaş, tarifleri daha ayrıntılı anlatan bir CD de hazırla-
yacaklarını da sözlerine ekledi. Bu konuda Gurme-Yazar Nedim Atilla ve Ege Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Sedef Nehirel’den yardım alacaklarını kayde-
den Ertaş, “Kitapta sadece tarifleri verirken CD’de örneğin mercimek çorbası anlatılırken 
mercimeğin faydalarına da değinilecek” diye konuştu. 

Kitabın Türkiye Gör-
me Özürlüler Kitaplığı 
Derneği’nin hanım üyeleri-
ne ücretsiz olarak gönderi-
leceğini belirten Ertaş, talep 
oldukça baskı sayısının ar-
tacağını da sözlerine ekledi. 
Ertaş, kitabın ayrıca büyü-
yenlere, evlenenlere, kendi 
başına yemek yapmak iste-
yenlere TÜRGÖK tarafından 
hediye olarak gönderilece-
ğini belirtti. TÜRGÖK 2003 

yılında Gültekin Yazgan başkanlığında 16 üye ile kuruldu. 1 yıl sonra da kitaplığı açıldı. 
O günden bu yana Türkiye’de ilk ve tek Görme Özürlüler kitaplığı olarak Türkiye ve yurt 
dışında yaşayan görme özürlülere hizmet veriyor. 

Didim RK’den Cumhuriyet İÖO İç ve Dış Cephe Boyaması

Didim’in ilk okulu olan ve 1928 yılında yapılan  Hisar Mahallesi sınırları içeri-
sinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu yeni eğitim öğretim yılına Didim 

Rotary kulübünün yardımlarıyla iyi bir şekilde hazırlandı. Rotary Okulun iç ve dış cephe 
boyama çalışması Didim Rotary Kulübünün katkılarıyla yapılırken Kulüp Başkanı Mevlüt 
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Gökdemir ve üyeleri yapılan etkinliğe katıldı; okul idaresiyle bir araya geldi. Etkinliğe İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Öksüz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Çoban, Okul 
Müdürü Aydın Özsoy, Didim Rotary Kulübü Başkanı Mevlüt Gökdemir, Didim Rotaract 
Kulüp Başkanı Serkan Özcan ve Rotaryenler katıldı.

Etkinlikte konuşan Didim Rotary Kulübü Başkanı Mevlüt Gökdemir, Kaymakam Er-
sin Emiroğlu’na gerçekleştirdikleri ziyarette okulların durumu konusunun görüşüldüğü-
nü ifade ederek “Bu görüşmede okullarımıza yapabileceğimiz katkılar konuşuldu ve ardın-
dan İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle bu konuda fikir alış verişinde bulunduk ve bu görüşme-
de Cumhuriyet İlköğretim okulunun durumu bize bildirildi. Bize okulun boya ve badana 
isteği bildirildi; bizde kulüp olarak bu çalışmayı başlattık. Üyelerimizin katkılarıyla boya 
malzemeleri alındı; bu işi yapacak personelle anlaşıldı ve ücreti kulübümüzce ödenecek. 
Bugün de bu çalışma başlayacak ve okulların açıldığı güne hazır olacak.”dedi.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Öksüz ise Rotary Kulübüne katkılarından 
dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlarken “Biz her şeyi devletten beklememeliyiz. 
Okulların temiz ve bakımlı olması çok önemli; yeni eğitim-öğretim yılına başlayacağız. Ço-
cuklarımızı pırıl pırıl okullarla karşılamayı hedefliyoruz.  Bu okulumuz sit alanında oldu-
ğunda fiziki anlamda bir çalışma yapılamıyor. Bu durumda eğitim öğretime devam edi-
yoruz. Boya çalışması yapılması gerekiyordu ve Didim Rotary Kulübü bunu sağladı. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.”dedi.

Ardından Rotary Kulübü Başkanı Mevlüt Gökdemir ve Rotaryenler temsili olarak 
okul içerisinde boyama çalışması yaptı.

