TEMMUZ - AĞUSTOS 2013

UR 2013 - 14
dönem başkanı
Ron D. Burton
ve eşi Jetta

İSKANDİNAV RUH EŞİN
Senin için var olacak biri, her zaman hayalindi. Ve şimdi o hayalin
gerçekleşme vakti. Bu muhteşem İskandinav crossover, göz alıcı
tasarımı ve akıllı donanımları ile tıpkı senin gibi. Birlikte göz
kamaştıracağınız bu şaheseri çok seveceksin çünkü onun ilham
kaynağı sensin.

VOLVO V40 CROSS COUNTRY
GRUP LTD.

VOLVO OTOMOBİL YETKİLİ SATICISI

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

www.grupvolvo.com

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

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

TEMMUZ - AĞUSTOS 2013 / Sayı 145-133
ISSN 1304-7159

EDİTÖR’DEN MEKTUP

D

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

önemin ilk sayısının kapağında her yıl olduğu
gibi 2013-14’te Uluslararası Rotary’yi yönetecek
olan Başkan ve eşinin resmi yer alıyor. Ron D.
Burton, açık sözlülüğüyle tanınan, enerjik yapıya sahip bir
Rotaryen. Dönemin teması ise “Rotary ile yaşamları değiştirin”. Bölgelerimizde Uluslararası Rotary’yi temsil eden 2420.
bölgeden DG Haluk Ulusoy, 2430. bölgeden DG Gökhan
Olguntürk ve 2440. bölgeden DG Esat Kardıçalı, bu tema
altında Rotaryenleri yönlendirecek ve Rotary ile yaşamların
değişmesini sağlayacaklar.
Yeni dönem başlarken, geçmiş dönemin de bir anlamda
sergisi mahiyetindeki bölge konferansları da gerçekleşti. 2420.
bölgenin Konferans bilgilerine ulaşamadığımız için sayfalarımızda yer almıyor. Ancak 2430 ve 2440. bölgelerin yüksek katılımla gerçekleşen konferansları, bu tür toplantıların Rotary için
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha işaret etti.
Uluslararası Rotary’nin 2013 Konvansiyonu ise bu yıl
Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapıldı. Avrupa’da yapılan bir
konvansiyon için oldukça kalabalık bir katılımın gerçekleştiği
Konvansiyon ile ilgili bilgiler sayfalarımızda yer alıyor. Barış
teması altında geçen 2012-13 döneminin konvansiyonunda
da “Barış” en önemli konu oldu. Oturumların açılış ve kapanış
konuşmasını yapan Başkan Sakuji Tanaka, “Bu yıl her Rotary
kulübüne toplumunda barışı geliştirmesi için faaliyet göstermeleri için meydan okudum. Yaptıkları beklentilerimin
çok üzerinde oldu ve Barışı geliştirmek için çalışma yapan
tüm Rotaryenlere teşekkür ederim” diyerek Konvansiyonu
kapadı. Lizbon Konvansiyonuna bölgelerimizden de yoğun
katılım gerçekleşti.
Dergimizin bu sayısında Uluslararası Rotary’nin Yönetim
Kurulunda görev alacak yeni direktörler tanıtılıyor. Rotary Vakfı
Mütevelli Heyetine yeni atanan üç Rotaryeni de tanıtıyoruz.
Her yılın ilk sayısında ek olarak verdiğimiz “Rotary Esasları”
nı, bu yıl “Üyeliğinizin ötesinde, iyi işlere katılın” adı altında
yayınlıyoruz. Rotary hakkında geniş kapsamlı bilgiyi özetleyen
bu eki, Rotary’nin promosyonu, potansiyel üyelere tanıtımı için
kullanmanızı arzu ediyoruz.
Yeni dönemin başarılı bir Rotary yılına ilk adımında, tüm
Rotaryenlerin Rotary’ye katılımla yaşamları değiştireceklerine
inanıyoruz.
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“(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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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Temmuz
Rotary ile yaşamları değiştirelim

R

otaryen olmanın heyecanlı bir dönemini yaşıyoruz. Bu Rotary yılı,
Rotary’de bugüne kadar yaşadığımız en heyecan verici yıl olabilir
- tabi ki bu hepimize bağlı. Çocuk felcinin belki son faslını yaşıyoruz. Çok uzun ve zor bir yoldan geliyoruz ama çok değerli dersler aldık. Grup
olarak çalıştığımız takdirde, dağları devirebileceğimizi, insanların yaşamlarını
daha iyi şekilde değiştirebileceğimizi, ve dünyada gerçekten farklılık yaratabileceğimizi öğrendik. Belki de en büyük ders, kendimize ne kadar çok meydan
okursak, o kadar çok şey yapabileceğimizi öğrenmek oldu.

Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı Ron D.
Burton’un konuşmaları
ve başkanla ilgili
haberleri
www.rotary.org/
president adresinde
bulabilirsiniz.

Rotary Vakfımızın kaleme alınmış tarihinde de yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğin Vizyonu adıyla tanıdığımız yepyeni bir bağış altyapısının başlatma imtiyazını taşıyoruz. Yeni sistem, bize, kaynakların tümünü kullanarak yapabileceğimizin
en fazlasını yapmaya meydan okuma fırsatını yaratıyor. Rotary hizmetine kendini
adamış Rotaryenlerle dolu güçlü kulüplerin, güçlü bir Vakıf ile neler yapabileceğini bir düşünün.
Karşımızdaki en büyük meydan okumanın, Rotary’ye yeni üyeler getirmek olmadığını artık anlamamızın zamanı geldi. Esas meydan okuma, tüm üyeleri gerçek Rotaryen yapmaktır. Üyelerin Rotary’ye angaje olmalarını sağlamak, ellerindeki potansiyelin farkına varmalarını temin etmek ve Rotary hizmetinin yaşamları nasıl değiştirdiğini göstermektir. Her üyenin aktif, katkıda bulunan ve gerçek
fark yaratan biri olmasını mutlak sağlamalıyız. Çünkü Rotary’de sizler anlamlı
şeyler yaptıkça, Rotary sizin için daha fazla anlam taşıyacaktır.
Rotary’de neler yapabileceğimizin farkına vardığımız zaman, Rotary’yi gerçekten angaje ettiğimizde, hayatların değişmeye başladığını göreceğiz. Bize ihtiyacı olan insanların yaşamlarını değiştiriyoruz. Bu kaçınılmaz. Tüm bu süreçte,
kendi yaşamımız da değişecektir. Bu da kaçınılmazdır. 2013-14 dönem teması da
işte bunu ifade etmektedir: “Rotary ile Yaşamları Değiştirin”.
Rotary sayesinde her birimizin içinde bulunan potansiyele gözlerimizi açmalıyız. Rotary bizi daha yükseğe çıkarmakta, daha fazla şey yaptırmakta ve kendimizden çok daha büyük bir şeyin parçası olmamızı sağlamaktadır. Rotary’ye ne
kadar verirsek verelim, karşılığında daha fazlasını alırız. Ve tabi bu da kaçınılmazdır.
2013-14’te potansiyelimizi gerçeğe dönüştürelim. Bunu Rotary hizmetine angaje olarak, hizmetten esinlenerek ve her gün Rotary’deki armağanımızı hatırlayarak yapabiliriz. Hep beraber “Rotary ile Yaşamları Değiştirelim”.

RON D. BURTON
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ağustos
Rotary’ye potansiyeli kullanacak üyeler katalım

2

013 - 14 döneminde hedefimiz Rotary ile yaşamları değiştirmektir. Hepimiz, Rotary’nin iyi şeyler yapabilecek inanılmaz bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Şimdi ne kadar daha fazla şey yapabileceğimizi kabul
edip, bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya başlamalıyız. Bunu, Rotaryenleri angaje ederek, projelere dahil ederek, esinlenmelerini sağlayarak ve en
önemlisi, tüm Rotaryenlerin, Rotary ile nasıl büyük bir armağan aldıklarını hatırlatarak yapabiliriz.
Rotary’de yaptığımız çalışmaların sağlam, etkin ve sürdürülebilir olmasını garantilemeliyiz. 2015 yılında tüm kulüplerimizde 1,3 milyon Rotaryen hedefimize de
odaklanarak, Rotary’nin sürekliliğini teminat altına almalıyız.
Bu hedef, geçmiş dönemlerdeki üyelik hedeflerimizden biraz farklıdır. Amaç sadece yeni üyeler getirmek değildir. Amaç Rotary’nin büyümesini sağlamaktır. Bu
büyümeyi daha fazla üye temin ederek sağlamaktan ziyade, daha fazla angaje olan,
projelere dahil olan ve motive olmuş üyeler sağlayarak, onların geleceğe önderlik etmelerini temin etmekle gerçekleştirebiliriz.
Her birimizin Rotary’ye katılma sebebi farklı olabilir ama ben hepimizin farklılık yaratmak istediğine inanıyorum. Her birimiz anlamlı birşeyler yapmak istiyoruz. Üyelik konusu gündeme geldiğinde, hatırlamamız gereken en temel olgudur
bu.
Herhangi bir kişiyi Rotary’ye katılması için önermiyoruz. Bizler, çalışkan, başarılı, motive olmuş ve ilgili insanları aramıza çekmeye çalışıyoruz. Onlara kıymetli zamanlarından ayırıp Rotary’ye vermelerini öneriyoruz. Onlar da bu önerimize evet dedikleri takdirde ve kulübümüze katıldıklarında, bizlerin de görevi onlara
Rotary’de harcadıkları zamanın bu organizasyon içinde olduklarına değdiğini göstermektir.
Her Rotaryenin, her kulüpte anlamlı bir işi olmasını sağlamalıyız. Bu iş gerek
kulüp, gerekse de toplumda farklılık yaratacak bir iş olmalıdır. Zira sizin Rotary’de
yaptığınız anlamlı bir şey ise, Rotary’de sizin için daha anlamlı olacaktır.
Rotary’de hepimizin vereceği bir şey vardır. Yaşamımızın ve kariyerimizin her
aşamasında, Rotary’nin hepimiz için verebileceği bir şeyi vardır - daha fazla şey
gerçekleştirmek, daha fazla olmak ve daha fazla vermek gibi. Rotary yaşamlarımızı daha anlamlı kılmakta, daha fazla anlam katmakta ve bizi daha fazla tatmin
etmektedir. Rotary kanalıyla ne kadar çok verirsek, karşılığında Rotary bize daha
fazla verecektir.

RON D. BURTON
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN
Çocuk felcinde son oyun

K

Yeni bir yıl
için hedef
belirlemek

Y

eni bir Rotary yılına başlamanın heyecanını yaşıyorum.
Temelde Rotary aynı kalırken, kulüplerimiz ve bölgelerimizin yeni liderleri var ve önümüzdeki yıl için yeni hedefler belirledik.
2013-14 için, Rotary Vakfı ile ilgili dört hedef belirledik: çocuk
felcine son, Vakıfta sahiplik ve gurur tesis etmek, yeni bağış modelimizi lanse etmek ve yaratıcı projeler oluşturmak.
İlk hedefimiz hiçbirimize yabancı değil: Çocuk felcinden arındırılmış bir dünya rüyamızı gerçekleştirmeliyiz. PolioPlus’ın ilk başladığı 28 yıldan beri, 2 milyardan fazla çocuğu aşıladık ve üç ülke haricinde mikrobun yok olduğunu gördük. Çocuk Felcine son vermek
çok çalışma isteyen zor ve uzun bir iş. Ama görevimizi tamamladığımızda, harika ve sürekli bir şey yaratmış olacağız.
İkinci hedefimize gelince: Vakıfta sahiplik ve gurur tesisi etmek.
PolioPlus’ın başarısında, PolioPlus fonuna dünyanın çeşitli bölgelerinden katkıda bulunmuş Rotaryenlerin verdikleri küçümsenemez.
Peki Rotaryenler PolioPlus fonuna neden bağış yapmaya devam ediyorlar? Çünkü cömertliklerinin başkalarının yaşamında gerçek ve
kalıcı bir etki yaptığını görüyorlar. Katkıları sayesinde çocuk felcine
son verilebileceğini görerek bundan onur duyuyorlar.
Üçüncü hedefimiz, çocuk felcinden sonra bizi daha başarılı bir
geleceğe taşıyacaktır. Bu hedef, Geleceğin Vizyonu Planını Dünya
genelinde uygulamaya koymaktır. Basitleştirilmiş olan bağış altyapısı, kulüplerin fon için Vakfa müracaatlarını kolaylaştıracaktır.
Şimdiden sürdürülebilir projelere fon aktarmanın faydalarını görmeye başladığımızı söyleyebilirim.
Dördüncü hedefimiz, bu yıl yaratıcı projeler ve yenilikçi ortaklıklarla daha adil ve barışçı bir dünya yaratmaktır.
Vakfımız olmasa, dünya çocuklarının ümitlerinin de olması
mümkün olmaz. Bu dönemki liderliğiniz bu umudu aşılayacaktır.
Çalışmalarınızın Rotary ile yaşamları değiştireceğini umuyorum.
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ore’de bir atasözü vardır: 괴로움
이 있으면 즐거움도 있다. Zorluklardan sonra mutluluk gelecektir demektir. Zorluklar karşısında daha fazla
çalışmaya teşvik anlamına gelmektedir.
Çocuk Felcine Son uzun ve zor bir çalışma gerektirdi ama sona erdiğinde harika ve sürdürülebilir bir şey gerçekleştirmiş olacağız.
PolioPlus başladığından beri 2 milyardan fazla çocuğu aşıladık ve vakalarda %99 azalma gözlemledik. Son bir kaç yılda müthiş ilerleme kaydettik.
Ancak bu son etap en zoru oldu. Çocuk felcine karşı savaşmanın her yıl maliyeti yaklaşık 1
milyar dolar. Yıl içinde çocuk felci vakasına rastlamasak bile, son vakanın kayıt altına alınmasından
sonraki üç yıl süre ile, dünyanın çocuk felcinden
arındırıldığının sertifikasyonu gelmeden çalışmaları devam ettirmek zorundayız. Çok yaklaştık
ama henüz orada değiliz.
O tarihi an gelene kadar, elimizdeki tüm imkanlarla savaşı devam ettirmeliyiz. İvmeyi sürdürmek, enerjiyi oluşturmak ve bilinci geliştirmek zorundayız. Her Rotaryen Çocuk Felcinin
ne olduğunu anlamalı ve neden bu konuya kendimizi adadığımızı bilmelidir. Cevap çok basittir:
Bugün çocuk felci ile mücadelemizi durdurursak,
yıllar boyunca tüm yaptıklarımız boşa gidecektir.
Kısa bir süre içinde çocuk felcinin bir çoğumuzun
hatırladığı , her gün dünyada 1,000’den fazla çocuğun etkilendiği 30 yıl önceki seviyelerine yükseldiğini görmemiz kaçınılmaz. Hayatımızın fırsatını kaçırmış olmamız da işin cabası.
Bu düşünmememiz gereken ve düşünmeyeceğimiz bir durumdur. Sonuna kadar bu işin içindeyiz ve son gerçekten çok yakın. Çocuk Felci, artık
sonu uzak olan global bir sağlık tehdidi olmayıp,
sonu çok yakın olan bir tehlikedir.
Dong Kurn Lee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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Açık sözlü bir başkan: Ron D. Burton

