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Renée, 

sofistike ve 
kompakt...
Fonksiyonel tasarımların ve incelikle düşünülmüş 
özelliklerin bir araya geldiği kompakt formu ile Renée 
çalışma masaları, evlerde konforlu ve şık çalışma 
alanları oluşturuyor.

Portatif ve manyetik depolama alanları veya leke 
tutmayan sümen seçenekleri sunan Renée, kabloların 
yarattığı karmaşayı ortadan kaldırıyor. Modern 
hatlarının yanında, ahşap masa tablası ile ortama 
samimiyet ve sıcaklık getiriyor.
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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Rotary yılının ikinci sayısının sayfalarını, her yıl 
olduğu gibi bu sene de Uluslararası Rotary’nin 
2018 konvansiyonuna ayırdık. Bildiğiniz gibi kon-
vansiyon Kanada’nın canlı şehri Toronto’da 23-27 

Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak. Konvansiyon Ağırlama  
Organizasyon komitesi başkanı Michael Cooksey ve yardımcısı 
Michele Guy tüm Rotaryenleri davet ederken ilginç program-
lar da hazırlıyorlar. Toronto nüfusunun yarısı göçmenlerden 
oluşuyor ve bir rivayete göre bu şehirde 140 değişik lisan 
konuşuluyor. Bu kadar farklı lisanın konuşulduğu bir şehirde 
tabi ki farklı kültürler de birarada yaşamaya muvaffak olmuş 
demektir. Şehrin yapısı da bu farklılıkları kapsayacak şekilde 
bir gelişim göstermiş. Bu nedenle organizasyon komitesi üye-
leri, konvansiyona katılacak olan Rotaryenler hangi ülkeden 
gelirlerse gelsinler bir şekilde kendilerini kendi ülkelerindey-
miş gibi hissedebilecekler, yabancılık çekmeyecekler şeklinde 
bir yorumda bulunuyor. 

Başkan Ian H.S. Riseley de Eylül ayı mektubunda tüm 
Rotaryenleri konvansiyona katılmaları için teşvik ederken 
“Juliet ve ben de sizleri bu eğlenceye katılmaya davet 
ederken ocuklarınızı da beraberinizde getirmenizi arzu 
ediyoruz” diyerek bu konvansiyonun çocuklar için de eğlence 
dolu olabileceğine işaret ediyor.

Başkan Riseley, Ekim mektubunda da tüm Rotary kulüp-
leri ve Rotaryenlere seslenerek “24 Ekim Dünya Çocuk Felci 
Günü”nü unutmamamızı istiyor. Rotary’nin 1980’li yılların 
başında aşılama kampanyaları ile başladığı, 1985’te PolioPlus 
olarak daha kapsamlı bir çerçeveye oturttuğu ve daha sonra 
1988 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün de Rotary’nin öner-
gesi üzerine Cenevre’deki merkezinde yapılan toplantıda bir 
öncelik olarak ele alınacağı karara bağlanan çocuk felcini 
yer yüzünden silme girişimindeki rolümüzü ve görevin hala 
bitmediğini topluma hatırlatmamız lazım. Başkan o gün tüm 
kulüplerin ne olursa olsun, büyük ya da küçük bir faaliyette 
bulunmaları ve bunu endpolio.org bağlantısını kullanarak 
kaydettirmelerini talep ediyor.

Çocuk felcinin en büyük destekçilerinden birinin de Bill 
& Melinda Gates Vakfı olduğunu biliyoruz. Dergimizin bu 
sayısında bu vakfın Çocuk Felcine Son programının direk-
törü, Atlanta konvansiyonunda da bir konuşma yapan Jay 
Wagner’in röportajını bulabilir ve bir epidemiolijistin ilginç 
tecrübelerini okuyabilirsiniz.

Artan kulüp haberlerimiz, kulüplerimizin hareketliliğinin 
bir işareti olarak görülüyor. Diğer bir deyimle, fark yaratmak 
yönünde önemli adımlar atıyoruz. Devamını diliyoruz.

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

SAYFA 6 - 7
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Eylül - Ekim 
mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Paul A. Netzel’in 
mektupları

SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER
Dünyada Rotary Kulüpleri 
neler yapıyor?