Didim RK Dünya Barış Günü Etkinliği 

1 Eylül’de Çeşme’de düzenlenen “İki Yaka Bir Kulaç” etkinliği devam ederken, 
eşzamanlı olarak Didim Rotary Kulübü, 17. Didim Barış Şenlikleri resmi prog-

ramı dahilinde, Bostanlı Rotary Kulübü üyesi Gül Kırçıl Moderatörlüğünde Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu Öğrencileri ile Barış temalı bir resim çalışması gerçekleştirdi. Etkinliğe 
Didim Rotary Kulübü üyelerinin yanı sıra Geçmiş Dönem Guvernörü Aydın Işık da katıldı.

Barış şenlikleri muhtelif 17. Didim Barış Şenliği etkinlikleri kapsamında aktiviteler-
le Didim’de etki yaptı. Didim’de konser veren Antakya Medeniyetler Korosu, Didimli-
leri mest etti. Koro farklı dillerde söyledikleri türkülerle Altınkum plajını dolduranlara 
unutulmaz bir gece yaşattı. 1 Eylül Cumartesi akşamı saat 22:00’de Altınkum sahilinde 
düzenlenen konseri Didim Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve eşi, Didim Belediye Başkanı 
Mümin Kamacı, İlçe emniyet Müdürü Sinan Ergen ve eşi, CHP Aydın İl Başkanı Barkan 
Kalınomuz, Didim İlçe müftüsü Mikail Polat, Yunanistan’dan gelen konuklar ve yaklaşık 
7 bine yakın Didimli dinledi.

Konser öncesinde Yunanistan’dan gelen Halk oyunları ekipleri ile Didim-Akbük 
Halk oyunları ekipleri yöresel oyunlarını oynadı. Ardından İzmir Semazen grubu ney 

Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü, kulüp projeleri yarışması düzenledi

Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü, ilk kez 
2440. Bölgedeki kulüpler arasında yaptık-

ları projeleri yarıştıran bir organizasyon gerçekleştir-
di. Kulübün Kordon otelde üyelerine yönelik gerçek-
leştirdiği “Halkla İlişkiler Semineri”nde “Rotary Ku-
lüpleri Projeleri Yarışıyor” isimli yarışmanın galipleri 
de ödül aldı.

Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü Başka-
nı Nevin Can, halkla ilişkiler seminerinin kurum içi 
eğitim çalışması niteliği taşıdığını belirterek, “Halkla 
ilişkiler Uluslararası Rotary’nin beş ana komitesinden 
biridir. Halkla ilişkilerin önemi çok büyüktür zira Ulus-
lararası Rotary’nin ve biz Rotaryenlerin faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için etkin şekilde iletişim kurmamız ve 
toplumda doğru bir imaj yaratmamız gerekmektedir” 
dedi. 

Can, ilk kez düzenledikleri “Rotary Kulüpleri Projeleri Yarışıyor” yarışmasının 
ise Rotary Kulüplerinin etkin ve başarılı projeler yapmalarını teşvik etmek ama-
cını taşıdığını ifade etti. Yarışma sonucunda ise katılan 20 projeden dördü  ödül 
almaya hak kazandı.  

Gündoğdu Rotary Kulübü’nün “Bir tuğla da sen koy” adı altında yürüttüğü 
ve Ege Üniversitesi Çocuk Acil Servisine “Travma Gözlem Birimi” kurulması proje-

si Kurumsal Sorumluluk Sağlık özel ödülüne layık görüldü. 
Urla Rotary Kulübünün “Kadıovacık Köyü Projesi” Kurumsal Sorumluluk 

Çevre özel ödülünü kazandı. 
Kültürpark Rotary kulübü “İçindeki Sevgiyi Renklendir” projesi ile Kurum-

sal Sorumluluk Eğitim özel ödülünü alırken, Bursa Çekirge Rotary Kulübü de 
“Spastik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Sermer Projesi” ile Guvernörlük 
özel ödülüne layık görüldü.
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eşliğinde sema gösterisi sergiledi. İzleyenlerin büyüleyen sema gösterisi Didimlilerden 
tam not aldı.

