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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Türk Rotary’si Kasım ayında İzmir’de Zon 20B’nin 
Enstitüsünü gerçekleştirdi. Enstitü öncesi de, aynı zon-
daki gelecek dönem guvernörlerinin eğitim semineri 

yapıldı. Rotary dolu bu aktivite dergimizin bu sayısının sayfalarında 
oldukça geniş yer aldı. Hepimizin bildiği gibi Rotary bir değişim 
ortamına girmiş bulunuyor. Uluslararası Rotary’nin “Stratejik Planı” 
ve Rotary Vakfının “Geleceğin Vizyonu” Planı önümüzdeki yıllarda   
Rotary’nin gelecekte izleyeceği yola girmelerini sağlayacak. Tam da 
bu konuların konuşulduğu bir enstitüye bu nedenle bu kadar geniş 
yer vermemizin doğru olacağını düşündük. Rotary liderlerinden 
Gelecek Dönem Başkanı Ron D. Burton, Vakıf mütevellileri Lynn 
Hammond, Sam Owori, Direktör Anne Matthews, RIBI Eski Başkanı 
Peter L. Offer, Geçmiş Dönem Direktörü Örsçelik Balkan, 2014-16 
Direktörü Şafak Alpay katılımlarıyla Enstitüye ayrı bir renk kattılar.

Bu sayıda Uluslararası Rotary’nin sizler için hazırlamış olduğu 
“Global Outlook” ekinde “Rotaryenlerin Vakıf Bağışları Rehberi” 
yer alıyor. Bugüne kadar sadece Temmuz-Ağustos sayısında 
“Rotary Esasları” ilavesini dergiden ayrı veriyor, ve bunu Rotary’nin 
promosyonu için de kullanmanızı arzu ediyorduk. Rotary’nin hiz-
metlerinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan Vakıf ve onun 
kanalıyla alınan bağışların önemine istinaden, bu sayıda da vakıf 
rehberini ayrı bir ek olarak veriyoruz. Rotary hizmetinde Vakıf 
bağışlarından faydalanmayı düşünüyorsanız, bu ilaveyi bir el kitabı 
olarak kullanabilirsiniz.

Geçtiğimiz sayıda Rotary Dergisinin Rotaryen adreslerine gön-
derilmesi için bir pilot proje başlattığımızı söylemiştik. Toplam 
10 kulübe dergiyi posta ile gönderdik. Ancak işin maddi tarafı ve 
tasarlanan bütçe kapsamında, şu an bu yöntemin uygulanabilirliği 
konusunda bazı tereddütlerimiz bulunuyor. Bu nedenle dergimizi 
şimdilik kulüp başkanlarına göndermeye devam edeceğiz. 

2420. bölge GDG Fatih Saracoğlu’nun bölge kulüplerinin 
Rotary Dergisine aboneliklerini iptal etmesi ve The Rotarian’a 
abone olacakları beyanına rağmen bu konuda herhangi bir girişim 
yapılmadığı için kulüplere gönderilen uyarı mektuplarından sonra, 
Zon Enstitüsü esnasında UR Gelecek Dönem Başkanı Ron D. Burton 
ve GDD Sam Owori’nin bu konuda bilgi almak üzere yaptıkları top-
lantıda, DG. Sait Azmi Feyzioğlu’nun bölgesindeki tüm kulüplerin 
The Rotarian’a abone olacakları beyanını tekrarlayarak kusurları 
varsa telafi edileciğini bildirmesini memnuniyetle karşıladık. 

Bu arada, The Rotarian’ın İngilizce olması ve Türk Rotary’sine 
ait kulüp haberleri, asamble, konferans gibi Türkiye’deki aktivite-
leri bulamayacakları için 2420. bölgenin bazı kulüplerinin Rotary 
Dergisine abone olmak için müracaat etmiş olduklarını, bu kulüp-
lerdeki Rotaryenlerin kişisel hakları olan tercihlerini bu yönde 
kullanmalarını da memnunlukla karşıladığımızı belirtmek isteriz.

“(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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Vakıf sayesinde daha iyi şeyler yapabiliriz 

Rotary Vakfımızı tanımlamanın bir çok yolu vardır. Fakat ben Vak-
fımızı kelimenin gerçek anlamıyla algılıyorum - Rotary’nin tümü 
için bir vakıf.

Ayağımızı bastığımız toprak hakkında pek sıklıkla düşünmeyiz. Evimizi 
çeevreleyen ve hacmini oluşturan duvarları da pek dikkate almayız. Bunları do-
ğal karşılarız. Ne zaman ki orada olmadıklarını farkederiz, o zaman onları dü-
şünmeye başlarız.

Kısa bir süre önce, Japonya’da toprak ayaklarımızın altından kayıp git-
ti. 11 Mart 2011 tarihinde, 9 şiddetinde bir deprem Japonya’yı temelden sars-
tı. 15,000’den fazla kişi yaşamını yitirdi, 6,000’e yakın kişi yaralandı ve halen 
4,000 kişi kayıplar listesinde bulunuyor. Felaketin maddi boyutunun 300 mil-
yar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bir kaç saat içinde, dünyanın en zengin ve gelişmiş olan ülkelerinden birin-
de, yarım milyondan fazla insan herşeylerini kaybetti. Rahat ve güvvenli bir or-
tamda yaşarlarken, bir anda kendilerini okulların spor salonlarında, çadırlarda 
ve yıkılmış binalarda belirsiz bir geleceği bekler vaziyette buldular.

Japonya’da bizler depremlere alışığız. Her şeye karşı da hazır olduğumuzu 
düşünürdük. Ama hiç kimse bu boyutta bir felaketin olabileceğini tahmin et-
miyordu.

O gün olanlar Japonya’yı ve ülkede yaşayanları değiştirdi. Hayatlarımızın ne 
kadar kırıldan olabileceğini bizlere hatırlattı. Ve bana, Rotary kanalıyla yardım 
ettiğim insanlarla aramda ne kadar az bir mesafe olduğunu hatırlattı.

Rotary Vakfı kanalıyla yardım ettiğimiz insanlara bakıp, bizlerden farklı 
olduklarını düşünmek çok kolay olabilir. O insanlar bizden çok uzakta yaşıyor 
olabilirler. Onların lisanlarını ve kültürlerini bilmiyor olabiliriz. Muslukların-
dan su akmayan, sanitasyon imkanlarından yoksun, sağlık bakımına ulaşama-
yan ve eğitimsiz insanlar gibi olmanın ne demek olduğunu bilemeyiz. Resimlere 
bakar, fakirlik, savaşlar ve felaketler ile ilgili haberleri okuruz. Bu korkunç or-
tamda yaşayan kişilerden uzakta  onları gözlemleriz. Ancak kendimizi onların 
yerine koymak zordur.

Bugün sizlere, yardım ettiğimiz insanlarla bizi ayıran hiç bir şeyin olmadı-
ğını söylüyorum. Hepimiz aynıyız. Sadece bizleri çevreleyen şartlar değişiktir.

Vakfımız kanalıyla, Vakfımızın temasındaki ifadeyi yaşama gücüne sahi-
biz: “Dünyada iyi şeyler yapmak.” Vakıf sayesinde, tek başına yapabileceğimiz-
den çok daha fazla iyi şey yapabiliriz. Ve bu bizler gibi olan insanlar için çok 
büyük önem taşır.

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 / Kasım
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Barış
Hizmet Yoluyla

Sakuji Tanaka
Uluslararası Rotary Başkanı

2012 - 2013

Yarı yılı bitirirken değerlendirme yapalım

2012 yılı neredeyse bitmek üzere ve bu Rotary yılının yarısına geldik. Kendimiz için 
belirlediğimiz hedefler listesini bir kez daha gözden geçirmek ve onlara erişmek için 
aldığımız mesafeyi değerlendirme zamanıdır. Yapmayı hedeflediğimiz şeylere doğru 

ilerliyebiliyor muyuz?
Yüksek  ancak realist hedefler seçmenin önemli olduğuna ciddi olarak inanırım. Kayda de-

ğer bir hedef, erişebileeceğiniz bir noktada olmalı, ama sizi de biraz daha yükseğe hedeflemelidir. 
Kendinizi yeni meydan okumalara açık tuttuğumuz zaman, neler yapabileceğinizi daha iyi farke-
der ve belki de tahmininizden de fazla şeyleri gerçekleştirebileceğinizi görürsünüz. 

1 Temmuz’da, organizasyon olarak yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya geleceğiz: Ro-
tary Vakfının yeni bağışlar ile ilgili olan modeli “Geleceğin Vizyonu” planı devreye girecek. Biz-
ler Rotary’de kendimize basit ve yaşamsal bir model seçtik: elimizdeki kaynaklarla yapabileceği-
mizin en fazlasını yapmak. Bunu yapabilmek için genel giderleri azaltmaya, hesap verilebilirliği 
arttırmaya, şeffaflığa ve yerel kontrole önem vereceğiz; ve hizmetlerimizi en fazla etki yapacağını 
bildiğimiz alanlara odaklayacağız.

Geleceğin Vizyonu ile, Rotaryenlerin altı odak alanında hizmet etmelerini teşvik edecek basit-
leştirilmiş bir bağış yapısı uygulayacağız.: barış ve ihtilafların çözümü, hastalık önleme ve tedavi, 
su ve sanitasyon, anne ve çocuk sağlığı, temel eğitim ve okuma yazma ve ekonomik ve toplumsal 
kalkınma. Bu alanlar, Rotaryenlerin tüm dünyada yıllardır üzerinde çalıştıkları, tecrübe edindik-
leri ve projelerin sürdürülebilirliklerini sağladıkları alanlardır.

Önem verdiğimiz konuları uzun vadeli ve yüksek etkili projelere kaydırırken, sürdürülebi-
lirlik, Geleceğin Vizyonunda temel odak olacak. Basit olarak ifade edersek, sürdürülebilir proje, 
Rotary’nin fon ddesteğinin sona ermesinden sonra da devam edecektir. Sürüdürülebilir projenin 
en büyük örneği tabi ki çocuk felcini sonlandırmaktır. Çocuk felci riski ortadan kalktığında, ba-
şardığımız şey, ilk çocuk felci aşısının yapıldığı günden asırlar sonra sonsuza dek devam edecektir.
Çocuk felcinden evrensel dersler öğrendik. Gerçek anlamda sürdürülebilir proje, planlama ve iş-
birliğine önem veren, uzun vadeli perspektifi olan ve toplumdaki insanları pasif birer alıcı olarak 
değil, hizmetin ortakları olarak görmeyi gerektirmektedir. 

Geleceğin Vizyonunu kucaklamak, Rotary’nin temel sorunlara daha ciddi ve 
kalıcı bir şekilde yaklaşımını sergileyen daha iddialı bir bakışını kucaklamaktır. 
Hizmetimiz konusunda daha yeni bir düşünce tarzı içeren bu yaklaşımın, Vakfın 
Dünyada daha İyi Şeyler yapmadaki kapasitesini arttıracağına inanıyorum.

Sakuji Tanaka 
UluslararasıRotaryBaşkanı

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Aralık



1Temmuz 
g ü n ü 

yaklaşırken, Ge-
leceğin Vizyonu 
Planının başlan-
gıcı öncesi son 
hazırlıklarımızı 
yapıyoruz. He-

defimiz çok basit: Vakfımızın Dünyada Daha İyi Şey-
ler yapmaya devam etmesini sağlamak ve elimizdeki her 
dolar, yen ya da başka maddi imkanı en iyi çekilde kul-
lanmak.

Rotary’de yaptığımız her şeyde, daha büyük etki 
yaratmak için çalışıyoruz. Bu, etkileri yıllarca sürecek 
olan ve Rotaryenlerin katkıları sona erdikten sonra da 
toplumda yaşamların değişmesini sağlayacak olan sür-
dürülebilirliğe odaklanmamızı gerektiriyor. Çocuk Fel-
ci sona erdiğinde, bundan sonra doğan tüüm çocuk-
lar bu durumdan faydalanacaktır. Tabi ki PolioPlus 
Rotary’nin çok özel bir projesidir ama bu tür uzun va-
deli bakış açısını tüm hizmetlerimize getirmeliyiz.

Geleceğin Vizyonundaki hedefimizin bir bölümü, 
yaptığımız her şeyde  daha uzun vadeli yaklaşımı sağ-
lamaktır. Bunun sonucu olarak Rotary Vakfı ve Yıllık 
Fonunu desteklemeyi önceliklerimiz arasına almalıyız. 
Hedefimiz Her Rotaryen, Her Yıl’dır: Her Rotaryen, 
yıllık fona her yıl ortalama 100 dolar bağış yapmayı dü-
şünmelidir. Bu hedefin gerçekleşmesi Rotry Hizmetleri 
için her yıl ilave 120 milyon dolar demektir. Bu gerçek-
leştiğinde, her üyenin desteklediği, Vakfın başarılarına 
herkesin yatırım yaptığı ve Rotary Vakfını gerçek an-
lamda Bizim Vakfımız yapacak durum oluşacaktır.

R otary Ailesini kutladığımız Aralık ayına 
geldiğimize inanmak oldukça zor. Vakıf 
yılımızın da yarısını bitirmek üzereyiz. 

Şimdi 2012-13 hedeflerine ulaşmak için yaptığımız 
planların yeniden değerlendirilmesi zamanıdır. Geç-
tiğimiz takvim yılında planladıklarımızın gerçekleş-
mesini garanti altına almak için, söylediklerimizin, 
söz verdiklerimizin ve icraatlarımızın şekillenmesi 
gerekmektedir.

Aralık ayı her birimizin tekrar düşünmesi gerek-
tiği konularla doludur. Bu ay içerisinde, Vakfımızın 
hedefi olan “Dünyada İyi Şeyler Yapmak” konusunu 
tüm Rotaryenlere hatırlatacak olan Dünya AIDS 
Günü, Uluslararası Gönüllüler Günü ve İnsan Hak-
ları Günü kutlanacaktır. Kulüplerimizin birçoğu, 
AIDS hastalarına yardım etmek için çalışmaktalar, 
bazı kulpler de “Hizmet Yoluyla Barış”ı sunmak içn 
dünyanın her bir köşesinde gönüllü hizmetlerini ger-
çekleştirmekteler. 10 Aralık İnsan Hakları Gününde 
seslerini yükseltecek olanların sayısını tahmin etmek 
bile herhalde güç olacaktır.

Dostlarım; yeni bir takvim yılını da geri sarmaya 
başlamışken, her Rotaryen’in her yıl yaptığı katkılar 
sayesinde Vakfımızın 2012-13 hedeflerine ulaşma yo-
lunda emin adımlar attığını sizlere bildirmek istiyo-
rum. Bu, önümüzdeki yılbaşından önce bizlerce kut-
lanacak bir olay olarak değerlendirilmelidir. En iyi 
dileklerim ve dualarım, mutlu bir yılsonu geçrmeniz 
için sizlerle olacak ve 2013 yılını da sizlerle paylaş-
mak için sabırsızlıkla bekleyeceğim.

VAKIF PENCERESİNDEN

Wilf Wilkinson
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Uzun vadeli 
düşünmek 

Hedeflerinizi yakalayacak 
yolda mısınız?
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DÜNYADAN 
ÖZETLER

Rotary'den kısa haberler  

[ 1 ]  KANADA
T h e  S t a m p e d e  R o u n d u p 
Calgary'de yapılan bir açık hava 
müzik festivalidir. Festival, Calgary 

Rotary Kulübünün en büyük fon mekanizması. 
11Temmuz'da 17.si yapılan festivale rekor sayı-
da 17,500 işi katıldı.Aktivite, Alberta'nın pedi-
atri hastanesinde ölümcül hastalıklı çocuklar için 
düzenleniyor.Bu yılki festivalde Tragically Hip, 
Matthew Good ve 54-40 sahne aldı. 

MeksİkA
8.5 milyon kişiden fazla in-

sanın yaşadığı Mexico City'de, su 
oldukça sorunlu bir problem. 
Meksika'nın 4170. bölgesi 
ve Illinoiss, Indiana, Louisi-
ana, and Tennessee Eyalet-
lerinin yedi bölgesinin ortak 
projesi olan “Heart 2 Heart”, orada 
50 okulda temiz su sistemi kurdu. 
2,640 galon su kapasiteli çelik 
tanklar, okulların içme ve el yı-
kama suyunu temin edecek şekilde 
tesisata bağlanmış bulunuyor. Ye-
rel Rotaryenler tanesi 3,500 dolara 
mal olan ve yaklaşık 40 yıllık ömrü 
olan çelik tankların inşası ve yer-
leştirilmesini üstlendiler. Bölge-
deki kulüpler ayrıca sistemlerin 
tesisata bağlanması ve okul yöne-
ticilerinin bakım konusunda eği-
tilmesini de üstlendiler. Belediye 
bu tankları her hafta herhangi bir 

HIV testi yapması ger-
çekleşti. Program Ko-
lombiya, Honduras, 
Beliz ve Meksika'daki Rotary Ku-
lüplerine de örnek teşkil etti.

