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İSTANBUL (SATIŞ • SERVİS • YEDEK PARÇA)
KAZLIÇEŞME ABAY CAD. NO: 102 ZEYTİNBURNU - İSTANBUL
TEL : (0212) 664 80 80  •  FAKS : (0212) 664 60 64

ANKARA (SATIŞ • SERVİS • YEDEK PARÇA)
KONYA YOLU 8. KM  NO: 160 BALGAT - ANKARA
TEL : (0312) 284 61 10  •  FAKS : (0312) 284 61 25

EN ZORLU KOŞULLAR İÇİN EN DİNAMİK VOLVO
VOLVO V60

Karşılaştığınız zorlu koşullar, kendinizi daha iyi tanımanızı
sağlar. Volvo Ocean Race’den kazandığımız her deneyim,
sahip olacağınız Volvo V60 içinde yerini aldı. Yayaları algılayan
ve dikkatiniz dağıldığında sizi uyaran Otomatik Frenli Yaya
Algılama Sistemi. Trafiği izleyen ve çarpışmalardan kaçınmanızı
sağlayan City Safety - Şehirde Güvenlik Sistemi. Tüm kontrolü
elinize alın ve her ana özel bir sürüş tasarlayın. Nasıl isterseniz.
Çünkü Volvo’ların ilham kaynağı sizsiniz.

GRUP LTD. VOLVO OTOMOBİL YETKİLİ SATICISI www.grupvolvo.com

Volvo V60: Ortalama yakıt tüketimi 4,5-10,2 lt/100 km ve
ortalama CO2 emisyonu 119-237 gr/km aralığındadır.

volvocars.com.tr | facebook.com/VolvoCarTurkiye | twitter.com/volvocarturkiye | Volvo OtoLine 444 48 58

Bu ilan net:  21 x 28,5 cm  ve  taşma paylı: 22 x 29,5 cm  ebatlarında hazırlanmıştır.



T E M M U Z  -  A Ğ U S T O S  2 0 1 2  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 3



4 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / T E M M U Z  -  A Ğ U S T O S  2 0 1 2

TEMMUZ - AĞUSTOS 2012 / Sa yı 139-127
ISSN 1304-7159

Ku ru cu su
2430. Böl ge 

Rotary Yayın ve İletişim 
Hizmetleri A.Ş. adına sa hi bi

Gün düz He kim gil

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ah met S. Tü kel

Yayın Kurulu
Gündüz Hekimgil, 

 Akın Gökyay, 
Selim Yeğen, Tahsin Tuğrul,

Faik Tokatlıoğlu, Ahmet S. Tükel

Ro tary Der gi si iki ay da bir
ya yın la nır.

 Der gi de ya yın la nan ya zıla rın
fi kir so rum lu lu ğu 

ya zı sa hip le ri nin dir / Der gi de yer 
alan ya zılar “Ro tary Der gi si” adı 

be lir ti le rek ik ti bas edi le bi lir.

Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın
(İki ayda bir yayınlanır)

Her tür lü ha ber leş me ad re si:
Ah met S. Tü kel

1571 So kak No: 16 Çınar lı 35110 
İZ MİR

Tel: (232) 461 96 42
Fax: (232) 461 96 46

e-mail:rotarydergisi@gmail.com
Os man Ka ya

Tel: (212) 212 02 40
okaya@universaldil.com.tr

Bas kı ve Ha zır lık:
Tü kel mat A.Ş.

1571 So kak No: 16 Çınar lı 35110 
İZ MİR

Bas kı ta ri hi: 6 Ağustos 2012

İLAN TA Rİ FE Sİ

Arka Kapak 1.000,00 TL
Orta iki sayfa 1.400,00 TL
İç Kapaklar 850,00 TL
İç Kapak Karşısı 850,00 TL
İç Sayfalar 800,00 TL
Yarım Sayfa 450,00 TL

BÖLGE
FEDERASYONLARI
2420. BÖLGE
Ölçek Sokak No: 23
Elmadağ Şişli İSTANBUL
Tel:  0212 231 3181
Faks: 0212 230 5265
sekreterya@rotary2420.org

2430. BÖLGE
Sancak Mahallesi
241 Sokak No: 9/2
Çankaya ANKARA
Tel:  0312 438 3640
Faks: 0312 438 0563
rotary2430.ofis@ttmail.com

2440. BÖLGE
Hürriyet Bulvarı No: 4/1
D.8 Kavala Plaza
Çankaya İZMİR
Tel:  0232 441 0516
Faks: 0232 441 1421
bolgeofis@rotary2440.org

EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Yeni bir döneme, Uluslararası Rotary 
Başkanı Sakuji Tanaka’nın “Hizmet 
Yoluyla Barış” temasıyla başlıyoruz. 

Tanaka gerek aylık mektubunda, gerekse de der-
gide yer alan tanıtım yazısında Japon kültürünün 
özellikle II. Dünya Savaşı sonrası barışı nasıl ku-
cakladığını ve savaş sonrası yetişen ilk nesillerin de 
buna nasıl ayak uydurduklarına değiniyor ve tüm 
Rotaryenleri bu dönem çalışmalarında “Hizmet 
Yoluyla Barış”a odaklanmaya davet ediyor.  

Bildiğiniz gibi, her dönemin ilk sayısıyla bera-
ber, Uluslararası Rotary tarafından hazırlanmış 
olan “Rotary Basics”, Türkçede “Rotary Esasları” 
olarak adlandırdığımız yayını, bu yıl da Rotary 
Dergisi’nin ekinde  sizlere ulaştırıyoruz. Ulus-
lararası Rotary bu yılki yayını “Yeni Üyeler için 
Rehber” şeklinde hazırlamış. Dolayısıyla özellikle 
Rotary’ye yeni katılanların okumalarının faydalı 
olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, Rotary’nin tanıtı-
mı açısından da, Rotaryenlerin neler yaptıkları ko-
nusunda fikir veren bu sekiz sayfalık ek, potansiyel 
Rotaryenler için de önemli bir tanıtım aracı olarak 
kullanılabilir.

Dergimizin bu sayısında ağırlıklı olarak UR 
haberleri yer alıyor. Bunlar arasında Yönetim Ku-
rulunda göreve yeni başlayan 9 direktör ve Rotary 
Vakfı Mütevelli heyetinde görev yapacak 5 müte-
vellinin özgeçmişleri yer alıyor.

Her dönemin ilk sayısında, üç bölgemizin kon-
feransları yer alırdı. Bu yıl Konferans ile ilgili bilgi 
sadece 2440. bölgeden bize ulaştı. O nedenle diğer 
iki bölgemizin konferanslarına haber olarak yer 
veremedik. Seneye bölgelerimizin bunu telafi ede-
cek tedbirleri almalarını umuyoruz.

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

SAYFA 6 - 7
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Bill Boyd’un mektubu

SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER
Dünyada Rotary Kulüpleri 
neler yapıyor

SAYFA 12 - 15
JAPONYA’DAN BAKIŞ
UR Başkanı Sakuji 
Tanaka’nın tanıtımı

SAYFA 16- 19
BÖLGE KONFERANSLARI
2430 ve 2420. Bölge 
Konferansları

SAYFA 20 - 21
UR DİREKTÖRLERİ
Uluslararası Rotary’nin 

Yönetim Kurulunda görev 
alacak yeni direktörler ve 
mütevelli heyetine yeni 
seçilenler.

ROTARY DÜNYASI
25- Kulüp Haberleri
28- Uluslararası Rotary’den 

haberler
30- Gülerek keyif alarak
31- İngilizce özetler
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Hizmet yoluyla Barışı hedefleyin 

Korkunç bir savaştan sonra Japonya’da yetişen ilk nesile ait birisi-
yim. Bence, ülkemin insanlarının hali hazırda barışa büyük önem 
vermeleri bu nedenle çok tabiidir. Militarizmin ülkemizi getirdiği 

noktayı gördük, ve ülkemizin barışı kucaklamayı tercih etmesi sonucu ortaya 
çıkan büyük ekonomik kalkınmaya da şahit olduk.

Bu karar Japonya’nın büyümesini ve gelişmesini sağladı. Bu sayede genç ne-
sillerimiz güvenli bir ortamda büyüdüler, eğitildiler ve yaşamlarını iyileştirdi-
ler. Bu karar Japonların başka ülkeler ve kültürlere karşı olan tutumunu tama-
men değiştirdi. Daha açık fikirli, daha müsamahakâr daha fazla anlayış arayan 
bir toplum olduk. 

Bu sayede enerjimizi pozitif hedeflere yönlendirdik. Japonya’da toplumun 
ihtiyaçlarına, bireyin ihtiyaçlarının üzerinde öncelik vermek geleneksel bir du-
rumdur. Bu her zaman kültürümüzün bir parçası olmuştur. 2011 yılının Mart 
ayında meydana gelen büyük deprem ve felaket sonrası, biz ayakta tutan ve tek-
rar yapılanabilmemizi sağlayan bu kültür olmuştur.

Kanımca, bundan bütün dünyanın, müspet bir bakış açısıyla ders alması 
gerekir. Başkalarının ihtiyaçlarının bizim ihtiyaçlarımızdan daha önemli oldu-
ğunu gördüğümüzde, herkes için daha iyi olan bir şeye odaklandıığımızda, bu 
herşeyi değiştirmektedir. Dünya ile ilişkimizi ddeğiştirmektedir. Ve barış fkri-
ni nasıl anladığımızı değiştirmektedir.

2012-13 Rotary yılında barış bizim odak noktamız ve hedefimiz olacak ve 
ben tüm Rotaryenlerden “Hizmet Yoluyla Barış” için çalışmalarını isteyeceğim. 

Hizmetin gücüne inanç, Rotary’nin kalbinde yatmaktadır. Hizmeti önceli-
ğimiz yaptığımızda, başkalarının ihtiyaçlarını kendimizinkilerin üstüne koyo-
yoruz demektir. Başkalarının zorluklarıyla daha fazla empati kurabiliyor, za-
manımız ve kaynaklarımızda daha bonkör olabiliyor ve yeni düşünce tarzlarına 
daha açık olabiliyoruz. Başkalarını değiştirmek yerine, herkes ve herşeyin bize 
bir şey öğretebileceğinin farkına varıyoruz.

Hizmet sayesinde, farklılıklarımıza da hoşgörülü bakabiliyor ve yaşamı-
mızdaki insanlara müteşekkir olabiliyoruz. Kadirşinaslığımızbaşkalarını daha 
iyi anlamaya sevkidiyorve herkesin iyi tarafını görebiliyoruz. Daha iyi anlaya-
rak, başkalarına saygı duymayı öğreniyoruz. Karşılıklı saygı sayesinde, başka-
larıyla barış içinde yaşıyoruz.

Bu yıl hepinizin “Hizmet Yoluyla Barış”ı Rotary çalışmalarınızda öne çıkar-
manızı ve Rotary’nin, daha fazla barışın olduğu bir dünya hedefine kitlenmenizi 
istiyorum.

 

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 / Temmuz
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“Rotary Anı”nı paylaşın
Rotary nedir? Rotaryenlere bu soruyu sorduğumda çoğu kez belirsiz cevaplar alıyo-

rum. Kendime aynı soruyu sorduğum zaman da çoğu kez düşünmem gerekiyor. Ağustos ayı 
Rotary’de Üyelik ve Genişleme ayıdır ve tüm Rotaryenlerin Rotary’nin ne olduğu and neden 
katıldıklarını anlatan ortak bir mesaj gönderebilmelerini istiyorum. 

Üyeliği arttırmanın anahtarı, her Rotaryenin Rotaryen olmanın iyi bir şey olduğuna kanaat 
getirmiş olması ve bu duyguyu başkalarına iletebilmesindedir. Rotary’de bizler mütevazi olmaya 
ve başarılarımızı kendimize saklamaya meyilliyiz. Fakat bunları etrafımızdakilerle ve dünya ile 
paylaşmalıyız.

Her Rotaryenin, Rotary’de ön plana çıkan bir anısı ve bunun taşıdığı özel bir anlamı vardır. 
Bazıları buna “Rotary Anı” derler. Bu anın başkalarıyla paylaşılmasının çok önemli olduğuna ina-
nıyorum. Gerçekler ve rakamlar bir noktaya kadar yardımcı olabilir ama kişisel tecrübeleri pay-
laşmak kapıları açabilir, dostluklar kurabilir.

Bu nedenle “Rotary Anı” olarak adlandırdığım bazı örnek mesajlar oluşturmaya karar verdim. 
Bu bir dakikalık ve üç dakikalık mesajları “Rotary nedir?” sorusuna kişisel bir cevap olarak kulla-
nabilirsiniz. Cevaplar, katıldığınız bir Rotary projesininden bahsetmede yardımcı olacak, topluma 
nasıl yardım ettiğinizi ve size en fazla anlamlı gelen şeyin ne olduğunu karşınızdakine iletecektir. 

Rotary’yi güçlendirmek için daha fazla üyeye ihtiyacımız var. Ancak, bu üyelerin, organizasyo-
nun faydalarına inanmış olmaları ve bu duyguyu başkalarıyla paylaşmaları durumunda Rotary’yi 
genişletmek anlam kazanacaktır.

Şayet her Rotaryen, Rotaryen olmaktan mutluysa ve bunu net ve birleşik bir mesaj olarak ilete-
biliyorsa, — şayet dünyadaki tüm Rotaryenler kendi halkla ilişkiler bölümünü oluşturursa — bu-
nun kollektif ve ortak etkisi çok büyük olacaktır. Bu basit mesajlar, duyduğumuz heyecanı açık bir 
şekilde başkalarına iletmemizde yardımcı olacaktır. Bu ise yeni üye artışı ve üyelerin muhafaza 
edilmesinde yardımcı olacaktır.

Bu mesajlar ücretsiz olarak www.rotary.org sitesinden indirilebilinir ve Rotaryenler üyelik ile 
ilgili başka malzemeleri shop.rotary.org’dan temin edebilirler.