Ardından Antakya Medeniyetler korosu sahne aldı. Farklı din ve mezheplerden olu-
şan 120 kişilik koro değişik dillerde Türküler seslendirdi ve ilahiler okudu. Koro seslendir-
diği parçalarla Dünyaya barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Barış Elçilerimiz Geliyor 

Rotary Gençlik Değişim Programı ile 1 yıl ülkemizde eğitim görecek öğrenci-
ler 2440. Bölgeye gelmeye başladı. Havaalanında aileleri ve Gençlik Değişim 

Komite üyeleri tarafından karşılanan öğrenciler, çok farklı bir yıla başlamanın heyecanı 
ve yeni aileleriyle tanışmanın mutluluğunu birlikte yaşadılar. Haziran ayına kadar ülke-
mizde kalacak, hem ülkelerini ve kültürlerini tanıtacak, hem de bizleri ve kültürümüzü 
tanıyarak ülkelerine anlatacak, büyük 2440. Bölge ailemize katılmış öğrencilere hoşgel-
diniz diyoruz; Gelen öğrenciler ve misafir eden aileler aşağıda yer alıyor: Shannon Stride 
(Yıldırım ailesi), Heloisa Vivian Masetto (Şekuri ailesi), Maximiliano Mastache Consu-
egra (Bayoğlu ailesi), Anne Christine Johnson (Erdoğan ailesi), Gabriel Coelho Rodrigu-
es Lima (Sağlam ailesi), Jose Felipe Salvaggio Laureigo (Selçuk ailesi), Elizabeth Miller 
Goodfellow (Ağca ailesi).

1. Rotary Hobi Grupları Festivali başarıyla tamamlandı

Osmangazi Rotary Kulübü evsahipliğinde Bursa Alkoçlar Zone Hotel’de 24-26 
Ağustos 2012 tarihlerinde düzenlenen 1. Hobi Grupları Festivali başarıyla ta-

mamlandı. Festivale 2440. Bölge  Hobi Gruplarının hemen hemen tamamı katıldı. Cuma 
günü Fasıl Hobi Grubunun programı ile başlayan festival cumartesi günü bir çok katego-
ride değişik hobi gruplarının faaliyetleri ile sürdü. 

Sabahki açılış oturumundan sonra, Uludağ’da rehberler eşliğinde doğa yürüyüşü ve 
foto safari, dalış eğitimi ve uygulaması, masa tenisi, tavla, dart, bilardo oyun etkinlikleri, 
otelin mutfağında süt helvası yapımı, tango ,harmandalı ve sirtaki derleri, dans gösterisi, 
motorsiklet hobi grubu ile Uludağ turu, atv gezisi, şarap tadımı, melodi hobi grubu kon-
seri, ege dansları hobi grubu gösterisi ve son olarak yine fasıl hobi grubunun muhteşem 
konseri ile etkinlikler son buldu.

“Herkes için Barış” Konulu İzmir Kulüpleri Ortak Toplantısı 

1 Eylül ile başlayan Barış haftasının son etkinliği İzmir’de Hilton Oteli’nde Balço-
va Rotary Kulübünün evsahipliğinde ortak toplantı şeklinde gerçekleşti. Top-

lantıya konuşmacı olarak Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Serpil Alpman, 
Türkiye Fahri Konsoloslar Birliği Yönetim kurulu Başkanı ve aynı zamanda Ürdün İzmir 
Fahri Konsolosu Ömer Kaplan, Fransa İzmir Fahri Konsolosu  Zeliha Toprak, Slovenya İz-
mir Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu ve Belize İzmir Fahri Konsolosu Necmi Çalışkan 
katıldılar.
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EKİM 1957

EYLÜL 1921

Japonya, Çocuk felci 
taahüdünü yeniledi
Japonya  Başbakanı Yoshihiko Noda, 
(resimde sağda) 2012-13 dönemi 
Uluslararası Rotary Başkanı Sakuji 
Tanaka ile 30 Mayıs’ta biraraya geldi 
ve ülkesinin çocuk felcini yoketme 
çalışmalarına katkısı ile ilgili 
taahüdünü yeniledi.
Japonya bugüne kadar çocuk felcini 
yoketme çalışmalarına 445 milyon 
dolardan fazla katkıda bulunarak, 
kamu sektörü bağışları arasında 
Çocuk Felcini Yoketme Global Girişimi 
(Global Polio Eradication effort) için 
dünyada en çok bağış yapan üçüncü 
ülke olarak yer alıyor. 
Dünya genelinde tüm Rotary kulüpleri 
bu proje kapsamında 1.2 milyar dolar 
katkıda bulunurlarken, bu rakamın 
64 milyon doları Japon kulüplerinden 
geldi. 
İki liderin biraraya geldiği buluşmada 
Japonya Başbakanı Yoshihiko, 
Japonların insani projelere tarih 
boyunca verdiği desteğin sonucu, 2011 
yılının Mart ayında meydana gelen 
deprem ve tsunami faciası sonrasında 
uluslararası toplumun Japonya’ya 
yardım yağdırmasının arkasında 
önemli bir faktör olduğuna işaret etti.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