ABD
Çetelerin şiddet sorunu ile 

b a ş a  ç ı k m a y a  u ğ r a ş a n 
Kaliforniya'nın Salinas'taki Clos-
ter Park, Hindistan ve Meksi-
ka'daki Rotary kulüplerinin de 
desteğiyle yepyeni bir çehre ka-
zanma yolunda. Salinas Rotary 
kulübü liderliğinde güvenli bir böl-
geye çevrilmeye çalışılan Parkta 
oturma bankları, piknik alanları ve 
kameriye yerleştirildi ve gençlik ve 
kültürel aktiviteler organize edildi. 

Proje için nakit ve 
ayni 450,000$ bağış 
toplandı.

ücret talep etmeden dolduruyor. 
Heart 2 Heart aynı sistemi 50-60 
okulda daha uygulamayı planlıyor.

VenezuelA
HIV/AIDS vakalarının-

Barquisimeto şehrinde artış gös-
termeye başlamasından endişe 
eden Rotaryenler, yerel doktorlarla 
beraber çalışıp, seks yoluyla geçen 
hastalıkların risk faktörlerini lise 
öğrencilerine anlatmak için bir 
eğitim programı oluşturdular. 
Amerika'da New York, Cortland 
Rotary Kulübünün genç kızlarda 
hamileliği önlemek için geliştirdiği 
programı örnek alan Barqıisi-
meto-Nueva Segovia Rotary Ku-
lübü, öğrenci liderlerini eğiterek 
arkadaşlarına mentorluk yapma-
larını sağladı. Her öğrencinin de 

oturanların 
yüzde 38'i 
belediye 
suyuna kesin-
tili olarak ya 
da hiç 
ulaşamıyor 

Mexico  
City'de
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5

7
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[6]

[7][5] TAnz AnyA
Araba kullanırken 

mesaj okuyan veya gön-
derenler ortalama olarak gözlerini 
yoldan 4.6 saniye uzak tutuyor. 55 
mil hızla giden bir araç için bu yak-
laşık 100 metrelik bir mesafe, ya da 
bir futbol sahasının kenarının 
uzunluğu demek. Tanzanya Polisi 
ile işbirliği yapan Dar-es-Salaam 
Rotary Kulübü, geçtiğimiz Mart 
ayında bir ay süreyle kamu hizmeti 
kampanyası organize etti ve araç 
sürücülerini araba kullanırken te-
lefon kullanmanın tehlikelerine 
karşı uyardı. Kulüp, üzerinde “Şo-
förlük + Telefon = Ölüm” yazan 
broşürler ve çıkartmalar bastırdı ve 
İçişleri Bakanlığı görevlileri ve polis 
ile bunların dağıtımını sağladı. 
Aynı slogan bilbordlarda da kulla-
nıldı ve yerel bir radyo istasyonu 

kampanyaya destek amacıyla bir 
jingle oluşturdu.

AVusTRAlyA
9710. bölgeden 50'den fazla 

Interaktör, geçtiğimiz Haziran 
ayında Laurel Hill Forest Otelinde 
dostlukları geliştirmek için Interact 
konferansında biraraya geldiler. 
Belçika, Brezilya ve Kanada'dan ge-
len değişim öğrencilerinin de katıl-
dığı aktiviteyi Tumbarumba 
Interakt kulübü organize etti. 
Gençler açık alanda yaşam barınağı 
inşa etmeyi öğrendiler ve değişik 
konularda fikir alışverişinde 
bıulundular. Ayrıca yerel ve 
uluslararası Interakt kulüp 
projeleri hakkında bilgi edindiler 
ve Skype kullanarak İsveç ve İsviç-
re'deki değişim öğrencileri ile kar-
şılıklı görüştüler.

İnGİlTeRe
Geçtiğimiz kış ay-

larının ortasında, Swin-
don North Rotary 
Kulübü üyesi Terry Williams, şeh-
rin ortasındaki alana bir Shelter Box 
kurup, bir hafta içinde yaşama ka-
rarı aldı. Williams, sıfırın altında bir 
havada yedi gün çadırda kalarak, İn-
giliz Rotaryen Tom Henderson ta-
rafından başlatılan Shelterbox'ların 
tanıtımını yaptı ve fon yaratmaya 
çalıştı. Yerel okullardan ve Rotary 
kulüplerinden Williams'ı ziyaret 
edenler oldu, çevredeki lokantalar 
da yemek temin ettiler. Shelterbox 
için 3,000 sterlin temin etmeyi he-
defleyen Williams, 8,000 sterlin top-
ladı. Williams paranın bir kısmını 
Shelterbox'a verdikten sonra, geri-
sini de Çocuk Felcine Son kampan-
yasına bağışladı. 

2012 yılında 
Stampede  

Roundup sayes-
inde elde edilen 

gelir:  

C$250,000.

Bu yıl
  
programı 50. 
yılını 
kutluyor

Interact
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İzmir, Rotary’de önem-
li aktivitelerden biri olan 
Zon Enstitüsüne ev sahip-
liği yaptı. Türkiye’de daha 

önce İstanbul’da bir kaç kez ger-
çekleştirilen Zon Enstitüsü, bu kez 
2440. Bölgenin bundan iki yıl önce 
Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da 
başlayan girişimiyle İzmir’e alındı. 
Bulgaristan’da yapılan Zon ensti-
tü Enstitünün toplantı sorumlusu 
(convener) olan 2010-12 UR Direk-
törlerinden Sam Owori’ye, 2440. 
Bölge’de o tarihte 2012-13’de Guver-
nör olacak Güneş Ertaş, GDG Selim 
Yeğen ve Bölge Saymanı Lütfi Demir 
müracaat ederek Zon Enstitüsünün 
İzmir’de yapılmasını talep ettiler. Bu 
ilgiye kayıtsız kalmayan Sam Owori 
de, GDRD’ü Örsçelik Balkan’ın da 

konuya sıcak yaklaşması ve destek 
vermesi sonrası, başkanlığını yapaca-
ğı bu Enstitünün İzmir’de yapılma-
sını onayladı ve sonunda İzmir çok 

önemli bir Rotary aktivitesinin mer-
kezi oldu.

Bilindiği gibi, Rotary 34 Zon’dan 
oluşuyor ve bu zonların her yıl yarısı, 

İzmir, Zon Enstitüsüne ev sahipliği yaptı

Zone Enstitüsü, UR geçmş dönem direktörü ve halen Vakıf mütevellisi olan Uganda’lı 
Sam Owori’nin patronajında gerçekleşti

İzmir Zon Enstitüsü toplantısı sonrası geleneksel hatıra fotoğrafı için katılımcılar biraraya geldiler. Pembe ceketiyle Uluslararası Çocuk Felci Komite Başkanı, Robert S. Scott’ın eşi ve Scott,  Direktör Anne Matthews, 
Vakıf Mütevellisi Lynn Hammond, 2013-14 Başkanı Ron D. Burton ve eşi, GD Direktörü Örsçelik Balkan, Vakıf Mütevellisi Sam Owori ve eşi, GLD Direktörü Şafak Alpay ve eşi, GDG Faik Tokatlıoğlu, 

GDG Yeşim Yöney, DG Güneş Ertaş ve eşi ön sırada görülüyor
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UR Yönetim Kurulu’na iki yıl süreyle 
hizmet edecek bir Direktör gönderi-
yor. Uluslararası Rotary belli aralarla 
zonlarda düzenlemelere gidiyor. Bu-
rada amaç, her zonda mümkün oldu-
ğu kadar eşit sayıda Rotaryen olma-
sı. Bu kapsamda en son düzenleme 
2009 yılında yapıldı ve bu ayarlama-
dan sonra Türkiye’nin de içinde bu-
lunduğu 20. Zon, 20A ve 20B olmak 
üzere iki alt zona ayrıldı. 

Zon 20B’de, son istatistik verile-
rine göre 28 ülke ve coğrafi alandaki 
9 bölgede 723 kulüp ve 19,218 Rotar-
yen bulunuyor. Zon 20’de ise toplam 
1,656 kulüpte 41,135 Rotaryen hiz-
met veriyor. Dolayısıyla 20A’da 45 
ülkede 933 kulüp ve 21,917 Rotaryen 
bulunuyor. Bu 45 ülkenin tamamı 
Afrika kıtasında bulunuyor.

20 B bölgesindeki ülkeler ve coğ-
rafi alanlar ise Cezayir, Ermenistan, 
Azerbaycan, Bahreyn, Bulgaristan, 
Kıbrıs, Mısır, Gürcistan, Cebelita-
rık, Yunanistan, Ürdün, Kazakistan, 
Kosovo, Kırgızistan, Lübnan, Mo-
ritanya, Montenegro, Fas, Filistin, 
Sırbistan, Sudan, Tajikistan, Make-
donya Cumhuriyeti, Tunus, Türkiye, 
Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşu-
yor. Türkmenistan ve Uzbekistan’da 
Rotary kulübü plmamasına rağmen, 

bu ülkeler zon 20B’de de yer alıyor. 
Bu zondaki bölgeler ise  2420, 2430, 
2440, 2450, 2470, 2482, 2483, 2484 
ve 9010 olarak sıralanıyor. 

Önümüzdeki yıldan itibaren bu 
dokuz bölgeye 2451. bölge katılıyor. 
Bölgelerden 2430, 2450 ve 2483, bir-
den fazla ülkenin yer aldığı bölgeler 
olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. 

Enstitü nedir? Rotary Enstitüle-
ri, Uluslararası Rotary’nin geçmiş ve 
aktif görevlilerinin biraraya gelerek 
UR Politikaları ve Programları dahil 
olmak üzere Rotary’deki gelişmeleri 
öğrendikleri  ve tartıştıkları bir or-
tamdır. Toplantı, Rotary program-
larının ve konularının tartışıldığı, 
her Zon’da başarılı çalışmaların ön 

Sınıf arkadaşları: Rotary liderliğinde sınıf arkadaşı dendiği zaman, genel olarak aynı 
dönemde guvernörlük yapmış, dolayısıyla uluslararası asamblede beraber eğitim 

almış olan kişiler akla gelir. İzmir’de Zon Enstitüsünde ilginç bir tesadüf eseri 5 aynı 
dönem guvernörü, dolayısıyla sınıf arkadaşı biraraya geldi. Soldan sağa: GDD Örsçelik 

Balkan, RIBI Eski Başkanı Peter L. Offer , Enstitü Konvener’i ve GDD, Vakıf Mütevellisi Sam 
Owori, UR Gelecek Dönem Başkanı Ron Burton, Vakıf Mütevelli Heyeti eski başkanı ve 

PolioPlus’ın büyük savunucusu Robert S. Scott’ın mutlulukları resimde görülüyor
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plana çıkarıldığı bir forum şeklinde 
tezahür etmektedir. Enstitüye genel 
olarak UR’nin geçmiş, mevcut ve ge-
lecek dönem görevlileri ve misafirleri 
katılırlar. Genel olarak Uluslararası 
Rotary, Enstitülerin her yıl Ağustos 
ve Aralık ayları arasındaki dönemde 
yapılmasını tavsiye ediyor.

Enstitü ve zonlarla ilgili bu kısa 
bilgilerden sonra, gelelim İzmir’de 
yapılan toplantıya. Bu arada Enstitü 
öncesi GETS, Gelecek Dönem Gu-
vernörlerinin Eğitim semineri 14-15 
Kasım’da, Rotary Koordinatörleri 
Toplantısı ve Vakıf Semineri de 15 
Kasım’da gerçekleşti. Zone 20B Ge-

lecek dönem guvernörlerinin her yıl 
olduğu gibi bu yıl da San Diego’da 
yapılacak olan Uluslararası Asamble 
öncesi bu enstitüye katılmaları, dün-
yadaki tüm Gelecek Dönem Guver-
nörlerini biraraya getiren bu aktivite 
öncesi iyi bir Rotary eğitimi almala-
rını sağladı.

26 ülkeden 400’ü aşkın kişinin 
katıldığı Enstitünün en önemli ko-
nukları arasında Uluslararası Ro-
tary Gelecek Dönem Başkanı Ron D. 
Burton, Uluslararası Rotary Direk-
törü Gideon Peiper ve  Anne Matt-
hews, GD. Uluslararası Direktörü ve 
Rotary Vakfı Mütevelli Heyet üye-

si Lynn A. Hammond, GD Ulusla-
rarası Rotary Vakfı Başkanı Robert 
S. Scott, Uluslararası Rotary GD 
Direktörü, Vakıf Mütevelli Heyeti 
Üyesi ve aynı zamanda Enstitü Baş-
kanı  Sam Owori, GD Direktörü 
Örsçelik Balkan yer aldı. Toplantıya 
Bölgesel Rotary Vakfı Koordinatö-
rü, Bölgesel Halkla İlişkiler Koordi-
natörü, Geleceğin Vizyon Planı Eği-
timcileri, Uluslararası Komite üyele-
ri, 8 Dönem Guvernörü, 10 Gelecek 
Dönem Guvernörü, 5 Gelecek Dö-
nem Guvernör Adayı bir çok Geçmiş 
Dönem Guvernörü, A.B.D. Evans-
ton’daki Rotary Merkezinden ve İs-
viçre Zürih Ofis’ten eğitimci ve tem-
silciler katıldı. 

Yoksulluğa Sessiz Kalma projesi 
kapsamında Ritm Eğitimi alan Ro-
man çocukların gösterisinin ardın-
dan, 2440. Bölge Guvernörü Güneş 
Ertaş Enstitü katılımcılarına hoşgel-
diniz diyerek çana vurdu ve Ensti-
tü oturumlarını başlattı. Rotary’nin 
Uluslararası bir kuruluş olduğunu 
en iyi hatırlatan Bayrak töreni, Zone 
20B ülkelerinin ve diğer ülkelerden 
katılan konukların ülkelerinin Bay-
raklarıyla düzenlenen seremoninin 
ardından Organizasyon Komite Baş-
kanı Faik Tokatlıoğlu Enstitünün 
amacı ve programıyla ilgili açılış ko-
nuşmasını yaptı.  

UR Gelecek Dönem Başkanı Ron Burton ve eşi, Direktör Ann Matthews ve Vakıf Müttevelisi 
Lynn Hammond ile birarada

DG Güneş Ertaş, GDG Faik Tokatlıoğlu ve GDG Tahsin Tuğrul Enstitünün açılış konuşmalarını yaptılar. Kültürpark Rotary Klübünden 
Ayçe Dikmen de Enstitünün sunuculuğunu üstlendi
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Enstitü iki tam gün çalışma şek-
linde düzenlenmişti. Açılış oturu-
munda GDG Faik Tokatlıoğlu’nun 
konuşmasından sonra Enstitü Baş-
kanı Samuel F. Owori kürsüye gel-
di ve Ensititüyü resmen başlattıktan 
sonra Uluslararası Rotary’nin gelecek 
dönem başkanı Ron D. Burton’ı ko-
nuşması için kürsüye davet etti. 

Burton konuşmasında Rotary 
ile ilgili bazı anılarını anlattıktan ve 
Rotary’ye nasıl girdiğini açıkladı ve 
enstitünün amacının Rotary’nin 
hedeflerinin gözden geçirilmesi 
olduğunu söyledi.  

Burton,  Rotary’nin tarihteki 106. 

Başkanı olmanın büyük bir onur ol-
duğunu belirterek, 200 ülkeden olu-
şan dünyanın en büyük sivil toplum 
kuruluşunun başkanı olarak alaca-
ğı meşaleyi en iyi şekilde taşıyacağı-
nın ve çıtayı daha yükseğe ulaştıra-
rak teslim edeceğinin mesajını verdi. 
Burton “Bizim Oklahoma’da bir de-
yişimiz var: ‘Çıtayı yükselterek teslim 
etmek’ bu istek ve güdü çok önemli bir 
duygudur” diye konuştu. 