Her yaşamın amacının başkalarına yardım etmek ve topluma katkıda bulun-
mak olduğuna inanıyorum. Rotaryenler bu örnekleri kullanmaya başladıklarında, 
tüm dünya, Rotary’nin insanların bu şekilde yaşamalarına nasıl yardımcı olduğu-
nun farkına varmaya başlayacaktır. Sizleri “Rotary Anı”nızı başka Rotaryenler ve 
Rotaryen olmayanlarla paylaşmaya davet ediyorum.

Sakuji Tanaka 
UluslararasıRotaryBaşkanı Barış

Hizmet Yoluyla

Sakuji Tanaka
Uluslararası Rotary Başkanı

2012 - 2013

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ağustos



Ö zellikle, ben-
den önceki 

arkadaşım, çok başarı-
lı işler yapmış olan UR 
eski başkanlarından 
Bill Boyd’dan sonra Ro-
tary Vakfının liderliği-
ni üstlenmek, büyük bir 
meydan okumayı gerek-
tiriyor. Tabi ki iş le ilgili 
bilgi sahibi olmadığımı 

söylemek istemiyorum. 50 yılı aşkın bir süre Rotaryen olup da 
Vakfımızın neler yaptığını, ne yapmakta olduğunu ve ne yapa-
cağını bilmemek ve onu sevmemek mümkün olabilir mi?

Her şey üç konuda toplanıyor: para toplamak, bunu akıllıa-
ca yatırıma dönüştürmek ve parayı etkin bir şekilde harcamak. 
Ancak, ben ve mütevelli arkadaşlarım anlamlı bir yıl geçirmek 
istiyorsak, bir planımız olmalı ve her bölge, her kulüp ve her 
Rotaryen de bu planın bir parçası olmalı. Beş hedefimiz var:

1. Çocuk felcine son vermek.
2. 1 Temmuz 2013’de devreye girecek olan Geleceğin Viz-

yonu planı için bölgeler ve kulüpleri eğitmek.
3. Hizmet Yoluyla Barış’a ulaşmada başkan Sakuji 

Tanaka’ya yardımcı olmak. Vakfımızın başarılı proje ve prog-
ramları, barışı getirecek olan elemanlardır.

4. Her Rotaryen ve her kulübü Vakfımızdan gurur duy-
maya teşvik ederek, Yıllık Fona katkıda bulunmalarını temin 
etmek. Katkı yapmak, katkının miktarından daha önemlidir 
ama ortalama yıllık 100 dolar gibi makul bir hedefin belirlen-
mesi, yıllık katkılar toplamını çok büyük rakamlara çıkaracak-
tır.

5. Geleceğin Vizyonu Planı kapsamında ortaya çıkacak 
olan fırsatlar çerçevesinde insani projelere karar verme ve üst-
lenme konusunda bölgeler ve kulüplerin yönlendirici politika-
lar devreye sokmalarını sağlamak ve bu sayede Rotary’ye dik-
kati çekerken üyeler nezdinde de çekiciliğini arttırmak.

Bu hedeflerin, bazılarımız için meydan okuma anlamı ta-
şıdığını, bazılarımıza göre ise basit olduğunu ama herkes tara-
fından heyecen ve güvenle kabul edildiğini biliyorum. Bu he-
defler, geçmiş dönem başkanlarımızdan Ray Klinginsmith’in 
ifadesiyle, Rotary’yi daha büyük, daha iyi ve daha atak yapa-
caktır. 

Mayıs ayında Tayland’ın Bangkok şehrin-
de yapılan konvansiyonda, bu yıl Rotary 

Vakfının beş önemli hedefinden bahseden bir ko-
nuşma yaptım. Bu hedefler sadece kulüp başkanla-
rı, bölge guvernörleri, UR direktörleri ve Vakıf mü-
tevellileri gibi Rotary liderlerinden değil, dünyadaki 
tüm 1.2 milyon Rotaryenin büyük çaba göstermele-
rini gerektiriyor.

Vakfımız bu yılki parasal hedeflerine, ancak her 
Rotaryen ve her kulüp bu Rotary yılında katkıda 
bulunursa ulaşabilecek. Geleceğin Vizyonu Planını 
devreye sokmakdaki başarımız da, her bölgenin Ro-
tary Vakfı koordinatörleri ve bölge görevlileri ile be-
raber çalışarak, daha güçlü ve daha etkin bir maliyet 
yapısıyla dünyada iyi şeyler yapmanın yolunu temin 
edecek altyapı ve eğitim sayesinde gerçekleşecektir.

Daha etkin bir Vakıfla, başkan Sakuji Tanaka’nın 
Hizmet Yoluyla Barış oluşturma hedefini destekle-
yeceğiz. Bunu yaparken, özellikle Bölge Fonlarının 
harcanması konusunda yönlendirici tedbirleri devre-
ye sokmayı planlıyoruz.

Hiç bir hedefe bir plan olmadan ulaşılamaz. Ku-
lübünüz ve bölgenizin, şimdiden 2012-13 dönemi 
hedeflerine ulaşmak için bir olanı olması gerekir ve 
şimdi bunu devreye almanın zamanıdır. Hedefleri-
mize ulaşmak için her Rotaryen, kulüp ve bölge, Ro-
tary Vakfına, bir bağış projesi oluşturarak, başkala-
rına Rotary’nin yaptığı iyi şeylerden bahsederek, ya 
da eğitim ve insani çalışmalarımızı destekleyecek 
fon yaratarak katılmalıdır. Her Rotaryeni bugünden 
Rotary’nin 2012-13 hedeflerine erişmeye söz verme-
ye davet ediyorum. Yapabiliriz. Yapacağız. Ama sa-
dece dünyadaki her Rotaryen kendine düşen görevi 
yerine getirirse.

Evet sevgili Rotaryenler. Hemen işe koyulalım.  

VAKIF PENCERESİNDEN

Wilf Wilkinson
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Yıl için 
hedeflerimiz 

Hedefe ulaşmak için her 
Rotaryene ihtiyacımız var
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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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Malawi’de ilk öğretimin ücretsiz olmasına rağmen, 
kızlar genelde okulu biirmeden ayrılıyor. Bitirenlerin 
ise çok azı eğitimine devam ediyor. Aileler ya eğitimi 
gereksiz buluyorlar, ya da kızları ilk üğretim sonra-
sına devam ettirmenin maliyetini yüksek buluyor. 
Atsikana Pa Ulendo adında bir kız okulu, bu kısır 
döngüyü kırmak için parasal nedenle kızlarını okula 
gönderemeyenler için orta çğretim eğitimi vermeye 
başladı. Biri Kanadalı, diğeri de Malawili olan iki 
öğretmen, 2006 yılında Kanada Rotary kulüplerinin 
de yardımıyla okulda gerekli organizasyonu yaptı-
lar. Okulun faaliyete başladığı ilk iki yıl içinde 10. 
sınıflarda %98 başarı ve ulusal imtihanlarda %100 
başarı elde edildi ve ülke ortalamalarının çok üzeri-
ne çıkıldı. 2010 yılında, okulda bu programa kayıtlı 
320 öğrenci vardı ve 17 Malawili öğretmen istihdam 
ediliyordu.

Üyeleri sadece kadın-
lardan oluşan Down-
town Davao Rotary 
kulübü, 2006 yılında 
“Ümit Merkezi”ni 
açarak Agdao’nun 
gecekondu bölgelerin-
de yaşayan kadınlar ve 
çocuklarına hizmet götürmeye başladı. Geçen yıl, ku-
rumun kreş ve okul öncesi programına 56 çocuk kayıt 
yaptırmıştı. Bölgedeki Rotaryenler, ayrıca anneler için 
mesleki beceri eğitim kursları, ücretsiz tıbbi klinik 
hizmeti ve çocukların beslenmesi konusunda yardımcı 
oluyorlar. Rotaryenler ayrıca merkez dışında okuma 
yazma programları düzenliyorlar. 

Konuşma terapisi uygulanan bir 
kreşte çocuklar için yapılacak 
oyun alanı ile ilgili fon yaratmayı 
hedefleyen Ostrava Rotary Kulübü, 
geçtiğimiz Kasım ayında bir müzik 
maratonu düzenledi. Kulüp üyeleri, 
şehrin en popüler müzikal perfor-
manslarının yapıldığı Fabric Club ve 
dört yerel müzik grubu ile beraber 
çalıştılar ve tanesi 14-18 dolardan 
200 kişiye bilet sattılar. Rotaraktlar 
da oyun alanı için gönüllü olarak 
çalışmayı önerdiler ve bunu başarılı 
bir şekilde gerçekleştirdiler. Kreşin 
bulunduğu yerde kurulacak olan ço-
cuk oyun alanı, kreşe giden çocuk-
ların motor ve idrak yeteneklerini 
geliştirecek bir yapıya sahip olacak.   

MALAWI1

2

3

AFGANİSTAN

FİLİPİNLER

Uluslararası Rotary’nin organize ettiği 5,000 aşı taşıyıcı 
Afganistan’a aşıları teslim ettikten sonra, Ocak ayında 
yapılan bir seremonide Afganistan Sağlık Bakanı yar-
dımcısı ülkede çocuk felcine verdiği destek nedeniyle 
Rotary’ye teşekkür etti. Afganistan, Hindistan’ın Ocak 
ayında çocuk felcinin endemik olduğu ülkeler listesin-
den çıkarılmasından sonra hastalığın dünyada görül-
düğü üç ülkeden biri konumunu koruyor. Dünya Sağlık 
Örgütü, UNICEF, ve USAID yetkilileri de seremoniye ka-
tıldılar. Rotary’nin PolioPlus Komitesi başkanı Robert S. 
Scott, Pakistan Polio Plus Komite Başkanı Aziz Memon 
ve Kabul Rotary kulübünden iki üye Afgan hükümeti 
tarafından takdir beratı ile ödüllendirildiler. 

3

Dünya’dan özetler
Dünyanın çeşitli bölgelerinden Rotary haberleri 

4 ÇEK CUMHURİYETİ

1

5
BÖLGELERE

GÖRE ROTARY
KULÜP

ÜYELİKLERİ
(HAZİRAN 2011)

AVUSTRALYA, 
YENİ ZELANDA & 
PASİFİK ADALARI

3%

ABD, 
KANADA & 

KARAİBLER
31%

LATİN 
AMERIKA

8%

AVRUPA, 
AFRİKA & 

ORTA DOĞU
25%

ASYA
28%

İNGİLTERE 
& İRLANDA

5%

ABD dışında
ilk Rotary

Kulübü 1910
yılında

KANADA’da
kuruldu
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5

6 7

8

ABD’nin Florida Eyaletinde Rotary’nin kuruluşunun 
100. yılını kutlamak amacıyla, eyaletin ilk kulübü 
olan Jacksonville Rotary Kulübü ve 6970. bölge ge-
rekli fonu yaratarak mobil bir sağlık otobüsü aldılar. 
Sağlık otobüs okulları, kiliseleri ve halk evleri ile 
alışveriş merkezlerini ziyaret ederk sağlık taramala-
rı, aşılama ve 
çocuklar ve 
aileler için 
temel bakım 
işlerini ya-
pacak. 2011-
12 Başkanı Kalyan 
Banerjee ve eşi Binota, Şubat ayında otobüsün hiz-
mete girişini kutlamak için ilk seferine katıldılar.

Her yıl gerçekleştirdiği Noel fon ya-
ratma kampanyası için Ashburton 
Plains Rotary kulübü bu yıl rekor 
miktarda gurme patates hasadı elde 
etti. Her biri 9 libre (yaklaşık 4 kilo) 
gelen torbaların tanesi 10 Yeni Ze-
landa dolarına satıldı ve 27,000 do-
larlık fon yaratıldı. Elde edilen para 
kulüplerin proje ve bursları, RYLA - 
Rotary Yarının Liderlerini Arıyor- fa-
aliyetleinde ve Rotaryenlerle bera-
ber çapalama işlerine yardımcı olan 
Ashburton Kürek Takımı faaliyetle-
ri için kullanılıyor. 
2011 Noel kutla-
maları ile ilgili 
olarak, kulüp 
164 torbayı 
da yerel bir 
gıda bankasına 
bağışladı.    5

8

7

ABD

YENİ ZELANDA

Rwanda’nın Binunga kasabasında kadınlar ve çocuk-
lar yakın bir zaman önceye kadar suya ulaşmak için 
dağdan inip, doldurdukları kovaları tekrar yukarı 
çıkarmaktaydıları. ABD’nin Pennsylvania eyaletinde 
Forest Hills Rotary kulübü ve Kigalu Virunga Rotary 
kulübünün sposorluklarında gerçekleşen bir eşli ba-
ğış projesi sayesinde, güneş enerjisinden faydalanan 
pompalar, ovadaki rezervuardan her gün 8,800 galon 
suyu kasabaya basıyor. Proje sayesinde, kasabada 
bulunan ve 46 gencin barındığı Urukundo çocuk ye-
timhanesi ve okulu da böylece suya kavuşmuş bulu-
nuyor.    

2006 yılında eki-
mine başlanan ve 
4 dönüm arazide 
ekime başlanan ba-
ğın kapasadığı alan 48 
dönüme ulaştı ve ve şimdiden 
Moğolistan’ın en büyük bağı konu-
muna geldi. Kore ve Moğolistan’dan 
Rotaryenler, bağın yanı sıra beş yer-
de de rüzgar kesme amacıyla orman 
oluşturdular. Yeşillendirme hareke-
ti, Gobi çölünden gelen ve büyük 
zararlara yol açabilen, Kore’yi de 
etkileyen kum fırtınaları önleme 
hareketinin bir parçaası olarak tanı-
tılıyor. “Moğolistan’ı Yeşil Tutalım” 
adlı girişim kapsamında gerçekleşti-
rilen faaliyet Rotary Vakfı’ndan al-
dığı eşli bağış yanı sıra Moğolistan 
hükümetinden de maddi destek gör-
dü. Hükümet ayrıca bağın yakınında 
bulunan ve elde edilen meyvalerden 
meyva suyu üreten bir fabrikayı ve 
yerel halka iş sağlayan bir tarım koo-
peratifini de destekliyor.