SAYFA 12 - 19
TORONTO KONVANSİYONDA 
ROTARYENLERİ AĞIRLAYACAK
23-28 Haziran tarihlerinde 
Konvansiyon Kanada’da 
yapılacak

SAYFA 20 - 23
ÇOCUK FELCİNDEN ARINDIRILMIŞ 
BİR DÜNYAYA DOĞRU
Bill & Melinda Gates Vakfı 
direktörü Jay Wagner ile 
söyleşi

ROTARY DÜNYASI
25- Rotary ve Amacı 
 Ekrem Yazar 
26- Kulüplerden haberler
38- UR’den haberler

KAPAK RESMİ: Toronto - Ontario Kanada - Fotoğraf Alyce Hanson
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Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı Ian Riseley’nin 
konuşmaları ve başkanla 
ilgili haberleri 
www.rotary.org/office-
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın mesajı / Eylül
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Toronto Konvansiyonunda hep beraber olalım

Rotary konvansiyonunun en zevkli yönlerinden biri, orada görme fırsa-
tı elde ettiğiniz insanların çeşitliliğidir. İster oturum arasında bir yere 
giderken, ister “Dostluk Evi”ni ziyaret ederken ya da bir köşede oturup 

bir kaç lokma atıştırırken olsun, dünyanın her köşesinden insanlarla tanışacak, he-
men hemen tüm lisanların konuşulduğu ve ulusal giysilerini giymiş bir çok kişiy-
le aynı ortamda bulunacaksınız. Bu çok eğlenceli ve Rotary’yi de büyük yapan bir 
olaydır: hepimiz nasıl bu kadar farklı olabilir ve aynı zamanda kendimizi evde his-
settiğimiz bir ortamı nasıl paylaşabildiğimizin göstergesidir. 

Rotary’nin de merkezinde olan bu sıcak ve yakın toplum ruhu, aynı zamanda 
Uluslararası Rotary Konvansiyonunun yapılacağı Toronto şehrini de tanımlamak-
tadır. Toronto benim en favori şehirlerimden biridir. 2.8 milyon kişinin yaşadığı 
bu şehirde 140 lisan konuşulmakta, nüfusun yarısı başka bir ülkeden gelmiş kişi-
lerden oluşan ve her zaman da yardım edecek vakit yaratabilmesini bilen bir top-
lumun yaşadığı bir şehir. Temiz, güvenli ve arkadaş yanlısı bir şehir olmanın yanı 
sıra Toronto Ontario gölüne olan kıyısı, harika restoranlar, eşi bulunmaz bir müze 
ve keşfedilmeye değer enteresan mahalleleriyle ziyaret edilmesi gerekli şehirlerden 
biridir.

2018 Konvansiyonu şimdiden en iyi konvansiyonlarımızdan bir olacağı konu-
sunda ümit veriyor. Konvansiyon Komitemiz ve Ağırlama Komitesi, ilginç konuş-
macılar, nefis bir eğlence, heyecan verici oturum araları ve şehrin bir çok yerinde 
çeşitli aktiviteleri düzenlemekle meşguller. Toronto’da herkes için bir şey olacak. 
Juliet ve ben de sizleri bu eğlenceye katılmaya davet ederken çocuklarınızı da bera-
berinizde getirmenizi arzu ediyoruz.

Şayet planlarınızı önceden yaparsanız, konvansiyon tecrübeniz cüzdanınızı 
daha az etkileyecektir. 15 Aralık’tan önce kayıt yaptırmanız durumunda özel bir 
indirimden faydalanabilirsiniz. On-line kayıt yapılırsa bir ek indirim daha almanız 
mümkün.

Toronto’nun Rotaryenlere sunduğu güzelliklerin yanı sıra, bu işin gerçek tarafı 
da tabi ki Konvansiyonun kendisidir. Rotary bataryalarınızı yılda bir kez doldur-
ma fırsatı ve Rotary dünyasının neler yaptığına şahit olma ve sizi de esinlendirme 
fırsatıdır. “riconvention.org”u ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilir, ve Toronto 
Konvansiyonunun her köşesinde sizi esinlendirecek bir şeyler bulabilirsiniz.

 

IAN H.S. RISELEY
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Dünya Çocuk Felci Gününü hep beraber kutlayalım    

Bir kaç yıl önce kızımın o zamanlar çalıştığı Avustralya’nın Melbourne müzesinde bir de-
mir akciğer teşhir edilmekte idi. 1950’li yılların korkunç çocuk felci salgınlarını hatırla-
yan benim yaşımdakiler için, bu demir akciğerin, aşılamanın bizi hangi noktalara getir-

diğini ve bugün için bu aletin sadece müzede sergilenen bir durumda olmasının çocuk felcinde ne 
kadar önemli adımlar attığımızın bir göstergesi olduğunu hatırlarlar. 

Dünyanın büyük bir kısmı için çocuk felcinin hikayesi basit gelebilir: Korku içinde geçen yıllar 
sonrası bir aşı bulunmuş ve hastalık fethedilmiştir. Ama başkaları için bu hikaye çok farklıydı. Bir 
çok ülkede aşıya ulaşabilmek mümkün değildi. Herkesi aşılamak çok pahallıydı ve çocukların bir 
kısmına da erişmek mümkün değildi. Bir  çok ülkede çocuk felci müzelere ait olarak yerini bulur-
ken, diğer ülkelerde hastalık yaygınlaşıyordu... Ta ki Rotary öne çıkarak dünyadaki tüm çocukların, 
nerede ve hangi şartlar altında olurlarsa olsunlar “çocuk felcinden arındırılmış” bir ortamda yaşamaya 
hakları olduğunu söyleyene kadar.