Burton gelecek yıl göreve geldiği 
zaman uygulamak istediği projeleri-
ni de şöyle açıkladı:

“Benim seçtiğim ve 2-3 ay içerisinde 
anons edeceğim  tema aslında her coğ-

rafyanın kendi sorunlarına uygulaya-
bileceği, oradaki yerel sorunları proje-
lendirebilecekleri, dolayısıyla farklı ül-
keler farklı coğrafyaların ihtiyaçlarına 
yönlendirebilecekleri bir tema olacak.  
Rotary’nin artık stratejik bir planı var.  
Konulara kurumsal bir şekilde yaklaşı-
yoruz.  Bu plan çerçevesinde ele alınmış 
öncelikli alanlar var.  Rotary’nin bü-
yük bir parçası olan Rotary Vakfı’nın  
getireceği yeni vizyon planı çerçeve-
sindeki altı ana alan ve benim temam 
Rotary’de bir sürekliliğin olmasını ön-
görüyor. Stratejik Rotary planı da bu-
nunla çok güzel örtüşüyor.” 

Burton ayrıca organizasyonun 
mali konularına da değindi ve önü-
müzdeki yıl için üye aidatlarının 1 
dolar arttırılmasının 2008 krizin-
den etkilenerek bozulan mali duru-
mun düzeltilmesi için gerekli oldu-
ğunu söyledi. Burton ayrıca 2013’te 
San Diego’da yapılacak olan ve 2013-
14 dönemi Guvernörlerinin eğitimi 
ile ilgili toplantıdan önce Gelecek 
Dönem Guvernörlerine seslenerek, 
Vakfa bizzat katkı yapmalarını ve 
kulüpler için örnek olmaları çağrısın-
da bulundu. Her Rotaryen’in yılda 1 
dolar vermesinin bile bütçede önemli 
bir katkının gerçekleşmiş olacağı da 
vurgulandı. 

Birinci Oturum, Konak Belediye 

İzmir’e gelip de tarihi 
mekanlardan Efes’i 

ziyaret etmeden 
dönmek tabi ki olmazdı. 
Enstitü sonrası yabancı 

konuklar bu ziyareti 
gerçekleştirdiler

Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu folklor ekibi, enstitü katılımcılarına bir gösteri yaptılar
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Zon Enstitüsüne katılan Rotaryenler ve toplantıyı organize eden Dokuz Eylül Rotary 
Kulübü üyeleri, UR liderleriyle birarada

Türk Rotary’sinin bölge guvernörleri bir 
arada. 2430. Bölgeden Murat Öz ve eşi, 

2420. Bölgeden Azmi Feyzioğlu ve 2440. 
bölgeden Güneş Ertaş ve eşi birarada

Başkanı Hakan Tartan’ın konuşma-
sıyla sona erdi.

İkinci oturumda UR’nin iki di-
rektörü söz aldılar. Anne Matthews, 
“Barış Mümkündür” başlığı altın-
da yaptığı konuşmada, Rotary’nin 
tüm dünyadaki insanlara ilgilendi-
ğini ve Rotary Vakfı sayesinde barış 
için önemli adımlar atıldığını, umut 
sunarak hizmetleriyle barışı getir-
diğini  ifade etti. Bu kapsamda dört 
kritik konu bulunduğuna değinen 
Matthews,  Rotaryenlerin umut ver-
diğini, sağlık ve açlık konusu, fakir-
lik ve okuma yazma ile temiz su gibi 
alanlarda yaptıkları faaliyetlerle ba-
rışa katkıda bulunduklarını dile ge-
tirdi. Matthews, tüm Rotaryenlerin 
barışı oluşturmak için bir rol modeli 
olmaları gerektiğini söyledikten son-
ra sözlerini John Lennon’ın ünlü şar-
kısı “Imagine”’nın satırlarıyla bitirdi: 
“Imagine all the people......”

  Daha sonra kürsüye gelen Di-
rektör Gideon Peiper, Rotary Finans 
Komitesi ve UR Yönetim Kurulunun 
yılda iki kez beş yıllık mali projeksi-
yonu değerlendirdiğini belirtti ve bu 
projeksiyonların varsayımlarıyla ilgili 
bilgi sundu. 

Gideon, dünyadaki yatırım piya-
salarının oynak olması ve piyasa de-
ğerlerinin azalması nedeniyle 2012 
yılında Rotary’nin 6 milyon dolar 
mali zarara uğradığını ve bu neden-

le harcamaları kontrol etmeye çalış-
tığını anlattı. Yönetim Kurulu’nun, 
Rotary’nin geleceği için kamuoyu 
imaj ve bilinçlenmesi, üyelik geliştir-
me ve büyüme Çocuk Felcini yoket-
me konularına önem verdiğine deği-
nen Peiper, Kurulun 2012-2015 yıl-
ları arasında halkla ilişkiler bağışları, 
markalaşma girişimi, iletişim aktivi-
teleri, sosyal ağlar, bölgesel üyelik ge-
liştirme planları ve bazı operasyonel 
ve stratejik girişimler için, kaynağı 
Genel Fazlalıklar Fonundan (Gene-
ral Surplus Fund) karşılanmak üzere 
20 milyon dolar ayırdığına işaret etti. 
Rotary’nin Genel Fazlalıklar Fonu, 
organizasyonun uzun vadeli maddi 
güvenliğini sağlıyor. Fonun şu andaki 
tutarı da 118 milyon dolar seviyesin-
de bulunuyor. Bunun 83 milyon dola-
rı tüzük gereği oluşmuş bulunan, 22 
milyon doları Yönetim Kurulu’nun 
talebi ile biriken, 23 milyon doları ise 
fazlalık olarak fonda bulunan mikta-
rı gösteriyor.

Beş yıllık mali tahmin çalışma-
sının varsayımlarının ise şöyle kabul 
edildi: 

- 2013-2015 arasında 3 yıl içinde 
üye sayısı 100,000 artacak,

- Rotaryen aidatları 2013-14’te 1 
dolar arttıktan sonra artmayacak,

- 2013-2017 yılları arasında net 
yatırım getirisi %4 olacak,

- Enflasyon yılda ortalama %3 ar-

tacak,
- Kabul edilen 2013 bütçesinde 

12 milyon dolar tutarında stratejik 
harcama yapılacak.

Gideon Peiper’ın konuşmasından 
sonra sona eren oturumu takiben, 
öğleden sonraki ilk oturumda, Ro-
tary Vakfı konusu ele alındı. Vakıf 
Mütevellisi ve geçmiş dönem Rotary 
Direktörü Lynn Hammond “Rotary 
Vakfımız: Dün, Bugün ve Yarın” baş-
lıklı bir konuşma yaptı. 

Hammond konuşmasında Vak-
fın tarihçesine deyinip, olayı baş-
latan Arch C. Klump’ı hatırlattı ve 
26.50 dolar ile başlatılan bir olayın 
bugün geldiği boyutları vurguladı. 
Dostluk ve hizmetin bol olduğu bir 
ortamda, güçlü bir gelişme gösteren 
Vakıf ’ın bugün artık geleceğine yö-
nelik “Vizyon Planı” sayesinde sürdü-
rülebilirlik konuları, idari maliyetler, 
PolioPlus’tan öğrendiklerimizin baş-
ka projelere aktarılması, tekerlek-
li sandalye, Gates Vakfı, AID gibi 
kurumlarla stratejik ortaklıklar ve 
166’dan fazla ülkede masaya konu-
lan 1.2 milyar dolar ile değişen dünya 
koşullarına hızla uyum sağlayacağına 
inandığını belirtti.

Hammond’dan sonra Uluslarara-
sı PolioPlus Komitesi başkanı Robert 
S. Scott, “Çocuk Felcine Son Girişi-
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minde” yapılan aşamalar ve içinde bu-
lunduğumuz durumu değerlendirdi.

Pakistan ve Nijerya’nın hala yük-
sek risk taşıyan ülkeler arasında bu-
lunduğuna değinen Scott, en iyi 
şartlarda bile 2013 yılı için 601 mil-
yon dolarlık finansman açığının bu-
lunduğuna işaret etti. G8 ve Avrupa 
Komisyonunun katkılarının toplam 
katkılar içindeki payının 2005 yılın-
da %60 iken sürekli azalarak bugün 
için %25’e kadar gerilemiş olması-
na paralel özel bağışların da topla-
mın %20’si seviyesinde kalması, buna 
mukabil yerel kaynakların payının 
%47’lere çıkmış olmasının endişe ve-
rici olduğunu da belirtti.

Enstitünün kapsadığı 20B zonu-
nun vakfa yaptığı katkılar ile ilgili 
rakamsal verilere de değinen Robert 
S. Scott, 8 bölgeden bölgeye ayrılan 
fonlar da dahil olmak üzere toplam 
955,228.28 dolar katkı toplandığını, 
2450. bölgenin 236,649.00 dolar ile 
ilk sırada yer aldığını, 2440. bölgenin 
ise 176,768.45 dolar katkı ile 2. sıra-
da bulunduğunu ifade etti. 

3. oturumun sonunda düzenlenen 
panelde PDG Malik Aviral, 2430. 
bölge olarak Vakfın Geleceğin Viz-
yonu planına nasıl adapte olduklarını 
ve bölgenin 671,595 dolarlık Global 
Bağış projesi gerçekleştirirken, Böl-
geye Ayrılmış Fonlardan (BAF) sa-
dece 42,500 dolar kullanarak %15.8 
gibi müthiş bir oran yakaladığını an-
lattı. Panele katılan Ron D. Burton, 
Anne Matthews Kalcho Hinov, ve 
Evanston’da görevli Abby McNear 
katılımcıların sorularını yanıtladılar.

İlk günün son oturumunda, 2013 
yılının Nisan ayında UR’nin merkezi 
Evanston’da yapılacak olan ve 3 yıl-
da bir gerçekleşen Yasama Konseyi-
ne, UR Yönetim Kurulunun oylama 
için getirmeye karar verdiği 4 mad-
de hakkında bilgi verildi. Bu mad-
delere göre kulüpler “satelit” toplan-
tı yapabilecek. Diğer bir deyimle bir 
kulüp mesafe sorun olduğunda veya 

yeni bir kulüp kurmadan evvel mev-
cut toplantılarının haricinde ve başka 
bir yerde satelit toplantı düzenleyebi-
lecek. Bir diğer maddede, bugüne ka-
dar her bölgede 2 adet ile sınırlandı-
rılan e-kulüp sayısı kısıtlaması kaldı-
rılacak. Türkiye’de sadece 2420. böl-
gede bir e-kulüp bulunuyor. Yönetim 
Kurulu Konseye, UR Tüzüğünden 
seyahat düzenlemeleri ile ilgili mad-
denin kaldırılmasını talep ederken, 
Üyelik aidatlarının da 1 dolar arttı-
rılmasını isteyecek.

Günün sonunda Rotary Kamu-
oyu İmaj Koordinatörü Ayoub M. 
Ayoub’un konuşması ve ardından Gi-

deon Peiper’ın 2013 yılında İsrail’de 
yapılacak olan Enstitüyle ilgili sunu-
mundan sonra katılımcıları daveti ile 
yoğun program sona erdi. 

İkinci günün ilk oturumuna Anne 
Matthews başkanlık yaptı ve Ro-
tary Koordinatörlerinin rolü, CAD-
RE için Kalifikasyon ve Yönlendir-
me, sunumlarından sonra GDG Şa-
fak Alpay Rotary’nin Stratejik Planı 
hakkında bilgi verdi. Daha sonra da 
Geçmiş Dönem Direktörü Örsçelik 
Balkan Rotary’de Üyelik geliştirme 
ve Yeni Nesiller konusuna değindi. 

Balkan, yaptığı konuşmada 
Rotary’nin çok uzun bir zamandır 

Enstitünün misafir konuşmacısı, uluslararası alanda insan hakları, insani yardım 
ve barış konusunda yaptığı çalışmalarıyla tanınan, CHP milletvekili Şafak Pavey idi. 

Konuşmasını yaptıktan sonra GDG Yeşim Yöney, Pavey’e çiçek takdim ederk teşekkür etti.

UR Gelecek Dönem Başkanı Ron Burton, Gençlik Değişim programı kapsamında 
Türkiye’e bulunan iki genç ile 
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1.2 milyon üyede takılıp kaldığını ve 
milyonlarca dolar harcamış olmala-
rına rağmen üyelik kalitesinde de bir 
erozyon görüldüğüne değindi ve bu 
eğilim nasıl değiştirebiliriz sorusuna 
cevap aradı. Balkan Üyelik Muhafa-
za, Rotary Mezunları ve Yeni Nesil-
lere yaklaşımımız konusunda nasıl 
hareket etmemiz ile ilgili önerilerde 
bulundu. 

Enstitünün konuk konuşmacısı, 
Türk Parlamenter, uluslararası insan 
hakları savunucusu, CHP Milletve-
kili Şafak Pavey idi. Pavey konuşma-
sında aşağıdaki konulara değindi: 

“Küresel Barış Endeksine göre dün-
ya 2011’de barışın azaldığı, şiddetin ve 
istikrarsızlığın arttığı bir dönem geçir-
di. 144 ülkenin yer aldığı endekste ilk 
sırada Yeni Zelanda, sonda ise Irak 
var. İlk onda İskandinav ülkelerinin 
yanı sıra Avusturya, Japonya ve Kana-
da bulunuyor.”

“Küresel Barış Endeksinin karnesi 
ürkütücü olmakla beraber, bilim dünya-
sı içimize su serpiyor. Bilim insanlarına 
göre insanoğlu tarihinin en barışçıl dö-
nemini yaşıyor.”

“Tanrı adına öldürüp, barışmak 
ilk değil ama son olması için hala bir 
şansımız var. Irk adına adam öldürüp 
barışmak ilk değil ama son olması için 

hala bir şansımız var. Barış insanlığın 
ilerlemesinin hikayesi olduğuna göre en 
azından umudu canlı tutabiliriz.”

“Konuşmamı Albert Einstein’ın 
uyarısı ile kapatmak istiyorum: 3. 
Dünya Savaşında nasıl savaşılacak bil-
miyorum ama 4. Dünya Savaşında taş 
ve sopalarla savaşacağımızı biliyorum.”

Şafak Pavey’in konuşmasının ar-
dından verilen aradan sonra, katılım-
cılar beşe ayrılarak tartışma grupları 
oluşturdular.   Konular olarak “ICC”, 
“Kamu İmajı”, “Üyelik”, “Barış”, “Yeni 
Nesiller ve Mezunlar” ve “CADRE” 
seçilmişti. 

2 saate yakın konuları tartışan 
grupların liderleri salona döndükle-
rinde raporlarını katılımcılara sun-

dular. Direktör Anne Matthews ve 
Gelecek Dönem Başkanı Ron D. 
Burton’ın kapanış konuşmalarından 
sonra GDG Faik Tokatlıoğlu oturu-
mu kapatmak için sahneye geldi ve 
konuşmasında Cumhuriyetin 100. 
yılı olan 2023 yılında Rotary Kon-
vansiyonunu İstanbul’da görmek ar-
zusunu dile getirdi.

Rotary’yi değişen yüzüyle gör-
mek ve yeni oluşumları Uluslarara-
sı Rotary Liderlerinden dinlemek 
heyecan vericiydi. Katılımcılardan 
Fas, Tunus, Ürdün, Mısır, Cezayir, 
Lübnan, İsrail kendi ülke politikala-
rını bir yana bırakıp Rotary’nin Ba-
rış Anlayışı içinde Rotary değerleri 
ile hareket ederek kolkola çalışma-
lar yaptılar. İsrail’li Uluslararası Ro-
tary Direktörü Gideon M. Peiper, 
tüm Enstitü katılımcılarını gelecek 
yıl Kudüs’te yapılacak Zone Enstitü-
süne davet etti. Enstitü kapsamında 
Tülay Aktaş İşitme Engelliler Folk-
lör ekibi bir gösteri yaptı, tarihi El-
hamra sahnesinde 4. Murat Operası 
sergilendi. 

Enstitü Gelecek Dönem  
Guvernörü’nün Eşi İclal Kardıçalı’nın 
Piyano ve Ms. Duchateau’nun Violin 
Konseri ile her Uluslararası Rotary 
toplantısında elele, kol kola söylen-
mesi adet olan Auld Lyne Syne şar-
kısının beraberce söylenmesi ve aynı 
gece bütün konukların katıldıkları 
görkemli Gala Yemeği ile sona erdi. 