S

empatik yaklaşımı ve işleri basit tutma yöntemi
ile, Ron Burton’un karşısındakileri rahatlatan tabii bir yapısı var. Ancak, Uluslararası Rotary’nin yeni başkanının
bu davranışının, mesele iş konusuna
geldiğinde ciddi olamayacağı şeklinde yanlış bir algılamaya kapılmayın.
“Bir konuya inanmışsam, pozisyonumu
çılgın gibi muhafaza ederim. Belki bu
bir ego meselesi olabilir ama bir kişinin
kendi çıkarı veya ekonomik fayda sağlaması söz konusu ise basit bir öneride
bulunurum: Dörtlü Özdenetimi Uygula”
Taviz vermeyen bir etik anlayışı,
Oklahoma Üniversitesi Vakfı eski
başkanı’nın beraberinde getirdiği en
önemli kişisel kalitesi. “Bir çok insan
gibi hatalı olduğumun söylenmesinden
hoşlanmam. Ama olaylara başka yönden de bakılabileceğine ikna edilebilirim ve bu nedenle de bazen fikrimi değiştirebilirim. Ancak konu etik bir meseleyse, bana hatalı olduğumu söyleyemezsiniz. Yıllar boyunca fonları kötü
kullanmayı amaçlayan bir çok insanla
tanıştım ve onların direkt gözlerinin içine bakarak, senin veya başka birisi için
hapse gitmeye niyetim hiç yok dedim”
diyen Burton, bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
Burton, kariyerindeki başarının,
doğru zamanda, doğru yerde olmasından kaynaklandığını belirtiyor.
“Çocukluğum Oklahoma’nın küçük bir
kasabası olan Duncan’da geçti ve 13
yaşında kendi işimde çalışıyordum. O
zamanlar gazete dağıtmak önemli bir
işti. Gazeteleri satın almak, taşıyacağın
torbayı satın almak, gazetelerin baskıdan çıkmasını beklemek, onları yerlerine teslim etmek, parayı toplamak ve
masraflarını ödedikten sonra da kalan-

Ron Burton, Üniversite yaşamını geçirdiği Oklahoma Üniversitesinde 30 yılı aşkın süre ile
okulun vakfının başkanı olarak çalıştı. (FotoMonika Lozinska)

la yetinmek benim ilk işimdi.”
Bir müddet sonra, 60’lı yılların
sonunda, Burton Oklahoma Üniversitesinin muhasebe bürosunda çalışmaya başladı. Mezun olduktan sonra, hukuk fakültesine başlayıncaya
kadar, askere giden bir arkadaşının
yerine üniversitedeki bu göreve de-
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vam etti.
“Mezuniyetimden iki hafta sonra,
Oklahoma Üniversitesinin 2 nolu muhasebecisi olmuştum” diyen Burton,
bu görevi hukuk fakültesinin ilk yılında da sürdürmüş. Daha sonra ise,
Oklahoma Üniversitesi saymanlığı
görevini bırakacak olan birisinin ye-

Burton Ailesi, şehirde Oklahpma Ünivesitesi ile Oklahoma State’in maşına giderken görülüyor. İki rakip üniversitenin futbol maçlarını
aile hiç kaçırmıyor. Tabi tuttukları takım Burton’un mezun olduğu Oklahoma Üniversitesi. (Foto: Alyce Henson)

rine önerilmiş. “Mezun olduktan sonra, Rotary bölgesinin de eski guvernörlerinden olan patronum bana görevde
kalmamı ve emekli olduğu zaman onun
yerini alabileceğimi söyledi. 1978 yılında Başkan olarak onun yerine geçtim
ve 2007 yılında emekli olana kadar o
görevde kaldım. İşte bu benim Oklahoma’daki kariyerim.”
Eşi Jetta ile tanışması da doğru
yerde olmasından kaynaklanmış ama
zamanlamada biraz aksama olmuş.
İkisi de aynı hastanede doğmuşlar
ama Ron eşinden 3 ay önce dünyaya
gelmiş. Sonunda ikisi lisede karşılaşmışlar. Okul bandosunda Ron trombon, Jetta ise fagot çalmakta imiş.
İkisi ilk defa 18 Eylül 1962’de beraber çıkmışlar ve üniversitede de yüzükleri takmışlar.
45 yıllık evlilikte bir oğlan ve bir
kız çocukları, üç de torunları olmuş.
Burton evliliklerinin bilhassa Rotary
ile ilgili olan kısmında bir ortaklık

şeklinde yürüdüğünü belirtiyor.
Norman Rotary Kulübü üyesi
olan Ron, eşinin kendisinin en büyük kritiği olduğunu söylüyor. Burton, “Jetta her konuda benimle tartışır.
Başkan yardımcılığından, eğitim seminerlerine, bölge asamblelerinden konferanslara, her konuda bana destek olmuştur. Bana bu desteği vermeseydi,
bugün bu durumda olamazdım” diyor.
Burton’a göre Rotary’de aile çok
önemli bir rol oynuyor: “Rotary ailesi dediğimiz zaman, bunun bir kısmı
halkla ilişkileri içeriyor ama esas olan
Rotary ailesidir. Şayet işin içine tüm
kalbinizle kendi ailenizi katabilirseniz,
işte bu Rotary ailesidir, toplum hizmetidir.”
Rotary’deki yaşamı boyunca,
özellikle de son yıl içinde yaptığı seyahatlerde tanıdığı çeşitli ülkelerden Rotaryenler, bu perspektif çerçevesinde organizasyonun çeşitliliği
ve gittikçe büyüyen potansiyelinin

önemini Burton’a bir kez daha hatırlatmış: “Dünyanın çeşitli ülkelerinde insanlarla konuşurken, farklı bakış
açılarına olan toleransım arttı. İnsanlar arasında ve kültürler arasında farklılıklar olduğunu daha iyi algılayabiliyorsunuz. Ama nerede olursak olalım,
temel ilkeler hepimiz için aynı. Organizasyona bağlılık açısında bölgesel farklılıklar olduğunu düşünmüyorum. Ama
bu konu üzerinde çalışmak ve ön plana
çıkarmak istiyorum.”
Burton, Uluslararası Rotary ve
Rotaryenler ilişkisi konusunda katı
bir tutum gösteriyor. “Uluslararası
Rotary, Rotary Kulüplerinden oluşan
dernekten başka bir şey değildir ve sekreteryası, bu kulüplere hizmet için vardır. Uluslararası Rotary’nin görevi, esas
işleri yapan kulüpler ve Rotaryenleri
desteklemektir. Bunu aklımızdan hiç
çıkarmamalıyız. Sekreterya kutsal bir
yerdir ve başkanın ofisi gibi buna saygı duymamız lazım. Bizim görevimiz
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Oklahoma State ile Oklahoma Üniversitesi arasındaki maçtan önce ailenin dokuz ferdi de Burton’ların evinde birarada (FotoAlyce Henson)

insanları motive etmek ve organizasyonun üst seviyesindeki liderleri güzel
şeylerin gerçekleşmesi için kulüpler ve
bölgelere hizmet etmelerini sağlamaktır. Ama Uluslararası Rotary kendisi
bir araç değildir.”
Burton, ilk kez dönem guvernörleri ile başlattığı Rotary Vakfına katkı kampanyası konusunda çok heyecanlı. Şimdiden 3,5 milyon dolar fon
yarattıklarını ve 8,128 kulüp başkanının katıldığını belirten Burton,
Rotary tarihinde ilk kez tüm guvernörlerin katkıda bulunduğunu belirtiyor.
Burton’un geçmişinde de Oklahoma Üniversitesi için fon yaratma 30
yıllık başarılı bir sürece işaret ediyor.

Onun döneminde, Üniversite Vakfının varlıkları 17,5 milyon dolardan
890 milyon dolara yükselmiş. Bu başarı onun en çok gurur duyduğu listede yer almıyor.
“Büyük gurur duyduğum iki şey var.
Tek kuruş bile yanlış bir yere harcanmadı ve hesabı verildi. İkincisi ise, ayrıldıktan sonra beş yıl geçmiş olmasına
rağmen, emeklilikler hariç, benm için
çalışan herkes çalışmaya devam ediyor. Bu benim doğru birşeyler yaptığımın göstergesidir” diyen Burton, başarılı yönetim stilini çeşitli biografileri
okumuş olmasının yanı sıra, UR liderleriyle yaptığı çalışmalara bağlıyor: “Kimseyi atlamak istemiyorum
ama, Bill Boyd inanılmaz bir iletişimci
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olarak bende çok etki bıraktı. Hoşgörü
konusunda Carlo Ravizza’dan çok şey
öğrendim. Jim Lacy tam bir işadamı
olarak toplantılar düzenlerdi. Jim Kajiyagbe istikrarlı tutumuyla önemli bir rol
modeli oluşturdu. Bir de Frank Devlyn
var. Size sadece şunu söyleyebilirim:
‘Şayet Frank’i sevmiyorsanız, ben de
sizi sevmiyorum. Olay bu kadar basit.”
Burton’ın önemli özelliklerinden
birisi her şeyi basit ve direkt bir şekilde ifade etmesidir. Amerikan toplumu için isteyeceğim tek şey olsa, fakir
bir ülkeye gitmeleri ve Rotary’nin o
ülkede ne kadar çalıştığını ve iyi şeyler yaptığını görmeleridir.
Ben kendimi şanslı biri olarak
addediyorum diyen Burton, gerek

büyürken, gerekse de aile yaşamında iyi bir hayatı olduğunu vurgulayarak çocuklarının ve torunlarının
da iyi durumda olduğunu belirtiyor.
Ancak Burton, herkesin ailesi ve yaşamı konusunda endişeleri olduğunu
belirtirken, Rotary’nin kendisine bu
dünyayı daha iyi bir yer yapma konusunda bir fırsat verdiğine inanıyor.
Sadece kendi çocukları ve torunları
için değil, başkalarının da çocukları
ve torunları için...
Bir yıl sonra, Burton geriye bakarak başarısını tam Oklahoma stiline
uygun ölçebilecek: “Günün sonunda,
odun istifimi biraz daha yüksek seviyede bırakabildim.”

Norman Rotary Kulübünün her yıl düzenlediği fon yaratma kahvaltısında, yanında
kulübün ilk afro-amerikalı üyesi ve saymanı ile beraber Ron Burton pancake ikram
ederken görülüyor. (FotoMonika Lozinska)

Ron ve Jetta 45 sene önce Oklahoma Üniversitesinde okurken tanışıp evlenmişler. Çift 1980 yılından beri Norman, Oklahoma’da aynı evde
yaşamını sürdürüyor. (FotoMonika Lozinska)
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Rotary'den kısa haberler

DÜNYADAN
ÖZETLER
[1]

3
4
2

RUSYA

Rusya'da engelli çocukların büyük kısmı
diğer çocuklara tanınan fırsatlardan yararlanamıyor. Sibirya'nın gneybatısındaki
1,5 milyon nüfuslu Novosibirsk şehrinde,
Rotaryenler şehir merkezinde erişilebilir bir park inşa
ediyorlar. Parkta buz pateni, basket ve voleybol kortları,
yeni yürüyen bebekler için oyun alanı ve şehirde ilk kez engelli çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyun alanı yer
alacak.
GUATEMALA
[2] 2005
yılında, Wisconsin'in

Madison West Towne-Middleton
ve Mequon-Thiensville Rotary
kulüpleri Oliveros kasabasına
dört gün süren bir tıbbi misyon
için giderek, ücretsiz medikal,
optik ve diş bakımı yaptılar. İlk seyahatten beri her yıl Ocak ayında
yaklaşık bir düzine Wisconsin Rotary kulübü üyesinden Rotaryenler, Guatemalalı Rotaryenlerle
beraber çalışmak üzere bu seyahate katılarak 800-1,000 kişi arasında insanı tedavi ediyorlar.
Rotaryenler kasabada ayrıca çocuklara yönelik bir burs fonu da
oluşturdular.

ABD
[3] Her
yıl Nisan ayında, New

England bölgesinde oturanlar,
Amerikan ayaklanmasının ilk sa-

vaşlarını anmak için
Vatanseverler günün
kutlarlar. Bu yıl Massachussets Eyaletinin
Marblehead Harbor Rotary KuGuatemala'da lübü, altıncı kez bayrak konseri
düzenledi. Yaklaşık 400 kişinin
her 1,000
katıldığı ve 8,500 dolar fon yarakişiye 0,9
tılan konserde Dirk Hillyer yönetiminde Hillyer Festival Orkestrası
doktor
sahne aldı. George Washington'u
düşüyor. Bu
Delaware nehrinden geçiren
sayı
Glover's Marblehead alayı yeniden
Amerika'da üç canlandırıldı ve Gettysbourg söymisli daha
levi okundu.

yüksek.

BAHAMALAR
[4] Şubat
ayında, bölgedeki altı

Rotary kulübünden 100 Rotaryen,
Nassau'da 7,5 mil uzunluğunda
'One Bahamas Unity' yürüyüşüne
katıldı. Aktivite One Bahamas
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Vakfının 20. kuruluş
yılı anısına, ülkede beraberlik ve dostluğu geliştirmek için organize edildi.
Yürüyüşten elde edilen gelir İzciler, Rehber Genç Kızlar, Genç erkek ekipleri gibi sivil toplum
kuruluşlarına verildi.

[5] VANUATU

Yeni Zelanda'nın Hutt Valley Rotary Kulübü, Vanuatu'nun
Tanna adasında Save Blong You adı
verilen, (Kendin hakkında bilgi) bir
sağlık eğitim programına sponsorluk yaparak, gençler arası hamilelik,
cinsel temasla geçen hastalıklar, bebeklerin kötü beslenmesi ve diğer
anne ve çocuk sağlığı konularında
yerel ebeleri eğitti. Program, gençleri de kendine saygı ve aile değerleri konusunda eğitiyor.

1

9
7
6

8

5

Mayıs 2012'de
Rusya, BM

Engelli

insanların hakları
Konvansiyonunu
imzaladı

GAMBIYA
[6] Fajara,
The Gambia ve Teme-

cula Rotary kulüpleri ile,
Kalifornia'da San Bernardino Sunset Rotary kulübü, Njawara'daki
bir okul için sondaj çalışması yaptılar ve bir su tankı temin ettiler.
Merkezi İngiltere'de olan ve kâr
amacı gütmeyen Gardens for the
Gambia tarafından inşa edilen
kuyu sistemini model olarak alan
girişim sayesinde, okuldaki 920 çocuk ve kasabadaki 4,000 kişiye su
temin edilmiş olacak. Yöredeki insanlar suyu yıkanma ve pişirme,
çevredeki arıcılık ve hayvancılık için
kullanacaklar.

[7] HİNDİSTAN

3250. Bölge Rotaryenleri
Temmuz 2012'de iki meşale ateşleyerek, bölgenin kuzey ve güney ku-

lüplerini olimpik meşale
stiliyle ziyaret etmeyi hedeflediler. Meşaleler 1,800 millik
mesafe katederek yol üstündeki 52
kulüpte durdular ve Hindistan'ın
çocuk felcinden arındırılmış olması
ile Ramgarh Rotary Kulübünün
50. yılını kutladılar. Aralık ayında
meşaleler bölge konferansında tekrar buluştuğunda, Rotaryenler çocuk felcine son için 4,000 dolar fon
toplamışlardı.