PolioPlus’ın başladığı yıldan beri, Rotary ve dünya devletleri, Küresel Çocuk Felcini Yoketme 
girişimi sayesinde çocuk felci sayısı yılda 350.000’den 2017’de bir kaç adede düşürülebildi. Ama biz 
“sıfır” vaka konumuna erişmeliyiz ve orada kalmalıyız. Bunu yapabilmek için de herkesin yardımına 
ihtiyacımız var.

24 Ekim’de “Dünya Çocuk Felci Günü” kutlanacak. Bu günü kutlamalı ve ne kadar ilerlediğimizi 
vurgulamalı, çocuk felcinden tamamen kurtulmak için gerekli fonlar konusunda da toplumu bilinç-
lendirmeliyiz. Her Rotary kulübünden bir şekilde Dünya Çocuk Felci Günü faaliyetlerine katıl-
malarını talep ediyor ve endpolio.org sitesini ziyaret ederek aktivitelerini kaydetmelerini istiyorum. 
Sessiz bir açık arttırma, sanal gerçekte bir gösteri, fon yaratma yürüyüşü ya da başka bir aktivite 
olsun, kulübünüz bir farklılık yaratabilir.

Bu yıl, Dünya Çocuk Felci günü canlı yayınımız Seattle’da Bill & Melinda Gates Vakfının mer-
kezinde yapılacak. Bu olayı Türkiye Saati ile 02.30’da (25 Ekim) seyredebilirsiniz. Bir çoğunuzun 
bildiği gibi, Rotary önümüzdeki her yıl için, üç yıl süre ile 50 milyon dolar fon yaratma taahhüdünde 
bulundu. Bu miktar Gates Vakfı tarafından 2’ye 1 olarak eşlendirilecek ve bölece Rotary’nin yarattı-
ğı fonlar da 3 misli olarak kullanılabilecek. Çocuk Felci Günün-
de biz de bir farklılık yaratalım ve Çocuk Felcine Son yolunda 
önemli bir adım atalım.

 

IAN H.S. RISELEY
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Tarihe geri sayım 
çok sevdiğim bir 
cümledir. Bu üç 

kelime sadece Rotary’nin 
bundan önce insanlık 
tecrübesinde bir ilk olan 
çocuk felci ile ilgili davra-
nışını açıklamakla kalma-

yıp, bitiş çizgisinin de gözüktüğüne işaret etmektedir. 
Rotary ve proje ortaklarımız, çocuk felcini yok etmek için elele 

vermişlerdir. 2016 Yasama Konseyinde de Çocuk felcinin yok edilme-
si en yüksek öncelik olarak onaylanmıştır. Cenevre’de yakın zaman 
önce yapılan 70. Dünya Sağlık Kongresinde, küresel sağlık liderleri 
çocuk felcini yoketme kararlılıklarını yenilemişlerdir. Çalışmalarımız 
haber olarak her tarafta ortaya çıkmaktadır. Rotary’nin öncelikli 
sorumluluğu olan fon yaratma, savunuculuk ve gönüllü toplama 
projelerimiz tüm dünyada devam etmektedir. 

Bir sonraki çocuk felci vakasının son vaka olacağını bir düşünün. 
Ama dikkatli olmalıyız zira bu son vaka bizim görevimizin sonu 
olmayacaktır. Aslında bu, işin en zor olan tarafıdır. Dünya Sağlık 
Örgütü, çocuk felcinden arındırılmış olduğumuzu ilan etmek için üç 
yıl beklemek zorundadır. 

Bu zaman zarfında, yoğun aşılama ve gözlem operasyonlarının 
devam etmesi elzemdir. Aşılama konusunda, çocuklara aşı yapıla-
caktır. Gözlem alanında ise, yeniden canlanma konusu büyük önem 
arzetmektedir. Görülebilir vaka ve hasta azaldıkça, gözlem operasyo-
nunun maliyeti de artmaktadır.