Pazar günü önce Selçuk Meryem 
Ana Evi ziyaret edildi ve 3 din için 
müşterek bir tören düzenlendi. Ar-
kasından Efes harabeleri rehberler 
eşliğinde gezildi. Konuklar aynı gün 
ve onu izleyen Pazartesi – Salı günü 
memnun bir şekilde Türkiye’den ay-
rıldılar.

Milletvekili Şafak Pavey, Enstitü’nün misafir konuşmacısıydı. Pavey, Barış Ne Kadar Yakın 
- Ne Çok Uzak başlığı altında bir konuşma yaptı.

Benim Niyetim savaş sorunlarına 
kesin bir çözüm getirmek, 
barışı ilan etmek cüretinde 
bulunmak değil. Bunlar 
üstünde düşünmek, bilimin 
söylediklerini aklımda tutmak, 
çaresinin var olduğundan emin 
olduğum çatışmaları aşmanın 
vizyonunu cesaretle tekrarlamak, 
başaramıyorsak, barış için 
yollara düşmek
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2420. Bölge Konferansı

1 - 2 Haziran 2013

LÜTFİ KIRDAR
Kongre Merkezi İstanbul

İletişim
Erdal Balaban

0212 355 0219
konferans2013@gmail.com

Suadiye Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı

9 - 12 Mayıs 2012
Fethiye  Lykia World

Ölüdeniz - Fethiye

İletişim
Işıl Nişli

0532 684 7004
isil@nisli.com

Mavişehir Rotary Kulübü

2440. Bölge 
BES ve Asamblesi

11 - 14 Nisan 2013
Kaya Termal Resort Otel

Balçova - İzmir

İletişim
Müjdat Uyar

0533 275 8132
muyar@heraseramik.com

Karşıyaka Rotary Kulübü

2430. Bölge 
BES ve Asamblesi

3 - 7 Nisan 2013
Xanadu Otel

Belek - Antalya

İletişim
Bülent Erbora
0532 799 8919

bulent@erbora.com.tr
Çankaya Rotary Kulübü

2420. Bölge 
BES ve Asamblesi

20 Nisan 2013
Crown Plaza

İstanbul - Asia

İletişim
Hakan Atmaca
0532 425 5430

atmacaizmit@gmail.com

İzmit Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

16 - 19 Mayıs 2013

CALİSTA
Belek - Antalya

İletişim
Mesut Özcömert
0532 213 8685 

mesut@haifawi.com

Mersin Kızkalesi Rotary Kulübü
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www.rotary.org

Dünyada tahminen 878 milyon kişi — yaklaşık 
yarısının istihdam edildiği — günde 1.25 ABD $’ından az bir parayla yaşıyor.

Hindistan’da, Rotary Vakfı mezunlarından Hannah Warren  
dokuma yapan fakir kadınlara yardım ederek onların 
eğitim, malzeme, ve uluslararası pazarlara erişimini sağlayarak , 
yaşamlarını kolaylaştıracak para kazanmalarını sağlıyor.

  Warren, “Şayet bursu almamış olsam, bu tür bir çalışmayı  
yapmam kattiyen mümkün olmazdı”.  “Rotary bursları
bir defalık bağış değildir; iyiniyet için yapılan bir yatırımdır.” diyor.

Yıllık fona yapacağınız katkılar sayesinde Rotary 
Vakfı ve partnerleri, fakirlik kısır döngüsünü sona erdirecek
sürdürülebilir çözümler yaratıyorlar 

Hemen bugün www.rotary.org/contribute .

Dünyada iyi  
 şeyler yapıyoruz 

Bağışınızın nerede 
kullanıldığını görün

HER

HER
YIL

ROTARYEN

sitesini ziyaret ederek katkınızı gerçekleştirin
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Rotary 2440 Bölgeye bağ-
lı Rotary kulüpleri üye-
leri yaklaşık 500 kişiyle 

Cumhuriyet Bayramı törenlerine ka-
tılarak ellerinde Türk bayrakları ile 
yürüyüp bu büyük günde tek yürek 
oldular.

Cumhuriyetin kuruluşunun 89. 
Kuruluş Yıldönümü törenlerine bü-
yük bir grupla katıldıklarını belirten 
Rotary 2440 Bölge Guvernörü Gü-
neş Ertaş “Biz de diğer sivil toplum ku-
ruluşları gibi bu anlamlı ve büyük gün-
de yerimizi aldık. Bayramımızı coşkuy-
la kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.  
Mesajımız bizler Türk Rotaryenleri 
olarak Cumhuriyet’in ve Atatürk dev-
rimlerinin bekçileriyiz.  Onların takip-
çileriyiz.  Bu her zaman böyle olmuştur 
ve böyle de devam edecektir” diye ko-
nuştu.

Alsancak Gündoğdu meydanın-
dan yürümeye başlayan 500 kişilik 
Rotary Kulüpleri üyeleri Cumhuri-
yet meydanında resmi korteje katıla-
rak yürüyüşlerini Konak meydanın-
da sonlandırdılar.

                                                                                                                                                   

Rotary kulüplerinin coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Atamıza bağlılığımızı ve duruşumuzu sergilediğimiz Cumhuriyet 
etkinlikleri kapsamında, İnegöl Rotary Kulübünün Atatürk Yolunda 
Fotoğraf Sergisi, İzmir Bornova Rotary Kulübünün İzmir’ de Kutlanan 
Bayramlar ve Agora ile Ege Rotary Kulüplerinin Cumhuriyeti Taşıyan 
Kadınlar Fotoğraf sergilerinin ardından, Çanakkale Rotary Kulübü 
“Cumhuriyet ve Sanat” konulu bir kompozisyon yarışması düzenledi. 
29 Ekim günü İzmir, Bursa, Bodrum, Aydın ve Denizli’ de yoğun 
katılımlı kortejler ile devam eden Cumhuriyet kutlamaları 31 Ekim’de 
Bursa Kulüplerinin düzenlediği Erol Evgin’in “Atatürk’ü Gördüm 
Düşümde” Konseri ve Alsancak Rotary Kulübünün düzenlediği “Üç 
Destan Atatürk Konserleri” ile muhteşem bir şekilde sonlandı. 

www.rotary.org
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KULÜPLER’DEN HABERLER

İstanbul RK Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

İstanbul Rotary kulübü, Şen Yalman Büyük Ödüllü İstanbul Rotary Kulübü Gele-
neksel Masa Tenisi Turnuvası 3 Kasım Cumartesi günü 20 kişinin katılımı ile Şişli 

Terakki Akatlar Spor Tesisleri’nde düzenlendi. Büyükler Turnuvasında Can Ergene birinci, 
Zülal Ardaç ikinci, Şen Yalman üçüncü, ikinci grupta; Nedim Ölçer birinci, Tolga Kılıç İkin-
ci, Mustafa Akgün üçüncü, gençlerde; Aylin Melek birinci, Derin Kılıç ikinci, Eren Ergene 
üçüncü, Zeynep Dallı dördüncü oldu.

Silivri RK Engelliler Okulu açılışı yaptı

Silivri Rotary Kulübü üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Silivri 
Esen İbak Engelliler Okulu’nu ziyaret ettiler. Silivri Kaymakamı Salih Keser, Be-

lediye Başkanı Özcan Işıklar, Milli Eğitim Müdürü İkram Kayapınar, İlçe Emniyet Müdürü 
Mustafa Güntekin, Silivri Rotary Klübü Dönem Başkanı Ülkü Büyükgönenç ve bu Okul’un 
yapılmasında büyük emeği olan Belediye Meclis Üyesi İnci Aydar ile birlikte Ana Sınıfın-
dan başlayarak yetişkin öğrencilere kadar büyük özveri ve gönül birliği ile eğitim veren 
Okul Müdürü ve öğretmenlerin hazırladığı engelli çocukların sunduğu çeşitli etkinlikleri 
izleyen Rotaryenler, öğretmenleri tek tek tebrik ettik.

Beylikdüzü Rotary Kulübünden cezaevindekilere yardım

Beylikdüzü Rotary Kulübü 1 Kasım’da bölgede faaliyet gösteren Kader Mah-
kumları Derneğini ziyaret ederek GDB Arzu Aytaç önderliğinde Rotaryen Eş-

lerinin katılımı ile toplanan kitap ve giyecek yardımlarını cezaevlerindeki ihtiyaç sahibi 
mahkumlara iletmek üzere Dernek Başkanı Necdet Yüksel’e teslim etti. Rotaryenler ve 
eşleri, derneğin verdiği bilgiler doğrultusunda tüm kulüp üyeleri ve eşlerin destekleri ile 
mahkumlara iletilmek üzere kitap ve giyecek toplama çalışmalarına devam edeceklerini 
ve çalışmalarına destek olacaklarını dernek yetkililerine ilettiler.

Erenköy Rotary kulübü el kermesi düzenledi

Erenköy Rotary Kulübü, Aralık ayı başında 50. Yıl Besim Kadırgan İlk Öğretim 
Okulunda ikinci defa El Kermesini gerçekleştirdi. Bu kermesten 610TL hasılat 

elde eden kulüp, hasılat ile okulun güvenlik ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Kulüp yö-
netim kurulu, kermeste eşya gönderen herkese özellikle Ayşegül hanım, arabasını tahsis 
eden Jale Par’a, Hasan Bey’e, kermeste satış yapıp emek sarf eden Beyza Karakaş’a, Şive 
Kayalıoğlu’na, Nalan Kibar’a, Özden Canko’ya ve Yalçın Kayalıoğlu’na, organizasyonu ya-
pan Halis Karakaş’a teşekkür etti.

Aile içi şiddet 
konulu 
konferans

Erenköy Ro-
tary Kulübü 

“Aile İçi Şiddet” ko-
nulu bir konferans 
ile çevre halkını bi-
linçlendirmeyi ve bu 
çerçevede ihtiyacı olan kişilere ulaşmayı hedefledi ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Uluslararası Günü” olan 25 Kasım 2012 Pazar günü Türkan Saylan Kültür Merkezi (Gül-
suyu Maltepe) büyük salonunda 14:00-17:30 saatleri arasında konu ile ilgili konferansı 
gerçekleştirdi. Bu toplantıya moderatör ve konuşmacı olarak “kadına ve aile içi şiddet ko-
nusunda” kitapları bulunan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Prof. Nazan Mo-
roğlu ve Psikolog olarak Neylan Özdemir ile Tiyatrocu Volkan Severcan katıldılar.

İzmit Rotary, 
öğrencilere kışlık 
yardımda bulundu

İzmit Rotary Kulübü, ge-
leneksel bir projesini bu 

yıl da gerçekleştirdi. Kulüp, Bitlis 
Mutki Beşevler İlköğretim Oku-

lu’ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık anorak ve bot gönderdi. 2420. bölge çapında 
2006 yılından beri uygulanan bot ve anorak projesi bu dönem gerçekleştirilememiş 
idi. Bu yıl Bitlis’te görev yapan ve Rotary’nin projelerini tanıyan bir öğretmenin, kulüp-
ten özel isteği olunca, geleneksel hale gelmiş proje bu yıl da devam etti. GDB Mehmet 
Aysel’in emek ve katkıları ile üyeler arasında yapılan özel bağışlarla temin edilen bot ve 
anoraklar kargo ile ilgililere gönderildi. Bitlis’te kulüp adına bot ve anoraklar, talebi ya-
pan öğretmen tarafından titizlikle ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Duyarlı öğretmen, 
çocukların gönderilenleri çok beğendiklerini ve teşekkürlerini ifade ederek, çocukların 
sevinçlerini gözlerinden okuyacağımız fotoğrafları kulüp üyeleriyle paylaştı.
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Adana Tepebağ Rotary ve Rotaract Kulüpleri ortak projesi 

Tepebağ Rotary kulübü, Rotaract kulübü ile ortak bir proje kapsamında okul-
larda   “ÖFKE KONTROLÜ” ‘seminerleri gerçekleştiriyor. Bu seminerlerden ilki  

Adana Recai Gizer  İlköğretim okulunda  gerçekleştirildi. Bir diğer aktivite olarak da “ÜÇ-
LER PROJESİ”  başlatıldı. Rotary eğitimi kapsamında gerçekleştirilen bu projede,  yeni 
üyelerin Rotary bilgilendirme toplantıları yapılıyor ve eski başkanlarıın destekleri ile sür-
dürülüyor.

Ordu RK liseye kitap ve giysi desteğinde bulundu

Ordu Rotary Kulübü, Los Angeles Westwood Village Rotary Kulübü ile işbirliği 
yaparak Ordu Kabataş Lisesinde bulunan 170 öğrenciye kitap ve giysi deste-

ğinde bulundu. 20 Kasım 2012 tarihinde Los Angeles Westwood Village Rotary Kulübü 
üyesi Nevin Şenkan, Ordu’ya gelerek Ordu Rotary Kulübü Başkanı Tuğrul Odabaş, Sek-
reter Mustafa Cömert ve Yönetim Kurulu üyesi Kenan Dönmez ile birlikte Ordu Kaba-
taş Lisesini ziyaret ederek okul kütüphanesine 1000 adet kitap, 170 öğrenciye bot ile 
kaban verdiler ve okullarından Tıp fakültesini kazanan bir öğrenciye burs taahhütünde 
bulundu. Okul Müdürü Mustafa Aydın’ın ve Okul Aile birliği başkanı ve Okul idaresi bu 
etkinliğin kendi okullarında yapılmasında dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdikten 
sonra, Ordu Rotary Kulübü ile Los Angeles Westwood Village Rotary Kulübüne katkıla-
rından dolayı teşekkür ettiler. Ordu Rotary Kulübü Başkanı Tuğrul  Odabaş ve Los Ange-
les Westwood Village Rotary Kulübü üyesi Nevin Şenkan, burada bu  hizmeti  gerçekleş-
tirmekten  dolayı  mutlu  olduklarını  ifade  ederek bu  tür hizmetleri  kulüp  olarak imkan 
dahilinde  yapacaklarını  ifade  etti.

 

Or-An Rotary erken tanı semineri

Erken Tanı Meme Kanseri İç Anadolu Bölge Eğitimcilerin Eğitimi Bölge Semineri 
20 Ekim 2012 Büyükhanlı Park Otel’de saat 13.30 ile 17.00 arasında Or-An Ro-

tary Kulübünün organizasyonu ile gerçekleştirildi. Seminere Eskişehir, Kastamonu, Niğ-
de, Konya ve Ankara kulüplerinden 40 Rotaryen ve Rotaryen eşi katıldı ve eğitim aldı. 
Eğitim Prof. Dr. Selma Tükel’in sunumu ile protez memeler üzerinde gerçekleştirildi.Eği-
tim sertifikaları seminere katılan DG Murat Öz tarafından katılımcılara verildi.

Öfke kotrolü semineri

Or-An Rotary Kulübü organizasyonunda 18 Ekim’de, Mamak Pastacılık Anado-
lu Lisesi konferans salonunda, Lise öğrencilerine ve Mamak Karaağaç Toplum 

Birliği kursiyerlerine Psikolog Deniz İlter tarafından “Öfke Kontrolü” semineri verildi. Or-
An Rotary Kulübü Öfke Kontrolü seminerlerinin ilkini kulüp üyelerinin katılımı ile ger-
çekleştirdi.

Nemrut Rotary Kulübünün ‘Engellilerle Zirvede’ projesi    

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ro-
tary Engellilerle zirvede “Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi bu yıl 13. süyle yüz-

lerce engelliyi bir araya getirdi. Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Bursa, Antalya, Mersin, 
Diyarbakır, Bolu, Antakya, Malatya, Gazi Antep, Samsun, Konya başta olmak üzere bir-
çok yöreden gelen engelliler, Rotary kulüplerinin üyeleri ve yerli engelli dernekleri ka-
tıldı.

Proje, birinci gününde birlikte yenen öğle yemeğinin ardından yapılan “Sevgi Yü-
rüyüşü” ile başladı. Yürüyüşte engelliler, davul ve zurnalar eşliğinde ve ellerinde kendi 
şehir isimlerini taşıyan pankartlarla coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Aynı günün ak-
şamı, tüm engellilerin katıldığı eğlence programında çok duygulu anlar yaşandı.  Engelli 
yazar Oğuz Mucurluoğlu’nun annesiyle dansı herkesi gözyaşlarına boğdu. Çünkü çocu-
ğuna eşlik edebilmek için, annesi dizlerini kullanıyordu.