[8] FİLİPİNLER

Lucena South
Rotary Kulübü, Mart
ayında gerçekleşen bir
aktivitede, 40 yaşın üzerinde 50
kişiye osteoporoz kontrolü yaptı.
Osteoporoz ile ilgili olarak ortaya
çıkan kemik dansitesi azalması kemiklerin kırılma riskini arttırıyor.

Hindistan'da
son

çocuk felci

vakası en son
Ocak
2011'de
ortaya çıktı.

20 kişide bu durum tespit edildi.
Yerel bir doktor, osteoporoz tedavisi konusunda bilgi verdi, bir ilaç
şirketi de sponsor oldu.
BELÇİKA
[9] Aylarca
süren araş-

tırma ve hazırlıklardan
sonra, Kasım ayında iki
okulun talebeleri Landen
Rotary kulübünün organize ettiği tartışmaya katıldılar.
Dört ekip okul üniformaları, yerel
lisan politikaları ve gençlerin sivil
hareketlere katılımları konularını
geniş bir topluluk önünde tartıştılar. Kazanan iki ekip, Oosterbeek-Kabeljauw Rotary
kulübünün beş okulu temsil eden
sekiz ekibin yarışma galipleriyle
düzenlenen tartışma programına
katıldılar.
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Bir dönemin ardından
Murat ÖZ
UR 2430. Bölge Guvernörü 2012-13

UR

2430. Bölge’de bir dönem nasıl
geçti…

Başk anlarımızın

liderliğinde

Kulüplerimizin dönem boyunca gerçekleştirdikleri projelere gelin birlikte bir göz atalım.
Eskişehir Yazılıkaya, Ankara Çayyolu ve
Sinop Diyojen Rotary Kulüplerinin yanı sıra, 5
Interact ve 2 Rotaract Kulübü kurduk.
“Hizmet Yoluyla Barış” temasına uygun
olarak Ankara, Antakya ve Samsun’da 1
tam gün süreli 3 Barış Forumu, Antalya ve
Eskişehir’de her birine 20’nin üzerinde farklı
ülkeden gençlerin katıldığı 3 gün süre ile
barışa ulaşmanın yollarının tartışıldığı iki Barış
Forumu gerçekleştirdik.
Düzenlediğimiz 7 Ryla Semineri ile yaklaşık 270 gence liderlik kavramının ne olduğunu anlatmaya çalıştık.
Toplum Liderleri Geliyor Projesi ile 566

2430. Bölge 2012 - 13 Dönem Guvernörü Murat Öz ve eşi Ela Öz
için 12 daireli bir apart otel) inşası, Adana
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Spor Salonu

Öğretmen adayı kendi deyişleri ile “Ufkumun

yapımı gibi geçmiş dönemlerde başlayan pro-

sınırlarını çizmeye çalışmanın gereksizli-

jeleri tamamlamayı başardık.

ğini fark ettim. Çünkü, ufukta sınır olmaz-

Bu dönem yaptığımız en büyük Küresel

mış” diyerek bu programın kendilerinde mey-

Bağış Projelerimiz olan 158.000 $ tutarında-

dana getirdiği değişikliği ifade ettiler..

taramaları, diş taramaları ve tedavisi yaptık,
Yaklaşık 3000 kişinin çok farklı konularda
mesleki eğitim almasını sağladık.
Toplumumuz bizleri yıllarca sonra ağaçlandırma projeleri ile korular yaptığımız illerde hep hatırlayacaklar.

ki Samsun Vezirköprü Tepeören köyü pis ve

Yaptığımız “Üniversite Tanıtım Günleri”

52 Kulübümüz Türk Hizmet Eğitim Vakfı

temiz su şebekelerinin yenilenmesi işine 10

ile en az 60000 gencin üniversite seçiminde

üzerinden 760 gence 870.000 lira Yüksek

dan fazla Kulübümüz ortak oldu, birlikte iş

onlara kılavuz olduk,

Öğrenim bursu verdi.

yapmanın keyfini yaşadık.

Rotary Kısa Film Festivali bizleri 222
Yönetmenin 268 Filmi ile buluşturdu.

10000 in üzerindeki kadınımız “Erken

Yukarıdaki projelerin yanı sıra bir çok

Tanı Hayat Kurtarır” seminerlerinde öğren-

kulübümüzün gerçekleştirdiği ve yan yana

dikleri bilgilerle belki de yaşamalarını bize

Adana Güney Kulübümüz 18,500 Adet

geldiğinde önemli miktarda insanın yaşamına

borçlu olacaklar,

A4 boyutundaki resmi birleştirerek yaptık-

dokunduğumuz bazı projelerden de bahis

Sadece

ları 1100 m ’lik “Dünyanın en büyük barış

etmek istiyorum.

2

mozaiği” ile Guiness Rekorlar kitabında yer
almayı başardı.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim
Fakültesinin işbirliği ile Bölgemizi karış karış
dolaşıp bir Rotary Belgeseli hazırladık.
Ülkemizdeki diğer 2 Bölge gibi artık UR

yukarıda

verdiğim

örnek-

lerle Sevgili Başkanlarımızın liderliğinde

Mesela bu yıl yaptığımız su pınarları ile

Kulüplerimiz yaptıkları birbirinden güzel

yaklaşık 17,000 öğrenci artık tuvaletlerden

hizmetlerle 100000 kişiye dokundular, fark

kirli suları değil sağlıklı içme suyu içebiliyor,

yarattılar, başkaların mutluluğu ile mutluluğu

4,500 genci öfke kontrolü ve öfkenin
sonuçları konularında bilinçlendirerek belki
de suç işlemelerinin önüne geçtik,

yakaladılar.
Emeği geçen bütün Dostlarımı kutluyor,
şükranlarımı sunuyorum.

2430. Bölge Kulüpleri de Federasyon çatısı

Muhtelif başlıklarla uyguladığınız Evka

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde bir

altında birleşti…Kulüplerimizin nerede ise

projeleri ile 2000’nin üzerinde kadınımız artık

katkımız oldu ise ne mutlu bize. Sizlerle birlik-

tamamı Stratejik Planlamalarını yaptılar.

daha eğitimli ve bilinçli,

te görev yapmaktan onur duyuyoruz.

Samsun’da “Nadep” (Lösemili çocuklar

5000 kişinin üzerinde bir topluluğa sağlık
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Sevgi ile kalın, hoşça kalın.

BÖLGE KONFERANSLARI

2430. Bölgenin “Bağbozumu” olarak
nitelenen konferansı Antalya’da gerçekleşti
Tandoğan Rotary Kulübü
2430. Bölge Konferansı Organizatörü

UR 2430. Bölge, 2012-2013 dönemi Bölge Konferansı 16-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Antalya
Belek Calista Luxury Resort Otelde
gerçekleştirildi. Konferansımızda;
108 yıldır diğer insanların yaşam savaşına destek veren, daha iyi şartlarda, daha iyi bir dünyada yaşamaları
için yorulmadan gönüllü olarak çalışan ve karşılıksız hizmeti ilke edinmiş 600’ü aşkın Rotaryen dostumuz, eşleri ve konuklarımız ile bir
araya geldik.
“Bağbozumu” olarak nitelendirdiğimiz Konferansımızda, Bölge Kulüplerimizin, “Hizmet Yoluyla Barış”
teması doğrultusunda, büyük emek
ve özveri ile gerçekleştirmiş olduğu
birbirinden etkin ve başarılı hizmet
projelerini alkışladık. Eşler, Rotaractlar ve İnteractlar ile dayanışmayla, işbirliğiyle tamamladığımız bu
projeleri, diğer insanlara yaşatılan ve
bunun sonucunda yaşadığımız mutlulukları bir dönemin sonlanmasını
simgeleyen Konferansımızda paylaştık.
Bölge Konferansımızın ayrıntılarında, kulüplerimizin katkısı ve işbirliği vardı. Kulüplerimizin girişimleriyle, çocuklar, gençler, engelli yurttaşlarımız ve Rotaryenler tarafından
Bölgemizin dört bir yanında VI.
Rofife Gala ve Ödül Töreni için yapılarak Adana’ya yollanan rengarenk
origami barış turnaları bu kez konferans salonumuzun fuayesinde yol boyunca bizlere eşlik etti. Hemen onların yanında, yine aynı etkinlik için

2430. Bölge 2012-13 Dönem Guvernörü
Murat Öz, eşi Ela ile beraber Türk Bayrağını
taşırken

tasarlanmış ve Güney Rotary Kulübümüz tarafından yollanmış olan
Barış Ağacı’nın dallarına da sevincin,
mutluluğun, barışın ve umudun simgesi turna kuşları konmuştu.
Fuayenin duvarını süsleyen “Barış Yorganı” ise, Guvernörümüzün
liderliğinde, Bölge Barış Komitemiz
tarafından düzenlenmiş olan Barış
Konferansları ve Barış Forumu kapsamında Ankara Metropolitan Kulübümüz tarafından Bölge kulüplerimizin desteği ile oluşturulmuş
ve 5 ilimizde sergilendikten sonra
Antalya’ya gelmişti. Barış konferanslarımıza katılmış olan gençlerimizin
umutlarını, özlemlerini içeren mesajlar da yine fuayemizin bir köşesinde bizleri bekliyordu. Aynı proje

kapsamındaki atölye çalışmalarında
25 Ülkenin temsilcileri tarafından
boyanan, bin bir renk ve desen ile
süslenmiş olan ahşap güvercinler ve
onlara eşlik eden beyaz Barış güvercinleri sevgili Ela Hanım liderliğinde
Anahtar Ekibimizin sevgili eşlerinin
çalışmasıyla Konferans Salonu’ndaki yerini almıştı. Hepimizin önünde
fotoğraf çektirdiği Anı Fotoğrafı Panosu da resimlerde yerini aldı. Konferans salonumuz aynı zamanda kulüplerimizin özverili çalışmalarını ve
hizmet projelerini sergiledikleri panolara da ev sahipliği yaptı.
2015-2016 Gelecek Dönem Guvernör Adayımız Canan Ersöz’ün
“Parmaklarımın Ucundaki Bahçe”
başlığını taşıyan kağıt telkâri sergisi
bir diğer büyük katkı idi. Sekiz yıllık titiz çalışmanın ve emeğin ürünü olan eserlerin satışından elde edilen geliri Guvernör Adayımız Sevgili
Canan Bölgemiz adına UR Vakfına
bağışladı. Turna Kuşları temalı eseri
de, aynı amaçla, Kapanış Balosu’nda
açık arttırma ile sahibini buldu ve geceye renk kattı.
Dayanışma ve işbirliğinin mükemmel bir örneğini tüm ayrıntılarda barındıran Bölge Konferansımızın, coşkusu yüksek bayrak töreni ile
hatırlayacağımız açılış oturumunu,
Organizasyon Komitesi Başkanımız
GDB Mesut Özcömert’in ve organizasyona ev sahipliği yapan Mersin Kızkalesi Rotary Kulübü Dönem Başkanımız Esra Erarslan’ın içten “hoşgeldiniz” konuşmaları izledi.
Değerli Guvernörümüz Murat Öz,
“Düşlemiştik” başlıklı konuşmasında,
dönemimiz başlarken düşlediğimiz
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BÖLGE KONFERANSLARI

600’ü aşkın Rotaryen, dost ve eşlerinin katıldığı Konferans başarı ile gerçekleşti

hizmet projelerini ve koyduğumuz
hedefleri anımsattı.
Artık bütün düşler gerçek olmuş
ve sayısız yurttaşımızın yaşamına
dokunma şansına sahip olduğumuz
hizmet projelerimiz sonucuna ulaşmıştı. Heyecanımızın iyiden iyiye
arttığı “Gerçekleşen Düşlerimiz” bölümlerinde, Guvernörümüz Murat
Öz, “Kendinden Önce Hizmet” ilkesi ve “Hizmet Yoluyla Barış” teması
doğrultusunda, Bölge Kulüplerimizin 2012-2013 dönemi boyunca, takım ruhu ile gerçekleştirmiş olduğu
hizmet projelerini Rotary Ailemiz
ile paylaştı. Her yaştan insanın daha

iyi şartlarda, daha sağlıklı ve mutlu
bir yaşam sürdürebilmesi için Rotary Hizmet projelerini planlamış ve
yaşama geçirmiştik. Perdedeki proje görselleri eşliğinde sahneye davet
edilen kulüp başkanlarımızı yürekten alkışladık.
Konferansımız, UR Başkanımız
Sakuji Tanaka’nın yollamış olduğu
mesajın okunması ile devam etti ve
hemen ardından, UR Başkan Temsilcimiz GDG Tahsin Tuğrul, 2420.
Bölge Dönem Guvernörümüz Sait
Feyzioğlu ve 2440. Bölge Dönem
Guvernörümüz Güneş Ertaş salonu
doldurmuş olan Rotary Ailemize dönemin nasıl geçtiğini, bölgemizde oluşturulan
candan dostlukları da vurgulayarak aktardılar.
Gelecek Dönem
G uve r nö rl e r imiz Gürkan Olguntürk, Haluk
Ulusoy ve Esat
Kırdıçalı’nın güzel
dileklerini
Konferans organizasyon komitesi
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ifade ettikleri bölümün ardından,
Gelecek Dönem Guvernör Adaylarımız Korhan Atilla, Müfit Ülke ve
Canan Ersöz kısa özgeçmişlerini de
içeren konuşmalarını yapmak üzere
kürsüye davet edildiler.
Geçmiş Dönem Guvernörlerimizi konuk konuşmacı olarak ağırladığımız oturumlarda, kendilerinin derin bilgi ve zengin deneyimlerinden
yararlanma olanağına sahip olduk.
Bölgemizde ve UR’de yapılmakta
olan Rotary Vakfı çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeyi Geçmiş Dönem Guvernörümüz Malik
Aviral’den her zamanki gibi büyük
ilgiyle dinledik. “Rotary’den En Yeni
Haberler” başlıklı konuşmasında,
Geçmiş Dönem Guvernörümüz ve
2012-2013 dönemi Bölge Eğitmenimiz Ömer Tezcan, bizlere 21-24 Nisan 2013 tarihlerinde, Chicago’da
düzenlenmiş olan, “demokrasinin ve
Rotary’nin evrenselliğinin” yaşandığını
vurguladığı 2013 Yasama Konseyi
ile ilgili izlenimlerini aktardı, tüzük
değişiklikleri ile ilgili bilgiyi paylaştı.
2014-2016 Dönemi UR Direktörümüz ve Geçmiş Dönem Guver-