Bu sayıda Amerika Birleşik 
Devletleri dışında yapılan 
ilk Konvansiyon ile ilgili 
haberler yer aldı. 1921 
yılının Haziran ayında 
İskoçya’nın Edinbourg 

şehri Konvansiyona 
ev sahipliği yapmıştı. 
ABD ve Kanada’dan 
1,100 Rotaryen aile, 

Konvansiyona katılmak için 
çıktıkları ve bir hafta süren 

seyahate, ABD başkanı 
Warren G. Harding’den 
aldıkları bir ‘güle güle’ 

mesajı ile başlamışlardı. 
Konvansiyonun Edinbourg 
kentinde yapılmasının bir 

diğer anlamı da, Rotary’nin 
kurucusu Paul Harris’in eşi 

Jean Thompson Harris’in 
doğduğu kent olmasıydı.

Bu ayın dergisinin 
kapağında, Jean Van 

Noten’ın Belçika Kongo’suna 
seyahati sırasında 

tasarımını yaptığı bir 
kilim yer aldı. Seyahati 
esnasında yaptığı birçok 
kilim arasında Wagenia 
balıkçılarını resmeden 

tasarım kapakta kullanıldı. 
Belçikalı Rotaryen ve 

ödüllü sanatçı olan Noten, 
1958 senesinde Brüksel’de 
yapılan Dünya Fuarı’nda 
teşhir edilmek üzere sanat 
eserleri oluşturmak için 

Kongo’ya seyahat etmişti. 
Sanatçı Fuar için 24 adet pul 
tasarlamıştı Noten Birleşmiş 
Milletler için ilk pulu yapan 

ve Belçika Rotary’sininde 
anı pulunu hazırlayan 

sanatçıydı. 



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,230,551 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,404
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 215,924
Ku lüp ler:  ............................................................... 9,388
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 338,836
Ku lüp ler:  ............................................................. 14,732
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 171,120
Top lu luk ................................................................. 7,440
Arch C. Klumph Society üyeleri ............................ 326
Pa ul Har ris Dost la rı:  .................................... 1,310,366
Ma jor Do nors ...................................................... 14,482
Va kıf Be ne fak tör le ri ........................................... 86,588
Be qu est So ci ety Mem bers ................................... 7,812
Not: Ra kam lar 30 Nisan 2012 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. Bağış yapanların ra-
kamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 79 2,221
2430: Bölge: 86 2,163
2440. Bölge: 62 1.665
TOPLAM 227 6,049
Nisan 2012 sonu itibarıyla. ** Aralık 2011itibarıyla

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Lisbon, Portekiz, 2013
Sydney, Avustralya, 2014
Seoul, Kore, 2016
Atlanta, Georgia, ABD 2017

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

GDG Şafak Alpay, 2014-16’da UR 
Direktörü olarak 20. zon’u temsil edecek

Uluslararası Rotary’nin 2014-16 dönemi 20. zon’da direktör 
adayları arasında yapılan seçimi, 1990-91 döneminde 2430. 
Bölge Guvernörlüğü yapmış olan Şafak Alpay kazandı. 

38 yıllık Rotaryen olan Şafak Alpay, 1974 yılında Kızılay Rotary Kulü-
bünün kurucu üyesi, 1984 yılında da Başkanı oldu. Yine aynı yıl Kızılay 
Rotary Kulübü, Bölge “Hodri Meydan” Hizmet ödülünü kazandığı gibi, 
çocukların hayatının korunmasına dönük bir projenin gerçekleşmesi 
dolayısı ile UNICEF tarafından özel bir belge ile onurlandırıldı. Rtn. 
Şafak ALPAY 1985 yılında U.R.Başkanı Carlos Conseco tarafından  “Pres-
idental Citation” ödülüne layık görüldü. 