Bu nedenle Rotary önümüzdeki 3 yıl için her yıl 50 milyon dolar 
fon yaratma, Bill & Melinda Gates Vakfı da bunu 2’ye 1 eşlemeye 
karar vermiş bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için size her zaman-
kinden daha çok ihtiyacımız var. Rotaryenler her yıl hedeflerine ulaş-
tıkları takdirde, toplam 450 milyon dolar fon yaratmış olacaklardır. 
Atlanta’da yapılan konvansiyonda bir çok ülke ve bazı bağışçılar, 
Rotary’nin yıllık 50 milyon dolar katkısı da dahil olmak üzere 1 milyar 
dolar katkıyı taahhüt ettiler. Şimdi bu taahütlerin karşılığını vermek 
için çalışmalıyız. Bütün bunlar, ister direkt bağış, ister toplumunuzda 
fon yaratma, isterse de bugünün ortamında çeşitli medyayı kulla-
narak sizlerden çocuk felcine katkı yapmanızı istememin nedenidir.  
Hükümet yetkililerinize de yazarak taahütlerini yerine getirmelerini 
isteyin. Netzel@rotary.org adresimden bana direkt ulaşıp yaptıkları-
nızı paylaşabilirsiniz. “Tarihe geri sayımda” size her zamankinden 
çok ihtiyacımız var.

Barış derken aslında ne demek istiyoruz? 1921 yılında 
Rotary’nin 4. hedefi oluşmuştu: “Hizmet idealinde bir 
araya gelmiş olan iş sahibi ve profesyonel  insanların 

kuracakları dostluklar ile uluslararası anlayış, iyiniyet ve barışı 
ileri seviyeye taşımak.” 

Bugün Rotary’de Barışı sadece soyut bir kavram olarak değil, 
insani misyonumuzun bir parçası olan insani gelişimin dinamik ve 
yaşayan bir ifadesi olarak görüyoruz.

Barış konusunda yaptığımız çalışmaların çoğu, Rotaryenlerin 
üç faaliyeti yapmalarına bağlıdır: Dönüşebilir ortaklıklar oluştur-
mak, yüzlerce projemizi desteklemek için fon yaratmak ve Rotary 
Barış Bursiyerlerini desteklemek ve istihdam etmek.

Bu yıl, Uluslararası Rotary, davranışların tanımlanması ve ölçül-
msei, kurumlar ve barş içindeki toplumlardaki sürekliliği sağlayan 
yapılar üzerine çalışan Institute for Economics and Peace (Ekonomi 
ve Barış Enstitüsü) ile bir stratejik ortaklık oluşturdu. 

Bu ortaklık sayesinde Rotary, Enstitü ile beraber çalışarak 
Rotaryenler ve barış bursiyerleri için on-line bir eğitim portali 
oluşturacak ve onların tecrübelerinden faydalanarak, yeni metod-
lar uygulayarak ihtilafların altındaki konuların toplum tarafından 
yönlendirilmesini sağlayacak. Hedefimiz toplum tabanlı, pratik ve 
etkili bir barış ve ihtilafların çözümü projesi oluşturmak.

Rotary ayrıca Rotary Barış Merkezleri için “Büyük Bağışçılar 
Girişimi” başlatarak bu ortaklık ve bursiyerlerin eğitim ve desteği 
için fon yaratmaya çalışacaktır. 

Başkan Riseley’nin yapacağı Şubat-Haziran arasındaki altı barış 
konferansı, barışı, Rotary’nin 6 odak noktası ve sürdürülebilir çevre 
arasındaki ilişkiyi irdeleyecektir. Tarihimiz bize barışa ulaşmak için 
diplomat olmanın gerekli olmadığını göstermiştir. Mezun olmaya 
çalışan bir talebeye mentor olduğunuz zaman, siz de bir barış 
yapıcı olursunuz. 

Toplumunuzda ekonomik kalkınmayı destekleyecek bir proje 
başlattığınızda, siz de sürdürülebilir barış ve ihtilaf yönetimi için 
gerekli şartları oluşuruyorsunuz demektir. 

Bir barış bursiyerini destekliyor ve beraber çalışıyorsanız, siz de 
barış için çalışıyorsunuz demektir.

Bugünün karmaşık ihtilafları toplum tabanlı ve daha yaratıcı 
çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Hep beraber bu farklılığı yarata-
biliriz.

VAKIF PENCERESİNDEN

Paul A. Netzel
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Tarihe geri 
sayım

Rotaryenlerin Barış Görevlisi 
olarak rollerini genişletmek
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Rotary dünyasından projeler

GÖZLEM

Dünyadan Özetler

1

5

2016 yılının Kasım ayında, yerel bir 
imam, projenin ilk konuşmacıları 
listesinde yer aldı ve İslam inancı ile 
ilgili yanlış algılamaları anla� ı. Daha 
sonra gerçekleşen başka oturumlarda 
polislerin ateş edip etmeme 
konusunda nasıl hızlı karar vermek 
zorunda oldukları bir simülasyon ile 
Rotaryenlere gösterildi.  Gün boyu 
süren Rotary Özgürlük Festivali 
sırasında da eyaletin tarihi ve farklılığı 
canlı müzik, çocuklar için düzenlenmiş 
Barış Merkezinin aktiviteleri ve 
olayların yeniden sahnelenmesi gibi 
faaliyetlerle kutlandı
Yazan: BRAD WEBBER