BÖLGE KONFERANSLARI
nörümüz Şafak Alpay, “Uluslararası
nemimizle ilgili anılarını ve izlenimmayacak anıların ortamı yaratılmışRotary” başlıklı konuşmasında, delerini büyük özenle hazırlanmış olan
tı. Konferansımızın birinci gecesinin
rin bilgisini paylaşmasının ardından,
film aracılığı ile ve mikrofondan bizprogramında işbirliğinin ve dayanışRotaryenin topluma hizmet ve katlerle paylaştılar. UR Başkanımızın
manın mükemmel örneğini bu kez
kısının dönemlik değil, kesintisiz detoplantımıza teşrif ettiği bilgisi ile
müzik aracılığı ile sergiledik. Sanatvam eden bir öncelik olması gerektiği
salonda iyice yükselen heyecan da
çı olarak Rotaryen dostlarımızın ve
vurgusuyla konuşmasını sonlandırdı.
çok güzel bir anı olarak belleklerimieşlerin sahneye çıktığı gecede, ÖzGelecek dönemin habercisi de
ze kazındı.
gür Gönlüm ve arkadaşları, Güney
olan Bölge Konferansımızda, TanArtık veda zamanı gelmişti. Çok
Rotary Kulübü Polifonik Korosu,
doğan Rotary Kulübümüz’ün 2014
duygusal anlar yaşadığımız “veda”
Tijen-Özhan Türeli, Suzan-DünAsamble tanıtımı ve Kavaklıdere
konuşmalarında değerli Guvernörüdar Kıncal, Tuncay Yalın ve Belgin
Rotary Kulübümüz’ün 2014 Konfemüz Murat Öz ve sevgili Ela Hanım
Gürağaç’ın şarkıları eşliğinde dans
rans tanıtımı Rotaryen yaratıcılığıher zamanki içtenlikleri ve sevecenettik, şarkılara eşlik ettik ve büyük
nın göstergesi olan renkli görüntülelikleriyle tüm dostları kucakladılar.
keyif aldık. İkinci gecede ise iskelere sahne oldu.
Tüm salon tarafından büyük beğede, büyüleyici bir orkestra eşliğinde
Çeşitli Bölge Komitelerimiz döni toplayan Mersin Kızkalesi Rotary
dans etmeye ve evrensel bir dil olan
nem boyunca yaşama geçirilmiş olan
Kulübümüzün kapanış programı ile
müzikle dostlukları paylaşmaya Baprojeler ve etkinlikler konusunda bilKonferansımızın resmi kısmı son
rış şarkıları söyleyerek devam ettik.
gi aktardılar. GDB Bahri Uğurlu’nun
buldu.
Kapanış Balosu’nda bizleri yine çok
sunduğu Gençlik Değişim OturuKonferansın günlük resmi proghoş bir sürpriz bekliyordu. Geçmiş
munda ise, birer kültür elçisi olarak
ramı, her gün planlandığı saatte sona
Dönem Guvernörümüz Malik Aviral
yurtlarına dönecek olan Uzun Döerdi. Yoğun geçen bir yılın tatlı yorbateride ve sevgili eşi Mihriban Avinem Değişim öğrencilerimizin hazırgunluğunu atma olanağı sağlamayı
ral yan flütte bizlere unutulmaz bir
lamış olduğu programı büyük beğeni
da amaçlayan program, bizlere dostmüzik şöleni yaşattılar.
ile izledik. Etkili bir EEMA tanıtımı
larımızla bolca sohbet etme fırsatı
Dostluğun, uyumun, birlik ve
da gerçekleştirildi.
verdi. Koyu sohbetlerin ve bol kahberaberliğin, dinlenmenin, eğlenKonferansımızın son gününde,
kahanın olduğu öğle yemekleri sonmenin ve başarmanın getirdiği mutbaşarmanın getirdiği mutlululuğu, 2012-2013 Dönemi
luk salonu doldurmuş olan
Bölge Konferansımızda, CaRotary Ailemiz tarafından
lista Resort Otel’de üç gün
bir defa daha paylaşıldı ve
boyunca paylaştık. Tek başıkulüp başkanlarımız bir kez
mıza değil, işbirliğiyle ve dadaha alkışlandı. Heyecanyanışmayla yaşama geçirdiğilı bekleyişin sonunda, “Bölge
miz etkin projelerin sevincini
Guvernörü Özel Ödülleri” ve
yine hep birlikte yaşadık. Bükulüp bayraklarımızı onurla
yük Önder Mustafa Kemal
süsleyecek olan “Hizmet YoAtatürk’ün “En iyi bireyler
luyla Barış Üstün Başarı Ödülkendilerinden çok, ait oldukları
leri”, yani yıldızlarımız, Gutoplumu düşünen, onun varlığıKonferans’ta bölgenin başarılı faaliyetlerini gerçekleştiren kulüpler
vernörümüz Murat Öz ve sevna ve mutluluğunun devamına
ödüllendirildi
gili eşi Ela Öz tarafından başyaşamını adayan insanlardır”
kanlarımıza takdim edildi.
rasında, ailelerimiz ve dostlarımız
felsefesine uygun olarak hem güzel
Konferansımızda sürpriz bölümile birlikte kimimiz sahilde, kimimiz
ülkemize ve yurttaşlarımıza, hem de
ler de vardı. Bölge Eğitmenimiz, Kuhavuz başında yaşamımızın alışılaortak projeler yoluyla diğer ülkelerlüp Başkanlarımız, Guvernör Yargelmiş yoğun temposundan uzakladeki insanlara hizmet etmiş olmanın
dımcılarımız, Bölge Komitesi Başşarak dinlenme fırsatı bulduk ve hasmutluluğu ile, güzel anılar biriktirkanlarımız, Rotaryen dostlarımız,
ret giderdik.
miş olarak, yenilenen enerjimizle eveşler ve Guvernörümüzün ailesi döGece eğlencelerinde ise unutullerimize döndük.
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En etkileyici,
yenilikçi yaklaşımların

vizyoneri...
Biliim Zirvesi’nde!

Dürüstlüğün önlenemez
yükselişi:

Sosyal medya çağında
müşteri ilişkileri
yönetimi

Kayıt ve detaylı bilgi için:
Öznur Ergan

0212 212 31 22
oznure@interpromedya.com.tr

24 Eylül 2013, Salı
Haliç Salonu

Dr. Martha
Rogers
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Peppers & Rogers,
Kurucu Ortak, Business Guru

Ana Sponsor

Bulut Bilişim
Konferansı

Büyük Veri Forumu

Kavramlar ve Yönelimler
•M2M Forumu
•Mobil İş Forumu
•Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Forumu
•e-Ticaret/m-Ticaret Forumu
•Ar-Ge ve Teşvikler Forumu
•Biyometri Forumu
•İş ve Teknoloji Oturumları

- Kümülüs, Stratus, Cirrocumulus:
Sizin bulutunuz hangisi?
- Bulutlar arası iletişim ve
kesintisiz yaşam
- Bulut nasıl alıp başını gidebilir?
Nasıl yaygınlaştırabiliriz?

- Sosyal medya ve mobil
teknolojilerin büyük veriye etkisi
- Şirketinizin pazarlama beyninin
yeni enerjisi: Büyük veri
- Büyük verinin yerini
ne alacak?

Dijital Pazarlama
Mobil ve Sosyal
Medya Forumu
- Dijital pazarlamada yeni eğilimler:
Online içerik ve kullanıcı deneyimi
pazarlaması
- Mobil ve sosyal medyada pazarlama
ve reklam stratejileri
- Digital out of home
- Sosyal medyanın hukuksal boyutu
- Sosyal medyada kriz

ve algı yönetimi

e-Sağlık/m-Sağlık
Konferansı
- Sağlık sistemlerinde birlikte
çalışabilirlik nasıl sağlanabilir?
- Bilişimle kişisel/mobil sağlık
yönetimi: Nasıl teşvik edilebilir?
- Sağlık söktöründe bilişim yatırımları
geri dönüşlerinin değerlendirilmesi

Telekom Konferansı
- NOW’da işbirliği, yasal
düzenlemeler, yeni bakış açıları
- Etkin rekabette sektörü
büyütmek için ipuçları
- Telekomda yeni nesil alt yapı
çözümleri: Sırada ne var?

Sektörlerde Bilişim
•Eğitimde Bilişim Forumu
•Akıllı Şehir İstanbul Konferansı
•Enerji ve Verimlilik Forumu

Yaşamamızda Bilişim
•Dijital Yaşam Oturumları
•Oyun Konferansı
•MOM-Z

Savunma ve Ulusal
Bilgi Güvenliği
Konferansı
Siber tehdidi Değerlendirmek
- Savunmada veri bütünleştirme,
yeni teknolojiler ve güvenlik
- Acil haberleşme ve kamu güvenliği
- Siber güvenlik politikaları,
uygulamaları nasıl
iyileştirilebilir?

Finans ve Bankacılık
Konferansı
- Bankacılık sektörünün
sosyal medya deneyimi
- CIO’ların teknoloji yatırım ajandası
- Mobil finansal hizmetler ve müşteri
mutluluğunda yeni adımlar

Özel Kayıt Fırsatlarını Kaçırmayın!
Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt için: Öznur Ergan / oznure@interpromedya.com.tr / 0212 212 31 22
Ana Sponsor

Gün Sponsorları

PANTONE 3015 C

Resmi Sponsor

Destekleyen Bakanlıklar ve Resmi Kuruluşlar

Resmi Banka Sponsoru

Eşleştirme - Buluşturma Resmi Kuruluşları

Konferanslar Ana Sponsorları

Konferanslar, Forumlar ve Sunum Sponsorları
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• 25.07.2013 itibariyle

Bir

Etkinliği

Destekleyen, STK’lar ve İş Ortakları

BÖLGE KONFERANSLARI

2440. Bölge Rotaryenleri konferansta buluştu

Mavişehir Rotary Kulübünün organize ettiği 2440. bölge
Konferansı, Fethiye sığınma evi yararına Resim ve Hizmet
sergisi açılışıyla başladı. 500’den fazla Rotaryen, eşleri ve
dostlarının katıldığı Konferansta, kulüplerin dönem içinde
gerçekleştirdikleri projeler sergisi, Konferans salonuna girişte
yer alan Hizmet Yolunda yer aldı.
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UR

2440. 20122013 Dönemi
Bölge Konferansı Mavişehir Rotary Kulübü organizasyonunda 9-12 Mayıs 2013
tarihlerinde Fethiye Ölüdeniz Lykia
World Oteli’nde gerçekleştirildi. 500
kişilik katılımla konferans, 9 Mayıs

BÖLGE KONFERANSLARI
2013 Perşembe günü Fethiye sığınma evi yararına Resim ve Hizmet sergisi açılışıyla başladı. Kulüplerin sene
boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetler Hizmet Yolu Sergisinde yer aldı.
Konferans katılımcıları Konferans
salonuna 80 metre uzunluğundaki
bu yolu katederek ulaştılar. Başkan
temsilcisinin 2430. Bölge Geçmiş
Dönem Guvernörü Malik Aviral’in
olduğu Konferansın ilk gününün akşamında Havuzbaşında İbrahim Yazıcı - Eylem Durukan müzik dinletisinin ardından program beyaz gece
ile son buldu. Baştan sona web üzerinden canlı yayınlanan Konferans
sırasında Konuklar ve Rotaryenlerle röportajlar gerçekleştirildi. Konferansın 2. günü Bölge Komite Başkanlarının sunumlarıyla devam etti.
Bölge organizasyonu gerçekleştiren,
Toplum Birliği kuran Kulüplere teşekkür edildi. Öğleden sonra konuk
konuşmacı Ufuk Tarhan’ın “Fütürist
Yaklaşımla Yükselen Trendler” konuşması ilgi gördü. Dalış Hobi Grubu ve
Deklanşör Hobi Grupları etkinlikleri konuklarımızın eğlenceli zaman
geçirmelerini sağladı. Akşam yemeğinin ardından A Capella Boğaziçi
Konseri beğeni topladı. Konferansın 3. Gününde Kulüp sunumları ve
ödül dağıtımları yapıldı. Rotaryenlerin başarılı Bölge projesi “Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor” projesine katkı sağlayan eşler sahneye çıktılar. Gençlik Değişim öğrencilerin
her sene gerçekleştirdikleri folklör
gösterisi, gelecek Dönem Asamble
ve Konferans sunumları Konferansa
renk kattı. Söke Rotary Kulübü’nün
Zeybek, Mavişehir Rotary Kulübünün “New York New York” , Gündoğdu Rotary Kulübü’nün “Blues Brothers” gösterileri muhteşemdi. Bu sene
dağıtılan ödüllerin ve odalara konan
hediyelerin özelliği hepsinin Mavişehir Rotary Kulübü üye ve eşleri tara-

fından imal edilmiş olmasıydı. Her
ayrıntısı organizasyon Komite Başkanı Işıl Nişli tarafından titizlikle

hazırlanmış olan konferans 11 Mayıs
2013 akşamı çok şık bir Gala gecesi
ile son buldu.

2440. bölgenin konferansından muhtelif resimler
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Tanaka dönemi Lizbon Konvansiyonu ile sona erdi

Lizbon Konvansiyonunun açılış oturumunda bayrak töreninde Türkiye anons edilirken

U

luslararası Rotary’nin
2012-13 döneminin zirvesi olan Konvansiyon,
Portekiz’in başkenti Lizbon’da 2326 Haziran tarihleri arasında neşeli
bir bayram atmosferi içinde gerçekleştirildi. Portekiz’in şirin başkentinde hazırlıklar tamamlanmış ve
dünyanın dört bir tarafından gelecek olan Rotaryenleri beklemektey-

diler. Asırlar önce, Portekizli kaşifler
Lizbon’dan yelken açarak yeni yerleri keşfetmişlerdi. 23 Temmuz Pazar günü ise 225 ülke ve coğrafi alandan Rotaryenler, adeta tüm dünyayı
temsil edercesine 2013 Rotary Konvansiyonunun açılış seremonisi için
Lizbon’un bir barış limanı ilan ettiler.
Barış gün boyunca adeta sahneden inmedi. Döneminin teması ola-

2012-13 Dönemi UR Başkanı Tanaka ve eşi Kyoko(FotoAlyce Henson)
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rak Hizmet Yoluyla Barış’ı seçmiş
olan Uluslararası Rotary Başkanı
Sakuji Tanaka, açılış konuşmasında
barış ve hizmet ilişkisini nasıl oluşturduğunu anlattı. Tanaka, Japon
İmparatoru Hirohito’nun II. Dünya Savaşı’nın sona erdiğini radyoda
açıkladığını hatırlarken, Henüz 6 yaşında bir çocuk olarak olaya fazla anlam veremediğini belirtti. Ama daha
sonra, savaşı kaybettiğimizin farkına
vardık diyen Tanaka, “Japonya o güne
kadar savaşı kazanmak için savaşıyordu. Şimdi ise yeniden inşa etmek için
çalışacaktı. Hep beraber Japonya için,
barışa bağlı bir kimliği oluşturmak durumundaydık” dedi.
Yıllar sonra Yashio Rotary Kulübüne katıldıktan sonra Kendinden Önce Hizmet fikrini öğrendiğini belirten Tanaka, “Rotary sayesinde insanların yaşamlarını daha iyi
yapmaya başladığım farkettim” dedi.
Tanaka, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak ve uluslararası hizmet projelerine katılarak Rotary’nin
her gün barışı oluşturduğunu, dö-

nemi içinde yaptığı seyahatlerde de
Rotaryenlerin barışı oluşturmak için
kullandıkları çeşitli yöntemlere tanık
olduğunu ifade etti. “Lizbon’da Rotary Konvansiyonunda, dünyanın her
kıtasından gelmiş ve daha iyi bir dünya
yaratmaya çalışan insanlarla beraberiz.
Burada aramızdaki farklılıkların ne
kadar anlamsız olduğunu görüyoruz.
Burada gerçekten önemli olan şeye, başkalarının daha iyi yaşamaları ve daha
mutlu olmaları için neler yapmamız
gerektiğine odaklanıyoruz” diyen Tanaka açılış konuşmasını bitirdi.
Tamamı barışa ayrılmış bir toplantı olarak, 2013 UR Lizbon Kon-

Vakfın büyük ödülü Dr. Harminder Singh Dua’ya Vakıf Başkanı Wilkinson tarafından
verildi(FotoMonika Lozinska)