İkinci gün: Her yıl olduğu gibi, bu yıl da engelli vatandaşlar 2206 metre yüksekli-
ğindeki Nemrut Dağı’na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiler. Bu tırmanışta Rotaryenler  ve 
onlarca gönüllü genç destek verdi. Sağlıklı insanların bile çıkmakta zorlandığı tırmanışı, 
engellerine rağmen tamamlayarak zoru başarmanın mutluluğunu tattılar.

Bu etkinlikle toplumun dikkatini, kültür mirasımız olan Dünya’nın 8. Harikası olan 
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Nemrut Dağı’na ve engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan Adı-
yaman Nemrut Rotary Kulübü, engellilerin kendilerine olan güvenlerini artırmaya çalı-
şıyor. Etkinlik için Adıyaman’da toplanan yaklaşık 250 kişilik kafile, bu zorlu tırmanışı 
tamamlayarak, zirvede tanrı heykellerinin önünde davul ve zurnalarla halaylar çekerek 
mutluluklarını sergilediler.
Nemrut Dağı’nı Dünya’ya tanıtıyorlar        

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü dönem başkanı Ahmet Hulusi Önder ise  
“Yaptığımız bu proje uzun bir hazırlık sürecinden sonra gerçekleşti. Biz Rotary 

klüplerinin olduğu bölgelerden engelli vatandaşlarımızın etkinliğe katılmalarını sağlaya-
rak, bizlere destek olmalarını istedik. Engelli vatandaşlarımız ve refakatçilerimizden yakla-
şık 250 kişilik bir gurup oluşturduk ve etkinliğimizi bu gurupla gerçekleştirdik. Bu projedeki 
amacımız; Normal insanların çıkmakta zorlandığı zirveye tırmanarak zoru başarmasıyla 
‘İstenirse Başarılır’ ilkesini özümsetmek, insan ilişkilerinde dayanışma ruhunu artırmak ve 
turizm kenti olan Adıyaman’ı tüm dünyaya tanıtmaktır. Projemize emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya RK, bölge kulüpleri ortak toplantısı düzenledi

Malatya Arslantepe Rotary kulübü  evsahipliğinde  ve Malatya  Rotary kulü-
bünün katkılarıyla  10.11.2012 tarihinde,  Malatya’da  bölge kulüpleri ortak 

toplantı  düzenledi. Guvernör yardımcısı  Yurdum Çağatay, Adıyaman Nemrut  Rotary 
Kulüp Başkanı Ahmet Hulusi Önder ve üyeleri, Diyarbakır Rotary kulüp saymanı  Kadir 
Bavel Paçal,  Malatya Rotary kulüp başkanı  M. Yaşar Eren ve üyeleri,  Malatya Arslante-
pe  Rotary kulübü başkanı Mehmet Çamurlu ve üyeleri  ile  bazı eş ve çocukların  katılı-
mıyla  kahvaltıda buluştular.

Ardından yapılan ortak toplantıda  10 Kasım nedeniyle M. Kemal Atatürk ve şehit-
lerimiz için saygı duruşu ve  istiklal marşını takiben guvernör yardımcısı Yurdum Çağa-
tay, başkanlar ve konuklar kısa konuşmalarını yaptılar. Grup içerisinde bu tip ortak top-
lantıların devam ettirilmesi ve bir sonraki toplantının Adıyaman’da yapılması konusunda 
karara vardılar.

Daha sonra 12 Rotaryenin katıldığı, 2430. Bölge tavla turnuvasının  grup elemele-
rine geçildi. Turnuva grup sorumlusu Kemal Özcan önderliğinde yapılan kura çekimi ve 
oynanan heyecanlı tavla maçları sonunda Malatya Rotary kulübünden İrfan Aksoğan 
grup birincisi olarak Ankara’daki finallere katılma hakkı kazandı.

3 yıldır sürdürülen  projede 1000 sayısına ulaşıldı!

Malatya Arslantepe Rotary kulübü 3 yıldır sürdürdüğü “Hiç Tiyatroya Gitmemiş 
Çocukları Tiyatroyla Buluşturma” projesinde 1000 sayısına ulaştı. 22.10.2012 

Tarihinde Malatya Yeşilyurt İlçesi Şentepe İ.Ö. Okulu  1. sınıflarından 100  öğrenci,  ula-
şımları sağlanarak,  zorlu çocuk tiyatrosunun sergilediği “Kurbağa Prens” oyununu izle-
diler. Kulüp üyeleri ve öğretmenleri de çocuklara eşlik ettiler.

Kaleiçi RK ilk kez Dostluk 
Mübadele programı 
gerçekleştirdi

Kaleiçi Rotary  Kulübü Slo-
venya’daki Zgorni Brnik 

Rotary Kulübü üyesi Miro Kragelj, 
Skofja Loka Rotary Kulübü üyesi 
Franki Boğataj, Ljubljana Barje Ro-
tary Kulübü üyesi Branko Mataje-
vic ve Rotaryenlerin eşlerine Rotary 
Dostluk Mübadele programı kap-
samında 2 - 5 Kasım 2012 tarihleri 
arasında ev sahipliği yaptı. Etkinlik, 
2440 Bölge Türkiye Slovenya Ülkele-

rarası Komite Başkanı Mahzar İmirzalıoğlu’nun da katkılarıyla gerçekleşti. 
Misafirler 2 Kasım 2012 günü 00.30 da Antalya hava alanında ev sahipleri ile bir-

likte karşılandı. 2 Kasım 2012 tarihinde Antalya’nın batı bölgesi olan Kemer, Faselis, Çı-
ralı bölgelerini, 3 Kasım 2012 gününde Antalya’nın doğu bölgesi olan Side, Manavgat 
Şelalesi, Aspendos bölgelerinde rehber eşliğinde ve en az bir ev sahibininde katılımıyla 
tanıtım gezilerini yapıldı. 4 Kasım 2012 tarihinde önce  ev sahipleri ve misafirlerin eşleri  
birlikte Türk hamamına gidildi. Türk hamamı ve buradaki kese ve masaj ile  tüm misa-
firlerimizi beğenisinin kazanıldığı hamam sefası yapıldı. Arkasından Antalya şehir mer-
kezinde tanıtım gezisi ile alış veriş merkezinde serbest zaman şeklinde geçti. Kaleiçi ve 
Atatürk parkı birlikte gezildi. Akşam misafirler ve Kaleiçi Rotary Kulübü üyesi ev sahipleri 
ile birlikte keyifli bir akşam yemeğinde beraber olundu. 

Kaleiçi Rotary Kulübü olarak ilk kez yapılan Rotary Dostluk Mübadele etkinliğinden 
tüm ev sahibi dostlar ve Slovenya’lı misafirler çok çok memnun kaldılar. Slovenyalı Ro-
taryen dostların tamamı ile kulüp üyeleri arasında çok sıcak dostluklar oluştu. 

Kaleiçi Rotary’den Öfke Kontrolü Semineri

Kaleiçi Rotary Kulübü, 27  Eylül 2012 günü Antalya Konyaaltı ilçesindeki Dr. İl-
hami Tankut Anadolu Lisesi 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak  Rotaryen 

Dr. Filiz Uluhan tarafından “ Stresle başa çıkma ve öfke kontrolü” konulu 2 oturum halinde 
400 öğrenci ve öğretmene seminer düzenledi. Sunuma öğretmen ve lise öğrencilerinin 
ilgisi büyüktü. 

Anıttepe RK Küresel Bağış’la okul yeniledi

Anıttepe Rotary kulübü, bu yıl önemli bir eğitim projesini, “Mamak Harman-
yolu İlkokulunun Yenilenmesi”ni Uluslararası Rotary Vakfının Küresel Bağış or-
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ganizasyonu çerçevesinde gerçekleştirdi. Bu projenin bütçesi,  Küresel Bağış kapsamın-
da Anıttepe Rotary Kulübü’nün liderliğinde, Samsun Rotary Kulübü, Danimarka Aathus 
Nordvestre Rotary Kulübü ve Amerika Moffat County Rotary Kulübü, Amerika Casper 
Rotary Kulübü ile bu Rotary Kulüplerinin bağlı olduğu Bölgelerdeki Rotary Vakıflarının 
maddi destekleri ile sağlandı. Her Rotary Kulübü bu projeye sağlayacağı maddi kaynağı, 
kulüp üyelerinin düzenlediği gelir sağlayıcı faaliyetler ile elde etti. Bu kapsamda Anıt-
tepe Rotary Kulübü Şubat 2012  ayında Ankara Milli Kütüphane salonlarında bir kermes 
düzenlemişti.  

Proje kapsamında, 8 sınıflı Mamak İlkokulunun boya badanası yenilendi, yer döşe-
meleri hijyenik pvc yer kaplaması ile kaplandı, bütün sınıfların mobilyaları, perdeleri ye-
nilendi, eksik olan projeksiyon cihazları tamamlandı, bir sınıfa akıllı elektronik tahta sis-
temi kuruldu, ders ve spor araçları temin edildi. Okulun her katına “Çocuklarımıza Temiz 
İçme Suyu” sloganı ile arıtılmış içme suyu tesisatı ve özel içme suyu köşeleri tesis edildi.  
Projenin bütün maliyeti 55.000 USD olarak gerçekleşti. Okulların kapanması ile başlayan 
yenileme faaliyeti yeni ders yılının başlangıcına kadar tamamlandı

Yenileme çalışmaları okulların kapalı olduğu yaz döneminde bitirilen Harmanyolu 
İlkokulu, 17Eylül’de, 2012-2013 Eğitim Yılının ilk günü yapılan tören ile Okul İdaresine 
teslim edildi. Açılış törenine, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü, Danimarka Büyükelçili-
ği Birinci Sekreteri, Danimarka Aathus Nordvestre Rotary Kulübü üyeleri, Rotary 2430. 
Bölge temsilcileri, Anıttepe Rotary Kulübü üyeleri, Harmanyolu Okulu Yöneticileri ve öğ-
renciler, veliler katıldı.

Alanya Rotary Kulübü okul öncesi sınıfları düzenledi

Alanya kulübü, eğitime destek projesi kapsamında okul öncesi sınıflarda yeni-
leme gerçekleştirdi. Alanya Hayat Hanım ilköğretim Okulunda yapılmış olan 

okul öncesi eğitim sınıfları düzenleme projesinin açılışı bir törenle gerçekleşti. Alanyalı 
Rotaryenler törende okul müdürü, öğretmenler ve ilköğretim öncesi talebelerle birlikte 
oldular.

Eskişehir Rotary’nin dönem projeleri hızla devam ediyor
Eskişehir Rotary Kulübü dönem faaliyetlerine hızlı bir tempoda devam ediyor. Ku-

lüp, Toplum Birliği olan Ziya Gökalp İlköğretim Okuluna Notebook, Bilgisayar,  Yazıcı, Kü-
tüphane için İngilizce ve Türkçe Kitaplar, Atatürk Portresi ile Atatürk Bez Afiş hediye etti. 
Ayrıca okulun Toplum Birliği kapsamında başlangıçtan itibaren yapılan düzenlemeleri 
eski ve yeni haliyle içeren bir  tablo yaptırıldı ve okula asıldı.

Bir diğer projede, Eskişehir Rotary Kulübü üyeleri 26ylül’de Hatıra Ormanını Çanka-
ya Mahallesinde 4000 m²’lik araziye, doğanın dengesi ormanların ilk adımı olan meşe, 
akasya, at kestanesi, çınar akağaç, süs eriği ve söğüt fidanları dikimiyle gerçekleştirdi.

EVKA Projesi

Eskişehir Rotary Kulübü,  mesleki 
hizmetler kapsamında geliştirdi-

ği EVKA projesini başlattı. Kulüp Ofisinde 
düzenlenen ortamda başlayan çalışmalar 
29 Eylül’de start aldı. Kursiyerler, Kulüp 

Başkanı eşi Birgül Avcı eşliğinde Ebru Sanatı –Dikiş, Nakış eğitim hizmeti konularında 
eğitilecekler.

Agora Rotary Kulübü kan bağışı  projesi

Agora RK “Kan Verelim Can Verelim” Teması ile Kan Bağışı Projesi gerçekleştirdi. 
Bilindiği gibi kan sürekli  bir  ihtiyaç  ve  üretilemeyen  tek  ilaç. Agora Rotary 

Kulübü uzun yıllardan  beri  süre  gelen  ve  artık  gelenekselleşen Kan  Bağışı  Projesi’ni  
Kızılay  İzmir Şubesi  ile  yaptığı  işbirliği  çerçevesinde, bu  dönem 17 Ekim 2012’de  GDB  
Ömür  Onur’un  işyerinde  gerçekleştirdi. Agora Rotary Kulübü bu  hizmeti  gerçekleşti-
rerek yoğun  ve  sürekli  olan  kan  ihtiyacına  bir  ölçüde  katkıda  bulunmak, ikinci olarak 
da  bu  ihtiyaç  için  toplumda  farkındalık  yaratmayı amaçladı. İşyeri çalışanları ile Agora  
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Rotary  Kulübü  üyeleri 20 ünite kan vererek İzmir  ili  sınırları  içerisindeki  günlük  500  
ünite  kan  ihtiyacının  % 4’ünü  karşılamış oldular.

Polio Yararına Angelika Akbar Konseri 

İzmir Agora Rotary Kulübü 1 Ekim 2012 günü Ahmed Adnan Saygun Konser Sa-
lonunda Dünyada Çocuk Felcinin sonlandırılması için yapılan çalışmalara destek 

olmak üzere Anjelika Akbar Konseri düzenledi.  Konserde minik sanatçılar Su Akbulut ve 
Bianca Sakıpağa da Anjelika Akbar ile beraber sahne aldılar. Halen Dünya üzerinde Ço-
cuk Felci vakalarına sadece Afganistan, Pakistan ve Nijerya’da rastlanıyor. Son zaman-
lara kadar çocuk felci vakalarına rastlanan Hindistan da, Uluslararası Rotary’nin, Dünya 
Sağlık Örgütü ve konuya duyarlı vakıfların katkılarıyla geçtiğimiz Şubat ayında bu hasta-
lıktan arındırılmış ülkeler arasına girmişti. Dünya üzerindeki Rotaryenlerin bu hastalıkla 
yaptıkları mücadele için son 2 yılda sağladıkları katkı  205 milyon doları, bu mücadeleye 
destek veren Bill Gates Vakfının katkısı ise 405 milyon doları buldu. Hastalık için bugüne 
kadar Rotary dünya’da 1,2 milyar dolar katkıda bulundu.  

Alsancak Rotary’den muhteşem konser

Alsancak Rotary Kulübü  Cumhuriyetin 89. Kuruluş yıldönümü haftası nedeniyle 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bir konser düzenledi.  Anadolu Fi-

larmoni Orkestrası ile İzmir Sanat Çok Sesli Korosundan oluşan 130 sanatçının birlikte 
seslendirdiği Çanakkale, Sakarya ve Büyük Taaruz eserleri İzmirliler tarafından beğeni ile 
izlendi. Alsancak Rotary Kulübü Başkanı Çağ Çal, Rotary’nin dünya genelinde özgür ve 
demokratik yönetime sahip hemen her ülkede “Kendinden Önce Hizmet” ilkesine bağ-
lı kalarak toplumsal çalışmalar yapan bir kuruluş olduğunu belirterek, “Rotary çözüm 
üretme ilkesi ile hareket etmektedir.  Uzun yıllardır Cumhuriyet Bayramının kutlanmasına 
yönelik etkinliklere özel bir önem veren Rotary 2440. Bölge kulüpleri bir süredir adeta şö-
lene dönen konser programlarıyla İzmirlilerle coşkusunu birlikte paylaşıyor” diye konuştu. 

Çal, bu yıl Cumhuriyetimizin 89. Kuruluş yılı kutlama programında metni Turgut 
Özakman tarafından kaleme alınan ve müziklerini Muammer Sun’un hazırladığı üç des-
tan; Çanakkale, Sakarya ve Büyük Taaruz eserlerini Anadolu Filarmoni orkestrası ve İz-

mir Sanat Çok Sesli Korosu tarafından seslendirildiğini ve İzmirlilerin konsere büyük bir 
ilgi gösterdiğini söyledi. Salondaki seyircilerin zaman zaman göz yaşlarını tutamadıkları 
eserlerin sunumu Şef Ali Hoca tarafından yönetildi. Yılların deneyimli sesi Misket Dik-
men ve Avukat Ulvi Puğ sahnede sözel sunumlarını olağanüstü bir tat ile gerçekleştirdi-
ler. Alsancak Rotary Kulübü konseri görsel sunumlarla da zenginleştirdi. 