6 RWANDA

MOĞOLİSTAN

6
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patates 
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Son bir yıldır, Ulusla-
rarası Rotary’nin mer-
kezinde kusursuz bir 
davranış sergileyen, çok 

kolay gülen, beyaz saçlı, 18. katta bir 
köşesi olan kişiyle asansörü, kafe-
teryayı, lobiyi paylaşma şansını ya-
şadık. “Hello” dediği anda yüzünde 
gülücükler beliren, yanında her za-
man tercümanı Eiko Terao ile do-
laşan bu insan büyük olasılıkla hep 
Rotary’yi düşünüyordu. Zaten Saku-

ji Tanaka’nın Rotary’yi düşünmediği 
an, herhalde ya uykuda olduğu ya da 
yemek yediği andır. Tabi başka Ro-
taryenlerle yemek yemiyorsa.

Nitekim kendisi de Uluslararası 
Rotary’nin sabah kalktığı andan iti-
baren düşüncelerine hakim olduğu-
nu kendisi de itiraf ediyor.

Tanaka, eşi Kyoko’nun kendisini 
“Rotary Çılgını” olarak nitelendirdi-
ğini ifade ediyor. Özgeçmişinde bu 
açık bir şekilde görülüyor. 37 yıldır 

Japonya’nın Yashio Rotary Kulübü 
üyesi olan Tanaka, Rotary’de her se-
viyede hizmet etmiş. Bölge guvernör-
lüğü, eğitim liderliği, bölge Rotary 
Vakfı koordinatörlüğü, Çocuk Fel-
cine Son Savunuculuk Görev gücü 
ve Geleceğin Vizyonu komitelerinin 
üyeliği, 2009 Birmingham Konvan-
siyon Komitesi başkanlığı, Japonya 
Daimi Fon Komite üyeliği, UR di-
rektörlüğü ve Rotary Vakfı müte-
velliliği aldığı görevlerin başlıcaları 
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arasında yer alıyor. Tüm bu görevler 
arasında, 49 yıllık eşi Kyoko, hep ya-
nında olmuş. Her ikisi de Paul Har-
ris Dostu, Vakıf Benefaktörü ve Ma-
jor Donor. ingilizce konuşmamasına 
rağmen, Sakuji eşinin insanlarla vü-
cut lisanını kullanarak inanılmaz bir 
şekilde anlaşabildiğini belirtiyor. 

Tanaka’nın toptancılık işinde eşi 
hep yardımcı olmuş. iş ve Rotary 
programlarında çakışma olduğu za-
man ve iş toplantılarına katılama-
dığında, yerine eşi Kyoko onu tem-
sil etmiş. Sakuji, evden uzakta oldu-
ğunda her gün eşiyle konuşmadan da 
gününü bitirmiyor.

Tanaka’ların üç yetişkin çocukla-
rı var. Bir oğlu ve bir kızı Japonya’da, 
diğer kızı ise Malezya’da yaşıyor. 
Altı torun sahibi olan Tanaka’ların 
yedinci torunları da yolda. Her yıl 
başında tüm aile, Tanaka’nın Yashi-
o’daki evinde bir araya geliyor.

“Partnerin için düşünceli ve sabır-
lı olmak başarılı bir evliliğin sırrıdır” 

diyen Tanaka, “Bana karşı bu kadar 
sabır gösteren bir eşim olduğu için şans-
lıyım” diyor. Japon toplumunda erke-
ğin kızıgınlığını ifade etme özgürlü-
ğünün kadına göre daha fazla oldu-
ğuna da değinen Tanaka, kendisinin 
de sadece eşine karşı değil, başkaları-

na karşı da sabırlı olmaya çalıştığını 
belirtiyor.

Tanaka bu sabrını, uygulamada-
ki etkinliği ile dengeliyor. Japonya 
Ulusal Evsel Kağıtlar Dağıtım Der-
neğinin eski başkanı olan Tanaka, 
gerçek anlamda temiz bir çalışma 

Tanaka ve eşi Kyoko, bir Japon restoranında beraberce gülüyorlar. Tanaka, seyahat ettiği zaman en çok özlediği şeyin eşinin yemekleri 
olduğunu belirtiyor. ( Foto: Alyce Henson)

Tanaka, eşiyle beraber katıldığı kulübünün toplantısında şarkı söylüyor.
(Foto:Alyce Henson)
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masasının değerini öğrendiğini belir-
tiyor. Yoğun bir şekilde e-posta kul-
lanan Tanaka, posta kutusunda sa-
dece ihtiyacı olan mailleri bırakıyor. 
Tanaka kendini şöyle tarif ediyor:  
“Kişiliğim hep telaş içinde olan biri gi-
bidir. Benim yöntemimde hiç bir iş bi-
rikmez. Önümdeki işi hemen yapıp bir 
sonrakine geçerim.” 

Ancak, Tanaka’nın evindeki ofi-
sinde 3 metrelik bir kütaplıkta çalış-
ma dokümanları ve anılarını içeren 
evraklar bulunuyor. Tanaka onları 
da fazla biriktirmiyor. ihtiyacı olma-

yanları bir müddet sonra atıyor. Bazı 
durumlarda, Rotary ile ilgili spesifik 
malzemeleri de kulübüne gönderiyor. 

Seyahetlerinde en çok eşinin ye-
meklerini özlediğini belirten Tana-
ka, en favori aşçısının eşi olduğunu 
belirtiyor. Japon yemeklerini de diğer 
mutfaklara tercih ediyor ama Japon-
ya dışında hiç bir zaman ülkesindeki 
kalitenin yakalanamadığına da işaret 
ediyor. Tanaka, Japon eriştesinin ta-
dını ülke dışında yakalamanın müm-
kün olmadığını, tatmin edici bir su-
kiyaki bulmanın ise çok zor olduğu-

nu belirtiyor. Bu küliner zorluklar 
karşısında, Tanaka başka tadları de-
niyor. Kore usulü barbekü, veya ma-
rinara ya da kırmızı soslu bir spagetti 
mevcut şartlarda onu tatmin ediyor. 
Yemeklerde çok fazla peynir kulla-
nılmasını da eleştiriyor. Amerika’da 
Japon mutfağına olan ilginin art-
masını ise memnunlukla karşılıyor. 
Ancak, özellikle suşi restoranlarının 
hızla artmasını, Amerikalıların Ja-
pon otantik mutfağına olan ilgisin-
den ziyade, sağlık nedenine bağlıyor.

Tanak her zaman da iş konuşmu-

Tanaka, barışın evde sabırlı olmakla başladığını belirtiyor. Resimde torunlarıyla Japonların kağıttan yarattıkları şekilleri denerken 
görülüyor. Origami konusunda iyi olmadığnı belirten Tanaka, torunlarıyla kendi sabrını test ettiğini söylüyor.

(Foto: Alyce Henson)
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yor ama rahatlama modundayken 
bile üstün çabasını gösteriyor. Örne-
ğin, bir karaoke akşamında, kişisel 
bir rekor kırarak 54  şarkıyı ara ver-
meden arka arkaya söylemiş. Bunu 
bir kez daha yapabileceğine inanma-
dığını söylemesine rağmen, onu tanı-
yanlar pek de onunla aynı fikirde ol-
madıklarını söylüyorlar.

Bu çalışma temposuna örnek 
olarak yakın zaman önce gerçekle-
şen bir olayı anlatıyorlar. Tanaka ve 
bir Rotaryen arkadaşı, mahallelerin-
de etrafı temizlemeye başlamış. Ta-
naka yollarda çıkan otları toplayıp, 
çöpleri de bir arada gerekli torbala-

ra koymaktaymış. Daha önce sadece 
evlerinin önünü temizleyen insanlar, 
Tanaka’nın yaptığını görünce ona ka-
tılmışlar ve mahalle her zamankin-
den daha temiz bir görünüm almış. 
iki kişiyle başlayan bir faaliyet, böyle-
ce yerel Rotary kulüplerinin de katıl-
dığı bir faaliyete dönüşmüş ve her ay 
yapılan bir temizlik operasyonu şek-
lini almış. Daha sonra biraz daha ge-
nişleyerek, Yashio şehrinde oluşan 59 
grubun yılda en az iki defa temizle-
diği mahalleler projesine dönüşmüş. 
şehrin Belediye Reisi de katılarak, 
projede görev alan gönüllü sayısı da 
arttırılmış.

Tanaka, Yashio Rotary kulübüne 
girdikten sonra, en basit şekilde bile 
olsa, başkalarına yardım ederek barı-
şı tesis edebileceğini görmüş. “Anladı-
ğımız tüm şekliyle barış gerçek bir he-
deftir ve Rotary için de realistik bir he-
deftir” diyen Tanakageçtiğimiz Ocak 
ayında kendi adına bir Rotary Barış 
Bursu ihdas etmiş ve buna paralel 
olarak da “Hizmet Yoluyla Barış’”ı dö-
neminin teması olarak seçmiş. “Barış 
sadece hükümetlerin imzaladığı anlaş-
malarla, ya da kahramanca mücadele-
den sonra elde edilmeyebilir” diyen Ta-
naka, barışın her gün en basit şekilde 
bulabileceğimiz ve gerçekleştirebile-
ceğimiz bir şey olduğunu vurguluyor.

Konu ile ilgili görüşlerini de şöy-

le genişletiyor: “Barış ve ihtilafların çö-
zümü evde başlamalı. Aile toplumun en 
küçük birimidir ve biz buradan başla-
malıyız. Partnerinizle ve aile fertleri-
nizle barış konusunda duyarlıysanız, 
bu size aile hayatınızda barışı örnek yo-
luyla gösterme fırsatı veriyor demektir. 
Barış içindeki aileler, herkes için daha 
fazla barışa yol açacaklardır.”

“Japonların kültürel anlayışı olan 
toplumun ihtiyaçlarının, bireysel ih-
tiyaçların önünde değerlendirilmesi, 
Rotary’nin ‘Kendinden Önce Hizmet’ 
kavramıyla birebir örtüşüyor” diyen 
Tanaka,  bu anlayış ve kavram saye-
sinde 2011 yılının Mart ayında mey-
dana gelen deprem ve sonraki tsuna-
mi felaketi sonrası yeniden yapılan-
manın Japonya için daha kolay oldu-
ğunu belirtiyor.

Toparlanma ve yeniden yapılan-
ma döneminde bireylerin göstermiş 
olduğu işbirliğinin, dünyanın çok şey 
öğrenebileceği pozitif bir ders olarak 
algılanması gerektiğine işaret eden 
Tanaka, “Rotary’nin de bu derse kat-
kısı olduğuna inanıyorum. Özellikle 
genç nesillerin Rotary Barış Merkezle-
rinde eğitilerek yetiştirmeleri nedeniyle, 
onların da topluma karşı sorumluluk 
duygusunu taşıyacaklarına ve  dünya-
yı daha iyi bir hale dönüştüreceklerine 
inanıyorum” diyor. 

❐❐❐

Tanaka ve ekibi mıntıka temizliğinde (Foto: Alyce Henson)
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Rotary’nin Japonya’daki tarihi, Umekichi Yoneya-
ma ve Kisaji Fukushima ile başlar. Mitsui Trust Firmasının 
Başkanı Olan Yoneyama, 1918 yılında, Japonya’nın mali 
delegasyonu üyesi olarak ABD’yi ziyaret eder. Seyahat es-
nasında, Mitsui Ticaret Firmasının Dallas şubesinin direk-
törü ve aynı zamanda Dallas Rotary kulübü üyesi olan Fu-
kushima ile tanıştırılır. 1920 ylında Fujushima Japonya’ya 
geri döner ve bu iki arkadaş Tokyo Rotary Kulübünü ku-
rarlar ve bir yıl sonra da Ululslararası Rotary’den beratla-
rını alırlarç

1922 yılında Fukushıma Osaka şehrine taşınır. Aynı 
yıl, şehrin ileri gelenleri, Japonya2nın ikinci Rotary Kulü-
büü kurarlar. 1924 yılında Yoneyama Uluslararası Rotary 
tarafından özel görevli olarak atanır ve Kobe ve Nagoya’da 
Japonya’nın üçüncü ve dördüncü Rotary kulüplerini kurar.

1923 yılında meydana gelen büyük Kanto Depre-
minde, Tokyo ve Yokohama’nın büyük bir kısmı yıkılır ve 
yaklaşık 143,000 kişi yaşamını kaybeder. Uluslararası Ro-
tary destek için 25,000 dolar gönderir. Rotary kulüpleri de 
ayrıca 35,000 dolar gönderirler. 2011 yılında meydana ge-
len 9 şiddetindeki deprem ve tsunami sonrasında Rotary 
Vakfı, Rotary Japonya Felaketten Toparlanma Fonu oluş-
turur ve 7 milyon dolardan fazla katkı sağlar.

İkinci Dünya Savaşının Başında,  1940 yılında Ja-
ponya’daki Rotary kulüpleri dağıtılır. Ancak, Tokyo ku-

lübü de dahil olmak üzere, ülkedeki 26 kulüp Çarşamba 
Kulübü, Haftanın Günleri kulübü gibi değişik adlar al-
tında toplanmaya devam eder. II Dünya Savaşı’ndan önce 
Japonya’da 48 kulüpte 2,000 Rotaryen bulunmaktaydı. Sa-
vaşı takip eden beş yıl içinde kulüp sayısı yaklaşık 150’ye 
yükselir.

1947 yılında Japonya’da ‘‘Rotary’ye Geri Dönüş” 
adlı bir konferans düzenlenir ancak resmi olarak 1949 yı-
lında Tokya Rotary kulübü tanınır. 

Tokyo Rotary Kulübü 1952 yılında Yoneyama’nın 
ölümünden altı yıl sonra onun, iki Rotaryenin yapmış ol-
dukları katkılar anısına, Yoneyama burslarını başlatırlar. 
1967 yılında Yoneyama Anma Vakfı adını alan kurum, Ja-
pon üniversitelerinde akademik çalışma ve aratırma yapan 
Japonya dışından olan talebeler için burs vermeye devam 
eder. Vakıf halihazırda Japonya’daki tüm Rotary kulüpleri-
nin ortak çalıştığı bir yapıya dönüştürülmüştür.