UR Genel Sekreteri John Hewko ve eşi (FotoMonika Lozinska)

vansiyonu, Başkan Tanaka’nın
Rotary’nin barış mesajını çok değişik ve etken bir şekilde yaymaya başlayan bir Rotary kulübü ödüllendirdiği seremoniyle kapandı. “Bu yıl her
Rotary kulübüne toplumunda barışı geliştirmesi için faaliyet göstermeleri için
meydan okudum. Yaptıkları beklentilerimin çok üzerinde oldu ve Barışı geliştirmek için çalışma yapan tüm Rotaryenlere teşekkür ederim” diyen Tanaka, Almanya’nın Villingen-Schwenningen Rotary Kulübü başkanı Ralf
Trautwein’a özel bir ödül verdi. Sözkonusu kulüp, Almanya’nın popüT E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 3 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 25

ler orkestralarından Marco und die
Elfenbande’ye ulaşarak gençlere barışın önemi ve Rotary’nin barış için
yaptıklarını anlatan bir şarkı bestelemelerini ve bunu kaydetmelerini sağladı. Oturum boyunca arka planda
çalan bu şarkı, Almanya’da okul çocuklarına CD olarak dağıtıldı.
Bölge guvernörleri 50 projeyi de
ödül için önermişti. Bunlardan üç tanesi Tanaka tarafından özel olarak
ödüllendirildi. Kolombiya’nın 4270.
bölge ve Venezuela’nın 4380. bölgesinin düzenledikleri barış forumu;
ABD’nin 6780. bölge Tennessee eyaleti Rotary kulüplerinin organize ettikleri forum ve 2440. bölgemiz tarafından organize edilen “Hasretin İki
Yakası” adlı Türkiye ve Yunanistan’ın
mübadele günlerini yansıtan, kısa
film yarışması, fotoğraf sergisi ve klasik müzik konseri bu özel ödüle layık
görüldüler.
Katılımcılar ilk kez olarak da
“Lizbon Barış Deklarasyonu”nu görme fırsatını elde ettiler. Bu deklarasyon, geçmiş dönem içinde Berlin,
Honolulu ve Hiroshima’da düzenlenen Global Barış Forumları esnasında kabul edilen deklarasyonların tamamlayıcısı oldu.
Kapanış oturumunda UR 201314 başkanı Ron Burton ve ailesi takdim edildi. Burton, Rotary’nin Çocuk Felcine Son kampanyasında gerçekten sona yaklaşılırken ve Vakıf
için yeni bir dönemin başlangıcında
Rotaryen olmanın ne kadar heyecan
verici olduğuna değindi ve önümüzdeki yılın Rotary için en güzel yıllardan biri olacağına inandığını söyledi. “Maraton koşusuna katılmış olan
herkesin size söyleyeceği gibi, yarış ne
kadar zor ve uzun olursa, varış çizgisi gözüktüğünde duyulan gurur o kadar büyük olur ve onu geçmek azmi o
kadar artar. Bu nedenle, bizler Rotaryen olarak, Geleceğin Vizyonu olarak
adlandırdığımız Vakfın yeni bağış yapısıyla, kulüplerimizde çok daha yük-

2013-14 Başkanı Ron D. Burton ve eşi Jetta

sek hedefler koymalıyız” diyen Burton,
yeni planın Rotary hizmetinde daha
büyük ve sürdürülebilir hedefler içeren yeni bir düşünce yapısı gerektirdiğini belirtti.
Kapanış oturumunun başlarında, delegeler 2014-15 dönemi UR
Başkanlığına aday olan Tayvan’ın
Taipei Rotary Kulübünden Gary
C.K.Huang’ın adaylığını kabul ettiler. Adaylığı kabul konuşmasında
Huang, Rotary’nin kendisine ülkesinin sınırları dışında da hizmet etme
fırsatı verdiğini söyledi.
Çarşamba günü yapılan dördüncü
oturumda, katılımcılar Cause Centric Productions kurucusu Céline Cousteau, Jane Goodall Enstitüsü kurucusu ve BM Barış Elçisi Jane Goodall

ve Free The Children and Me to We
adlı krumun kurucularundan Craig
Kielburger’i dinleme fırsatını yakaladılar. Üç konuşmacı da işin içine girmek ve başkalarını da eylem yapmaya
motive etmek konularına değindiler.
Her konvansiyonun sonunda olduğu gibi, bu konvansiyon da kapanırken, bir yıl sonra yapılacak
olan konvansiyonun ön tanıtımı yapıldı. 2014 yıl UR konvansiyonu
Avustralya’nın ünlü şehri Sydney’de
gerçekleştirilecek. Ünlü Opera binası, yeşillikler içinde bir yaşam ve vahşi
bir tabiatın birarada olduğu bu güzel
şehirde Rotary Konvansiyonuna katılınır. Şimdiden bu güzel fırsatı kaçırmamak için hazırlıklarınızı yapmanızı öneriyoruz.

Lizbon’da Türk Rotaryenler, eski bir kayığın önünde
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Sevgi üstüne ve Rotary
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü
Sevgi dediğin yüreğinde sıcaklığını hissettiğin olumlu duygu…

yorum.

Görüyoruz ki o bilge insan; dil, ırk, din,

Ben sevgi deyince; 13. yüzyıl ozan-

mezhep, renk farkı gözetmeksizin tüm insan-

Sevgi dediğin kanımızın kaynadığı, ruhu-

ları Yunus Emre ve Mevlana’yı anımsarım.

lara kucağını açmış, sevgi yumağı oluştur-

muzun okşandığı güzel duygu. Elbette ki

Anadolu’daki karışıklık döneminde, kardeşin

muştur. Yüce Tanrı’nın bağışlayıcı duygusuyla

sevgi güzeldir yaşamasını bilene. Sevgi son-

kardeşe düşman olduğu yıllarda uzun soluklu

günah ve kusurlara hoşgörülü olmuş. Yaşamı

suzdur yaşatmasını becerene. Sevgi dediğin

bu iki insan yüreklerini ortaya koymuşlar-

boyunca kadınlarımızı aşağılayıcı davranışlara

şarap gibidir içmesini bilene…

dır. Ulusumuzun yürek dolu sevgisiyle kendi

karşı çıkarak onların yüceliğini dile getirmiş-

Gerçekten sevgi yüce bir duygu, boyutu

yüreklerini birleştirmişlerdir. Sevgili Yunus,

tir. Beşeri aşkla ilahi aşkı birleştiren Mevlana

geniş soyut bir kavram. Canlının oluşumu ile

elinde asası, yüreğinde sevgi, beyninde bil-

halktan aldığı zengin malzeme ile kendi kül-

yaşıttır sevgi. İnsanın insanı sevmesi, insanın

gelikle toplumunun içine girmiş ve onlara

türünü birleştirerek toplumunu sevgi yuma-

diğer varlıkları benimsemesi ve ilgi gösterme-

kardeşliği, dostluğu ve sevgiyi aşılayan deyiş-

ğında bütünleştirmek istemiştir.

si ulaşılması zor bir biçim…

ler sunmuştur.

İlkçağın ünlü bilgini Empodokoles
“Bütün varlıkları birleştiren sevgidir.” diyor.

Bir kedinin yavrusunu, bir köpeğin sahibini sevmesini bilmem gözlediniz mi? Ne

“Bir hastaya vardın ise

Evren üzerinde sevmeyi ve sevilmeyi dileyen

farkı var ki insanlardan? Onların içinde de

Bir içim su verdin ise

ve dillendiren tek varlık insandır. İnsan sevgi-

sevgi vardır.

Yarın orda karşı gele

si, insanları birleştirmeye, sanat sevgisi yarat-

Hak şarabın içmiş gibi.”

maya, bilim sevgisi arayıp bulmaya yönlendi-

Ozanlar yazdıkları şiirlerinde, yazarlar da

rir. Bu da bize gösteriyor ki tüm uygarlıkların

yazdıkları roman ve öykülerinde yüreklerindeki sevgiyi dışa vurmuşlardır tarih boyunca.

Doğanın kendi yasası inkâr edilemez.

Halk öykülerimizde, masallarımızda, mani-

Her canlının kendini koruma ve zararlardan

“Yaşam bir insanı sevmekle başlar.

lerimizde, kısaca toplumlar, içlerindeki bu

kaçma çabasından sonra, canlının kendi cin-

İçinde bulunduğumuz evreni ortaçağ

güzelliği kendi verimlerinde aktarmışlardır

sine beslediği sevgi içgüdüsel bir olgudur.

karanlığından çekip çıkaran ve aydınlığa

insanlara ve kendilerine. Bir çocuk masalını

Onun için Yunuslar toplum birliğini sağlayıcı

kavuşturan oluşumların başında sevgi var-

düşünün, sonuç mutlaka güzele bağlanmıştır.

en büyük öğenin sevgi olduğuna inanmış ve

dır.” diyor Sait Faik bir eserinde.

O toplumun hatta o köyün, kentin, kasabanın

onu her ortamda dile getirmişlerdir.

insanları içlerindeki sevgilerini ne güzel aktarmışlardır halk verimleri ile.
Ben bir şiirimde diyorum ki:

1207-1273 yıllarında yaşayan Mevlana,

temelini sevgi oluşturur.

“Bir kez gönül kırdın ise

hoşgörüyü, sevgiyi dile getirmiştir ciltlerce

Bu kıldığın namaz değil.

Mesnevi’sinde.

Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil.”

“Sevgi hazinedir bitmez
Yaşanmayınca bilinmez
Yücedir sırdır görünmez
Onu tadan bizde kalsın.”

“Yine de gel!…Yine de gel!.. Ne olursan ol,
yine de gel!..
Hıristiyan, Mecusi, putperest olsan da gel!..

Rotary’nin kurucusu Paul Harris de bir asır

Bu bizim dergâhımız umutsuzluk dergâhı

önce bu büyük kuruluşu sevgi üzerine kurmadığını kim söyleyebilir ki

değildir
Doğru dediğime inanıyorum. Onu yaşamamış, yaşatmamış bir insandan bu yüce
duyguyu beklemek yanlış olur diye düşünü-

Yunus Emre

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine
gel!..”
❏❏❏
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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 dokuz direktör ve gelecek dönem başkanı 1 Temmuz’da göreve başladılar.

Gary C.K.Huang
Taipei, Tayvan
Gelecek dönem başkanı Gary C.K.Huang,
halen Wah Lee Industrial şirketi ve
Panshsin bankası danışmanlığını yapmakta. 1976 yılından beri
Rotaryen olan Huang,
UR’de Başkan Yardımcılığı, direktör, Rotary Vakfı Mütevellisi, Uluslararası Asamble grup tartışma lideri, Görev
Gücü üyelik ve koordinatörlüğü, komite
üyelik ve başkanlığı, bölge guvernörlüğü
görevlerinde bulundu. “Finding Solutions,
not Excuses” adı ile yayınlanan kitabında iş
ve Rotary hayatındaki tecrübelerini kaleme
aldı. Ülkesinde İçişleri Bakanlığı tarafından
Toplum Üstün Hizmet ödülü ile taltif edilen
Huang, UR Kendinden Önce Hizmet Ödülü,
Başkan Takdirnamesi, ve Rotary Vakfı Üstün
Hizmet ve Seçkin Hizmet ödüllerinin sahibi.

Celia Elena Cruz de Giay
Arrecifes, Arjantin
Serbest Gazeteci ve
eğitimci olan Celia
Giay, Arjantin’in Resmi Bölge Dergisi
Vida Rotaria’nın editörü. Giay Agropecuaira adlı bir tarım ve
hayvancılık şirketinin
başkan
yardımcısı
olan Celia, 1994 yılından beri Rotaryen. Başkan temsilciliği, Yıllık Fon stratejik danışmanlığı, bölge Vakıf Koordinatörlüğü, UR Eğitim
Liderliği ve Bölge Guvernörlüğü görevlerinde bulundu. Kendisi ve eşi Luis, Vakıf Benefaktörü ve Büyük Bağışçıları arasında yer alıyorlar Giay, Vakıf Seçkin hizmet ödülü ve
Uluslararası Rotary Kendinden Önce Hizmet
ödülü sahibi.

Mary Beth Growney Selene
Madison West Towne-Middleton
Wisconsin ABD

şirketin kurucusu ve başkanı. Avukatlık dışında Arbitrasyon konusunda çalışan Mary
Beth, Wisconsin Eyalet Barosu Müşteri Güvenlik Fonu Üyesi.
Haiti’nin
Başkenti
Por t-au-Prince’teki
çocuklara destek sağlayan What if? vakfında aktif görev yapmakta. 1987 yılından
beri Rotaryen olan
Growney Selene, UR
Başkan Temsilciliği, Daimi Fon Ulusal Danışmanlığı, Yıllık Fon Stratejik Danışmanlığı,
bölge Rotary Vakfı Koordinatörlüğü, UR Eğitim Liderliği, Yasama Konseyi Temsilcilği ve
Bölge Guvernörlüğü görevlerinde bulundu.
Vakıf Üstün Hizmet ve Seçkin Hizmet ödülü
sahibi olan Selene ve eşi Alan, Rotary Vakfı Büyük Bağışçıları arasında yer almakta ve
aynı zamanda Bequest Society üyesi.

Seiji Kita
Urawa East, Japonya
Shinken
Company
Ltd.’nin CEO’su olan
Seiji Kita, Saitama Ticaret ve Sanayi Odası
İcra Komitesi Başkanı.
Saitama Bölgesi Atletizm Derneği Başkan
yardımcısı ve Genç
Sumo Konseyi Başkanı görevlerini de yürüten Kita, 1982 yılından
beri Rotaryen. Uluslararası Rotary’de Vakıf
Koordinatörlüğü, UR Başkan Temsilciliği, komite başkan yardımcılığı ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulunmuş olan Kita,
Vakıf Üstün Hizmet ve Seçkin Hizmet ödülü
sahibi. Seiji ve Nobuka Kita Endowment
Fonu kurucusu olan Kita, Rotary Büyük Bağışçıları arasında yer alıyor. Kita aynı zamanda Rotary Vakfı Bequest Society, Paul Harris
Society ve Arch C. Klumph Society üyesi
olarak Rotary’ye katkıda bulunmuş bir sanayici olarak tanınıyor.

Mary Beth Growney Selene, Ryan Signs adlı
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Holger Knaack
Herzogtum Lauenburg-Mölln, Almanya
Holger Knaack, bir
emlak şirketi olan
Knaack KG’nin 1993
yılından beri ortağı.
Daha önce, Knaack
Enterprises Fırınlarının ortak ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Karl Adam Vakfı başkan yardımcılığı görevini de yürütmekte. 1991 yılından beri Rotaryen olan Knaack,
UR Başkan temsilciliği, Yasama Konseyi Temsilciliği, Zon Koordinatörlüğü, UR Eğitim Liderliği ve Bölge Guvernörlüğü görevlerinde
bulundu. Knaack aynı zamanda tüm Alman
Rotary Bölgeleri için Bölgelerarası Gençlik
Değişim Programının da başkanlığını yaptı.