1 ] ABD
ABD’nin Kansas Eyaletinin 127.000 nüfuslu 
Topeka kasabası, ırk, din ve sınıfl ar arasında 
yaşanan anlaşmazlıklar da dahil olmak 
üzere ihtilafl ardan muaf sayılmaz. Topeka 
Rotary Kulübü üyesi Zach Ahrens, yaşadıkları 
şehrin  1954 yılında Brown - Eğitim Kuruluna 
karşı davasının ABD Yüksek Mahkemesi 
tarafından ilk kez okullarda ırk ayrımını sona 
erdiren kilometre taşının yaşandığı kasaba 
olarak tanımlıyor. Zach, kendi çevrelerinde 
barış ve ihtilafl arın çözümü konusunda 
bir tarih bulunduğunu, Afrika kökenli 
Amerikalılar ile polis arasında gerginliğin 
üst seviyede  olması nedeniyle insanların 
Rotaryenlere gelerek “araya girip birşeyler 
yapın, sizlerin birşeyler söylemesini istiyoruz” 
dediklerini belirtiyor.
Topeka’da bulunan dört Rotary kulübünü 
de işin içine katmayı uygun bulan Zach, bu 
girişimin sonunda “Topeka Rotary Barış 
ve Adalet Girişimi”nin Kuzey, Güney ve Batı 
Rotary kulüplerinin de katılımıyla başladığını 
belirtiyor.

185 metre 
uzunluğunda 
inşa edilen 
Dayak uzun 
evlerinde 
50’ye yakın aile 
barınabiliyor.
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erdiren kilometre taşının yaşandığı kasaba 
olarak tanımlıyor. Zach, kendi çevrelerinde 
barış ve ihtilafl arın çözümü konusunda 
bir tarih bulunduğunu, Afrika kökenli 
Amerikalılar ile polis arasında gerginliğin 
üst seviyede  olması nedeniyle insanların 
Rotaryenlere gelerek “araya girip birşeyler 
yapın, sizlerin birşeyler söylemesini istiyoruz” 
dediklerini belirtiyor.
Topeka’da bulunan dört Rotary kulübünü 
de işin içine katmayı uygun bulan Zach, bu 
girişimin sonunda “Topeka Rotary Barış 
ve Adalet Girişimi”nin Kuzey, Güney ve Batı 
Rotary kulüplerinin de katılımıyla başladığını 
belirtiyor.

185 metre 
uzunluğunda 
inşa edilen 
Dayak uzun 
evlerinde 
50’ye yakın aile 
barınabiliyor.

4

3 ] MALEZYA
Ev ve toplum merkezleri olarak hizmet veren 
“uzunevler” Borneo’daki yerliler olarak bilinen 
“Dayak” toplumunun  yaşamlarının önemli bir 
parçasını teşkil ediyor. Bintulu Central Rotary 
kulübü üyesi Linnie Lee, bu evlerin bir çatı altında 
tüm bir kabileyi barındıran kapalı köyler olarak 
nitelendirebileceklerini belirtiyor. Ancak bu evler 
ahşaptan yapıldığı için yangına karşı herhangi 
bir koruması bulunmuyor ve ormanın ortasında 
olmaları nedeniyle yangınları söndürmek de 
zor oluyor. 2011 yılından beri Rotary kulübünün 
üyeleri, Sarawak eyaletinde 100’den fazla uzun 
eve 1,700’den fazla yangın söndürücü aleti temin 
edilmesini sağladılar. Muhtelif şirketlerden, bir 
hastane sisteminden ve yardım derneklerinin 
sponsorluğu ile gerçekleşen 27.000 dolarlık 
projenin en önemli kısmını eğitim ve takviye 
kursları oluşturuyor.

2 ] İNGİLTERE
West M�dlands bölges�ndek� Wylde Green Rotary kulübünün yaklaşık b�r düz�ne üyes�, W�lson Stuart  
okulundan 30’a yakın  talebe ve öğretmenler� �le beraber Staff ordsh�re’dak� Drayton Manor eğlence 
parkına beraberce g�� �ler. 1060. Bölgen�n Rotaryenler�’n�n “Rotary K�ds Out Day” kutlamalarının b�r 
parçası olan akt�v�teye 4,600’e yakın  �mkanları kısıtlı ve engell� gençler�n katılımı sağlandı. Eğlence 
parkında çeş�tl� oyuncaklara b�nen çocukların yüzler�ndek� mutluluk �fades� Rotaryenler�n ne kadar 
uygun b�r akt�v�te seçm�ş olduklarının kanıtı �d�. Genelde Haz�ran aylarında yapılan “K�ds Out Day” 
esnasında yaklaşık 25.000 çocuk, den�z kıyısı, eğlence parkı, hayvanat bahçes� ve oyun parkı g�b� 
90’dan fazla mekana Rotaryenler tarafından götürülüyor.