1961 yılında Tokyo Rotary’nin 52. Konvansiyonuna ev 
sahipliği yaptı. 74 ülkeden katılan 23,366 Rotaryen ile o yıl 
bir Konvansiyon rekoru kırıldı. Halen 88,900 Rotaryen ile 
Japonya dünyada en çok Rotaryen olan 3. ülke konumun-
dadır. Rotary Vakfı’nın dünya genelindeki 13,557 büyük 
bağışçısının (Major Donor) 1,073’ü Japon’dur.

KATIE HILLS

Japonya’da Rotary
Gerçekler in Işığında

Büyük Dalga
Katsushika Hokusaı

Japonya, 1760
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Sevgili Rotary Ailem,
Mayıs ayının elbette en büyük et-

kinliği Bölge Konferansı idi. Uzun 
dönemlerden beri ilk kez Bölgemizin 
dışında Antalya’da bir konferans ger-
çekleştirdik. Kulüplerimizin bir dö-
nem boyunca gerçekleştirdikleri et-
kinlikleri hep birlikte tekrar izledik. 
Aslında çoğu kulübümüz faaliyet-
lerine hızla devam ediyor ve dönem 
sonuna değinde devam edecekler ve 
Konferansımızda sadece belli bir ta-
rihe kadar olanları izlemiş olduk. 
Rotary’de Kendinden önce hizmet 
her şeyin ötesinde en önemlidir diye-
rek proje ve faaliyetlerine gerçekleşti-
ren ve hatta devam eden tüm kulüp-
lerimizi bir kez daha gönülden kut-
luyorum.

Konferansımızda kulüplerimi-
zin yanı sıra Bölgesel faaliyetlerimiz, 
Komitelerimizin gerçekleştirdikle-
ri, GiD takımlarının sunumları ve 
Gençlik değişim öğrencilerimizin 
muhteşem gösterisi sanırım hepimi-
zi gururlandırdı. Tüm Bölge görevli-
lerime tekrar kucak dolusu teşekkür-
ler.

Bölgemizin dışında hiç tereddüt 
etmeden gerçekleştirdikleri mükem-
mel Konferans içinde Osmangazi 
Kulübümüze ve eşlerinin ellerine gö-
nüllerine sağlık.

Sevgili Rotary Ailem
Konferansımızın sonunda yap-

mış olduğum veda konuşmasını bu 
mektubumda burada yeniden yer 
vermek ve tüm üyelerimizle tekrar 
paylaşmak istiyorum.

Kurucumuz Paul Harris şöyle de-
mişti: “Soğuk bir kış günü diktiğiniz bir 
fidanın tutup tutmayacağından emin 
olamazsınız. Ancak o fidanın üzerinde 

ilk tomurcukları gördüğünüz gün gör-
kemli bir ağacı düşleyebilirsiniz.”

ilk tomurcuklar.... 
Bölge asamblemizde ulu Rotary 

ağacından söz etmiştim  ve şöyle de-
miştim;

“Dile kolay bir yüzyılı aşkın bir geç-
mişe tanık olmuş, toplumların gelişimi-
ni neredeyse adım adım izlemiş, devasa 
gölgesiyle insanlığa, uygarlıkların deği-

şimine tanıklık etmiş, insanlık ağacı ha-
yal edin sevgili dostlarım.”

Uçsuz bucaksız öyle bir ulu ağaç 
ki; aradan geçen yılların muhteşem 
gövdesiyle dimdik ayakta duruyor ve 
insanlığa her alanda hizmet ediyor, 
güven veriyor, dünya  barışına  ulaş-
mak için güç sarfediyor,  kısacası ya-
şama sevinci vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Bursa’daki asamb-
lemizde önce sevgi ve hizmet tohum-
larını ektik filizlendi, tomurcuklan-
dı, büyüdü ve gerçekten o muhteşem 
Rotary Ağacının yeni sürgün dalları 
oldu.

Burada birlikte olduğumuz üç 
gün boyunca dönemimizde gerçek-
leştirdiklerimizi birbirimizle paylaş-
tık. Dönem boyunca içimizdeki sevgi 
gücüyle ürettiğimiz her şey hepimize 
son derece büyük bir keyif verdi. Her 
zaman söylediğim gibi muhteşem 
Rotary ailesinin dönemleri boyun-
ca asıl aktörleri olan çok sevgili baş-
kanlarımın gerçekleştirdiği her pro-
jeden, yaptığı her etkinlikten kıvanç 
duydum.  

Bir şeyleri değiştirmek için insan-
larımızın yaşamlarına dokunabilme-

2440. Bölge konferansının ardından
2440. Bölge GDG AHMET GÜRMERİÇ

Bölge konferansına Başkanı temsilen 
Hindistan’dan Monaj Desai eşiyle katıldı

2011-12 Dönem Guvernörü Ahmet Gürmeriç ve eşi Ayten bölge görevlileri ile birarada
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nin verdiği tarifi zor mutluluk duy-
gusu tanımlanabilir mi?

Sizleri kulüplerinizde ziyaret et-
tim, dost sofralarınıza konuk oldum.  
Hep birlikte etkinliklerinize katıl-
dım. Gerçekleştirdiğiniz projelerden 
ötürü sevincinize, mutluluğunuza 
ortak oldum.  Sizlerle beraber kıvan-
dım.

Seminerlerimize katılan dostla-
rımızla ve gençlerimizle beraber yeni 
edinimlerimiz oldu.  El ele umutlan-
dık. Birlikte güldük ve yaşamı kucak-
ladık.

Okuma-yazma ve meslek kursla-
rımıza katılan toplum fertlerinin ge-
leceğe daha bir umutla bakan gözbe-
bekleri bize yeniden yeniden güç ver-
di.

Salt bir örnek yalnızca;  Bir il-
köğretim okulunda yapılan hizmetin 
açılışında katılımcıların ötesinde ol-
duğum bir an bir çocuğun ürkek ama 
karalı bir biçimde hızla yanıma gele-
rek ve önceden kurgulanmamış bir 
biçimde  “okulumuz ve bizim için yap-

tıklarınıza çok teşekkür ederim.” dediği 
andaki ışıldayan gözlerini unutmam 
asla mümkün değil sevgili dostlar.  

Size her şeyin ötesinde güvenerek 
ve yaşama sıkı sıkıya  sizinle tutuna-
bileceğine inanan özürlü, otistik ve 
engelli  bireylerimizle beraber zama-
nınızın bir dilimini  mutlaka geçirin. 

Onlar için yapılan her hizmete alkış 
tutuyorum.

Barış ve anlayış haftası etkinlikle-
rinde orada bulunan herkesle hep bir 
ağızdan söylediğimiz “ Hayat Bay-
ram Olsa” şarkısı kulaklarımdan hiç 
gitmeyecek.

insanlık yolunda, toplumların ya-

2440. bölgenin 2012-13 dönem guvernörü Güneş Ertaş ve 2013-14 Guvernör addayı Esat 
Kardiçalı, gençlik değişim öğrencileriyle konferansta birarada
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rarı doğrultusunda, kısacası daha ya-
şanabilir barış dolu bir dünya için her 
biriniz elinizi taşın altına koydunuz. 

Hepinize minnettarım, hepinize 
şükran duygularımı ifade ediyorum.

Bugün burada aslında her biriniz 
Rotary’nin şeref kürsüsüne çıktınız.

Ve hiç kuşkusuz; daha fazla dik-
kati çeken, toplumsal yararı daha bir 
kapsamlı olduğu için genel olarak 
takdir gören ve bu nedenlerle de biraz 
daha öne çıkan somut hizmet proje-
leri vardır.

Ama benim aklım ve yüreğim;
Dönemimizde gerçekleştirilen 

projelerin, çalışmaların, faaliyetlerin 
veya adına ne derseniz deyin tüm et-
kinliklerimizin aslında aynı değerde 
olduğunu söylüyor.

Çünkü biliyorum ki; Az ama çok, 
küçük ya da büyük, ulusal ya da ulus-
lararası nitelikli olsun, yapılanların 
hepsi ama hepsi, çok anlamlı olduğu-
na inandığımız bir ortak hedefe yö-
neliyor.

Ki o da; daha sağlıklı, daha gü-
venli, daha mutlu bir  yaşam, Sevgi ve 
barış  dolu bir dünya.

işte o nedenle sevgili dostlarım;
Gelin hep birlikte en büyük al-

kışı, hizmete yüreğini katan, içinde-
ki güçle tüm insanlığı kucaklayan ve 
büyük Rotary Ailemizin, burada bu-
lunan ve bulunamayan her bir ferdine 
gönderelim. 

Rotary bir aydınlanmadır yaşa-
mımda.  Dolu dolu yaşanmış ve daha 
niceleri yaşanacak olan güzel günle-
rin hikayesidir diyen, asamble danış-
manım rahmetli Kemal guvernörü-
me örneğin...

Denizli’deki basın toplantısı son-
rası ziyaretimizde dönem teması için 
sevgisiz hiç bir şey olmuyor diyen Al-
tan guvernörüme örneğin.

Nur içinde yatsınlar.
Ve elbette hizmete yüreğini koyan 

tüm dostlarıma.  Çok içten itirafım-
dır.  Dönemin başlangıçta omuzla-
rımdaki yükün ağırlığından ürktüm. 

ama beni ürküten, “başarabilecek mi-
yim” kaygısı değildi asla  Beni endişe-
lendiren neydi biliyor musunuz sev-
gili dostlarım; Rotary’nin toplumsal 
sorumluluğunu layıkıyla yerine getir-
me arzu ve isteğimi, acaba hayal etti-
ğim veya planladığım oranda hayata 
geçirebilecek miyim düşüncesiydi.

Önce hayat arkadaşım sevgili 
eşim  Ayten. En büyük gücü de on-
dan aldım.

Ve ne mutlu ki sevgili dostlarım; 
Tabii ki en büyük, en anlamlı gücü 
de sizlerden aldım. Böylesine anlam-
lı bir görevi sizlerle birlikte paylaşma, 
sizlerle birlikte omuz omuza yürüt-
mek ve sizlerle birlikte hedeflerimize 
ulaşmak ne büyük mutluluktu.

Sevgili Bölge Görevlilerim, Gu-
vernör Yardımcılarım,  Başkanlarım, 
Rotaryen Dostlarım sizlere bütün 
yüreğimle teşekkür ediyorum.

Rotary’nin geleceği, yarınlarımı-
zın aydınlık yüzü Rotaractlar ve In-
teractlar iyi ki varsınız.

Ve elbette hayat arkadaşlarımız 
ve bizlerin vazgeçilmez güçleri eşleri-
miz. Sizler olmasanız birçok şey ek-
sik kalırdı, anlamsız kalırdı.

Kucak dolusu teşekkürler hepini-
ze.

Hepimiz bir büyük insanlık da-
vasının, gerçekten verimli ve yararlı 
geçtiğini gördüğüm, üretken olduğu-
nu bildiğim ve yararlı projelerine ki-

minde sizlerle beraber, kiminede çok 
yakından izlediğim  bir rotary döne-
minin neferleri olduk. 

Rotary’nin evrensel ilkelerinin 
başında gelen gerçek sevgi ve dostluk 
tabii ki hepimizin en önemli rehbe-
riydi.

Ve son sözler.
Ve neler kazandım,
Ve bugüne değin yapılanlar kadar 

unutulmayacak birlikte yaşanmışlık-
lar, kurulan sayısız dostluklar.

Hoşgörü ve sevginin gücü ile ne-
lerin yaratılabileceğini görebilmek ve 
sonunda kazanılan müthiş bir yaşam 
deneyimi ve geçmiş dönem başkanla-
rından Clifford Dochterman’ın söz-
lerinde anlamını bulan ödül;

En büyük ödül insanların birey-
sel yaşam kaynaklarını doğru oldu-
ğuna inandıkları bir amaç için alçak 
gönüllü ve gösterişsiz biçimde ortaya 
koymalarıdır. Bu insanlar eylemleri, 
hem verenleri hem de alanları mutlu 
ettiği için gerçek mutluluğu bulmuş-
lardır. Rotary’nin her üyesine sundu-
ğu fırsat budur.

Ve hiç kuşkusuz yine kurucumu-
zun dediği gibi bu değişen bir dünya-
da onunla birlikte değişmeye hazır-
lıklı olunuz.  Rotary’nin hikayesi tek-
rar ve tekrar yazılacaktır.

insanlığı içinizdeki güçle kucak-
layın ve sevgiyle kalın.

❐❐❐
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Ron D. Burton
Norman, Oklahoma, ABD

Uluslararası Rotary’nin 
gelecek dönem baş-
kanı Ron Burton 2007 
yılında Oklahoma 
Üniversitesi Vakfı baş-
kanlığından emekli 
oldu. Amerikan baro-
suna üye ve Anayasa 
mahkemesi avukatla-

rından olan Burton, Norman Kamu Okulları 
Vakfı kurucusu. Amerika İzcilik kuruluşunun 
Last Frontier Konseyi başkan yardımcılığı 
görevinde de bulunmuş olan Burton’, bu 
kurumun Silver Beaver ödülüne sahip. 1979 
yılından beri Rotaryen olan Burton, 
Rotary’de direktör, Vakıf mütevelli heyeti 
başkan yardımcılığı, Daimi Fon Ulusal Danış-
manlığı,  Uluslararası Asamble moderatörü, 
komite başkanllığı, bölge vakıf koordinatör-
lüğü ve başkan yardımcılığı görevlerinde 
bulundu. Kendinden önce Hizmet ve Vakıf 
Üstün Hizmet ve Polio’dan Arındırılmış Dün-
ya Uluslararası Hizmet Ödülü sahibi. Eşi Jena 
ile iki çocupu ve üç torunu var.

Ann-Brit Åsebol
Falun-Kopparvågen, İsveç

Ann-Brit  Åsebol, eği-
tim konusunda yetiş-
miş ve 16-19 yaşları 
arasındaki gençler 
için Falu Frigymnasi-
um okulunu kurmuş 
bir Rotaryen. Aynı za-
manda İsveç Parla-
mento üyesi. 

Rotary’de Uluslararası Rotary bölge üyelik 
koordinatörlüğü, Rotary vakfı koordinatörlü-
ğü eğitim liderliği, yasama konseyi temsilci-
liği ve başkan temsilciliği görevlerinde bu-
lundu. 1993’ten beri Rotaryen olan Ann-Brit, 
Nepal ve Rusya’da hizmet projelerine katıldı. 
Ann-Britt Rotary Vakfı Benefaktörü.