Larry A. Lunsford
Kansas City-Plaza, Mo., ABD
Larry A. Lunsford,
Bernstein-Rein Reklamcılık şirketi başkan
yardımcısı ve Baş Mali
Görevlisi. Truman Eyalet Üniversitesi Ulusal
Mezunlar
Derneği
eski başkanı ve Heart
of America Epilepsi
Vakfı eski saymanı. 1991’den beri Rotaryen
olan Lunsford, UR Başkan Yardımcılığı, Enstitü Başkanlığı, Vakıf Bölge Koordinatörlüğü,
Rotary Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası Asamble eğitim liderliği ve bölge
guvernörlüğü görevlerinde bulundu. 1982
yılında Elçilik bursiyeri olarak Avustralya’da
bulundu. Rotary Vakfı Seçkin Hizmet ödülü
ve UR Kendinden önce Hizmet ödülü sahibi.

P.T.Prabhakar
Madras Central, Hindistan
P.T. Prabhakar, sistem
mühendisliği ve Siemens motor ve programlanabilir kontrolların pazarlamasını
yapan P.T.Power Gear
Ltd. şirketinin yöneticisi. Rotaryenler tarafından desteklenen
ve Chennai’de bulunan bir kan bankasının
kurucusu ve proje başkanı. 1983 yılından
beri Rotaryen olan Prabhakar, UR eğitim lideri, Vakıf bölge koordinatörü, komite ve
görev gücü üyeliği, UR Başkan temsilciliği ve
bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu.

Steven A. Snyder
Auburn, California, ABD

Michael F. Webb
Mendip, İngiltere

Sang Koo Yun
Sae Hanyang, Kore

1986 yılından beri
Gold Rush Chevrolet
Subaru başkanı olan
Snyder, Kalifornia Yeni
Otomobil
Satıcıları
Derneği ve bir hastane vakfının eski başkanı. İki bankanın da
kurucusu. 1980’den
beri Rotaryen olan Snyder, Başkan temsilciliği, zon koordinatörlüğü, vakıf bölge asistan
koordinatörlüğü, eğitim liderliği ve bölge
guvernörlüğü görevlerinde bulundu

Michael F. Webb, serbest
muhasebeci.
Yerel ve ulusal çeşitli
hayır kurumlarında
sayman ve mütevelli
olarak da görev yapıyor. 1976 yılından
beri Rotaryen olan
Webb, RIBI’de başkanlık görevi, UR’de komite üyeliği ve başkanlığı, başkan temsilciliği, 3-H bağışları koordinatörü, eğitim lideri ve bölge guvernörü
görevlerinde bulundu.

1985 yılından beri mimari malzemeler ve
mühendislik firması
Dongsuh’un başkanlığını yapan Koo Yun,
1987 yılından beri Rotaryen. UR’de Geleceğin Vizyonu eğitmeni, Reach Out to
Africa Komite üyeliği, eğitim liderliği bölge
guvernörlüğü görevlerinde bulundu. 9 ve
10 A zonları Moğolistan’ı Yeşil Tutalım Proje
komitesinin de başkan yardımcısı.

Mütevelli Heyetine beş yeni atama
UR Yönetim Kurulu Başkanı Ron D. Burton, 15
kişilik Rotary Vakfı Mütevelli Heyetine üç yeni üye
atadı. 1 Temmuz’da göreve başlayan üyeler, 4 yıl
için atandılar.
Monty J. Audenart
Red Deer East Rotary Kulübü,
Alta., Kanada
Dişçi olan Monty J. Audenart, Pierre Fauchard
Dişçilik Akademisi ve Uluslararası Dişçilik Akademisi üyesi. Red Deer Senfoni Orkestrası kurucusu ve ShelterBox Kanada’nın direktörü.
Kraliçe’nin Altın Jübile Madalyası ve
Belediye’nin gönüllü seçkin hizmet ödülü sahibi. 1987 yılından beri Rotaryen olan Audenart,
UR Başkan Yardımcılığı direktör, UR İcra Komitesi üyeliği, Uluslararası Asamble moderatörlüğü ve moderatör yardımcılığı, UR eğitim liderliği, UR Bölge üyelik koordinatörlüğü, Üyelik zon koordinatörlüğü ve bölge guvernörlüğü
görevlerinde bulundu. Dişçi Gönüllüleri adlı Rotary Eylem Grubunun
kurucusu olan Monty ve eşi Liz, Büyük Bağışçılar arasında ve aynı zamanda Rotary Vakfı Bequest Society üyesi.

üyeliği ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu. 2004 yılında
bölgesini Yasama Konseyinde temsil etti. Bajat, UR Kendinden Önce
Hizmet ödülü, Rotary Vakfı Seçkin Hizmet Ödülü ve Üstün Hizmet
ödülü sahibi. Eşi Helen ile Büyük Bağışçılar arasında bulunan Bajat,
aynı zamanda Benefaktör ve Rotary Vakfı Bequest Society üyesi.

Kalyan Banerjee
Vapi Rotary Kulübü,
Hindistan
Kalyan Banerjee, Bangladeş’te United Phosphorus şirketinin ve United Phosphorus Ltd. ve
Uniphos Agro Industries Ltd. Başkanı. American Chemical Society ve Hindistan Kimya Mühendisleri Enstitüsü üyesi. Aynı zamanda Hindistan Sanayi Gujarat Bölgesi Konfederasyonunun başkanlığı görevinde bulunmuş. 1972 yılında Rotaryen olan Banerjee, UR Başkanlığı,
direktör, Vakıf mütevellisi, UR İcra Komitesi üyeliği, Uluslararası Asamble grup tartışma lideri, görev gücü başkanlığı,
bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu. Hindistan’da Rotary Vakfı
başkanlığı yaptı. Rotary Vakfı’nın Üstün Hizmet Ve Seçkin Hizmet
ödüllerinin sahibi. Eşi Binota ile Büyük Bağışçılar arasında bulunan Banerjee, aynı zamanda Vakfın Bequest Society üyesi.

Noel A. Bajat
Abbeville Rotary Kulübü,
Louisiana, ABD
Noel A. Bajat, Abbeville Building and Loan mali
kurumunun başkanı ve CEO’su. Sivil toplum
kuruluşlarının bir çoğunda icra seviyesinde görev almış. 1976 yılından beri Rotaryen olan Bajat, UR Başkan Yardımcılığı ve direktör, bölge
Rotary Vakfı Koordinatörlüğü, UR Başkan temsilciliği, Daimi Fon ulusal danışmanlığı, UR Eğitim Liderliği, görev gücü zon koordinatörü ve
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KULÜPLER’DEN HABERLER
ve ana okuluna gidemeyen çocukları 1. Sınıfa hazırlamak için yaz okulu açtıklarını belirterek “Çocuklarımıza resim, müzik, beden eğitimi, yaratıcı drama dersleri vereceğiz. Bunlara ilave olarak da hafta sonları sinema, havuz gibi eğlenceli aktiviteler de düzenleyeceğiz”
dedi. Yaz okulunun ilk gününde öğrenci sayısının 40’ı bulduğunu ifade eden İzgeren
çevre ilçe ve semtlerden de okul öncesi eğitim almak isteyen öğrencileri yaz okuluna
beklediklerini söyledi. İzgeren okullar açılıncaya kadar yaz okulu eğitimlerinin devam
edeceğini belirtti.

Bandırma RK’nden Hem Eğitim, Hem Ramazan Desteği

B

andırma Rotary Kulübü,Toplum Birliği olan Şehit Bedir Karabıyık Okulunda
Ayşegül Erşen’in sunumuyla “Su Kullanımı ve Hijyen” konulu bir eğitim verdi.
İlgiyle izlenilen eğitim sonrası, okul yönetiminin tespit ettiği 30 aileye Ramazan ayına
özel gıda kolileri dağıtıldı.

Demirtaş Rotary ve Interact Kulüpleri Okul Boyadı

D

emirtaş Rotary ve Interact Kulüpleri Toplum Birlikleri Demirtaşpaşa Ortaokulunun dış cephesini boyadılar.

Çakabey RK Disleksi Projesinin Valilik protokolünü
imzaladı

Gökdere RK Toplum Birliği Okulunun çeşmesini yeniledi

akabey RK İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Abdülkadir Yıldız’a Disleksi projesi ile ilgili ziyarette bulundular. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenci, veli ve
öğretmenlere yönelik Disleksi’nin tanıtılması ve farkındalığın arttırılması amacıyla hazırladıkları protokolü imzaladılar ve Valilik oluru yazısını aldılar.

ökdere RK Toplum Birliği kapsamında faaliyet gösterdiğimi Karapınar Mahallesindeki İlkokulun bahçesinde bulunan ve bakımsızlığı nedeniyle öğrencilerin
kullanamadığı bahçedeki çeşme bakım yapılarak öğrencilerin kullanımına sundu.
Gökdere Rotary kulübü, geçen dönemin bu son projesi ile Rotary’nin odak konularından olan temiz su temin etme konusunda bir proje gerçekleştirmiş oldu.

Ç

G

toplantı düzenledi
Ege Rotary’den ana sınıfı öğrencilerine yaz okulu

E

ge Rotary Kulübü maddi durumu yetersiz olup ana okuluna gidemeyen çocukları 1. Sınıfa hazırlamak için yaz okulu açtı. Ege Rotary Kulübü Başkanı Murat
İzgeren Toplum Birliği Okulu olan Günaltay İlkokulunda maddi durumu yeterli olmayan
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Göztepe
RK,
Toplumsal
Olaylar
ve Rotary
konulu
ortak

Temmuz günü İzmir Hilton Oteli’nde Göztepe Rotary Kulübü evsahipliğinde
“Toplumsal Olaylar ve Rotary Konulu” bir iftar toplantısı düzenlendi. İzmir’deki
13 Rotary Kulübünün ortak toplantısı şeklinde düzenlenen toplantıya 26 Kulüpten Rotaryenler katılmışlardır. Moderatörlüğünü Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ve Halkla İlişkiler
Komitesi Başkanı Nedim Atilla’nın yaptığı toplantıda söz alan Rotaryenler konuya ilişkin
görüşlerini ifade ettiler.
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yılında Türkiye Yelken Federasyonunun içinde olduğu bir yarış haline gelecek” dedi. Lazer,
optimist ve katamaran branşlarında 58 yelkencinin yarıştığı yarış sonunda dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi.

Anfitiyatro basamakları seramikle döşeniyor

G

öztepe Rotary Kulübü, Güzelyalı parkının içindeki anfi tiyatronun basamaklarına seramiklerle mozaik çalışması yapıyor. Yolu düşen, benimde yapıştıracağım bir seramiğim olsun diyen herkes projeye katılmaya davet ediliyor. Projenin 1. etabı
Anfitiyatronun seramiklerle kaplanması, 2. etap (Ekim ayında); engelli çocukların yapacağı seramik çalışmalarının anfinin duvarlarında hazırlanan yerlere montajını içeriyor.

Gündoğdu RK’nün Yelken’de 13. Yıl gururu

G

ündoğdu Rotary Kulübünün geleneksel hale getirdiği yelken yarışlarının 13. sü
düzenlendi. Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Banu Şahinoğlu yelkeni seçmelerinin nedenini, “ yelken gençlerin hızlı ve doğru karar alabilmelerini tek başına bu kararlarını uygulamalarını, ailelerinden bağımsız düşünebilmelerini sağlayan, sorumluluklarını
ve özgüvenlerini arttıran bir spor dalı” şeklinde açıkladı.
13 yıl önce Gündoğdu Rotary Kulübü kurulduğundan bugüne kadar bu yarışmaları
düzenlediklerini belirten kulübün ilk başkanı ve projenin mimarı Gülfem Perçin de “2001
yılında biz bu projeye başladık. 2001-2004 yılları arasında federasyon yarışı olarak yapıldı.
Çeşme Yelken Kulübünde ve 3 senedir de Çeşme Altınyunus’ta TRW Yelken Kulübü ile yarışları gerçekleştiriyoruz. Federasyon yarışlarını da bu yarışlara dahil edeceğiz. 2013-2014

Evde bakıma 3 yeni yatak

R

otary 2440 bölge federasyonunun ilk etkinliğini Güzelyalı Rotary Kulübü gerçekleştirdi. Güzelyalı Rotary Kulubü 2013-2014 dönem başkanı Haluk Gezmez
geçen dönem başkanı Cüneyt Tuğrul ile 4 bin dolar değerindeki 3 adet hasta bakım
yatak ve karyolasını Sağlık Bakanlığı’na bağlı Evde Sağlık Hizmetleri birimine bağışladı.
Sağlık Bakanlığı İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Bölümü, toplumda halk sağlığına yönelik çok temel ihtiyaçlardan biri olan yaşlı ve bakıma muhtaç
olan yaşlıların evde temel bakım hizmetlerinin karşılanması, ailenin eğitilmesi, hastanın
ve ailenin sosyal haklarının verilmesi konusunda hizmet veriyor.
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi İl Koordinatörü Hamiyet Aydın Ateş, İzmir’de 4 bin
794 adet tam yatağa bağımlı olduğunu belirterek “Hastalarımızı ayda bir kez ziyaret ediyor ve taleplerini alarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aile hekimlerimizin ziyaret ettiği
hastalarımızı eğer aile hekimi isterse uzman doktorun görmesi için hastaneye sevk ediyor.
Hastanede konsültasyonu sağlanan hastaların ihtiyaçları doğrultusunda talepleri karşılanıyor. Biz EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ Birimi olarak Sivil toplum kuruluşlarının her türlü desteğine açığız ve Güzelyalı Rotary Kulübüne de bu anlamlı bağışları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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Karia RK En İyi 32 Satranç Turnuvası Tamamlandı

B

odrum Karia Rotary Kulübü “En İyi 32” Temmuz Ayı Satranç Turnuvası 13-14
Temmuz 2013 tarihlerinde Bodrum Belediyesi Kadın Danışma ve Eğitim Merkezinde toplamda 25 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Yeşil RK’nden Ramazan Erzak Paketleri

R

otary kulüplerimizin Türkiye genelinde Ramazan ayı boyunca yaptıkları faaliyetler arasında, çeşitli kurumlara ve ihtiyacı olan toplum kesimlerine erzak
dağıtımı da yer alıyor. Bu kapsamda, Bursa Yeşil Rotary Kulübü Ramazan münasebetiyle
Ayten Bozkaya spastik çocuklar derneğinde ramazan erzakları dağıttı.

Agora RK’nden Dönemin
İlk Meslek Edindirme
Kursu

E

Konak Rotary kulübü ana sınıfı tefriş etti

K

onak Rotary Kulübü, İzmir’in Buca İlçesinde yer alan Buca Şerife Bacı İlkokulunun Ana Sınıfını yeniden düzenledi ve sınıfın bir bölümüne de Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ile ilgili bir köşe oluşturdu.

Urla RK Eşli Bağış Açılış Töreni Gerçekleşti

D

ünyanın Karbon salınımı en düşük köyü olan Urla Kadıovacık Köyünde Urla
Rotary Kulübü tarafından yaptırılan köy çeşmesinin ve çeşmeye su sağlayan su
deposu tesisinin açılışı törenle yapıldı. Güneş enerjisi panelleriyle çalışan tesis sayesinde
köyün karbon salınımı daha da düşecek.
Urla
Kadıovacık
Kö y ü ’n ü n
5 yıllık kalkınma planı
çerçevesinde gerçekleştirilen
projeye Urla Rotary Kulübünün yanısıra Hindistan Bangalore Contenment Rotary Kulübü
de katkıda bulundu. 17 bin dolara mal olan köy çeşmesi ve su deposu tesisinin açılışında
konuşan Urla Rotary Kulübü Başkanı Tayfın Eyiel “Bu projeyi gerçekleştirmiş olmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. Projenin oluşmasında katkıda bulunan herkese çok teşekkür
ederim” dedi.
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ngelsizmir çatısı altında, İzmir
Büyükşehir Belediyesi, İzmir
Uluslararası Kukla Günleri ve Agora Rotary Kulübü’nün işbirliği ile gerçekleştirilen, engelliler için kukla yapımcılığı
meslek edindirme kursunun ön kayıtları başladı. Ücretsiz olan kursa 16 - 30
yaş arasında, kukla yapımcılığına uygun 20 engelli kabul edilecek. Müracaat 5 Ağustos 2013 tarihine kadar mesai
saatleri içerisinde 0232.293 10 86 nolu
telefona ya dawww.engelsizkongre.org/Pages/engelsizkukla.aspx adresindeki formu
doldurarak yapılabilir.