Ayvalık Rotary Kulübü Zeytin Hasat Şenliğine katıldı

Ayvalık Rotary Kulübü, Zeytin Hasat Şenliği’nde Rotary tanıtımı yapmak için ha-
rekete geçti. Kulüp 20-21 Ekim Tarihlerinde Ayvalık’ta geleneksel olarak ger-

çekleşen Zeytin Hasat Şenliği’nde açtığı stantta Rotary tanıtımı gerçekleştirdi.

Balçova Rotary Kulübü sera inşa etti

Balçova Rotary Kulübü Karşıyaka İş Okuluna öğrencilerin eğitimine destek ol-
mak amacıyla bir proje gerçekleştirdi. Balçova Rotary Kulübü, bu hedefle, 

Toplum Hizmetleri çalışmaları kapsamında İzmir Karşıyaka’da bulunan Karşıyaka İş Oku-
lunda bu amaçla bir sera inşa etti.

Balıkesir RK  G.O.P.  İlkokulu’nun  Konferans Salonunun 
Tefrişatını Gerçekleştirdi

Toplum birliği kurulma aşamasında olan Gaziosmanpaşa İlk Okulu yeni binasın-
da 90 kişi kapasiteli çok amaçlı toplantı ve konferans salonunun açılışı Bölge 

Guvernörü Güneş Ertaş, Okul Müdürlüğü, Öğretmenler ve Velilerin katıldığı bir törenle  
gerçekleştirildi. Okul toplantılarının dışında Gaziosmanpaşa mahalle halkına verilecek 
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sağlık, eğitim seminerlerinde de  kullanılacak olan salon büyük ve önemli bir ihtiyacı 
karşılayacak. Finansmanı  kulüp tarafından  karşılanan projeye eski okul mezunlarından 
kulüp  üyesi Ferhat Yılmaz önemli bir miktarda kişisel finans desteği verdi.

Bandırma RK’nden 
Yarınların Temiz Suyuna 
Katkı

Uluslararası Rotary’nin üzerinde 
yoğunlaştığı en önemli ko-

nulardan olan “Su” temalı eylem afişleri 
Bandırma RK Kulübü tarafından hazır-
lanarak, Bandırma Belediyesi Özel Halk 
Otobüsleri’nin üzerine uygulandı. Faali-
yette, otobüslerin 7/24 Bandırma sokak-

larında tam iki ay dolaşmasıyla toplumda bilinçlendirme yaratma hedeflendi. Bu etkin-
liği ile Bandırma Rotary Kulübü geleceğin temiz içme ve kullanma suyuna  artı bir değer  
katmayı planlıyor.

Bornova RK, Uyuşturucu ve Silahlanmaya Karşı 
Bilinçlendirme Paneli düzenledi 

Bornova RK Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde ülkemiz genelinde gün geç-
tikçe artan uyuşturucu ve silah kullanımının zararları hakkında geleceğimizi 

emanet edeceğimiz gençlerimizin bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla “Uyuşturucu 
ve Silahlanmaya Karşı Omuz Omuza…” konulu bilinçlendirme paneli düzenledi. Panel 
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Gaziemir Belediyesi, Bornova 
Rotary Kulübü, Bornova Rotaract Kulübü ve Umut Vakfı işbirliği ile gerçekleştirildi. Ga-
ziemir İl Genel Meclis üyesi ve Gaziemir Kent Konseyi Başkanı Yusuf Vangöl tarafından 
yönetilen panelde, Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Emine Şahin, Borno-
va Rotary Kulübü Başkanı Halil Kalaycıoğlu, tarafından açılış konuşmaları yapıldı. İzmir 
Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, “ Bireysel 
Silahlanma ve Suç” konusunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nden  Emniyet Amiri  ve aynı 
zamanda Narkotik Uzmanı Mustafa Yücel,“ Madde Bağımlılığı ve Korunma Yolları” konu-
sunda gençlere önemli bilgiler verdiler.

Günışığına çıkmamış fotoğraflardan sergi

Bornova Rotary Kulübü Cumhuriyetin 89. yılını kutlama haftasında “Milli Bay-
ramlar ve Atatürk” temalı daha önce hiçbir yerde yer almamış 40 fotoğraftan 

oluşan  bir sergi açtı.  Ege Bölgesi Sanayi Odası sanat galerisinde açılan sergide konuşan 
Bornova Rotary Kulübü Başkanı Halil Kalaycıoğlu “Amacımız İzmir’de geçmişte yaşanan 
bayram coşkusunu genç nesillere aktarmaktır” dedi.

29 Ekim törenlerinin yasaklandığı bir dönemde geçmişte bayramlar nasıl 
kutlanıyordu diye merak ederek bir araştırma yaptığını kaydeden Kalaycıoğlu, aradığı 
nitelikteki fotoğrafları yine bir Rotary üyesi olan Mert Rüstem’de bulduğunu söyledi. “Bu 
koleksiyon hem Mert Rüstem’in dedesi Hamza Rüstem’in çektiği fotoğraflar hem de onun 
edindiği fotoğraflardan oluşan bir koleksiyon” diyen Kalaycıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Özellikle de gün ışığına çıkmamış fotoğraflar bunlar. Fotoğrafları derledik ve içlerinden 40 
tanesini seçtik. Bunları laboratuvarlarda çoğalttık büyüttük ve baskı yaptık. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’ndaki sergi salonundaki bu açılışımız sembolik oldu. Esas bundan sonra sergi 
zincirleri oluşturmayı düşünüyoruz. Karşıyaka Belediyesinin müzesinde, ilimizin muhtelif 
okullarında sergi salonlarında sergileyeceğiz. Öğrencilerimiz bunları görebilsin, gezebilsin, 
ulaşabilsin istiyoruz.”

Bornova Rotary Kulübü İzmir Kız Lisesi Konferans salonunda, Karataş Lisesi 
öğrencileri için Meslek Tanıtım Semineri gerçekleştirdi.  Yaklaşık 300 kadar 

öğrencinin, okul öğretmenlerinin ve yöneticilerin katıldığı panele ilginin çokluğu ku-
lüp üyelerini mutlu etti.  Bir saatten fazla süren panelde, panelistler meslekleri hakkın-
da kısa bilgiler verdikten sonra öğrencilerin sorularına cevap verdiler.  Panelin bitiminde 
Panelistlere öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.  Kulüp başkanı Halil Kalaycıoğlu, 
panelde, başta panelist olarak görev yapan Günhan Erbakan, Hasan Anlı, Can Ersoy, Ha-
lil Bülent Serdaroğlu, Nevin Uçak, Rotaract Bölge Temsilcisi Gülser Vardarcı, Diş hekimi 
Can San ve Mülkiyeliler birliği İzmir Şb. Başkanı Kadir Timurtürkan’ın yanısıra organi-
zasyona eşlik eden Gülsen Kalaycıoğlu, Talat ve Ceyda Kutlukaya, Bedi Türetken, Ayten 
Anlı, Bercis Kızıltan, Mehmet Uçak ve emekleri için kulüp sekreteri Meral hanıma içten-
likle teşekkür etti.   

Efes Rotary Giysi Odası Uygulamasını başlattı...

İzmir Efes Rotary Kulübü, 16 Kasım  itibariyle Rotary Toplum Birliği kuruluşunda 
imzaların beklendiği İzmir Karabağlar Yeşilyurt İMKB Ticaret Meslek Lisesi’nde 

Giysi Odası Uygulamasını başlattı. İhtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerinin faydalanması ana 
amacıyla hazırlanmış odanın diğer bir amacı da, ihtiyaç sahibi ailelerin okula gelerek 
okuldan fayda görmeleri ile etkileşim kurmaya başlamaları ve katkı verebilecek velilere 
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de bir yol gösterme olacak. Bu sayede Rotary Toplum Birliği’nin kuruluş amaçlarından 
birisi olan kendi kendine yetebilme konusunda da ilk adımlar atılmaya çalışıldı. 

Efes Rotary, Öğretmenler Gününü kutladı...

İzmir Efes Rotary Kulübü, Toplum Birliği’ni kurduğu İzmir Karabağlar Yeşilyurt 
IMKB Ticaret Meslek Lisesi’nde Öğretmenler Gününü kutladı. İzmir Efes Rotary 

Kulübü üyeleri, 2440. Rotary Bölgesi Guvernörü Güneş Ertaş ve eşlerinin de katılımı ile 
IMKB Ticaret Meslek Lisesi’ndeki kutlama töreni öncesi okulda incelemelerde bulundu-
lar. Okul yönetimi tarafından yapılmış ve yıl boyunca sürecek çalışmalar hakkında Bölge 
Guvernörüne bilgi verildi. Coşkulu tören sonrası Karabağlar İMKB TML’de görevli öğret-
menlere, yapmış oldukları onurlu görev için teşekkür yazıları ve birer hatıra hediye eden 
Efes Rotary Kulübü üyeleri, bundan sonraki çalışmaları için kolaylıklar diledi. Öğretmen-
ler ile yapılan kutlama sonrası etkinlik sponsoru Pastavilla’nın hazırladığı makarnalar 
öğrencilere dağıtıldı ve Öğretmenler Günü’nün öğrenciler için de hatıralarında güzel bir 
anı oluşturması sağlandı.

Gaziemir RK 8. Bisiklet Şenliği başarıyla tamamlandı 

Gaziemir Rotary Kulübünün her sene geleneksel olarak düzenlediği Bisik-
let Şenliği’nin 8.si 14 Ekim 2012 tarihinde başarıyla tamamlandı. İzmir 

Bostanlı’dan Üçkuyular’a kadar olan parkur’un sonunda katılımcılar Dokuz Eylül İnteract 
Kulübü’nün açtığı yiyecek standındaki ev yapımı kek, kurabiye, böreklerle açlıklarını gi-
derdiler. Yarış sonunda katılımcılar arasında çekilen kura ile 3 bisiklet ve 3 bisiklet kaskı 
sahipleriyle buluştu.

Gündoğdu RK Eşli Bağış Projesi Açılışı

Gündoğdu Rotary Kulübü, Çeşme Rotary Kulübü ve Norveç Slavanger Rotary 
Kulübü olarak birlikte gerçekleştirdiği 77120 no.lu Eşli Bağış Projesi olan Çeş-

me Germiyan Köyü’ne Zeytin Toplama Makinaları, Zeytin Altı Örtüleri ve Zeytin Vakum-
lama Makinası’nın teslimi ile ilgili töreni 14 Ekim Pazar sabahı gerçekleştirdi . Tören son-
rasında Germiyanlı Zeytin Üreticileri ve Gündoğdu  Rotary Kulübü Üyeleri  birlikte Köy 
Kahvaltısı yaptılar.

Güzelyalı RK Kukla Projesi

Güzelyalı Rotary Kulübü, 20 Ekim Cumartesi günü Karşıyaka Devlet Tiyatrosun-
da “Barış” temalı Kukla Tiyatrosu yazımı - eğitimi - sahnelenmesi projesini 

medyaya duyurdu. Bölge Rotary kulüplerinin de her sene destek verdiği ve Türkiye’nin 
en önemli, Avrupa’nın da sayılı kukla festivallerinden olan İzmir Kukla Günlerinin 7 Mart 
akşamı açılış oyunu  “Ben Yapmadım” isimli bu oyun olacak. Konu ile ilgili yurtdışından 
getirilen eğitmenlerle eğitim çalışmalarına başlanmış bulunuyor.

Karia RK Ortakent sağlık ocağına ambu cihazı bağışladı

Karia Rotary Kulübü 11 Ekim tarihinde Kulüp üyeleri ile Ortakent Sağlık Ocağını 
ziyaret etti. 2011-2012 başarılarından dolayı meslek hizmet ödülü verdikle-

ri Dr. Ethem Köksal’ın da hekimlik yaptığı sağlık ocağına ABD – Houston Rotary Ku-
lübü üyelerinden Demir Karsan vasıtasıyla temin ettikleri Yeni Doğanlar için kullanılan 
Ambu cihazlarından bir tanesi teslim edildi. Önümüzdeki günlerde geri kalan 4 cihazdan 
3’ü Bodrum Devlet Hastanesi Yeni Doğan, Acil Servis ve Ameliyathanesine bir cihaz ise 
Mumcular sağlık ocağına teslim edilecek.

Öğretmenler gününde Anıtkabir ziyareti

Rotary 2440. Bölge Federasyonuna bağlı Rotary Kulüplerinin organize ettiği 
ve Kuşadası Rotary Kulübünden Halil Alkış’ın proje koordinatörlüğünde 10 yıl-
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dır gerçekleşen Anıtkabir ziyareti ve Ankara Gezisi bu yıl da 300 kişi eşliğinde 24 Ka-
sım Öğretmenler gününde gerçekleşti. İzmir Rotary Kulüpleri 23 Kasım Cuma akşamı 
İzmir’den 60 kişilik ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi ile Basmane’den Ankara’ya tren-
le hareket ederek Bursa Çekirge Rotary Kulübü’nden yaklaşık 250 kişi ile bir araya geldi. 
İlk olarak Anıtkabir’e çelenk koyup Ata’ya saygı duruşunda bulunan grup daha sonra 
rehber eşliğinde Anıtkabir’i gezdi. 1. 2. ve en son kurulan TBMM, Kurtuluş Savaşı Müze-
si, Türk Hava Kurumu Müzesi ziyaretleri ile devam edilen gezi, tren garında son bularak 
tekrar trenle İzmir’e dönüldü.   

Sürekli Eğitim Merkezi açıldı

Nilüfer Belediyesi  işbirliği ile oluşturulan “Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi” 6 
Kasım Salı günü Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve GDG Ahmet Gürmeriç 

tarafından açıldı.  Açılış töreninde Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kaya, Nilüfer 
Halk Eğitim Müdürü Emin Ay’ın yanı sıra, U.R. 2440. Bölge Sekreterleri Sait Tosun ve Zer-
rin Özgüle, 1. Grup Guvernör Yardımcısı Denizhan Sezgin, 3. Grup Guvernör Yardımcısı 
Veda Eroğlu, Bölge Mesleki Eğitim Komite Başkanı İsmail Rodoplu, Toplum Birlikleri 
Komite Başkanı Zeynep Şen ve Bölge Rotary Yayınları Komite Başkanı Reşit Köseleci de 
hazır bulundular. Mudanya R.K. Başkanı Bilal Kasap, Yeşil R.K. Başkanı Nuray Kamay, 
Çekirge R.K. Başkanı Buket  Umut, Nilüfer R.K. Başkanı Selçuk Küçükoğlu ve Demirtaş 
R.K. Başkanı Can Köseleci  açılış töreninde bulunarak kulüplerini temsil ettiler.

Nilüfer RK Barış Öyküleri Projesi Basarıyla Tamamlandı 

Nilüfer Rotary Kulübü ve Nilüfer Belediyesi’nin işbirliğiyle  Sırameşeler Kız Ye-
tiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla 

gerçekleştirilen “Barış Öyküleri” projesi sona erdi.   25 Temmuz - 7 Eylül tarihleri arasında 
düzenlenen 16 oturuma, yaşları 7 ile 16 arasında değişen toplam 56 çocuk katıldı. Ni-
lüfer Kütüphane çatısı altındaki, Nilüfer Üçevler Kütüphanesi’nde, yürütülen atölyelerde 
çocuklar, Özgürtürk Çalık’ın drama eğitmenliğinde, hem farklı türlerdeki ve konulardaki 
kitapları tanıma olanağı buldu hem de yazı ve resim çalışmaları yaptı. Bu atölye çalış-
maları sonunda ortaya çıkan öykü ve resimler ise “Barış Güzel Şey” ve “Barışla Gülüm-
seyen Ülkeler” adlarıyla iki kitap olarak derlendi. İçinde bulunduğumuz “Dünya Çocuk 
Kitapları Haftası”nda basımı tamamlanan öykü kitaplarının tanıtımı Nilüfer Belediyesi 
Uğur Mumcu Sahnesi’nde yapıldı. “Sevgi Evleri”nde yaşayan çocuklar kendi kitapları-
nı Hasanağa, Eşref Ergin, İsmail Kadriye Solakoğlu ve Özlüce Ahmet Muharrem Uğur 
İlkokulu’ndan gelen yaşıtlarına tanıttı. Sevgi Evleri çocuklarının heyecanına Nilüfer Be-
lediye Başkanı Mustafa Bozbey de ortak oldu. Tanıtım etkinliğinde konuşan Bozbey, 
“Nilüfer’de, yaşayan; aktif bir kütüphanecilik hizmeti sunuyoruz ve karşılığını da kentin bü-
yük ilgisiyle alıyoruz. Nilüfer Rotary Kulübü işbirliği ile hayata geçirdiğimiz ‘Barış Öyküleri’ 

projesi de böyle. Projenin ürünü iki kitap, teması barış olan hikayeler kuran çocukların eseri. 
Çocuklarımızın dünyalarında yepyeni pencereler açan bu kitaplar, aynı yaştaki arkadaşla-
rına armağan edilecek.  Böyle anlamlı ve duygu yüklü ortaklıklar bizler için gurur kaynağı” 
diye konuştu. Etkinlik sonunda proje ürünü “Barış güzel şey” ve “Barışla gülümseyen ülke-
ler” isimli kitaplar davetlilere armağan edildi ve bu kitaplar yazar ve çizerleri tarafından 
da imzalandı.Etkinlikte ayrıca çocuk öyküleri yazarı Arslan Sayman’ın katılımı ile çocuk 
kitapları üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Sayman çocukların yazarlık ve çocuk öyküle-
rine ilişkin sorularını yanıtladı.