John B. Boag
Tamworth North, Avustralya
Mülkşyet hukuku konusunda akreditasyonu 

bulunan Joan Boag, Everingham Solomons 
Avukatlık bürosunun direktörlerinden. 1980 
yılından beri Rotaryen olan Boag,  Rotary’de 

Yasama ve tüzük Kon-
seyi komitesi üyeliği, 
bölge Rotary Vakfı 
Koordinatörlüğü, eği-
tim liderliği ve başkan 
temsilciliği görevle-
rinde bulundu. 2007 
ve 2010 yılında Yasa-
ma Konseyi Başkan 

Yardımcılığı görevinde de bulundu. Rotary 
Vakfı Bölge Hizmet Ödülü ve Üstün Hizmet 
ödülü sahibi olan John ve eşi Diana Vakıf be-
nefaktörü.

Jean-Marc Chateigner
Cholet, Fransa

Metalürjist olarak çalı-
şan Jean-Marc, 1988 
yılından beri Rotar-
yen. 2007-2011 ylları 
arasında CODIFAM 
olarak adlandırılan ve 
Fransızca konuşan ül-
kelerin guvernörleri-
nin kurmuş oldukları-

bi derneğin başkanlığını yaptı. Başkan tem-
silciliği görevinde de bulunan Jean-Marc, 
1997-2005 yılları arasında Grup İnceleme 
Değişim konusunda aktif faaliyette bulun-
du. Chateigner, eşi Jocelyne ile Vakıf Bene-
faktörü. 

Takeshi Matsumiya
Chigasaki-Shonan, Japonya

Takeshi Matsumiya 
Kanagawa’da dişçilik 
konusunda çalışıyor. 
1982 yılından beri Ro-
taryen olan Takeshi, 
Uluslararası Rotary’de 
bölge üyelik alan ko-
ordinatörlüğü, UR 
üyelik koordinatörlü-

ğü, Okuma yazma Kaynak Grubu alan koor-
dinatörlüğü, eğitim liderliği ve başkanın 
temsilciliği görevlerinde bulundu. Eşi Shige-

ko ile Rotary Vakfı Mjor Donor ve Bequest 
Society üyesi.  

Anne L. Matthews
Columbia East, S.C., ABD

Eğitim dalında uzman 
olan Ann L. Matt-
hews, sektörde yöne-
tici olarak çalıştı. Başta 
South Carolina Eğitim 
Kurumu olmak üzere, 
eyalet ve ulusal bazda 
bir çok eğitim kuru-
lunda yönetici görevi 

üstlendi. 1989 yılından beri Rotaryen olan 
Anne, Rotary Vakfı Mütevellliği, Geleceğin 
Vizyonu Komite üyeliği, bölge Vakıf koordi-
natörlüğüve iki kez de asamble eğitim lider-
liği başkanlığı görevlerinde bulundu. Seçkin 
Hizmet Ödülü, Üstün Hüzmet Ödülü ve 
Kendinden Önce Hizmet ödülü sahibi olan 
Anne, aynı zamanda Major Donor ve Bequ-
est Society ve Paul Harris society üyesi ve 
Vakıf benefaktörü.

Gideon Peiper
Ramat Hasharon, İsrail

Tel-Aviv’li bir mimar 
olan Gideon Peiper, 
kamu binaları tasarı-
mında uzman. Elah 
adlı, Hollandalı göç-
menlerin psikolojik 
destek aldıkları mer-
kezin başkanlığı göre-
vini de üstlenmiş biri. 

İsrail platformu ve Felemenk-Musevi İnsani 
Fon Kurumununsekreteri görevlerinde bu-
lunmuş. 1978 yılından beri Rotaryen olan 
Gidi, Rotary’de görev gücü ve komite üyelik-
lerinde bulundu ve eğitim liderliği yaptı. 
Paul Harris Dostu ve Banafaktör olan Gide-
on, Vakıf Seçkin Hizmet Ödülü sahibi.

Andy Smallwood
Gulfway-Hobby Airport (Houston), 
Texas, ABD

Avukat olan Andy 
Smallwood, kurum-
sal, bankacılık, emlak 
ve uluslararası hukuk 
konularında uzman 
bir avukat. 1981 yılın-
dan beri Rotaryen 
olan Andy, Rotary’de 
komite üyeliği, Daimi 

Fon ulusal danışmanlığı, bölge Rotary Vakfı 
koordinatörlüğü, Kuzey Amerika Okuma 

Yeni Direktörler görev başında 
UR Yönetim Kurulu 19 Direktörden oluşuyor: U.R. Konvansiyonunda seçilen U.R. 
Başkanı, gelecek Dönem Başkanı ve kulüplerin seçtiği 17 üye. Yönetim Kurulu 
UR’nin işlerini ve fonlarını UR tüzük kurallarına göre yönetiyor. Kurula yeni 
katılan sekiz direktör ve gelecek dönem başkanı 1 Temmuz’da göreve başlıyorlar.



yazma görev gücü koordinatörlüğü, eğitim 
liderliği, Yasama Konseyi temsilciliği, ve baş-
kan temsilciliği görevlerinde bulundu. UR 
Kendinden Önce Hizmet ödülü ve Rotary 
Vakfı Seçkin Hizmet Ödülü sahibi. Eşi Anita 
ile Major Donor ve Bequest Society üyesi.  

Bryn Styles
Barrie-Huronia, Ontario, Kanada
 ir eczacılık kurumunun başkanı olan Bryn 
Stles, 1986 yılından beri Rotaryren. Rotary’de 
Rotar Vakıf koordinatörlüğü, Yasama Konse-

yi temsilciliği ve başkanın temsilciliği görev-
lerini üstllendi. 

Rotary’nin Kendinden 
Önce Hizmet ve Vak-
fın Üstün Hüzmet 
ödülü sahibi olan 
Bryn, Avustralya’da 
Grup İnceleme Deği-
şim başkanlığı göre-
vinde de bulundu. Eşi 
Randy ile bugüne ka-

dar altı değişim katıımcısını misafir eden 

Styles ailesi, Major Donor ve Bequest Soci-
ety üyesi. 

Mütevelli Heyetine beş yeni atama
UR Yönetim Kurulu Başkanı Sakuji Tanaka, 15 
kişilik Rotary Vakfı Mütevelli Heyetine beş yeni 
üye atadı. 1 Temmuz’da göreve başlayan üyelerden 
Stephanie A. Urchich, Yönetim Kurulunda görev 
alan Anne L. Matthews’ın yerine 2 yıl için, diğerleri 
4 yıl için atandılar.

Ray Klinginsmith
Kirksville Mo., ABD

Ray Klinginsmith, Truman Eyalet Üniversitesin-
de genel danışman ve İşletme fakültesi profe-
sörü olarak 20 yıldan fazla görev aldı. 50 yıldan 
uzun bir süredir Rotaryen olan Ray, UR Başkan-
lığı görevinde de bulundu. Ayrıca Direktör, UR 
Yönetim Kurulu İcra Kurulu Başkanlığı, Rotary 
Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve başkan yardım-
cılığı, Geleceğin Vizyonu Komitesi üyeliği, Yasa-
ma Konseyi başkanlığı ve 2008 Los Angeles 

Konvansiyon Komitesi başkanlığı görevlerinde bulundu. Vakfın Elçilik 
Bursları mezunlarından olan Klinginsmith, bu program çerçevesinde 
1961 yılında Güney Afrika’da bulundu. Major Donor olan Ray, Vakfın 
Seçkin Hizmet Ödülü sahibi. Ray ve eşi Judie, Kirksville’de yaşıyorlar.  

Michael K. McGovern
South Portland-Cape Elizabeth, Maine ABD

Mıcheal McGovern, 9,000 kişilik bir kasabanın 
yöneticisi. Sorumlulukları arasında polis de-
partmanı, itfaiye, kütüphane, finansman, plan-
lama, yönetmeliklerin uyulanması, lisans veril-
mesi, seçimler ve park ve eğlence alanlarının 
idare ve denetimi bulunuyor. 1986 yılından 
beri Rotaryen olan McGovern, Uluslararası 
Rotary’de Başkan yardımcılığı, 2007-08 döne-
minde UR Yönetim Kurulu İcra Komitesi üyeliği 

ve 2006 -07 döenminde de direktör olarak görev yaptı.

Samuel F. Owori
Kampala, Uganda

Kurumsaş Bankacılık yönetimi dalında uzman 
olan Sam Owori, 1978 yılında Rotaryen oldu ve 
2010-12 döneminde UR Yönetim Kurulunda di-
rektör olarak görev aldı. Rotary Vakfı bölge ko-
ordinatörlüğü ve UR eğitim lideri görevlerinde 
de bulundu. Sam halen denetim komitesinde 
görev yapıyor. Sam ve eşi Norah Vakıf benefak-
törü.

Julio Sorjus
Barcelona Condal, İspanya

Bareslona barosu üyelerinden Julio Sorjus, ge-
nel hukuk konusunda çalışıyor ve iki uluslarara-
sı yardım vakfının huku danışmanlığı görevini 
yürütüyor. 1983 yılından beri Rotaryen olan Ju-
lio, 1998-2000 döneminde UR direktörlüğü gö-
revinde bulundu. Ayrıca başkanın yardımcısı ve 
UR eğitim lideri olarak da görevlendirildi. Julio 
ve eşi Carmen Paul Harris Dostu, Rotary Vakfı 
Benefaktörü ve Bequesy Society ve Arch C. 

Klumph Society üyesi.  
 
Stephanie A. Urchick
Canonsburg-Houston, Pa., ABD

Southpointe CEO Derneği ve Southpointe Pro-
perty Owners’ Derneği icra kurulu direktörü 
olan Stephanie, Robert Morris Üniversitesi için 
iş geliştirme çalışmaları yapıyor ve koçluk su-
numları yapan bir şirketin de sahibi. 1998-99 
döneminde Guvernör,, 2004 - 2007 yıllarında 
Yasama Konseyi temsilciliği görevleri yanı sıra, 
Hindistan ve Nijerya Ulusal Aşılama Günlerine 
katılan bir Rotaryen olarak tanınıyor. Rotary 

Vakfı Seçkin Hizmet ödülü sahibi olan Stephanie, aynı zamanda Vakıf 
Benefaktörü ve Bequest Society üyesi.

T E M M U Z  -  A Ğ U S T O S  2 0 1 2  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 21



22 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / T E M M U Z  -  A Ğ U S T O S  2 0 1 2

SİNTRA’yı ziyaret
lizbon’dan 20 km mesafede ya-

maçların üzerinde kurulmuş olan 
Sintra şehri, UNESCO’nun Dün-
ya Mirası alanları arasında yer alı-
yor. 23-26 Haziran tarihleri arasında 
UR’nin 2013 Konvansiyonuna katı-
lacak olan Rotaryenler, 40 dakika sü-
ren bir tren yolculuğundan sonra bu 
şehre ulaşıp nefis manzara ve çok sa-
yıda kültürel etkinliğin tadını çıkara-
bilirler.

Portekiz Kraliyet ailesinin yazlık 
konutu olan Pena Sarayı, kıyı şeridi-
ni izlemek için ideal bir mekan. Sarı, 
mor ve pembe kaleyi ziyaret edip, 
park şeklinde düzenlenmiş bahçesi-
nide gezinebilirsiniz.

9. yüzyılda yapılmış ve 1755 sene-
sindeki depremde yıkılmış olan Mo-
orish Kalesi, halen romantik bir ha-
rabe olarak duruyor. Sintra’nın tarihi 
merkezinde bulunan Ulusal Saray da 
Moorish stili olarak bilinen yapıların 

daha iyi korunmuş bir örneğini teşkil 
ediyor. 20. yüzyılın başlarında Por-
tekizli bir milyoner, mistik rüyaları-
nı gerçeğe döndürmeye karar vermiş. 
Sonuç olarak Quinta da Regaleira 

olarak adlandırılan, gizli kö-
şelere ulaşan kıvrılan patikala-
rıyla, nefis bahçeler, mağaralar, 
çeşmeler ve kulelerin olduğu 
biralan ortaya çıkmış. Macera 
arayanlar tüm alanı simsiyah 
bir tüneli kullanarak dolaşa-
bilirler.

şatoların merdivenlerin-
den tırmanma sonucu oluşan 
yorgunluğunuzu atmak için 

Sintra Modern Sanat Müzesi gö-
rüşlmeye değer eserlerin sergilendi-
ği bir bina. Ünlü zenginlerden Joe 
Berardo’nun koleksiyonunun bir par-
çasının da bulunduğu müzede Picas-
so, Mondrian, Warhol, de Kooning, 
ve Calder’in yanı sıra bir çok Porte-
kizli ressamın eseri de sergileniyor.

Portekiz’in tatlıları
Travesseiro olarak adlandırılan 

yumuşak pastayı tattığınız zaman, 

neden Portekiz tatlılarının Fransız-
larınki kadar ünlü olmadığını kendi-
nize sorabilirsiniz. Konvansiyona ka-
tıldığınızda bu kararı verebilirsiniz.

lizbon’un Belém mahallesi, 
Belém Kulesi ve Jeronimos manas-
tırıyla ünlü. Ayrıca “pastel de Belém” 
olarak adlandırılan, üstü tarçın ve toz 
şeker ile süslenmiş bir turtası ile meş-
hur. Etrafı dolaşırken bir kahve ya-
nında tatmanız önerilir. Sır gibi sak-
lanan tarifi kullanarak Antiga Con-
feitaria de Belém, 1837 yılından beri 
pasteis de Belém yapmakta. Turtanın 
tarifinin ilk olarak Jeronimos manas-
tırındaki rahibeler tarafından oluş-
turulduğu söyleniyor. Portekiz’in her 
yöresinde de pasteis de nata adıyla 
benzer turtalar bulabilirsiniz.

Sintra’da Pastelaria Piriqui-
ta önünde “travesseiros” ve “queijada” 
olarak adlandırılan tatlılar için uzun 
kuruklar oluştuğuna şahit olabilirsi-
niz. Yumurta beyzı, şeker ve peynir 
ile yapılan queijada’ları özellikle tav-
siye ederiz. Turist otobüsleri gelme-
den sabah erken giderseniz kuyruğa 
girmenize de gerek kalmaz.