Rotary’de 2430. Bölgede 1985-1990 tarihleri arasında birçok 
komitede görev yapan Şafak Alpay, guvernörlük döneminden son-
ra Rotary’de uluslararası komitelerde muhtelif görevlerde bulundu. 
Başkan temsilciliği yanı sıra, Uluslararası Asamblelerde eğitim liderliği 
ve Rotary Enstitülerinde organizasyon sorumluluğu ve başkanlık yaptı 

2011-2012 Döneminde UR Başkanı Kalyan Banerjee’nin danışmanı 
olarak görev yapmış olan Şafak Alpay halen UR 2420. Bölge Şişli RK 
üyesi olarak Rotaryenliğini devam ettirmektedir.

Rotary’de “Key Man Award” (Anahtar İnsan Ödülü), “Reginal Service 
Award for Polio Free World” (Poliodan Arındırılmış Dünya Bölge Hizmet 
Ödülü), “Distingushed Servic Award” (RV Seçkin Hizmet Ödülü),“Citation 
For Meritorius Award” (RV Üstün Hizmet Ödülü), “Servic Above Self 
Award” (UR Kendinden Önce Hizmet Ödülü) ödüllerini almış olan Al-
pay, 1946 yılında Ankara’da doğdu. ODTÜ’de 1968 yılında Nükleer Fizik 
bölümünü bitirdi. 1968-2000 yılları arasında  NEL Nükleer Elektronik 
A.Ş., NEL Elektronik A.Ş., NÜVE  A.Ş., SATOMED A.Ş., KONTUR A.Ş.  Yöne-
tim kurulu üyesi ve ortağı olan Şafak Alpay, (Türk- Japon ortaklığı olan) 
NTTI-BILVAK Teknik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş’nin ortağı  ve  yöne-
tim  kurulu başkanı,  NEL  Nükleer  Elektronik  A.Ş’nin Genel Müdürlüğü 
ve yönetim kurulu başkanlığı ile bütün  adı  geçen  şirketlerin,  günün 
koşullarına göre yenileştirme, geliştirme ve politikalarının tesbitinde 
önemli görevleri yüklendi. 

1970 yılında, T.E.D. Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi mezunu olan Deniz (ÖZÇELİK) ALPAY ile evlenen Şafak 
ALPAY’ın Işınsu ve Göksu adlarında iki kızı bulunmaktadır.

Yeni direktör belli oldu

Ru dönem için 11. zon’dan 
direktör olarak seçilen 

Jean Mark Chateigner’nin gö-
reve başlamadan kısa bir süre 
önde 11 Haziran’da vefatı ne-
deniyle yeni bir direktör seçil-
di.  Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu oy birliği ile Fransa’da 
Marsilya’nın Phocea Rotary KulübündenJacques di Costanzo’yu, 
2012-14 dönemi direktörlüğü için seçti. Marsilya hastanelerinde 
gastroenerolog olan Jacques, 1989 yılından beri Rotaryen Eği-
tim lideri, başkanın temsicisi ve Fransa’da Rotary Liderlik Ensti-
tüsünün başkanlığı görevlerinde bulunmuş. Tarihe özel bir ilgi 
duyan Jacques, Sociéte Napoléonienne Başkan Yardımcısı ve 
Préhistoire, Epistémologie, Philosophie’nin Başkanı. Paul Harris 
dostu olan Jacques, eşi Jeanne ile Marsilya’da yaşıyor.
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KULÜPLER’DEN HABERLER

Test
Konuşma hazırlarken ve yapar-

ken aklımıza gelsin diye!
Profesör Konferans vermek üzere 

salona girmiş.
Salon, on sırada oturan seyis dı-

şında boşmuş.
Konuşup konuşmama konusun-

da tereddüde düşen Profesör sonun-
da seyise sormuş:

- “Buradaki tek kişi sensin. Sana 
göre konuşmalımıyım, yoksa konuşma-
malı mıyım?”

Seyis cevap vermiş:
“Hocam ben basit bir insanım, bu 

konulardan anlamam.”
Fakat ahıra gelseydim ve bütün 

atların kaçıp bir tanesinin kaldığını 
görseydim, yine de onu beslerdim.’