Ölüdeniz RK Fethiye Klasik 
Kültür Festivali 

Ölüdeniz Rotary Kulübünün paydaş ve 
icra sorumlularından olduğu, 4 - 6 

Ekim tarihleri arasında Fethiye’de düzenlenen 
“Fethiye Klasik Müzik Festivali” muhteşem bir 
kapanış konseriyle sona erdi. Çellist Benya-
min Sönmez, Almanya doğumlu ve ailesiyle 
birlikte Fethiye’de yaşayan genç bir yetenekti. 
Müzik otoritelerince “viyolonselin dahi çocuğu” 
olarak adlandırılmıştı ve uluslararası alanda 

elde ettiği başarılarıyla kariyer basamaklarını hızla tırmanıyordu. Ülkesinin, Fethiye’nin, 
ailesinin gururuydu. Ne yazık ki, yine uluslararası bir başarı için hazırlanırken, 29 yaşında 
bir kalp krizine yenik düştü. Festival bu yıl onun anısına düzenlendi. Başta Kültür ve Tu-
rizm Bakanı ve Fethiye Belediyesi olmak üzere, birçok kurum, kuruluş ve kişiden büyük 
destekler alınarak yaşama geçti.  Şimdi, Fethiye’de onun adını taşıyan bir Güzel Sanatlar 
Lisesinin kurulması ve yeni Benyamin Sönmez’lerin yetişmesine ortam sağlanması he-
defleniyor. Ölüdeniz Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hasan Hakan Özer, Naci Dinçer, Uğur 
Çaçaron, Tolga Olay, Ekin Duru ve diğer üyeler hem ailenin yakın dostu hem de kulübün 
temsilcisi olarak festival projesinin tasarlanmasından, hazırlanmasından, sunulmasına 
kadar bütün süreçlerde görev yaptılar, maddi - manevi katkıda buluındular. Başlangıçta 
Fethiye ve Klasik Müzik imajlarının biraraya gelmesini yadırgayanlar oldu. Ama fikir o 
kadar doğruydu ki, dünyanın yaşayan en büyük virtüozlarından çellist Natalia Gutman, 
öğrencisin anısını yaşatmak için hiçbir ücret talep etmeksizin Türkiye’ye gelmeyi kendisi 
teklif etti. Kültür ve Turizm Bakanı, İzmir Anadolu Flarmoni ve Antalya Devlet Senfoni 
Orkestralarını festival için görevlendirdi. Mersin Devlet Konservatuvarı, İstanbul Opera 
ve Balesi, usta Piyanist Emre Elivar ve daha nice sanatçılar içtenlikle Fethiye’ye gelerek 
festivale katkı verdiler. Sonuçta, açık havada yapılan açılış ve kapanış konserlerini ülke-
mizin değişik illerinden ve yurt dışından gelen misafirlerin de dahil olduğu 1.500 kişi 
izledi. 350 kişilik Fethiye Kültür Merkezinde yapılan ikinci gün konserini en az 650 kişi 
(bina dışına ses ve görüntü yayını yapmak zorunda kalındı!) izledi. Natalia Gutman’ın 2 
kez bis yaptığını (normalde yapmazmış!) söylemek, izleyicinin reaksiyonu ve mutluluğu 
için fikir verecektir. Önümüzdeki yıl büyük olasılıkla antik tiyatronun restorasyonu bite-
cek ve konserlerin mekanı orası olacak. Yine dünya devlerini ağırlanacak. 2013 Festival 
Komitesinde Ölüdeniz Rotary Kulübü yine yer alacak.

Osmangazi RK 3. Bursa Klasik Otomobil Turu başarıyla 
tamamlandı 

Bursa Osmangazi Rotary Kulübünün  3. Geleneksel  Bursa Klasik Otomobil Turu 
6 Ekim Cumartesi   saat 11.00’de verilen  start ile gerçekleşti.  İki yıldır başarı 
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ile gerçekleştirilen etkinliğin amacı Bursa’lılara  nostaljik görsel bir şölen sunmanın yanı 
sıra,  Rotary misyonu doğrultusunda sağlık konusunda önemli bir sosyal sorumluluk 
projesine destek sağlamak olarak belirlendi. 

 

Bundan önceki yıllarda gerçekleştirilen organizasyonlarda ilk yıl, Uludağ Üniversi-
tesi Hematoloji bölümüne  lösemi ve çocuk kanser teşhis ve tedavisinde gereksinimleri 
olan” Sitosantrifüj” cihazı, ikinci yıl yine Uludağ Üniversitesi Pataloji Bölümüne kanser 
hastalarının tedavisinde  biyopsi yapılan hücrelerin  durumunu kısa  sürede sonuçlandı-
ran ” Mikrotom “cihazı bağışlanmıştı.

Bağışlanan bu cihazlar ile bugüne kadar binlerce hastanın erken  teşhisi ve tedavisi 
ile Yaşama şansına  destek sağlandı.  Bu yıl gerçekleştirilen organizasyon geliriyle Bursa 
Onkoloji Hastanesine ”Üreterorenoskop” cihazını  bağışlanacak ve bu vesile ile  kanser 
hastalarına yaşam  desteği  vermeye  çalışılacak.

Urla RK, trafik eğitimini tiyatro ile gerçekleştirdi

Urla Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Urla Rotary Kulübü’nün işbirliğiyle 
öğrencilere yönelik trafik konulu tiyatro gösterisi düzenlendi. Urla’daki ilköğ-

retim okulu öğrencilerine yönelik hazırlanan etkinlikle trafiğin önemi tiyatro ile anlatıldı. 
Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik gerek eğitimcilerin gerekse 
öğrencilerin büyük beğenisini kazandı. Urla Rotary Kulübü üyeleri tiyatronun öğretmen-
ler tarafından gelen talep üzerine okullarda ayrı ayrı gösterilmesi konusunda çalışma 
yapacaklarını belirttiler.  

Urla RK’nden Zeytin İşleme Semineri

Urla Rotary Kulübü 18 Kasım 2012 tarihinde Kadıovacık Köyünde   kahvaltı ve 
Zeytin   İşleme semineri düzenledi. Zeytincilik uzmanı  Ziraat Yüksek Mühen-

disi  Derya Tetik ve Eşi  Köylülere son derece faydalı bilgiler  verdi.  Seminere Guvernör 

yardımcısı Hüdai  Moral, Bölge Saymanı Lütfü Demir ve Eşi, Çeşme Rotary Kulübünden 
Suzan Çırağ ve Germiyan Köyünden köylüler katıldırlar.

Hindistan Bangalore Contonmen RK’nden anlamlı bağış

Urla Rotary Kulübü, Hindistan Bangalore Contonment Kulübünü ağırlayarak iki 
kulübün birlikte yaptığı eşli bağış projesi kapsamında Urla Rotary Kulübünün 

5 yıllık projesi olan “Kadıovacık Köyü Kırsal Kalkınma Projesi” ne 20 bin dolarlık katkı sağ-
ladı. Bu parayla köye su sağlayan pompaların çalışması için gereken elektrik enerjisini 
sağlayan güneş kollektörleri kurulacak. 

Urla Rotary Kulübü Başkanı Tayfun Eyiel Hindistan Bangalore Contonment Kulü-
bünden 7 aileden oluşan 13 kişiyi ağırladıklarını, onlara İzmir’in tarihi ve turistik yerle-
rini tanıtma fırsatı  bulduklarını söyleyerek “aynı zamanda iki kulübün eşli bağış projesi 
kapsamında 20 bin dolar gelir elde edildi. Bu parayı bizim 5 yıldır sürdüğümüz Kadıovacık 
Köyü Kırsal Kalkınma Projesinde kullanacağız. Köyün su pompalarının çalışmasını sağla-
yan elektriği üreten güneş kollektörleri kurulacak. Buradan elde edilen enerji ile su pompa-
ları çalışacak. Bu sayede Kadıovacık köyü sakinleri su pompalarını çalıştırmak için elektrik 
parası ödemeyecek ve çevre dostu olan bu yatırım sayesinde köyün karbon ayak izinin öl-
çümünde yılda 7.8 tonluk bir düşme olacak” diye konuştu. 

Kadıovacık Köyü Kırsal Kalkınma projesi kapsamında köyü kırsal turizme açmak 
istediklerini, pansiyon haline getirmek için 30 ev tespit ettiklerini belirten Eyiel, yakın 
gelecekte köyün turistlerin konaklayacağı bir yer haline geleceğini de sözlerine ekledi. 

2. Üyelik Seminerini Bostanlı RK düzenledi

2440. bölgede dönemin ikinci üyelik semineri Bostanlı Rotary Kulübü ev sa-
hipliğinde 13 Ekim tarihinde İzmir Crown Plaza Otel’inde gerçekleşti. 2420. 

Bölge’den GDG Şafak Alpay “Y-Kuşağı” konulu konuşması ile seminere konuk oldu. Üye-
lik Komite Başkanı Aslı Musal ve Üyelik Komitesi Üyeleri, Dr. Cengiz Üzün, Özlem Bakan, 
Serkan Ceylan, Necdet Büyükbay’ın konuşmaları ilgi ile izlendi. 
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Yeşil RK Göz Taraması gerçekleştirdi

Yeşil Rotary Kulübü her dönem olduğu gibi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları Kliniği ile işbirliği yaparak Bursa Vakıf Köy İlköğretim Okulu’nda göz 

taraması gerçekleştirdi. 

Diyabet Haftası Aktivitelerini Çalıkuşu RK düzenledi

14 Kasım Dünya Diyabet Günü yürüyüşü Çalıkuşu Rotary Kulübünün katkıla-
rıyla kalabalık bir Rotaryen ve halk kitlesinin katılımı ile yapıldı. Gündoğdu 

meydanından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında son buldu. Osmangazi RK, 13 
Kasım 2012 tarihinde 3. Grup Kulüpleri Osmangazi, İnegöl, Karagöz, Tophane, Yıldırım 
Bayezid ve Osmangazi Rotaract kulüplerinin katılımları ile  ortak gerçekleştirilen, Acıba-
dem Hastanesi Endokrinoloji Bölümü Uzmanı Dç. Dr. Gürcan Kısakol tarafından “Diya-
betin Bugünü ve Geleceği” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Turgutlu RK 14 Kasım Diyabet 
Haftası etkinlikleri kapsamında ise Turgutlu Toplum Sağlığı Merkezi ile birlikte Diyabet 
Halk Taraması etkinliği düzenledi, GDB Operatör Dr.Mustafa Kemal Nas konuyla ilgili bir 
sunum gerçekleştirdi.  Yeşil RK 21 Kasım Çarşamba günü  faaliyeti gerçekleştirdi. Bursa 
Demirtaş Sanayi Bölgesinde konfeksiyon imalatı yapan ETAY Tekstil   fabrikasının 300 
çalışanına yönelik olmak üzere Kardiyolog Uzman Dr Cem Heper tarafından “Mideden 
kalbe diyabet” konulu bir seminer  verildi. Çalışanlara  Tip 2  diyabetin oluşumu, belirti-
leri ve  beslenmenin diyabet üzerindeki etkileri konularında bilgi verildi,  soru cevaplar 
ile katılımcılar bilgilendirildi. Kuşadası RK Proje Sponsoru Universal Hastanesi Kuşada-
sı şubesiyle beraber Basın toplantısı düzenledi.  Proje kapsamında halkı bilgilendirmek 
amacıyla Dr. Ali Alkış tarafından yazılan “Diyabet”te Temel Bilgiler”kitabını dağıtarak 
proje startını verdi ve basını proje hakkında bilgilendirdi. Kuşadası Rotary Kulübü Proje 
kapsamında 17 Kasım Cumartesi günü Universal Hastanesi Kuşadası şubesinde ilk se-
mineri verdi. 80’i aşkın kişinin katıldığı seminer halka ücretsizdi. Proje sorumlusu Dr. Ali 
Alkış”ın da katılarak hastaları bilgilendirdiği seminer halk tarafından beğeni topladı... 
Gündoğdu RK   11 Ekim 2012 Perşembe tarihli toplantısında Endokrinoloji ve Metabo-
lizma Uzmanı Dr. Didem Dereli Akdeniz Diyabet konusundaki sunumu ile kulüp üyelerini 
bilgilendirdi.

Demirtaş Rotary Kulübünün ‘Güzel Bir Gün’ projesi

Demirtaş Rotary Kulübü üye ve eşlerinin bu dönem başlattıkları “GÜZEL BİR GÜN 
PROJESİ”nin 2. Etabı 7 Ekim 2012 ‘de gerçekleşti. “GÜZEL BİR GÜN PROJESİ”nin 

amacı yoksun olan kişilere güzel bir gün yaşatarak yaşamlarına dokunabilmek olarak 
belirlenmişti.Bu projenin 2. Etabı, ONKODAY yoluyla ulaşılan kanserli çocuklara ya da 
kanser hastası yakını çocuklara İstanbul gezi düzenlemek oldu. Bu projenin ortakları De-
mirtaş Rotary Kulübü - Gökdere Rotary Kulübü ve ONKODAY oldu. 7 Ekim Pazar sabahı 
7:30’da yola çıkıldı. Kahvaltı Demirtaş ve Gökdere RK. eşlerinin hazırladığı sandviçlerle 
yapıldı. Topçular- Eskihisar feribotu ile karşıya geçildi. Kimi ilk kez bir vapura binmiş 
oldu, kimisi de ilk kez deniz görmüş oldu. Ancak  martılara ekmek atmak da  çocuklar 
için ayrı bir zevkti. Oyuncak müzesine varıldı. Çocuklar bu heyecan verici mekanı gez-
diler, oyuncak tarihimiz ile ilgili belgesel film izlediler. Ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Erenköy İtfaiyesine uğrandı. Cefakar itfaiyeciler, çocuklarımıza tatbiki olarak 
yangın söndürme çalışmalarını anlattı. Öğle yemeği Göztepe’de güzel bir restoranda 
birlikte yenildi. Menüde köfte-patates- salata-tatlı vardı. Bursa’ya dönüşte İznik gölüne 
uğrandı, balık avlamak denendi. Yine yaşamında ilk kez göl gören, ilk kez balık avlayan 
çocuklarımız vardı. Dönüş yolunda şarkılar söylendi, şiirler okundu, dans edildi. Çok ama 
çok eğlenerek akşam 19:00’da Bursa’ya varıldı. Ayrılırken bir sürpriz daha vardı. Bu yol-
culukta uyumlu olan çocuklara oyuncak hediye edildi.Bu anlamlı projeye katılan Demir-
taş RK. Başkanı ;  Projenin mimarları  Hülya Köseleci ve Gülin Altınmakas’a, Özlem Öykü 
Doğan’a, Gökdere RK. eşlerinden Sevda Erçetin ve yeğeni Serdar’a, başta ONKODAY’ın 
fedakar başkanı Füsun Önen ve tüm Onkoday üyesi arkadaşlara Demirtaş Rotary kulübü 
üyeleri teşekkür ettiler.