Konvansiyona doğru
2012-13 dönemi, Uluslararası Rotary 
Konvansiyonu bu yıl Portekiz’in Başkenti 
Lizbon’da 23-26 Haziran tarihleri arasında 
yapılacak. İçinde bulunduğumuz on yılın 
Avrupa’da yapılacak son Konvansiyonu, 
Rotary konvansiyonlarına katılmamış olan 
Rotaryenler için büyük bir fırsat. 
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“Kendinden Önce Hizmet Ödülü”
Uluslararası Rotary Başkanı 
Kalyan Banerjee tarafından, 
GDG. Malik Aviral’e verildi  
 

Bölgemizde, uzun yıllardır “Kendinden Önce Hiz-
met” ideali  ve çok büyük özveri ile çalışan, hepi-

mizin takdirle karşıladığı, GDG.Malik Aviral, dünyada az 
sayıda verilen  ve Rotary’nin en üst seviyede onur ödülü 
olan “Kendinden Önce Hizmet Ödülü” ne lâyık görüldü ve 
Türk Rotary’sinde bu ödülü alanlar arasına katıldı. Ulus-
lararası Rotary yönetim kurulu değerlendirmesi sonucun-
da, Uluslararası Rotary Başkanı Kalyan Banerjee imzalı 
bir yazı ile birlikte, ahşap üzerine döküm plaketi, bölge 
konferansında, UR Başkan temsilcisi, GDG şafak Alpay, 
UR Başkanı adına GDG Malik Aviral’e verdi.

 
Bu ödül, Rotary’de örnek insancıl hizmetler yapan, gö-

nüllü hizmetler üreten, diğer insanların hayatına dokunan 
farklı, ayrıcalıklı, özel projelerde çalışan, “Kendinden Önce 
Hizmet” idealini en iyi şekilde uygulayan, Rotaryenlere ve-
rilmekte. Bunu fazlası ile hakkettiğine inandığımız, GDG 
Malik Aviral bu ödülü almaktan çok mutlu olduğunu ifade 
etti. Bu ödül kriterleri arasında sadece ve sadece insanlığa 
yapılan farklı, ayrıcalıklı, özel hizmetler yer almakta. Böl-
gede veya Uluslararası Rotary’de yaptığı görevlerin, ya da 
Rotary vakfına yaptığı bağışların hiç bir etkisi olmamakta.

 
Bu konuda kendisi ile konuştuğumuz GDG Malik Avi-

ral, Rotary girdiği 1987 yılından beri, kulüp ve bölge düze-
yinde çok sayıda projede çalıştığını, bir çok projenin yaratı-
cı, geliştirici  rolünü üstlendiğini ifade etti. 2430. bölgede-
ki çalışmaları ile ilgili olarak, GDG Malik Aviral’in, genç-
lik değişim programının bölgede gelişmesine, büyümesine, 
küçük ölçekli iş kazandırma, Kölik projesinin etkin olarak 
uygulanmasına, Ekos ekonomiyi anlama projesinin başa-
rılı bir şekilde bölgeye adaptasyonuna, Evka projesi ile ev 
kadınlarımızın toplum içindeki statülerinin yükseltilme-
sine, temel konularda eğitilmesine, Avrupa birliği fonla-
rının bölgemizde kullanılmasına, bölgemize taşınmasına, 
büyük katkısı olduğu görülmekte.

 
Özellikle son yıllarda üstlendiği Rotary Vakfı komi-

te başkanlığı sırasında 2430. bölgede, eski modelde, önce 

“Eşleşmiş Bağış”, daha sonra Gelecek Vizyon Planı içinde 
“Küresel Bağış” projelerinin sevdirilmesinde, özümsenme-
sinde,  başarılı örnekler verilmesinde Aviral’in önemli kat-
kıları oldu. Yıllar önce, Kavaklıdere Rotary Kulübü baş-
kanlığı sırasında ve daha sonraki üç dönem, 2420, 2430, 
2440 bölgeleri ortak projesi olarak devam eden, 6-15 yaş-
ları arasındaki çocukların müzik ve dans yeteneklerinin 
gelişmesini hedefleyen, “Harika Çocuk Yetenek Yarışma-
sı” halen unutulmayan projeler arasında devam etmekte. 
Aviral’in, Rotary’nin isminin olumlu tanınması, toplum 
içinde Rotary’nin isminin daha iyi yerlere gelmesi konu-
sunda yaptığı projeler de her zaman takdir topladı.

 
Hatırlanacağı üzere GDG. Malik Aviral, 2008-09 dö-

neminde de “Rotary Foundation Citation for Meritorious 
Service” (Rotary Vakfı Üstün Hizmet Ödülü) ödülünü al-
mıştı. Bu ödülde, Rotary Mütevelli Heyeti tarafından, Ro-
tary Vakfı programlarında gerçekleştirilen üstün hizmet-
ler adına, yine çok az sayıda Rotaryen’e verilen bir ödül-
dü.  Daha nice ödüllere diyor, kutluyoruz...

GDG Malik Aviral’e Uluslararası Rotary Kendinden Önce Hizmet 
Ödülü 2430. Bölge Konferansında Başkan temsilcisi GDG Şafak 

Alpay tarafından verildi. Resimde 2430. Bölge’nin dört eski 
Guvernörü Şafak Alpay, Malik Aviral, Kemalettin Erbilgiç ve İsmail 

Kahyaoğlu birarada.
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Türk Rotaryenleri ve Rotaractları yeni dönemin ilk gününde Ata’nın huzurundaydı 

Yeni Dönemin başladığı 1 Temmuz 2012 
tarihinde 2420, 2430 ve 2440. Bölge 
Rotaryenleri ve Rotaractları kalaba-
lık bir katılımla Ata’nın huzuruna çık-
tılar. “Hizmet Yoluyla Barış” temasıy-

la başlayan yeni dönemin ilk gününde Ata’nın huzuruna 
çıkan Rotaryenler büyük bir gurur ve heyecan içindey-
di. Türkiye’de bulunan üç Bölge Rotaryenleri kalabalık 
bir katılım ile gerçekleştirdikleri ziyarette coşkulu anlara 
imza attılar. Saygı duruşu ve törene müteakip, üç Bölge 
Guvernörü 2420. Bölge’den Sait A. Feyzioğlu, 
2340. Bölge’den Murat Öz ve 2440. Bölge’den 
Güneş Ertaş, Anıtkabir özel defterini imzala-
dılar. 

Anıtkabir özel defterine yazılan metin-
de ise şunlar ifade edildi: “Büyük Önder Ata-
türk; Türkiye’deki Rotary Bölgelerinin üyeleri 
olarak 2012-2013 Döneminin başında huzuru-
nuzdayız. Biz Rotaryenler, ‘Yurtta Sulh Cihan-
da Sulh’ ilkenize bağlı olarak, din, dil, ırk farkı 
gözetmeksizin, kendimizden önce hizmet ideali 
ile yurdumuz ve dünya insanlarının yaşamlarına 
hiçbir karşılık beklemeden dokunuyor, kurduğu-
nuz Cumhuriyetimizi bir bütün olarak yaşatmak, 
gösterdiğiniz ilke ve hedeflere ulaşmak için tüm 

gücümüzle çalışıyoruz. Gösterdiğiniz hedeflere lâyık, dünya 
standartlarında eğitim görmüş gençler yetiştirmek için çalış-
mak en büyük hayalimizdir. Gençlerimizin bir yandan dünya-
yı tanımaları, diğer yandan ülkemizi dünyaya tanıtmaları ve 
tanışıklığı artırarak dünya barışına katkıda bulunmaları için 
Türk Rotaryenleri büyük çaba harcamaktadırlar. Atam, bize 
emanet ettiğiniz bütün devrimleri ve Cumhuriyetimizi yaşata-
cağız ve koruyacağız. Sizi ve vatanımız için hayatlarını feda 
edenleri hiç unutmayacağız. Türk Rotaryenleri, önümüzdeki 
bir yıl ‘Hizmet Yoluyla Barış’a ulaşmak için çalışacaktır.”  
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Ayvalık RK engelliler yararına Caz Konseri düzenledi
Ayvalık Rotary Kulübü 12Temmuz günü Ayvalık Amfitiyatro’da kalabalık bir halk 

katılımı ile  Caz Konseri düzenledi. Rotary tanıtım posterlerinin sahneyi süslediği ve  dö-
nemimizin ilk Kültür sanat etkinliği olan caz konserine  halkın da ilgisi büyüktü.

Demirtaş RK kimsesiz çocuklara güzel bir gün geçirdi
Demirtaş Rotary Kulübü dönemin ilk Toplum hizmeti projesini gerçekleştirdi. “GÜ-

ZEL BİR GÜN” projesi kapsamında Bursa Kaplıkaya 0-6 yaş Çocuk Yuvası’ndan, 13 kim-
sesiz yavruyu Haflinger At Çiftliği’ne götürdü. Çocuklar burada ilk kez ata bindiler, açık 
havada çiftliğin oyun parkında oynadılar. Öğle yemeğinde çocukların seçtiği çiğ börek 
yenildi. Çocuklara oyuncaklar hediye verildi. Bu projede çocukların yaşamlarına küçük 
bir dokunuşla renkli bir gün yaşatmak amaçlandı. Bu etkinlikte kulübün proje ortakları  
arasında Kaplıkaya Çocuk Yuvası ve Haflinger At Çiftliği yer aldı.

Dönemin ilk projesi Ege Rotary’den

Ege Rotary Kulübü 2012-13 Döneminin ilk çalışma gününde, barış yolundaki 
hizmetlerinize eğitim meşalelerini yakarak başlamış olmanın mutluluğunu 

yaşıyor. “Eğitim Meşaleleri”  projesinin ilk etabı olan, ilköğretim öncesi hızlandırılmış 
yaz okulu Kulübün toplum birliği olan Karabağlar Günaltay Mahallelesinde  İyiburnaz 
İlköğretim Okulu’nda bu sabah açıldı. Ağustos’un son haftasına kadar sürecek 
hızlandırılmış eğitim programından, maddi yetersizlikler ve yaşları nedeniyle okul önce-
si eğitim alma şansı bulamamış  50 öğrenci, iki ayrı sınıfta faydalanacak. 

Sabah tören sabah 08:45’te öğrenciler, öğretmenleri, okul yönetimi, veliler, kulüp 
üyeleri ve  dönemin ilk projesinin başlangıcında  Guvernör Yardımcısı Huriye Serter 
ile birlikte gerçekleştirildi. Çocuklar ve velileri ile sohbet eden üyeler  bundan sonra 
yapılacakları anlattılar, kırtasiye ve beslenme armağanlarını öğrencilere hediye ettiler.

Gündoğdu RK sayesinde gençler barışa yelken açtı

Gündoğdu Rotary Kulübünün geleneksel yelken yarışlarının  12. si Çeşme’de 
gerçekleştirildi. Optimist, Lazer ve Katamaran kategorilerinde yapılan yarış-

malarda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı 
Begüm Şanlı yelken yarışı organizasyonuna gençleri spora özendirmek amacıyla 2001 
yılında kulübün kuruluşu ile birlikte başladıklarını ifade etti.  Şanlı, “Spor gençlerin be-
densel ve zihinsel açıdan sağlıklı gelişmesini sağlar. Gençlerin aşırı heyecanını spora aktar-
maları farklı bakış açısı oluşturarak olayları çok yönlü değerlendirme becerileri kazandırır. 
Takım ruhuna sahip oldukları için de yalnızlık hissetmezler. Onlar için çok gerekli olan ken-
dine güven duygusunu ve yaşıtları arasındaki popülariteyi arttırması da çok önemli” dedi.

Optimist, Lazer ve Katamaran kategorilerinde yapılan yarışmalarda dereceye giren-
lere ödülleri törenle verildi. 

Gündoğdu Rotary bu yıl “Hizmet Yoluyla Barış” teması altında “Gençler Barışa Yel-
ken Açıyor” sloganıyla Çeşme Altınyunus Otelinde TRW yelken okulu öğrencileriyle ya-
rışları gerçekleştirdi. Optimist, Lazer ve Katamaran kategorilerinde yapılan yarışlar so-
nucunda kazananlar madalyalarını Rotary Guvernörleri, bölge görevlileri ve Gündoğdu 
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Rotary Kulübü Başkanı Begüm Şanlı’nın elinden aldılar. 

12. Gündoğru Rotary Yelken Yarışları Sonuçları aşağıdaki klasmanla sonuçlandı:
Optimist Genel Klasman: Berkay Gökkuş, Oya Cazier, Emre Üçer, Ece Aktuğlu, 

Janset Erdenbil; Optimist Kızlar: Oya Cazier, Janset Erdenbil, Zeynep Pulular; Opti-
mist Junior: Bora Cazier, Demir Aydınoğlu, Zeynep Kızılöz; En küçük sporcu ödülü: 
Onat  Ayarman, Lazer Pico; Genel Klasman: Kaan Kalkavan, Can Kalkavan, Nihal Koç-
luoğlu; Lazer Pico Kızlar: Nihal Koçluoğlu, Selin Koçak, Melisa Gündüç; Katamaran 
Genel Klasman, 1. Tamer Emre Hasbay - Emre Yapıcı , 2. Orsa Reis Levent - Murat 
Köksalan, 3. Tuğrul Elbirler - Sevgi Ural.

Güzelyalı ve Çeşme RK’lerinin 3H projesi sona erdi

Güzelyalı Rotary Kulübü, Çeşme Rotary Kulübü ve Farragut Rotary Kulübü tara-
fından 2009 Temmuz ayında başlayan “Farkında Ol, Sağlıklı Yaşa” meme kan-

seri bilinçlendirme projesi 25 Haziran 2012 tarihinde tamamlandı. 3-H projesi kapsa-
mında 31 binin üzerinde kadına ulaşıldı.