27 yıl içinde 
İngiltere’de Kids 
Out Day aktivitesine 
650.000’den fazla 
çocuk katıldı.

2

3

5 ]BREZİLYA
Kiliseye bağlı bir grubun Brezilya’nın fakir bölgelerinden 
birinde bulunan bir yaşlılar merkezine yaptığı ziyareti 
öğrenen ABD’nin Kaliforniya Saratoga Rotary Kulübü eski 
başkanı Wes Toy,  yardım için daha fazla ne yapılabileceğini 
düşündü. 2014 yılında Saratoga Rotary Kulübü 12.000 dolarlık 
bölge bağışı ile São Paulo’nun 220 kilometre kuzeyinde 
bulunan Caconde’de yataklar, masalar, tıbbi aletler ve 
malzemeler ihtiva eden küçük bir revir kurdu. Kaliforniya’lı 
Rotaryenler iki yıl sonra tekrar bölgeyi ziyaret ederek, 
Caconde Rotary Kulübü başkanı Francke Megda Blascke’nin 
denetiminde  5.300 dolar harcayarak bir yetimhanede 15 
tonluk su deposu inşa e� iler.

4 ]TANZANYA
Avustralya’da St. Jude okullarının kurucusu Gemma Sisia’nın 
Rotaryenlere yaptığı bir sunumdan çok etkilenen Yeni Zelanda’nın 
Auckland St. John Rotary Kulübü üyesi Alex McKenzie ve eşi Wendy, 
Arusha’da bulunan ve dini bağlantısı olmayan bu Hristiyan okulu 
ile 12 yıllık bir bağlantı kurdu. Bu yılın başında üç ay süre ile okulda 
gönüllü çalışan çiftlerden Wendy, ilkokul öğretmenliği ve mentorluk 
yaparken, Alex de yapılması gereken tamiratları halle� i. 2002 yılında 
Avustralya’nın Armidale, Tamworth ve Inverell Rotary kulüplerinin 
destekleriyle 3 öğrenci ile başlayan okulda, şu anda üç kampüste 1,800 
öğrenci eğitim görmekte.
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Rotaryenler 23-27 Haziran 2018tarihlerinde 
Toronto’da UR Konvansiyonunda buluşacaklar

Kaybolmuştuk. Cep tele-
fonumun bataryası bit-
mek üzereydi ve Google 
Maps’e girip enerjiyi tü-

ketmek istemiyordum. Bunun yerine 
küçük bir kafeye girdik ve dokuz ya-
şındaki kızım bir sıcak çukulata içer-
ken, ben de cebimden kağıda basılı 
bir harita çıkardım. Tezgahtaki gö-
revli bize nereye gitmek istediğimi-
zi sordu. Küçük bir kağıt üzerine de 
bölgenin haritasını, üzerinde kentin 
önemli noktaları da dahil olmak üze-
re çizdi. Ona teşekkür edip ayrılır-
ken küçük kızım “Kanada’da ne ka-
dar iyiler” diye bir yorumda bulundu.

Gerçekten doğru. Uluslararası 
Rotary’nin 2018 konvansiyonunun 
yapılacağı Toronto şehrini ziyare-
timizde bizi çok sıcak karşıladılar. 
Toronto yeni lisanlar, gelenekler vve 
yemek çeşitleri ekleyerek ekonomi-
yi canlandıran göçmenler tarafından 
şekillendirilmiş. Şehrin merkezinde-
ki gökdelenlerin ötesinde, küçük ma-
hallelerden oluşuyor: Little Italy ve 
Little India gibi etnik mekanlar, bo-
hem kafelerin yer aldığı Kensington 
Market, kartpostallara konu olacak 
güzellikteki Viktorya dönemi mima-

risinin evleri gibi. Büyüklüğüne rağ-
men, Toronto güvenli ve dolaşılması 
kolay bir şehir. Caddeler temiz. Ya-
rısının başka ülkede doğmuş olduğu 
2.8 milyonluk nüfus ise 140 değişik 
lisan konuşuyor. Bu kültürel birle-
şim, sizi dünyanın neresinden olursa-
nız olun evinizde hissettiriyor.

Pearson Uluslararası Havaalanı-
na indiğinizde, 55 dolara taksi sizi 
şehir merkezine götürüyor. Uber’i 
kullanırsanız 35 dolar ya da Toronto 
Konvansiyon Merkezi yakınında du-

rağı olan Union Pearson Express tre-
ni bu işi 12 dolara yapıyor. Yaklaşık 
25 dakika süren tren 15 dakikada bir 
kalkıyor ve ücretsiz Wi-Fi sunuyor. 
Şayet Porter Havayollarını kullanır-
sanız Toronto adalarında iniyorsu-
nuz. Şehir merkezine vapurla kısa ve 
ücretsiz olarak geçebilir ya da yürü-
yen merdivenler ve yolları kullanarak 
6 dakika gibi kısa bir zamanda ada-
dan şehir merkezine geçebilirsiniz.