Bursa Rotary Kulüplerinden Her Gün 300 Kişiye İftar

K

aragöz Rotary Kulübü’nün ilk olarak geçen yıl, Bursa’daki bazı Rotary kulüplerinin ve bazı Rotaryenlerin katkılarıyla hayata geçirdiği Ramazan İftarları bu yıl
da başlamıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki hastaların yakınlarının ve Uludağ
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Türk Rotary’sinin 3 Bölgesi, geleneksel Anıtkabir Ziyareti’ni kalabalık bir katılımla gerçekleştirdi

T

ütk Rotary’sinin 2420, 2430 ve 2440. bölgeleri geleneksel olarak dönemin
başlangıcında yaptıkları Anıtkabir ziyaretini, bu yıl da kalabalık bir katılımla
gerçekleştirdi. Ankara Tandoğan Rotary kulübü evsahipliğinde gerçekleşen ziyarete,

Üniversitesi öğrencilerinin yararlandığı iftarlar yine Uludağ Üniversitesi rektörlüğü arkasındaki alanda ve Demirtaş Rotary Kulübü, Nilüfer Rotary Kulübü, Osmangazi Rotary
Kulübü, Tophane Rotary Kulübü ve Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü katkılarıyla yapılmaktadır. Etkinlik kapsamında tüm Ramazan ayı boyunca her akşam 300 kişiye iftar yemeği
verilecektir.

her üç bölgeden başta bölge guvernörleri olmak üzere bölge görevlileri, Rotaryenler
ve eşleri katıldılar. Ziyaret, dönemin başlamasının hemen ardından 6 Temmuz günü
gerçekleştirildi.

manın en güzel örneklerinden oluşturan Ramazan çadırında Ordu insanına iftar yemeği
vermekten mutlu olduklarını ifade etti. Bu organizasyonun yapılmasına katkıda bulanan
herkese teşekkür etti.

Ordu Rotary Kulübü geleneksel iftar yemeğini Ordu
Belediyesi iftar çadırında verdi.

O

rdu Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle Tayfun Gürsoy Parkında kurulan iftar çadırında 24 Temmuz 2013 tarihinde verilen yemeğe Rotary
Kulübü sponsor oldu. Yaklaşık olarak 1500 kişinin iftar açtığı çadıra, Ordu Rotary Kulübü
Başkanı Hakan DUMAN ve Ordu Rotary Kulübü yönetim kurulu üyeleri iftarı vatandaşlarla birlikte açtılar.

Bornova Rotary’den Dokuz Eylül’e cihaz

B

Başkan Hakan Duman, Ordu Rotary Kulübünün her zaman hizmet için var olduğunu, Toplumsal olarak birlik ve beraberlik ön plana çıktığı bu önemli günlerde dayanış-

ornova Rotary Kulübü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Ana Bilim Dalı yararına Sabancı Kültür Sarayı’nda “Türkiye Renkleri Ulusal Egemenlik Napoliten’den Türkülere” adıyla gerçekleştirdiği konserden elde edilen gelirle Down
Sendromlu çocukların daha hızlı teşhis ve tedavisinde kullanılacak cihazı alarak hastaneye teslim etti.
Cihaz teslim töreninde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Derya Erçal ilk kez bir sivil toplum kuruluşundan böyle
bir yaklaşım gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Teknoloji çok hızlı geliştiği ve
çok hızlı değiştiği için her türlü teknolojik yeniliklerin devletin katkısıyla yapılmasının
zamanımızda artık giderek zorlaştığını ifade eden Prof. Dr. Murat Erçal, “Bir şekilde sivil
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toplum kuruluşlarının buna destek vermesi bizim gibi ülkeler açısından çok gerekli. Teknolojileri kısmen de olsa yenileyebilmek için böyle bir desteğe gerek duyduğumuz için laboratuvarımızın araştırma ağırlıklı bölümünde teknolojisi biraz daha eskiyen cihazları yeni bir
cihaz ile takviye etmiş olduk. Bu bize daha hızlı, daha çok sayıda hasta bakma imkanı ve
hastalara daha kısa sürede cevap verebilme imkanı tanıyor” diye konuştu.
Cihazın gen düzeyindeki araştırmalar için ihtiyacımız olan DNA parçalarını, hücre
içerisindeki kalıtsal bilgi parçalarını çoğaltmaya yaradığını söyleyen Prof. Dr. Erçal, “Yeni
teknoloji olduğu için daha kısa süre içerisinde ve aynı anda daha çok hastanın testini çoğaltabilme imkanına kavuşmuş olduk. Eskiden aynı anda 10 hasta çalışabiliyorsak şimdi
80-90 hastayı çalışabiliyoruz. Bu nedenle süratimiz arttı. Her türlü genetik hastalık için bu
cihazı kullanabiliyoruz” diyerek Bornova Rotary Kulübüne tüm hastalar ve kurum adına
teşekkür etti.

Didim Rotary Kulübü üyeleri, bu etkinliğe katkı yapan Karadeniz Ekmek fırınına,
Didyma Ekmek fırınına, Ekin Ekmek fırınına ve Güroğlu Ekmek fırınına teşekkür ettiler. İlk iki gün sonunda fırınlara ekmek bağışı yapan kişi sayısı 375 olurken, askıdan ekmek alanların sayısı da 191 oldu.

Didim RK yeni doğan bebek ziyareti

D

idim Rotary Kulübü üyeleri, Akbük Belediyesi ve Söke Özel Hospital hastanesinin katkıları ile 13 Temmuz Cumartesi günü Akbük belediyesi önünde buluşup yeni doğan 13 bebeği evlerinde ziyaret etti. Bu etkinlikte kulübün sosyal sorumluluk
projelerinde her zaman destek veren Özel Uluslararası Söke Hastanesi Çocuk Sağlığı uzmanı Uz.Dr.Şakir Apaydın tarafından bebeklerin muayeneleri yapıldı. Söke Özel Hospital Hastanesi Hastane Müdürü Cengiz Bayar ailelere çocukların iki yaşına kadar ücretsiz
muayene kartlarını dağıttı. Ayrıca Akbük Belediyesince bebeklere verilmek üzere hazırlanan hediye paketleri de bebeklerin ailelerine teslim edildi. Yıldırım Ünlü Eczanesi’nin,
Deka Petrol’ün, Akgüller Marketin, Akbüklü yardımseverler Tuğçe Demirbaş, İlkay Karamanlıoğlu, Yasemin Ünlü’nün de destek verdiği bu proje kapsamında Akbük Belediye
Başkanının eşi Av. Nesrin Sandalcı ve Rotary Didim Kulübü Başkanı Pınar Kısa, yaptığı
konuşmalarda sosyal sorunluluk projelerinin devam edeceğini, özellikle Akbük’de çok
güzel projelerle çok yakında yeniden biraraya geleceklerini açıkladılar.

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Çevre Haftası etkinliği
İstanbul Göztepe RK dönemin ilk etkinliğini gerçekleştirdi

İ

stanbul Göztepe Rotary Derneği bu senenin ilk etkinliğini proje ortağımız olan
“ Engelli Spor Akademisi Derneği” ile birlikte gerçekleştirdi. Ramazan ayı nedeniyle dernek bünyesinde bulunan 88 engelli aileye gıda yardım paketleri yapılan bir
törenle dağıtıldı.

D

okuz Eylül Rotary Kulübü, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Limontepe
Saadet Onart İlkokulunda düzenlediği etkinliklerle ana okul ve 1. Sınıf öğrencilerine diş bakımı, su ve enerji tasarrufu eğitimi verdi. Ana Okulu ve 1. Sınıfta okuyan
220 öğrenciye diş macunu, diş fırçası, diş bakım broşürleri ve diş bakımı hakkında hikaye
kitabı dağıtan Dokuz Eylül Rotary Kulübü ayrıca diş doktorları vasıtasıyla da sınıfları tek
tek gezerek diş bakımının gerekliliğiyle ilgili öğrencilere faydalı bilgiler verdiler.
İkinci etkinlikte ise EGESİS firmasından Çevre Mühendisi Ebru Yağcı, Çevre Haftasıyla ilgili yaklaşık 100 öğrenciye su, enerji tasarrufu ve katı atıkların geri dönüşümü ile
ilgili çizgi filmlerle desteklenmiş bir seminer verdi.

Didim Rotary kulübünün “Askıda Ekmek Var” projesi

D

idim Rotary ve Rotaract Kulüpleri Ramazanın ilk gününde ‘’Askıda ekmek var’’
adıyla bir proje başlattı. Proje, maddi durumu iyi olan insanların ekmek almak
için fırına gittiklerinde, kaç tane ekmek alacaklarsa bir veya daha fazla ekmeğin parasını
ödemeleri düzenine dayanıyor. Örneğin, projeye katılan her hangi bir kişi bir ekmek alıp,
2 ekmek parası vermek suretiyle, almadığı ekmeğin parasını da ihtiyaç sahiplerinin gelip alması için askıda bırakmış olacak. Hayırseverlerin de ihtiyaç sahiplerinin de birbirini
görmediği bu yardımlaşma modeli gösterişten uzak toplumsal fayda oluşturan bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Didim Rotaract ve Didim Rotary Kulübü bu uygulama ile sadece alan el ile veren eli gizliden buluşturmayı, muhtaç insanları hatırlamayı amaçlıyor.
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Dokuz Eylül RK Limontepe Toplum Birliği etkinlikleri

D

okuz Eylül Rotary Kulübü 31 Mayıs 2013 tarihinde Toplum Birliği Bölgesindeki
Limontepe Saadet Onart İlköğretim Okulu öğrencilerine 220 adet Diş Bakım
Seti (Diş Macunu, Diş Fırçası, Fırçalama Tekniği Kitapçığı) ve Diş Bakımı Hikaye Kitabını
Ana sınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine dağıttı.
Aynı gün saat 15:00‘de, 160 adet 1. Sınıf öğrencisine Egesis firmasından Çevre Mühendisi Ebru Doğan ile , “Geleceğinizi Düşünün, Dünyanın Suyunu Boşuna Harcamayın”
adlı su ve enerji tasarrufu konulu semineri verdi. Bu iki projenin gerçekleşmesi için diş
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bakım setlerinin tedarikinde çok emeği olan Özlem ve Kerim Ertürk’e, diş macunlarının
temininde Bahadır Elmacı’ya ve okula gelerek dağıtımında bulunan Serra Menteşe’ye
teşekkür edildi.

Karşıyaka RK’nün Atletizm Yarışmasına rekor katılım

K

Yeşilköy RK, tarihi çeşmenin çevre temizliğini yaptı

Y

eşilköy Rotary Kulübü, 23 Haziran Pazar günü, Yeşilköy Tarihi Abdülmecit Han
Çeşmesi çevre temizliğini gerçekleştirdi. Kulüp üyelerinden Ali Doğan başkanlığında, Ayfer Berke, Ayfer Kaynarca, Sinan Devin, Özlem Güven ve Yeşilköy halkının da
yardımlarıyla tarihi çeşme tertemiz bir hale getirildi. Çevre temizliğinin yanı sıra, çeşmeden akan suyun daha temiz ve daha fazla akması için de tesisatı yenilendi.

arşıyaka Rotary Kulübünün 1986 yılından beri her yıl düzenlediği Torunlar Atletizm yarışmasına, bu yıl 2200’ün üzerinde genç atlet katıldı. İki etapta yapılan yarışmada, ilk etapta İzmir’deki tüm okullardan 8-14 yaş arası gençler atletizmin çeşitli dallarında yarışıyorlar. Yarışmalarda ön sıralarda yer alan gençler, daha sonra yapılan
finallerde tekrar karşı karşıya geliyorlar. Sporların anası olarak bilinen atletizm sporunun
önemini genç nesillere erken yaşlarda aşılamak olan bu yarışmanın 27 senedir de başarıyla devam etmesi sonucu, ilk atletizm zevkini bu yarışlarda tadan bir çok gencin ileride
başarılı birer atlet oldukları da dikkat çekiyor.

Erenköy Rotary’den Sulukuleli müzisyenlere destek

E

renköy Rotary kulübü, Napoli West Rotary kulübünün de desteğiyle Sulukule
Sokak Çocaukları Müzik Grubunu Napoli’ye gönderdi. Müzisyenlerin Napoli’de
kalmaları ve karşılamalarına Napoli West kulübü sponsor oldu.

Malatya RK’dan okula ödül

1

4 Nisan 2013 tarihinde Adana Güney RK’nün Guinness Rekorlar Kitabına giren
“Dünyanın en büyük resim mozaiği” projesine katkıda bulunan T.E.D. Malatya
Koleji İ.Ö.O.’na Adana Güney Kulübünce gönderilen teşekkür belgesi ve Guinness Sertifikasını Başkan Mehmet Çamurlu ve üyeler katıldıkları 03 06 2013 tarihli Bayrak törenlerinde, tüm okul önünde verdiler. Okul Müdürü, Görsel sanatlar Öğretmeni ve 285
öğrenciye resimleri ve rekora katkıları için Başkan tarafından teşekkür edildi ve ayrıca
Kulüp Bayrağı armağan edildi.

Kozyatağı Rotary’den 40 koli giysi yardımı

İ

stanbul Kozyatağı Rotary Kulübü, Bafra Umut Derneği’ne (Bafumder) 40 koli
giyim eşyası desteğinde bulundu. Kozyatağı Rotary kulübü, Bafra ilçesine daha
önce de kırtasiye, oyuncak ve giyim eşyası destekleriyle yardım etmişti. Bu yıl da giysi
yardımında bulunan Kozyatağı Rotary başkanı Hikmet Çamlıgüney ve üye Feyza Ener’e
Bafumder başkanı teşekkürlerini iletti.