Güzelyalı Rotary Kulübü, Çeşme Rotary Kulübü ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün 3 
yıl süreyle İzmir ve çevresinde yürüttüğü, Oya Başar’ın kampanya yüzü olduğu “Farkın-
da Ol, Sağlıklı Yaşa” meme kanseri bilinçlendirme projesi, Kordon Otel’de düzenlenen 
yemek ile sona erdi. Meme kanserinde bilinçlendirme ve farkındalığı arttırma amacıyla 
düzenlenen proje için toplam 192 bin dolar harcandı. Güzelyalı, Bursa Uluduğ, Çeşme ve 
Faragut Rotary gruplarının maddi olarak destek verdiği proje masraflarının yüzde 90’ı 
Amerika’da bulunan Rotary Vakfı’ndan geldi. Proje kapanış toplantısında konuşan İzmir 
İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şenol Sarıavcı, 3 yıl önce başlatılan proje için tahminlerinden 
ve hedeflerinden daha fazla kişiye ulaştıklarını anlatarak, herkese teşekkürlerini iletti. 3 
yıllık sürenin sona erdiğini hatırlatan Sarıavcı, meme kanseri ile ilgili projelerinin bitme-
diğini ve projenin İzmir’in bütün ilçelerinde uygulanmaya devam edeceğinin müjdesini 
verdi. Proje gerçekleşmesinde katkı sağlayan Faragut Rotary grubundan Jim O’Brien ise 
konuşmasında, bu projesinin gerçekleşme aşamasında çok yoğun çalıştıklarını anlata-
rak, “Çok gururluyum. Çünkü yaptığımız bu proje sayesinde birçok Türk Kadını sağlıklı bir 
şekilde hayatını sürdürecek ve meme kanseri illetinden uzak kalabilecek” dedi. Konuşma-
ların ardından, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şenol Sarıavcı’ya, Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sonia Amado ve Faragut Rotary 
adına Jim O’Brien ve Bruce Williamson’a teşekkür plaketi verildi.

Yeşil RK’nün “Minik Gezgin Barış Yolunda” projesi

Yeşil Rotary kulübü, 2012-13 döneminin ilk faaliyetlerinden birisini,   dönemin 
“Hizmet Yolu ile Barış” Teması’na uygun olarak “Minik Gezgin Barış Yolunda” 

projesi adı altında 1 Temmuz 2012’de başlattı. Hollanda –Türkiye ilişkilerinin başlama-
sının 400. yılı dolayısı ile bisikletle Amsterdam’dan Türkiye’ye gelecek olan Saruhan çif-

tine Yeşil Rotary Kulübü sponsorluk desteği sağlamakta. Bu turda yanlarında 4 yaşındaki 
oğulları Çınar Tibet’te var. Bisikletle seyahat eden Saruhan ailesi amacını:
•	 Küresel ısınma tehlikesine dikkat çekmek, farklı bir ulaşım yöntemi olarak bisikleti 

ön plana çıkarmak,
•	 Türkiye de bisiklet sporu konusunda oluşmuş psikolojik sınırları yıkmak, yapılabi-

lirlik çıtasını yükseltmek,
•	 Gençlerin spor yapmaya istekli hale gelmelerini sağlamak
•	 Gençlerin daha iyi birer yurttaş olabilmeleri için sağlık, özveri, cesaret ve azim de-

ğerlerini işlemek, onları doğaya sahip çıkmaları için teşvik etmek, sigaraya özen-
memelerini telkin etmek olarak açıklıyor.
 Saruhan ailesi aşağıdaki rota dahilinde bu turunu gerçekleştirecek. Rotary çarkı da 

Saruhan ailesi ile beraber barış turuna katılacak. Aile, Rota üzerindeki Rotary kulüplerin-
den birkaçını ziyaret edip bayrak değişimi yapacak. Tur güzergahında 11 -12 Temmuz 
‘da Berlin, 18 - 19 Temmuz’da Prag, 24-25 Temmuz’da Viyana, 26-27 Temmuz’da Bra-
tislava, 30-31 Temmuz’da Budapeşte, 7-8 ‘ta Belgrad, 16-17 Ağustos’ta Bükreş,  14- 15 
Ağustos’ta Sofya ve 27 Ağustos’ta İstanbul bulunuyor.

 Turun İlk ayağı resmi törenle başladı. Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı And-
re Von Es, T.C. Rotterdam Baskonsolosu Toğan Oral, T.C. Lahey Büyükelçiliği vekili Cem 
Utkan ve basın mensupları törene katıldılar. Saruhan ailesine nazar boncuklari takıldı ve 
Hollanda-Türkiye ilişkilerinin sembolü olarak Türkiye’ye götürülmek üzere lale soğanları 
teslim edildi.

Nilüfer Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi programlarından 
ikisi tamamlandı

29 Kasım 2011 tarihinde Bursa Nilüfer Belediyesi ile imza altına alınan protokol-
le oluşturmaya başlanılan “Nilüfer Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi” projesi çer-

çevesinde düzenlenen eğitim programlarından ikisi tamamlandı. Nilüfer Belediyesi ilçe 
sınırları içerisinde yaşayan insanlardan gelen talepler doğrultusunda organize edilen bu 
eğitim programlarından amaç, bir taraftan unutulmaya yüz tutmuş eski sanatları can-
landırırken diğer taraftan da bu sanatı öğrenen insanlara bir gelir edinme yolu açmaktı. 
Düzenlenen “Koza Levha ve Kitre Bebek” eğitimleri bu amaca yönelikti. Bu eğitim prog-
ramına katılan kursiyerlerin ürünleri Bölge Konferansı sırasında tüm katılımcılara hediye 
olarak dağıtıldı ve eğitimini aldıkları el sanatından bir gelir elde etmeleri sağlandı. Dü-
zenlenen diğer bir eğitim programı da insan kalitesini arttırmaya yönelik “Diksiyon Eği-
timi” oldu.  Osmangazi Rotary Kulübü üyesi , Devlet Tiyatrosu sanatçısı Rtn. Bora Özkula 
tarafından verilen bu eğitim özellikle Üniversite öğrencileri arasında büyük ilgi gördü.

25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan sertifika töreni ile “Diksiyon” eğitimine katılan 100 
kursiyere belgeleri  takdim edildi. 20 Haziran 2012 tarihinde ise “Koza Levha ve Kitre Be-
bek” kurslarının sergi açılışı ve sertifika töreni yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı yanı sıra 
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Nilüfer Kaymakamı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Nilüfer Milli Eğitim 
Müdürü, Nilüfer Halk Eğitim Müdürü, CHP Bursa İl Başkanı, AKP Nilüfer İlçe Başkanı gibi 
çok sayıda protokol mensubu yanında kursiyerlerin aileleri ve halktan yoğun bir katılım 
oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey “Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi” ve diğer 
tüm sosyal projelerde Nilüfer ilçesine yaptığı katkılardan dolayı tüm Rotary camiasına 
teşekkür etti ve övgü dolu sözler söyledi.      

Hazırlıkları tamamlanan İŞKUR destekli “Aşçı Yardımcılığı” kursu  ve Uludağ Üniver-
sitesi desteği ile hazırlanan  “Çocuk Bakımı” eğitim programları, önümüzdeki günlerde 
başlayacak. Tüm Bursa Kulüplerinin desteği ile bir Bursa Projesi haline getirilen  “Ni-
lüfer Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi”, Nilüfer Belediyesi tarafından Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü’ne tahsis edilen Fethiye Semt Merkezindeki  eğitim salonlarında yapılaşma-
sını tamamlayarak uzun soluklu bir proje olarak devam edecek.

Malatya Aslantepe R.K. devir teslim töreninde Meslek 
Hizmet Ödülü verdi

M.Arslantepe Rotary kulübü 09.06.2012 Tarihinde Diyarbakır ve Malatya Ro-
tary kulüplerinin, dönem Guvernör Yrd. Erkan Önel, gelecek dönem guv. Yrd. 

Yurdum Çağatay ve misafirlerin katılımıyla başkanlık devir teslim törenini gerçekleştirdi. 
Devir teslim töreninde yeni üye M.Ertan Tiryaki’ye ve de Paul-Harris dostu olan Cem 
C. Güven’e rozetleri takıldı. Malatya’nın tanınmış işadamlarından İbrahim Güngör’e de 
“meslek hizmet ödülü” takdim edildi. Kesilen dönem pastasının ardından coşkulu eğlen-
ce ile gece sona erdi.

Ordu R.K. 12. Vosvos festivaline lojistik destek sağladı.

Ordu’nun ulusal anlamda önemli etkinliklerinden birisi olan Vosvos Festivali 30 
Haziran - 07 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yıl 12. düzenlenen 

festivale yurdun değişik bölgelerinden 50 vosvos aracı katıldı. Vosvos severler bir hafta 
süreyle Ordu’nun yaylalarında kamp yaptı. Kamp süresince Ordu Rotary Kulübü bir adet 
kamyon tahsis ederek 12.Vosvos festivaline lojistik destek sağladı. 

Ordu Rotary Kulübü  Başkanı  Rtn.Tuğrul ODABAŞ her yıl düzenlenen vosvos  festi-
valinin ilimizin tanıtımına ve turizmin gelişmesine büyük  katkı sağladığını bu festivale  
kulüp olarak her yıl destek verildiğini belirterek bu  festivalin hazırlanmasında destekleri  
olan tüm kurumlara  teşekkür etti.

Çark Rotary yaz kampı 

Adapazarı Çark Rotary Kulübü tarafından düzenlenen ve Samsun Ondokuzma-
yıs Rotary Kulübü\’nün ortak olduğu Kısa Dönem Yaz Kampı, 12 katılımcısı ile 

23 Temmuz 2012 tarihinde Sakarya\’da başladı. 05 Ağustos 2012 tarihinde bitecek prog-
ram kapsamında 4 gün Samsun ve 1 gün İstanbul programı bulunuyor. Fotoğrafçılık te-
ması ile kültürlerarası değişimin, öğrenmenin hedeflendiği değişim kapsamında Rotary 
dostluğunun ve evrensel barışın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Rotary kulübü Kargın köyü toplum birliği ilk 
projesini gerçekleştirdi 

Eskişehir Rotary Kulübü’nün 5 yıl sürecek ilk Köy Birliği Damızlık Koyun Projesi 
başlatıldı. Merkez Kargı Köyünde ihtiyaç sahibi genç bir köylüye sağlanan  12 

baş kuzulu koyunun yıllık getirisi ve yıl sonunda koyunlar köylüde kalacak, gebe kuzuları 
başka bir ihtiyaç sahibine devredilerek projeye süreklilik kazandırılacaktır.   
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Afgan Cumhurbaşkanı’na 
Polio madalyası
Uluslararası Rotary 2011-12 Başkanı 
Kalyan Banerjee, geçtiğimiz Nisan 
ayında Afganistan Cumhurbaşkanı 
Hamit Karzai’ye, Global Çocuk Felcini 
Yoketme çalışmalarına verdiği destek 
ile ilgili olarak bir madalya takdim 
etti.  
Afganistan’ın Başkenti Kabul’de 
gerçekleşen ve yarım saat süren 
toplantıda, Karzai ve Banerjee 
Hindistan’daki çocuk felci 
mücadelesinde elde edilen başarının 
Afganistan’a nasıl uygulanabileceği 
konusunu tartıştılar. Bilindiği gibi, 
Hindistan geçtiğimiz Şubat ayında, 
polio endemik ülkeler listesinden 
çıkarılmıştı. Afganistan’ın ziyaret 
eden ilk Uluslararası Rotary Başkanı 
olan Banerjee, aşılama programlarına 
muntazam ve sürekli bir şekilde 
devam edilmesi durumunda çocuk 
felcini Hindistan’ın yaptığı gibi 
yokedebileceklerini söyledi. 
Karzai de, hükümetinin çocuk 
felcini yoketme programına desteğini 
sürdüreceğine dair söz verirken, konu 
ile bizzat ilgilenerek Afgan halkının 
bu konuda eğitilmesini sağlayacağını 
ve oral aşının tüm çocuklara 
uygulanmasının öneminin tüm 
kesimlere anlatılacağını belirtti.
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reality, he says, he must persuade himself 
to be upbeat.

Many people affected by the disaster are 
also coping with difficult emotions, and 
Rotarian projects have begun to help them. 
Initially, Ozawa says, funding proposals 
focused on urgent necessities – food, shel-
ter, clothing. With time, the work has 
shifted from meeting physical needs to 
offering emotional support; projects have 
provided help lines, counselors, and librar-
ies where orphaned children can find com-
fort. “We found out that people were 
depressed. Some wanted to commit sui-
cide,” he says. “They had lost hope.” 

The Rotary Japan 2011 Disaster Recov-
ery Fund had collected over US$7 million 
as of press time, and Ozawa predicted that 
the figure would reach $8 million by the 
time the fund closed on 30 June. A little 
over $1 million went to Matching Grants 
in the months after the earthquake and tsu-
nami. Since 1 July 2011, the fund has been 
managed by Ozawa’s committee and has 
supported more than 160 projects. 

The disaster recovery fund covers 25 
percent of a project’s cost; clubs and districts 
are responsible for raising the rest. Ozawa 
expects that the efforts supported by the 
fund will have a total impact of $32 million. 
(Sister clubs and districts outside Japan 
have funded other projects on their own.) 
The six committee members, all of whom 

Rotarians are helping fi shermen in japan get 
back to work after the tsunami.

T H I S  M O N T H  I N  T H E  R O TA R I A N

July 1940 This cover, by illustrator Edgar F. Wittmack, 
celebrated the 31st RI Convention, held in Havana in June 1940. Because of 
World War II, few Rotarians from Europe or Asia could attend. Also con-
tributing to this month’s issue was baseball legend George Herman “Babe” 
Ruth, who registered for the draft for both world wars, even though he was 45 
years old when the United States began drafting men ages 21 to 35 in 1940. 
His piece, titled “Bat It Out,” is full of advice for aspiring ballplayers.
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Edgar F. Wittmack 
tarafından tasarlanan 
bu kapak ilüstrasyonu, 
1940 yılının Haziran 

ayında Havana’da yapılan 
31. Uluslararası Rotary 
Konvansiyonu ile ilgili 

olaraktasarlandı. II. Dünya 
savaşı nedeniyle Avrupa 

ve Asya’dan çok az sayıda 
Rotaryen konvansiyona 

katılabildi. 
Derginin bu sayısında 
ayrıca beyzbol’un ünlü 
oyuncusu ‘‘Babe Ruth” 
olarak bilinen George 

Herman’ın bir yazısı yer 
aldı. 1940 yılında savaş 

nedeniyle ABD 21-35 yaş 
arasındakileri askere 

alırken, 45 yaşındaki Babe 
Ruth da askere gitmek için 
iki kez yazılmıştı. Dergide 
yer alan ‘‘Bat It Out” adlı 

makalesi, tüm sporcular için 
ilham verici nitelikte idi.