Birbirinden 10 dakika yürü-
yüş mesafesi uzaklıkta olan Met-
ro Toronto Konvansiyon Merkezi 
(MTCC) ile Air Canada Center civa-
rında bol sayıda otel yer alıyor. Ama 
önceden rezervasyon yapmanızı tav-
siye ederiz. Toronto bir çok konvan-
siyonun yapıldığı şehir ve özellikle 
sıcak aylarda odalar çok hızlı dola-
biliyor. MTCC ve Air Canada Cen-
ter Toronto’nun Ontario Gölü kıyı-
sına çok yakın. Göl kenarındaki yol-
lar bisikletliler ve yayalar için zevkli 
ve dinlendirici. Şehrin ufuk çizgisini 
izlemek isteyenler için ya da Toron-
to adasına gitmek için Harbourfront 
Center’dan gezi gemileri kalkmakta. 
Ama en büyük cazibe merkezi CN 
Kulesi: Seattle’daki Space Needle 

Toronto 2018 Konvansiyonuna 
ev sahipliği yapacak
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MTCC ve Air Canada 
Center Toronto’nun Ontario 
Gölü kıyısına çok yakın. 
Göl kenarındaki yollar 
bisikletliler ve yayalar 
için zevkli ve dinlendirici. 
Şehrin ufuk çizgisini 
izlemek isteyenler için ya da 
Toronto adasına gitmek için 
Harbourfront Center’dan 
gezi gemileri kalkmakta. 
Ama en büyük cazibe 
merkezi CN Kulesi



gibi bu kule de Toronto’nun ufuk çiz-
gisinin belirleyici elemanı.

1976 yılında açılan kule bir ihti-
yaç sonucu yapıldı. Yüksek gökde-
lenler nedeniyle televizyon istasyon-
larının sinyallerini şehir içinde al-
mak zorlaşmaya başlamıştı. Bu soru-
nu çözmek için kule yapıldı ama çok 
daha fazlasını sembolize etmeye baş-
ladı. Kule, 30 yıl süre ile dünyanın en 
yüksek kulesi olarak Kanada sanayi-
sinin gücünü temsil etti. 

Bir turist cazibe merkezi olarak 
CN kulesi Kuzey Amerika’da cam 
taban kullanan ilk kule oldu. 113 kat 
yukarıdan ayağının altında aşağısı-
nı seyrederken, insanların adrenalin 
seviyeleri ciddi bir şekilde yüksele-
biliyor. Mekandaki işaretler camın 
14 hippopotamı taşıyabilecek kadar 
güçlü olduğunu belirtiyor ama üze-
rine basarken heyecanlanmayan he-
men hemen yok gibi. Ancak çocuklar 

buraya bayılıyorlar. Atlıyorlar, sıçrı-
yorlar yere yatarak selfie çekiyorlar.

Mayıs ayında Başkan Ian H.S.
Riseley Toronto’yu dolaşmaya gel-
diğinde, sadece cam zeminde yürü-

mekle kalmayıp, kulede kenar yürü-
yüşü de yaptı. Yerden 356 metre yu-
karıda, korkuluğun olmadığı ancak 
gerekli kuşak bağlantılarının yapıldı-
ğı bir kenarda yürüdüğünüzü düşü-

Toronto’nun sembollerinden biri olan CN Tower’dan müthiş bir manzara görülüyor. Kule 1976 yılında şehir merkezinde yüksek yapılar 
nedeniyle televizyon yayınlarının izlenmesini sağlamak için yapıldı ve 30 yıl süreyle 356 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulesi 

ünvanını taşırken, Kanada Sanayisinin başarısını da temsil eden bir yapıt olarak algılandı.

St. Lawrence Marketçeşitli standlarıyla gıda maddelerinin her türlüsünün bulunduğu bir 
çarşı. Peynir başta olmak üzere şarküteri ürünleri envai çeşit.
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nün. Ürkütücü? Heyecan verici? her 
iki halde de kasketinizdeki GoPro 
kamera bu tecrübenizi kaydediyor 
ve istediğiniz zaman tekrar seyretme 
fırsatı veriyor.