13 başkan 2013 projelerini anlattı

R

otary 2440 bölgeye bağlı 13 kulüp başkanı projelerini Kordon Otelde düzenlenen basın toplantısında tanıttı. Rotary 2440 Bölge 2013-2014 dönem başkanı Esat Kardıçalı’nın gerçekleştirdiği basın toplantısına katılan yeni dönem başkanlarını
projelerini tek tek anlattı.
Toplantıda her başkana projelerini tanıtmaları için 5 dakika süre tanındı. İlk sözü
alan Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Yasemin Reşitoğlu, kök hücre tedavisi için umut
olacak “Eşli bağış projesi” ni başlatacaklarını söyledi. Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı
Lütfiye Kula ise kırdan kente göç etmiş çocuklar ve ailelerini hedefleyen “evimiz projesi”, beslenme konusunda çocukları ve ailelerini bilgilendirecek “Beslenme Dostu Okul
Projesi”ni hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Çakabey Rotary Kulübü Başkanı Banu
Abacı “Disleksi haftası” gerçekleştireceklerini, İzmir Rotary Kulübü Başkanı Füsun Sevgi
Postoğlu “engelli kadınlarımız nerede” ve “sakız ağaçlarına sevgi aşılamak” projelerini
hazırladıklarını ifade ettiler. Başkanların toplantısı basında büyük ilgi gördü.
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

TEMMUZ 1932

Vakfın büyük ödülü göz
doktoruna verildi

R

otary Vakfı Mütevelli Heyeti,
2012-13 yılı Global Mezunlar
İnsanlığa Hizmet Ödülünü

İngiltere’nin Nottingham şehrinde
yaşayan Dr. Harminder Singh Dua’ya
verdi.
Hindistan’ın 3030’uncu bölgesinde
Maharashtra’daki Nagpur South

Beyzbolda Connie Mack,
meslektaşlarının aksine
üniforma yerine her zaman
takım elbise giyer ve kravat
takardı. Beyzbolun bu
eski ünlüsü, lig tarihinde
en uzun kalan yönetici
oldu ve idare ettiği 7,755
oyundan 3,731’ini kazandı,
3-948’ini kaybetti. 1929
yılındaki Jimmie Fox, Al
Simmons ve Lefty Grove’dan
oluşan ekibi, ligde bugüne
kadar oynamış en başarılı
ekiplerden biriydi. 1932
yılında yayınlanan
dergide, Mack beş dünya
şampiyonluğu ve dokuz
şampiyonluk kazandığı
50 yıllık kariyeri ile ilgili
görüşlerini dile getirdi.

Rotary kulübünün sponsorluğunda

AĞUSTOS 1991

Dua 1981 yılında bir GİM üyesi olarak
Pennsylvania Eyaletinde bulunmuştu.
Ödül Lizbon konferansı sırasında
kendisine takdim edildi.
Nottingham Üniversitesinde
optalmoloji profesörü olan Dua,
Hindistan, Amerika ve İngiltere’de
hastaları tedavi ederken bilgisini de
talebeler ve meslektaşları ile paylaştı.
Kornea sorunları konusunda uzman
olan Dua, Hindistan’da yaşadığı
dönemde çok sayıda ücretsiz göz
hastalıkları tanı merkezlerini Rotary
ve muhtelif kamu kurumları ile
kurmuş ve binlerce fakir hastaya
katarakt ve glokoma ameliyatı
yapmıştı. Dua, konferansta yaptığı
konuşmasında, GİM seyahati ile ilk
kez Hindistan dışına çıkmış olduğunu
ve bunun hayatının dönüm noktası
olduğunu belirtti.
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1990’lı yılların başında,
dünyanın çeşitli bölgelerinde
araştırmalar yapan bilim
adamları, boyut olarak
gittikçe küçülen motorlar,
sensörler ve mekanik aletler
yapmaya başlamışlardı.
1991 yılının Ağustos ayında
yayınlanan The Rotarian
da sayfalarında bu konuya
yer vermiş, ve mikroskopik
motorlar ve onların geleceğin
makinalarını yönetmedeki
rollerini incelemişti.

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Bağış modeli ödül aldı

U

luslararası Rotary’nin yeni bağış modelini oluşturan Geleceğin Vizyonu Planı, Rotary Vakfından insani ve eğitim
projelerinin daha kapsamlı, daha etkili ve sürdürülebilir olmasını
sağladığı için Edison Gümüş ödülünü aldı.
1987 yılından beri, Edison ödülleri, Amerika’da yaratıcı yeni
ürünler, hizmetler ve iş dünyası liderlerine veriliyor ve Thomas
Edison’un ısrarcı ve mükemmeliyetçi tutumunu sembolize ediyor. 25 Nisan’da Chicago’da yapılan gala töreninde Rıtary adına
ödülü başkan Sakuji Tanaka aldı. Geleceğin Vizyonu planı Yaşam
Tarzı ve Sosyal Etki kategorisinde ödüllendirildi. Adayların değerlendirmesi, sanayi ve diğer mesleklerden gelen 3,000’den fazla
panelist tarafından yapıldı.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,219,801 *
Kulüpler: *............................................................ 34,462
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 227,677
Kulüpler: ................................................................ 9,899
Interact
Üyeler: ................................................................ 358,110
Kulüpler: .............................................................. 15,570
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 172,454
Topluluk.................................................................. 7,498
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 328
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 30 Nisan 2013 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların rakamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

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

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Sydney, Avustralya, 2014
Seoul, Kore, 2016
Atlanta, Georgia, ABD 2017

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

Çocuk felcinde son oyun

B

atı dünyasında 19
yıl önce yokedilmesine rağmen,
çocuk felci Nijerya’nın bazı
bölgelerinde ve Afgan-Pakistan sınırında hala görülüyor.
Teorik olarak, bir çocuğun muafiyet kazanması, üç
defa birer damla aşı almasıyla
sağlanıyor. Ancak dini inançlar, göçebe toplumlar, kırsal
kesimde ulaşılması zor alanlar ve kötü sanitasyon şartları,
hastalığın yokedilmesini zorlaştırıyor ve bu nedenle de
az da olsa yine çocuk felcine
rastlanıyor.
Global Çocuk Felcini Sonlandırma (GPEI) partnerleri,
yakın bir zaman önce 6 yıllık ve 5,5 milyar dolar tutarında bir stratejiyi
ortaya koyarak, 2018 yılında çocuk felcini tamamen ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını açıkladılar. Abu Dhabi’de Nisan ayında yapılan Global Aşı Zirvesi sırasında yapılan bu açıklamaya göre, “Son Oyun
Stratejik Planı” olarak adlandırılan yaklaşımla, hastalığın endemik olduğu son üç ülkede düzenlenecek kampanyalarla global çocuk felci
izleme arttırılacak ve herhangi bir salgın başlangıcı anında hızlı bir şekilde cevap verecek bir sistem oluşturulacak.
“Bu sadece çocuk felcinin yokedilmesi planı değildir; çocuk felcini
sonlandırma amacıyla aşı ile en korunmasız çocukların yaşamlarını kurtarmak için global muafiyet kazandırma planıdır” diyen Microsoft firmasının kurucusu Bill Gates, planın başarılı uygulaması için zaman ile
sınırlı yüksek miktarda yatırım yapılması sayesinde bundan gelecek
nesillerin faydalanacağına işaret ediyor.
GPEI tarafından geliştirilen yeni plan, çocuk felci virüsü ve aşı nedeniyle ender de olsa rastlanabilen vakaları hedefliyor. Ağızdan verilen aşı yerine, ölü virüsten imal edilen ve enjeksiyonla verilen aşıya
geçildiği takdirde bu vakaların önleneceği belirtiliyor.
Yeni strateji, ayrıca virüsü laboratuar ortamında nasıl muhafaza
etmek gerektiği ve acil durumlarda gerekecek aşıyı stoklama konularını da inceleyecek. Son etapta ise, bütün bu çalışmalar esnasında
ortaya çıkacak bilgi birikimi ve olanakların, başka kamu sağlığı çalışmalarında nasıl kullanılabileceği konusuna odaklanacak.
GPEI, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Gates Vakfı ortaklığından oluşuyor. Rotary, 1,2 milyar dolarlık fiili katkısının yanı sıra, hükümetler nezdinde yaptığı girişimlerle 1988 yılından beri 9 milyar dolar katkı sağlamış bulunuyor.
2035 yılına gelindiğinde, çocuk felcinin yokedilmesi sayesinde 40-50
milyar dolarlık bir tasarrufun sağlanmış olacağı öngörülüyor.
Bill Gates, vakfı kanalıyla, önümüzdeki 6 yıl içinde GPEI’ya 1.8 milyar dolar katkıda bulunacağını açıkladı. Gates’in bu açıklamasından
sonra bir çok filantropist grup da bağış yapacaklarını belirtti. Abu
Dhabi zirvesi sonucu 4 milyar dolarlık taahhüt ortaya çıktı. Bu da açığın şimdilik 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor. Rotary,
2018 yılının sonuna kadar, yeni fon temin etme çalışmalarını sürdüreceğini de zirvede açıkladı.
MEGAN FERRINGER
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Gülerek, Keyif Alarak
Tilkinin orucu   

Tilki ormanda gezmektedir. Bir
ağacın dalında asili bir geyik budu...
görür.
Açtır ama şüphelenir kontrol etmeye baslar ve görür ki bu bir tuzak.
Geyik budu bir iple bombaya bağlıdır.
Epeyce uzağa gider ve başını kollarının üzerine koyarak yatar, biraz
sonra kurt gelir, budu görür ve yatan
tilkiyi de tabi…
Tilkiye sorar ‘ne yapıyorsun dostum’
Tilki cevap verir ‘hiç… Yatıyorum’
-Burada bir but var
-Evet var
-Neden yemedin
Tilki sakince cevap verir;
‘BU GÜN ORUCUM’
Kurt kendinden emin;
‘Ben yiyeyim o zaman’
Tilki ‘Buyur afiyet olsun’ der.
Kurt buta uzanır uzanmaz bir
patlama, ortalık toz duman, kurt
yaralı, hareketsiz, 10 metre uzakta,
perişan halde yatarken tilki sakince
budu yemeye başlar.
Bunu gören kurt;
‘ŞEREFSİZ ADAM, HANİ
ORUÇTUN SEN!’
Tilki pişkin pişkin;
‘Biraz önce top patladı duymadın
mı ?

Biraz tebessüm

gençliğimizi yaşayalım, ilerde okuruz.
✔Psikologa gittim, sorunlarım
var dedim. Hepimizin var, geçer
dedi. Şimdi daha iyiyim.
✔Beş tane onluk verecekmiş gibi
para sayma sesi çıkartıp, şovunu yapıyorsun sonra laps diye tek ellilik
veriyorsun ya, yatacak yerin yok bankamatik.
✔Arap kanalında maç izliyorum. Spiker ne derse babaannem
“amin”diyor.
✔Hadi çal giderken kapımı diyen
Serdaç Ortaç’a seslenmek istiyorum .
Kapı giderken değil, gelirken çalınır.
Saygılar...
✔Doktor 3 ay ömrünüz kaldı deyince ”Başhekimin yakınıyım”dedim.
6 ay daha uzattı. İşi bilecen abi.
✔Bazen susmak en iyi cevaptır
ama laf sokmak varken neden susayım ki.
✔50 kadına eski sevgililerini sorduk; 20 yeni hayvan adı öğrendik.
✔Eşofman takımı almaya gittim.
Param yetmedi sadece altını aldım,
üstü kalsın dedim. Havam oldu.

●●●

Annemin damatları için yorumu:
“Bütün öküzler de bizi buluyor, nasıl ot
yetiştirdiysem artık”
✔İzdivaç programları çok ilginç.
70 yaşındaki adam “elektrik alamadım ben”diyebiliyor. Bence sen nefes
aldığına dua et.

✔Ben hiç anlamıyorum ya, madem ki okumanın yaşı yok, bırakın

✔Baba: Oğlum yeter artık facebook dışında bir dünya daha var”
“Vallah mı? Linki yollasana.
✔Biz de yanlış olmaz olmuşsa
yanlışlıkla olmuştur.
✔Eczaneden çıkarken “Tekrar
bekleriz” lafı beddua değil de nedir
abi.

duğunu görmek için, maç izlerken
kanalı değiştirmek yeterlidir.
✔Bir kızla baş başa film izlerken
erkeklerin kafasında dönen diğer
filmler 6 dalda Oscar alır.
✔Otobüste arkaya doğru yürüyelim diyen adama “yürümek isteseydik
otobüse binmezdik”diyen genci tebrik
ediyorum.
✔“Alo oğlum nerdesin? Otobüsteyim anne geliyorum. “Çıktın mı okuldan? ”Yok anne otobüsü okula soktum içinde bekliyorum.
✔Hap yazma yutamam, şuruptan midem bulanır, iğneden de korkarım...diyen ergene “Muska mı yazayım “diyen doktora saygılar.
✔“Derste hep aynı parmakları görüyorum” diyen hocama; değişiklik
olsun diye orta parmağımı kaldırdım. Dersten attı, mağdurum...

Satıcının gafı

●●●

Elektrik süpürgesi satıcısı, bir
apartman dairesinin kapısını çalmış,
kapıyı açan bayana
-”Hanımefendi, bu elimde görmüş olduğunuz kovanın içinde at
pisliği var !” demiş ve bu bir kova pisliği evin içine doğru savurarak döküvermişim. Sonrada
-”Hanımefendi, elimdeki elektrik
süpürgesi ile 10 dakika içinde bunu
temizleyemezsem, bu pisliği yiyeceğim..! “
Kadın satıcıya söyle bir bakmış,
-”Beyefendi, üstüne domates sosu
da ister misiniz ? Elektrikler kesik
de.
●●●

✔Bir erkeğin ne kadar tehlike ol-
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ENGLISH SUMMARY
Page 18-26: Meetings

District Conferences: All three districts in Turkey have successfully
completed their District Conference with a good attendance from the Rotarians, their
spouses and friends. Attendance of D 2430 conference exceeded 600 people, while that
of D 2440 was more that 500. As the District Conferences took place, the larger even of
Rotary International took place in Lisbon. All three activities, occupy the pages in this
issue.

placing them in specially built walls around the amphitheater.
Konak: An elementary school classroom was furnished by the club. A small corner
in the class was dedicated to the founder of modern Turkey, Ataturk.
Agora: Jointly with the municipality of the metropolitan City of Izmir, the club
started courses to teach people with disabilities how to build puppets. The course will
be offered to 20 people with disabilities between the ages of 16 and 20.

Page 30-35: Clubs in action

Ege: The club opened a summer school for kinder garden aged children who were not
able to attend such school because of economic problems. The school was chosen from
among the Community Corps region of the club and the attendees received courses to
prepare them for the first class of elementary year. Painting, music, gymnastics, drama
courses will be taught during summer. Around 40 kids are attending the courses.
Gökdere: The drinking fountains at the school in RCC area of the club have been
renovated as part of the last project of Rotary year 2012-13.

Göztepe: The steps of an amphitheater inside a park ground is being decorated
with ceramics. The club invites anybody interested in mosaic art to participate and
place their ceramics on the steps. The first stage of the project entails covering of the
steps with ceramics. In the second stage, ceramics made by handicapped people will be

Bornova: The club organized a concert to raise funds for the purpose of donating
an equipment to the genetic center of Dokuz Eylül University. The equipment will be
used in the diagnosis of children with down syndrome. The new equipment will be
able to analyze the DNA structures much faster and will help the doctors to test a larger
number of patients. The director of the center told Rotarians that with the help of this
new technology, they will be able to deal with 90 patients at a time, whereas before
that, they were able to get busy with only 10.
Didim: ‘‘A bread on the hanger” is the name of a project that the club started on
the first day of Ramadan. People buying bread at participating bakeries, will pay for one
or more bread than they need. The bakeries in turn, will give these extras to the people
in need. With such a scheme, neither people who are buying extra bread, nor the ones
who are given bread for free will know in person who made the donation. In the first
two days, 375 contributions and 191 need was matched.

Türkiye’de topluma
hizmet için biraraya gelmiş, iş ve meslek sahibi

Rotaryenlerin dergisinin hedef kitlenize
uygun olduğunu düşünüyorsanız,

6,100 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
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