Arthur Crouch, The 
Rotarian dergisinin kapağını 
yapan ilk karikatüristlerden 

biri. Acaip olarak 
nitelendirilen bazı kapak 

çizimleri de Norman 
Rockwell tarafından yapıldı. 

Crouch çizimlerinde 
sık olarak bez ve kumaş 

malzemeleri kullanırdı. ABD 
Amatör ve US Open golf 

şampiyonlarından Francis 
Ouimet’in ‘‘Golf ’te vuruş 
evde başlar” adlı golf ’ün 

önemini anlatan makalesi 
ile ilgili olarak bu karikatür 

kapakta yer aldı..
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,228,690 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,335
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 210,979
Ku lüp ler:  ............................................................... 9,173
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 329,015
Ku lüp ler:  ............................................................. 14,305
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 168,590
Top lu luk ................................................................. 7,330
Arch C. Klumph Society üyeleri ............................ 326
Pa ul Har ris Dost la rı:  .................................... 1,310,366
Ma jor Do nors ...................................................... 14,482
Va kıf Be ne fak tör le ri ........................................... 86,588
Be qu est So ci ety Mem bers ................................... 7,812
Not: Ra kam lar 30 Nisan 2012 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. Bağış yapanların ra-
kamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 79 2,221
2430: Bölge: 86 2,225
2440. Bölge: 62 1.682
TOPLAM 227 6.128
Nisan 2012 sonu itibarıyla. ** Aralık 2011itibarıyla

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

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Yeni hizmet partnerleri

Nisan ayında açıklanan iki yeni hizmet partnerliği, Ro-

taryenlerin insani çalışmalarına destek olacak. Global 

FoodBanking Network adıyla faaliyet gösteren gıda 

bankasıyla çalışarak, Rotary kulüp ve bölgeleri gıda 

bankasının gönüllü çalışmalarına katılabilecek, yeni gıda bankaları 

kurabilecek, gıda toplama kampanyaları organize edebilecek, gıda-

nın gerekli yerlere 

ulaştırılması için 

dağıtım kamyon-

larına sponsorluk 

yapabilecek, top-

lumları açlık konu-

larında eğitebile-

cek, ve söz konu-

su ağın BackPack 

programı ve diğer 

okulda gıda temi-

ni girişimleriyle 

çocuların beslenmesine destek olabilecek.  

Rotary ve YSA (Youth Service America) ise beraberce çalışarak yerel 

hizmet projeleri yapmakta olan gençleri teşvik edecek. YSA, gençlerin 

problemleri çözmede gücü konusunda gençleri, öğretmenleri ve top-

lumu eğitici programlar düzenliyor. Rotary, Rotaract ve Interact kulüp-

lerinin ve bölgelerin YSA’nın kaynaklarını kullanarak organizasyonun 

aktivitelerine katılmaları teşvik ediliyor. 

Uluslararası Rotary ‘‘Kendinden Önce 
Hizmet’’ Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Rotary’nin en prestijli ödülü olan “Kendinden 
Önce Hizmet” ödülleri sahipler açıklandı. 2011-12 döne-

minde 136 bölgeden birer Rotaryen ödüle layık görüldü.
Ülkemizden 2420. bölgeden Hasan Tahsin Tuğrul ve 2430. 

bölgeden de Malik Aviral Kendinden Önce Hizmet ödülü sahibi 
oldular. 

Uluslararası Rotary’nin bu ödülü, örnek insani davranışta bu-
lunan ve özellikle de kişisel gönüllü çalışma ile başkalarına yar-
dım eden ve Rotary’de aktif katılımda bulunan Rotaryenleri tak-
dir etme amacıyla veriliyor. Uluslararası Rotary’nin bu ödülü ge-
nel olarak Konvansiyonlarda veriliyor. Söz konusu dönem ile ilgili 
ödüller de Bangkok’ta yapılan 2012 UR Konvansiyonunda sahip-
lerine takdim edildi.
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Test
Papazın biri, uzun süredir ahbaplık 
ettiği Haham’a,  “Bana Tevrat’ı öğret-
menizi isterim” der.
Haham, olmaz der: “Sen Yahudi de-
ğilsin, kafan da Yahudi gibi çalışmaz. 
Tevrat’ın kelamını anlaman mümkün 
değil.”
Papaz ısrar eder, Haham razı olur, ama 
bir koşulu vardır. “Soracağım soru-
ya doğru yanıt verebilirsen, öğretirim” 
sözü verir. Papaz, “Kabul” diye yanıt-
lar. “Sor bakalım!”
Soru gecikmez: “İki adam bir bacanın 
içine düşerler. Biri kirli, öteki tertemiz 
çıkar. Hangisi yıkanır?”
Papaz, “Bundan kolay ne var?” diye 
atılır. “Kirlenen yıkanır, temiz kalan 
yıkanmaz.”
Hamam içini çeker, “Sana Tevrat’ın 
kelamını asla anlamayacağını söyle-
miştim! Doğrusu tam tersi: Temiz ka-
lan adam ötekinin kirlendiğini görün-
ce, kendisinin de kirlendiğini sanıp yı-
kanır. 
Kirlenen adam ise karşısındakini te-
miz gördüğü için kendisini de temiz 
sanıp yıkanmaya gerek duymaz.”
Papaz, kafasını kaşır. “Bak bu aklıma 
gelmemişti. Bir soru daha sorar mısın?”
Haham aynı soruyu yeniden sorar: 
“İki adam bir bacanın içine düşerler. 
Biri kirli, öteki temiz çıkar. Hangisi yı-
kanır?”
Papaz, doğru yanıtı artık bildiğinden 
emin, “Temiz kalan ötekinin kirlendi-
ğini görünce kendisinin de kirlendiğini 
sanıp, yıkanır. Kirlenen, ötekini temiz 
gördüğünden kendisini de temiz sanıp 
yıkanmaz!”
Hamam, başını sallar. “Yine yanıldın! 
Sana söylemiştim, asla anlamayacağı-
nı. Temiz kalan adam aynaya bakar, 
temiz olduğunu görür, dolayısıyla yı-
kanmaz. Kirlenen aynaya bakıp kirlen-
diğini görünce, gider yıkanır.” 
Papaz itiraz eder: “Ayna nereden çıktı? 
Bana ayna var demedin ki…” 
Haham, parmağını sallar: “Seni uyar-
dım, bu kafayla Tevrat’ın kelamını 

kavrayamazsın. Tevrat’ı anlamak için 
her olasılığı düşünmelisin.” 
“Peki, peki” diye inler Papaz. “İzin ver, 
bir kez daha şansımı deneyeyim. Başka 
bir soru sor!” 
“Son kez soruyorum” der, Haham: “İki 
adam, bir bacadan içeri düşerler. Biri 
temiz, öteki kirli çıkar. Hangisi gidip yı-
kanır?” 
Papaz, “Artık her olasılığı biliyorum” 
deyip, bir solukta sıralar: “Eğer ayna 
yoksa, temiz kalan ötekini kirli görüp 
kendisinin de kirlendiğini düşünerek 
gider yıkanır. Kirlenen temize bakıp 
kirlenmediğini düşünerek, yıkanmaz. 
Eğer ayna varsa, temiz kalan aynaya 
bakıp temiz olduğunu görür, dolayı-
sıyla yıkanmaz. Kirlenen aynaya bakıp 
kirini gördüğü için yıkanır!” 
Haham başını sallayıp, cık cık yapar: 
“N’ayır, sana söylemiştim, kafan Yahu-
di kafası değil, Tevrat’a basmaz! Söy-
le bana, aynı bacadan içeri düşen iki 
adamdan birinin kirlenip, ötekinin te-
miz çıkması mümkün müdür?”

●●●

 
Kaplumbağalar
Kaplumbağaların yaşadığı bir köyde 
susuzluk sorunu ortaya çıkmış.. 
Kaplumbağalar biraraya toplanmış ve 
çözüm aramaya başlamışlar.. Köyün en 
yaşlı ve en bilge kaplumbağası çıkmış 
ve bağırmış: 
-Şu dağın arkasında bir göl vaar...!! 
Bunun üzerine köyün en genç 2 kap-
lumbağası, su getirmek için seçilmiş.. 
25 yıl sonra bu iki kaplumbağa dağı 
aşmış ve göle varmışlar. Maalesef ki 
göle vardıktan sonra jeton düşmüş; 
-Ya biz kap almayı unuttuk!! Ne yapa-
cağız şimdi!!? 
"Sen git.. ben burda bekliyeceğim biri 
gelip içmesin diye" ..diğeri:
"yok sen içersin gölü.. ben gitmem sen 
git".. 
"yaa arkadaşım vallahi billahi içmi-
yeceğim..burda bekliyorum hadii!!" 
demiş.. 

Bunun üzerine 2. kaplumbağa "iyi 
tamam gidiyorum" diyerek oradan ay-
rılmış.. 
1.kaplumbağa beklemeye 
başlamış..30yıl -50yıl-60yıl.. en sonun-
da ; 
"Yeter biraz daha beklersem ben 
ölücem.. Hem zaten yaşlılar çoktan 
ölmüştür" diyerek boynunu göle uzat-
mış.. 
Tam o sırada çalılıklardan fırlamış 2. 
kaplumbağa; 
"Bak böyle yaparsan gitmem!!"

Kılavuz
İki avcı ava çıkmaya karar verirler. Fa-
kat ormanı iyi bilmedikleri için klavuz 
ararlar. Temel bunu duyar ve:
“Ben klavuzluk yaparım” der. İki avcı 
biraz düşündükden sonra kabul eder-
ler. Ertesi gün Temel ile beraber ava çı-
karlar. Epey dolaştıktan sonra karşıla-
rına bir mağara çıkar. 
Avcılar Temel’e burda ne var diye so-
rarlar Temel:
“Buradan yarım saate kalmaz bir kurt 
çıkacak, siz siper alıp bekleyin” der. Ya-
rım saat sonra kurt çıkar ve avcılar vu-
rurlar. Yollarına devam ederken karşı-
larına daha büyük bir mağara çıkar. 
Temel’e burdan ne çıkacak diye sor-
muşlar:
Temel, “buradan yarım saate kalmaz 
bir ayı çıkacak, siz siper alıp bekleyin” 
demiş. 
Yarım saat sonra ayı çıkar vururlar. 
Yollarına devam ederler. Karşılarına 
çok büyük bir mağara çıkar. Temel’e 
burdan ne çıkacak diye sorarlar:
Temel, “burdan ne çıkacağını bende 
bilmiyrum ama siz siper alın bekleyin, 
illaki bişe çıkar vurursunuz” demiş. 
Avcılar siper almışlar. Etesi gün gazete 
manşetlerinde:
“İki avcı tren altında feci şekilde can 
verdi” yer almıştır.

●●●

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 12-15
Bangkok Convention: A summary of the RI Convention that took place in 
Bangkok between May 6 and 10. The excerpts from speeches of Rotary leaders, and the 
joy of over 35,000 Rotarians attending the event is described in this article.

Page 12-15
District Assemblies: A summary of the assemblies of District 2430 and 
District 2440 of Turkey and the PETS for the coming year with ‘‘Peace through Service” 
theme.

Clubs in action: Page 30-37
Alsancak: In order to create an incentive to the students in basketball, handball 
en Track and Field teams of an elementary school, the club found a sponsor that 
manufactures workout attires and donated them to the young athletes.
Balıkesir: “Water is Life” was the theme of the contest organized for students 
between the ages of 14 and 18. The aim of organizing such a contest was to increase 
environmental awareness among high school students and give them the notion of 
how important a role water plays in our lives. 
Bursa: Several activities of the club attracted the attention of the District 2440. 
Among these projects; the necessary furnishing for the library of an elementary school, 
together with 8 computers was donated; literacy courses were opened and 28 women 
learned to read and write; a seminar on safety at work was organized; 1.000 apple trees 
were planted as part of a project that started earlier in the small village of Kuslar. 
Kuşadası: In the neighborhood of Değirmendere where the club founded a 
Community Corp, the children of low income households attending the school were 
given a dental screening. 400 students that participated to the event were also given a 
toothbrush and toothpaste set. Two dentists among club members and two other from 
among the local dentists did the screening of the students. Brochures explaining what 
Rotary is and what it does was also distributed to the students. 
Nilüfer: ‘‘Read as tall as you are” was the name of a contest organized by the club. 
35,000 students in 48 state schools were approached and 190 contestants took part in 

the event. The winner of the contest was going to be the person who read the most 
number of pages during a certain period of time. The teachers were monitoring the 
students. The evaluation of the results by a jury lasted around 5 days and the winner 
was a girl who read 20,569 pages during the indicated period. 
Aspendos: The club organized the Annual International Gulf Tournament in 
early May, for the 11th time. Six British, three Scotsmen and two Turkish Rotarians 
participated to the event. Although the club has sent invitations to over 1,000 IGFR 
members in Europe, the number of people participating to the tournament stayed 
below its levels of past years. Sandy Mitchell from Scotland was the most successful 
golfer of the tournament and obtained the first place. Europcar was among the sponsors 
of the tournament, the proceeds of which are being used to assist students in their 
education. 

Şişli: The annual ‘Rotary Spring Festivity and Bazaar day’ of District 2420, organized 
by the club was held in the park grounds of Harbiye in Istanbul. The activity is part of 
a Rotary Public Image and Public Relations project of the club. There were 129 stands 
of which 37 belonged to Rotary clubs of the District. In addition 24 stands related to 
the bazaar, 12 stands belonging to designers and 9 individual participants as well as 
Rotaract club stands dominated the activity. People living in Istanbul got to know 
firsthand the projects of Rotarians and the clubs in the district.
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