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

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

ARALIK 1999

KASIM 1970

Rotary çocuk felci için fon 
taahüdünde bulundu
Uluslararası Rotary, çnümüzdeki 
3 yıl için Global Çocuk Felcini 
Yoketme Girişimine (GPEI) 75 milyon 
dolarlık katkı taahüdünde bulundu. 
Açıklama Rotary tarafından 27 
Eylül’de, Birleşmiş Milletler’in Genel 
Asamblesi esnasında gerçekleşen bir 
yan toplantıda yapıldı. Çocuk felci ile 
mücadeleyi ikinci görev döneminde 
öncelikli girişimler arasına alan 
Ban Ki-moon, 2013 yılı boyunca 790 
milyon dolar açığı bulunan girişimin 
Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından 
desteklenmesini istedi.
Toplantı esnasında, Kanada 
hükümeti, bir açıklama yaparak 
Kanada Uluslararası Kalkınma 
Ajansı ve Bill & Melinda Gates Vakfı, 
Kanadalı Rotaryenler tarafından 
yaratılan her 1 dolarlık fon için, 
toplam 3 milyon dolara kadar GPEI’ya 
1 dolar katkı yapacaklarını açıkladı. 
Çocuk Felcine yeni katkıda bulunmaya 
başlayan İslam Kalkınma bankası da 
katkı yapacağını açıkladı. 
Aktivitede Rotary Vakfı Başkanı 
Wilfrid J. Wilkinson, Gates Vakfı’ndan 
Bill Gates ve halen çocuk felci riski 
taşıyan ve bağış yapan ülkelerin 
liderleri hazır bulundular.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

60’lı yılların ikinci yarısında 
ve 70’li yılların başında, 
kravatlar neredeyse 12.5 
cm’e kadar genişledi ve 
renklendi. 1970 yılının 
Kasım sayısında The 
Rotarian kapakta bu 

konuya yer verdi ve belki de 
dünyada en kullanışsız bir 
giyi parçası olan kravatın 
tarihsel gelişimini anlattı. 

Kapaktaki ilüstrasyon 
San Fransisco’lu sanatçı 

Tom Kamifuji tarafından 
tasarlandı. Editörler, kapak 

ile ilgili yorumlarında, 
canlı renkleri sevenler için 
sevinç, koyu renk kravat 

kullananlar için de belki bu 
sevinçten daha az bir duygu 

ifadesini kullandılar.

Geçtiğimiz milenyumun 
son sayısı, gelecek için bazı 
tahminleri de içeriyordu.

Rotary fütüristi, Milwaukee 
Rotary Kulübü üyesi David 

Zach, bu sayıda yaptığı 
öneride, Rotary çarkının 

da günümüzdeki iş yapma 
yöntemlerindeki değişime 

istinaden değişmesinin 
gerkebileceğini ifade etmişti. 
Fütürist çalışmalar üzerinde 

lisansüstü dereceye sahip 
Zach, akıllı telefonları 

öngörememesine rağmen, 
örnek olarak bilgisayar 
modemini göstermişti. 

Dergide yer alan tahminler 
arasında 2050 yılında 

insanların ortalama 120 
yıl yaşayacakları, uçan 

otomobiller ve transatlantik 
tren tünelleri bulunuyordu. 



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 29 Haziran 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 
rakamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 79 2,221
2430: Bölge: 86 2,142
2440. Bölge: 63 1.672
TOPLAM 228 6,035
Kasım 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
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UR 2014-
15 başkanı 
belli oldu:
Gary 
C.K.Huang

Ta y v a n ’ı n 
Taipei Ro-
tary ku-

lübü üyesi Gary 
C.K.Huang, Ulusla-
rarası Rotary Baş-
kanı Aday saptama 
komitesi tarafından 
2014-15 dönemi 
başkanı olarak öne-
rildi. 

Huang, Rotary 
vizyonunun üye sa-
yısını 1,3 milyon’un üzerine çıkarmak olduğunu belirtiyor: “Üyeliğimizi 
arttırmak için sınırları aşmalı ve Çin, Moğolistan ve Vietnam gibi büyüme 
potansiyeli olan yerlere gitmeliyiz. Genç ve kadın üyeliği konusuna özel 
önem vereceğim” diyen Huang, “eski Rotaryenleri de, tekrar Rotaryen ol-
maları için teşvik edeceğim” diyor.

Huang, Tayvan’da Sogo Shinkong Security Co. Ltd. , Shin Kong Life 
Real Estate Services Co. ve P.S. Insurance Agency Inc. başkanlığı ve Tai-
pei Life-line Association direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Malayan Overseas Insurance Co geçmiş dönem başkanı ve Tayvan 
Sanayi ve Ticaret Kalkınma Konseyi genel sekreterliği görevlerinde de 
bulunmuş olan Huang, 1976 yılından beri Rotaryen. UR Başkan yardım-
cılığı, Rotary Vakfı mütevellisi, bölge guvernörlüğü, eğitim lideri, böl-
ge oturum lideri, görev gücü  üyeliği ve koordinatör, komite üyeliği ve 
başkanlığı yaptı.

2000 yılı Hong Kong, 2001 Kuala Lumput, 2002 Manila, 2003 Sin-
gapur Rotary Enstitüleri Convener’i olan Huang, 2002 yılında Taipei’de 
yapılan başkanlık konferansında başkanlık yaptı. Aynı zamanda Taiy-
van geçmiş dönem guvernörleri konseyi başkanlığı görevini de yürü-
tüyor.

Huang, 1986-87 döneminde Hong Kong, Macau ve Tayvan’ı içeren 
345. bölgenin guverenörü iken 19 kulüp kurmuştu. Uluslararası Rotary 
Kendinden Önce Hizmet ve Vakıf Üstün Hüzmet Ödülü sahibi olan Hu-
ang, Tayvan hükümeti tarafından verilen Ulusal Sivil Hizmet ödülünün 
de sahibi bulunuyor.

Huang ve eşi Corinna Yao’nun üç çocukları bulunuyor.
Gary C.K.Huang’ı atayan 2012 aday saptama komitesinde, John G. 

Germ (ABD - Başkan), Keith Barnard-Jones (İngiltere), Mohamed Ben-
mejdoub (Fas), Peter Bundgard (Danimarka), Michael Colasurda Sr. 
(ABD), Mario de Oliveira Antonino (Brezilya), Sushil Gupta (Hindistan), 
Jackson San-Lien Hsieh (Tayvan), John Lawrence (Avustralya), Carlo 
Monticelli (İtalya), Paul A. Netzel (ABD), Kazuhiko Ozawa (Japonya), Ek-
kehart Pandel (Almanya), Noraseth Pathamand (Tayland), Barry Rasin 
(Bahamalar), rober Scott (Kanada ve Thomas M. Thorfisson (ABD) gö-
rev yapmaktaydı. 

Aralık ayında yapılması gerekenler

Bu ay içinde, bölge liderleri, Temmuz ayında göreve baş-
layacak Rotary Vakfı Bölge temsilcilerini tespit edip ata-

malarını belirlemelidir. Bölge liderleri ayrıca tüm Rotaryenlerden 
katkı isteyerek, Geleceğin Vizyonu Planının nasıl uygulanacağı, 
bölge kalifikasyonu, bölge yapısı Bölgeye Ayrılmış Fonlar ve böl-
ge bağışlarının politikalarının nasıl uygulanmasını düşündükleri 
konusunda bilgi toplamalıdırlar. 

Bölgelerin, kulüpleri bilgilendirerek proje sunumlarının za-
man çizelgesini, fon gereksinimlerini ve kulüplerin bölge 

fonu almak için kalifie olmaları konusunu açıklığa kavuşturmaları 
gerekmektedir. Aralık ayı, aynı zamanda yıl sona ermeden Vakfa 
katkı yapmak için de uygun bir zamandır. Bu sayede, gelecekteki 
bağışlar için, Bölgeye Ayrılan Fonların miktarını arttırarak ileride 
daha büyük fon alabilmek mümkün olacaktır. 
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Oyunu Sürdürmek    
İş adamı tıraş olurken bir yan-

dan da berberiyle sohbet etmektedir. 
Derken, kapının önünden ağır ağır 
geçen paspal, sevimsiz bir çocuk gö-
rürler. Berber, iş adamının kulağına 
fısıldar: 

“Bakın bu çocuk var ya, dünyanın 
en aptal çocuklarından biridir! Seyre-
din şimdi...” 

Berber çocuğa seslenir: ‘Ali, bu-
raya gel!’  Bunun üzerine çocuk sa-
kince dükkâna girer ve yüzündeki 
aptalca sırıtmayla berberi selamlar. 
Berber işadamının kulağına sessiz-
ce, ‘bakın şimdi’ diye fısıldar ve bir 
elinde 5 liralık, diğer elinde 50 lira-
lık bir banknot olduğu halde çocuğa 
sorar:  ‘Hangisini istiyorsan alabilir-
sin? ‘  Çocuk dalgın dalgın bir 5 lira-
ya bir de 50 liraya bakar ve sonunda 
5 liralık banknotu hızlıca çekerek 
berberin elinden alır. Berber işada-
mına döner ve gülerek: 

‘Gördünüz mü? Size söylemiş-
tim.’ der.  

Tıraş bitince işadamı sokağa çı-
kar ve az ileride kendi kendine oyna-
yan Ali’yi görür. Yanına giderek, ne-
den 50 liralık değil de, 5 liralık bank-
notu aldığını sorar. Çocuk hiç de 
aptalca olmayan bir sırıtmayla yanıt 
verir:  ‘ Eğer 50 liralığı alırsam ......
oyun biter!’   

Dale Carnegie diyor ki,  “Tanrı’nın 
bile insanlar hakkındaki hükmünü, 
ömürleri sona erdikten sonra verdiğine 
inanırken...  Biz kim oluyoruz da in-
sanları birkaç kez görmek, iki-üç yazı 
okumak, birkaç dedikodu dinlemekle 
yargılama hakkına sahip olabiliyoruz! “

●●●

Tavam küçük
Temel ve Dursun iki ayrı kuru-

luşta Genel Müdürdürler.   Bir yer-
de  oturup dertleşirken Temel odacı-
sından şikayet eder:         

- Ula benim odaci o kadar aptal-

dir ki sorma gitsin.  Biktim  aptalli-
ğindan, iyi uşak ama aptal işte.   

Dursun  içini çekerek: 
- Mudirum, seninki benimki-

nin yaninda çok akulludur.   Bende 
bir  odaci var, beni de çildirtiy.    

- Ula seninki benimki kadar aptal 
olamaz. 

- Benim odaciyi bir gör, sen de an-
larsin.  Gel istersen  deneyelum,  pa-
kalum hangisi daha aptal.  

Denemeye karar verirler. Temel 
zile basar,  odacisi gelir:  

- Puyur  mudirum!  
Temel odacısına: 
- Al şu 100 lirayi, bağa bir Merce-

des al getur!   
Odacı: 
- Başustune  mudirum, der çıkar.  
Bu sefer de Dursun odacısını  ça-

ğırır : 
- Uşağim hele bir git bak paka-

yum ben evde miyum?  
- Başustune mudirum, der, o da 

çıkar.   
Kapıda iki odacı karşılaşır.    Biri 

öbürüne: 
- Ula nereye gideysun, diye sorar. 
-   Sorma dayioğli, pizum Genel 

Mudir çok aptaldir da...  Bana diy 
ki, al şu 100 lirayi Mercedes al.  Ula 
bugün pazar bütun dukkanlar kapa-
li.  Ben arabayi nerden  alacağum.   

Diğer odacı ağlamaklı  olarak: 
- Sen halune şukret!  Penum  mu-

dür seninkinden daha aptaldur. Bağa 
diyki, git pak pakalum ben evde mi-
yum?  Ula onünde telefon, aç da 
sor!  Penu neye yoraysun.

●●●

Mühendislerin çözümleri
Bir rahip, bir doktor ve bir mü-

hendis golf sahasının boşalmasını 
beklemektedirler.

Mühendis:”Bu adamlar ne yapı-
yor böyle, 15dakikadır bitirmelerini

bekliyoruz.”   
Doktor: “Bilmiyorum ama hiç böy-

le bir saçmalık
görmedim.”
Rahip: “İşte görevli geliyor, onunla 

konuşalım.”
Rahip: “ Merhaba, Şu anda sahada 

olan grup ne zaman   çıkacak, neden bu
kadar yavaşlar?”
Görevli: “Evet onlar kör itfaiyeciler. 

Kulübümüzde geçen sene çıkan yangın-
da

gözlerini kaybettiler. Bu yüzden 
istedikleri zaman burada ücretsiz

oynamalarına izin verildi.
  Rahip:”ne kadar üzücü, bu ak-

şam onlar için dua edeceğim.”
Doktor: “Çok   güzel bir fikir, ben 

de hastanedeki doktor
arkadaşlarla konuşup onlar için 

bir şeyler yapabilir miyiz diye baka-
cağım.”

     Mühendis:”Bu adamlar neden 
geceleri oynamıyorlar?”

●●●

Tuvalet ihtiyacı
Konferans sırasında arkadaş olan 

üç uzman birlikte tuvalete girerek ih-
tiyaç gidermişler.

İşini ilk bitiren ellerini yıkadık-
tan sonra makineden peşpeşe kuru-
lama kağıtları alıp ellerini kurula-
mış.

Tam 16 adet kağıt havlu harca-
mış. Arkadaşlarına dönmüş:

- Ben ODTÜ mezunuyum, bi-
zim okulda önce temizlik ögretilir.
İşini ikinci bitiren tek bir kağıt havlu 
çekmiş ve elini kurulamış.

İkinci kişi diğerlerine dönmüş:
- Ben Bilkent mezunuyum, bize 

okulda çevreciligi öğrettiler.
Çok kağıt harcamak çevreye za-

rarlıdır?
Üçüncü kişi ne ellerini yıkamış, 

ne kağıt almış.
Kendisine şaşkın şaşkın bakan 

arkadaşlarına dönmüş:
- Ben Boğaziçi mezunuyum, biz 

elimize yapmayız!

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 22: Clubs in action

Nemrut: The club from Adıyaman in Eastern Turkey organizes every year an event 
called “We are Climbing Mount Nemrut” during which Rotarians and handicapped 
people climb to the peak of this mountain where in 62 BC, King Antiochus I Theos of 
Commagene built on the mountain top a tomb-sanctuary flanked by huge statues 
(8–9 m/26–30 ft high) of himself, two lions, two eagles and various Greek, Armenian, 
and Iranian gods, such as Hercules-Vahagn, Zeus-Aramazd or Oromasdes (associated 
with the Iranian god Ahura Mazda), Tyche, and Apollo-Mithras. This years event was 
the 13th time that the organization was taking place and hundreds of handicapped 
people from all over Turkey gathered in the  city with the Rotarians to take part in this 
exceptional occasion. The first day of the gathering started with the “Walk of Affection” 
in the city during which participants in their wheelchair carried the name of the city 
where they came from. The second day was the hard climb to the peak of the mountain 
at an altitude of 2,206 meter. Rotarians and several volunteers helped the handicapped 
participants to experience this unprecedented event.
Eskişehir: The activities of the club are going full speed in this Rotary year. The 
club donated, a notebook, printer, computer, bookshelves, several books in Turkish and 

English to an elementary school where the club’s community corp project is ongoing. In 
another project, the club undertook the forestation of around an acre of land, planting 
different types of trees.
Agora: The club conducted its annual blood donation campaign under a new 
slogan, “Give Blood, Give Life”. During this year’s campaign, 20 units of blood was 
donated, corresponding to 4% of the daily need of the province of Izmir.
Alanya: The preschool classes of Hayat Hanım Elementary School were renovated 
by the club.
Ayvalık: The city is very famous for the quality of its olives and olive oil. Hence, 
every year, there is a harvest festival that takes place in the area during October. The 
club, benefiting from the occasion, rented a booth at the festival to promote Rotary 
and its activities. 
Balıkesir: The club is in the process of forming a Community Corp in an area 
where a new school building has been constructed. The club furnished a conference 
room for 90 people which will also be used to organize meetings and seminars that will 
address health or similar issues for the community.

Gaziemir: The 8th Annual Bicycling event organized by the club took place in 
October with a large participation of cyclists.  
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İthalat - İhracat gümrükleme
Teşvik takibi
TSE Standardizasyon 
Mevzuat müşavirlik
Tercüme hizmetleri
Teminat çözümleri
Hukuk işleri
Eğitim ve seminerlerimiz
İnteraktif hizmet
• E-Servis
• Dijital arşivleme
• A.B.I.T

Aynı takımdayız

www.ugm.com.tr

Gümrükleme ve lojistik 
hizmetlerindeki uzmanlığımızla 
30 yıldır güveninize sahip çıkıyoruz.

ÜNSPED
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE
LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş.