Bu sözlere hak veren Profesör 
konferansa başlamış. İki saatin üze-
rinde konuşmuş durmuş, konferans-
tan sonra kendini mutlu hissetmiş, 
dinleyicisinin de konferansın çok iyi 
olduğunu onaylanmasını isteyerek 
sormuş:

-“Konuşmayı nasıl buldun?”
Seyis cevap vermiş:
“Hocam sana daha önce basit bir 

adam olduğumu ve bu konulardan pek 
anlamadığımı söylemiştim. Gene de 
eğer ahıra gelir biri dışında tüm atla-
rın kaçtığını görseydim, onu beslerdim, 
ama elimdeki tüm yemi ona verip hay-
vanı çatlatmazdım.”

Ne kadar bilirsen bil, söyledikle-
rin karşıdakinin anladığın kadardır.

Hz. Mevlana

●●●

Tavam küçük
Yaşlı bir adam göl kenarında ba-

lık tutuyormuş diğer insanlarla..
Yaşlı adam oltasını atmış, bekle-

miş ve kocaman bir balık çekmiş.. 
Adam balığı almış eline, nazik-

çe çıkarmış iğneyi balığın ağzından 
şöyle bir balığa iyice bakmış ve göle 
atmış.  Yaşlı adamdan başka kimse 

balık yakalayamıyormuş. Yaşlı adam 
tekrar oltasını atmış daha kocaman 
bir balık, adam tekrar balığın ağzın-
dan iğneyi nazikçe çıkarmış ve balı-
ğa şöyle bir etraflıca bakmış ve tek-
rar göle atmış balığı. Her seferinde 
daha kocaman balıklar yakalamış 
yine etraflıca baktıktan sonra balık-
ları atmış göle.

Yanında balık tutanlar artık da-
yanamamışlar ve adamın yanına gel-
mişler.  Amcacığım napıyorsun sen 
demişler biz saatlerdir buradayız tek 
bir balık bile yakalayamadık. Sen ise 
kocaman kocaman balıkları göle tek-
rar atıyorsun demişler. Neden acaba 
diye sormuşlar?  

Adam dönmüş kalabalığa ve şöy-
le demiş;  Benim tavam küçük evlat-
larım...

●●●

Pantalon
Öğretmen çocuğa sormuş, “Oğ-

lum elini pantalonun sağ cebine attın ve 
bir 10 milyon lira çıkarttın, sol cebin-
den de 5 milyon lira çıktı. Senin şim-
di neyin var? ” Öğretmen çocuğun ‘15 
milyon liram var’ cevabını vermesini 
beklerken Çocuk cevap vermiş: “Her 
halde üzerimde başka birinin pantalo-
nu var!”

●●●

Zeki adamın körlüğü
Holmes, Watson’la birlikte kamp 

yapmaktadır.
Gecenin geç bir saatinde Holmes 

uyanır ve Dr. Watson’ı dürter. “Wat-
son” der,  “göğe bak ve bana ne gördü-
ğünü söyle.”

“Milyonlarca yıldız görüyorum” der 
Watson.

Holmes sorar:
“Peki bundan ne sonuca varıyor-

sun?”
Watson biraz düşündükten sonra 

şu cevabı verir:
“Astronomik açıdan milyonlarca ga-

laksi. Ve muhtemelen milyarlarca ge-
zegen bulunduğu sonucuna varıyorum. 
Astrolojik açıdan Satürn’ün Aslan bur-
cuna girdiğini görüyorum. Zamansal 
açıdan saatin yaklaşık üçü çeyrek geçti-
ğini kestirebiliyorum. Meteorolojik açı-
dan yarının harika geçeceğini düşünü-
yorum. Teolojik açıdansa Tanrı’nın her 
şeye gücünün yettiğini ve bizim min-
nacık olduğumuzu çıkarabiliyorum. E, 
peki sen ne sonuca vardın Holmes?”
Holmes cevap verir:
“Birisi çadırımızı çalmış dostum.”

●●●

En zararlı yemek
Bir gıda profesörü, kalabalık bir 

gruba  konferansına bir soru ile baş-
lamış; “Bana yenildikten sonra zara-
rı en uzun süren, yedikten yıllar sonra 
bile kötü etkisini yıllarca sürdüren bir 
yiyecek adı söyleyebilir misiniz ?..”  

Bir sessizlik olmuş salonda... 
Sonra ön sırada oturan 80 yaş-

larında bir adam el kaldırarak ayağa 
kalkmış.. 

“Buyrun” demiş doktor..  
“Düğün Pastası”, demiş yaşlı 

adam...

●●●

Gizli servis ajanı
Moşe bir gün Sinagog’a gitmiş. 

Törenden sonra kapıdan çıkarken, 
Haham Mendel tüm katılımcıların 
elini sıkıyormuş.

Haham, Moşe’nin eline sıkıca sa-
rılmış ve bir kenara çekerek kulağına 
fısıldamış: “Tanrının ordusuna katıl-
man lazım”. 

Moşe cevap vermiş: “Ben zaten o 
ordudayım”

“Peki” demiş Haham “O zaman 
Yom Kippur, ve Roşaşana dışında ne-
den sinagoga gelmiyorsun?”

Moşe hahamın kulağına eğilmiş: 
“Ben gizli servisteyim de ondan” 

●●●

Gülerek, Keyif Alarak
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ENGLISH SUMMARY

Türkiye’de topluma 

hizmet için biraraya gelmiş, iş ve meslek sahibi 

Rotaryenlerin dergisinin hedef kitlenize 

uygun olduğunu düşünüyorsanız, 

5,600 tirajlı yayında, ilanlarınızla siz de yer alınız.

Rotary Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş. / 1571 Sokak No: 16 / Çınarlı 35110 İZMİR
Tel: (0 232) 461 96 42 * e-posta: rotarydergisi@gmail.com

Page 25: Clubs in action
Acarkent: An international youth camp concentrating on football was organized 
by the club. Five youngsters 15 and 16 years old from different countries in Europe were 
invited to participate, together with 11 Turkish football fans.     
Antalya: The club furnished one of the classrooms of an elementary school to 
cater to the needs of children who have a mental handicap or have a hearing disability. 
All physical conditions of the classroom have been perfected to highest standards and 
necessary equipment provided to the school.

Ordu: 13 wheelchairs were distributed to people in need in the neighborhood of 
Gürgentepe, in the province of Ordu. 4 of the chairs were battery operated. 
Perge: Because of damages caused by earthquake and landslides, the 4 classroom 
elementary school in Yukarı Kahraman was abandoned. The club, after talking to 
the authorities, got the permission to rebuild a 10 classroom school in the premises 
of the old building. The project started in 2007 and was completed in a period of 14 
months with all the funding coming from the fund raising activities of the club. Since 
then, the club has been looking after the needs of the school and providing the basic 
necessities. This year, they build toilet facilities in an adjacent building and provided five 
air conditioning units for the classrooms.
Zonguldak: Children in the rehab center are being supported by the club which 

formed a chorus including the families of those children. A concert was given by 
the chorus composed of 20 children from the rehab center and 30 members of their 
families. The event attracted great attention in the city of Zonguldak. 

Göztepe: ‘‘Two coasts, one stroke” was the name of the event organized for the 
World Peace Day. Several clubs from district 2440 and the Greek Consul of Izmir brought 
together two water polo teams, one from Chios Island, Greece and the other from Izmir 
Turkey. They all wore peace t-shirts and took off by boat from the coastal city of Cesme, 
facing Chios island and stopped half way next to a small isle and had the above picture 
taken with Turkish and Greek flags.
Çanakkale: The 26th Annual Swimming Contest 
for crossing the Dardanelles Straights took place with the 
participation of more than 500 swimmers including 160 
foreigners. Turkey’s disaster relief committee exhibited 
Shelterboxes and distributed the printed brochures to 
people watching the event.  
Karabağlar Çalıkuşu: The club organized 
a contest among the service projects of Rotary clubs. 4 
projects got awarded out of 20 participation. The club 
intends to repeat the contest annually.
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Aynı takımdayız

www.ugl.com.tr

Gümrükleme ve lojistik 
hizmetlerindeki uzmanlığımızla 
30 yıldır güveninize sahip çıkıyoruz.