Yere inince hemen yan tarafta bir 
başka cazibe merkezi var. Kanada’nın 
Ripley Akvaryumu, diğer büyük şe-
hirlerdeki akvaryumlardan farklı 
olarak değişik fırsatlar sunuyor. 99 
Kanada doları ödeyerek, dalış giysi-
si ile akvaryumdaki  büyük vatozla-
rı besleyebilirsiniz. (Rezervasyon ge-
rekli) Bir cam tünel, ziyaretçileri en 
büyük tankın içinden geçiriyor. Üs-
tünüzden geçen köpek balıkları ür-
pertici bir görünüm arzederken, sarı 
hani balığı, orfoz, deniz kaplumba-
ğaları ve yeşil renk süper bir testere 
balığı yaşayan deniz canlıları olarak 
dikkat çekiyor. Ziyaretçiler kendile-
rini adeta okyanusun derinliklerinde 
hissediyorlar.

Biraz ileride Rogers Center’da 

Toronto’nun Blue Ray takımının 
beyzbol sahası bulunuyor. 50.000 ki-
şilik olan stadyum, açılıp kapanabi-
len  çatısı ile biliniyor. Bu mekanda 
maçlardan başka konserler ve başka 
faaliyetler de gerçekleşiyor.

MTCC’nin ön caddesinden 20 
dakikalık bir yürüyüşle St Lawren-
ce Market herkesin favori restoranla-
rının bulunduğu bir bölge. National 
Geographic Dergisi burasını dünya-
nın en iyi 10 gıda pazarından biri ola-

Toronto’daki Ripley Akvaryumu, oldukça ilginç deniz canlılarının izlenebileceği bir mekan. Arzu ettiğiniz takdirde dalgıç elbisesi giyip 
vatozları beslemeniz de mümkün

Toronto’nun Blue Ray takımının beyzbol sahasını, CN Kulesinden izlemek mümkün. 
50.000 kişilik stadyum açılıp kapanabilen bir çatıya sahip
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Toronto yayalara dönük bir şehir. Toplu taşıma sistemi de oldukça 
etkin. Et sevenler aşağıda görülen Burgenator’u seveceklerdir. Buradaki 
hamburgerler, üstü cheddar peyniri, kızarmış yumurta, mantar, 
karamelize soğan, salatalık ve domates ile dolu geliyor. Baldwin Street’de 
Cafe La Gaffe’ın tatlıları da çok çeşitli. 
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rak değerlendirmişti. 
İçeride rengarenk standlar ara-

sında dolaşırken, domuz pastırması 
işaretleri her yerde dikkat çekiyor. 
Bu ince ve yağsız domuzun sırtından 
elde edilen etten yapılan pastırma ile 
yapılan sandviçler, marketin marka-
sı olarak biliniyor. Ünlü şarkıcı Bar-
bara Streisand’ın, Toronto’da konser 
verirken asistanını bu sandviçlerden 
almak üzere buraya gönderdiği söy-
leniyor.

Carousel Bakery’de bu sandviçleri 
hazırlayan çalışanların arka tarafın-
da, Cornicero’da burritos ve benzeri 
Meksika yemekleri sunuluyor. He-
men yanında Türk lokumu toptan 
satışı yapılıyor. Alt katta Ukrayna-
lılara mahsus ekmek arası sandviçler 
in yanında lazanya tabakları yer alı-
yor. Bu tezgahların büyük bir kısmı 
aynı aileler tarafından nesiller boyu 
işletilmiş. Size sunulan yiyeceklerin 

çeşitliliği, Toronto’nun ne kadar çe-
şitli bir nüfusa sahip olduğunun işa-
reti olarak dikkat çekiyor.

St. Lawrence Market’in bu dikkat 
çeken kültürel karışıklığı, Toronto 
sakinleri için yaşamın rutin bir gö-
rünümü. Konvansiyon Ağırlama Ko-
mitesi Başkanı Michael Cooksey’nin 
yardımcısı Michele Guy, “Şehrimizin 

bu farklı yapısı çok özel bir durumdur” 
derken, “Konvansiyona geldiğiniz za-
man kendinizi tüm dünyayı dolaşmış 
gibi hissedebilirsiniz” diyerek bu fark-
lılığı vurguluyor.

Guy’in favori yerlerinden biri Bal-
dwin Street’deki Fransa’dan esin-
lenmiş menüsü, tuğlası gözüken du-
varları ve kendi özgü müziği ile Café 
La Gaffe. Bir çok ziyaretçi Kensin-
gton Street’de yemek yeyip alışveriş 
de yapıyor. St. Lawrence’ın aksine, 
Kensington Market gerçek bir çarşı 
değil ama bir mahalle. 1920 yılların-
da genel olarak bir musevi mahallesi 
olan ve orada yaşayanların evlerinin 
önündeki standlarda satış yaptık-
ları mahalle, gelen göçmen akımla-
rıyla defalarca şekil değiştirmiş. Bu-
gün yine bir göçmen mahallesi ancak 
çoğu Çinli. Artistler ve aktivistlerin 
de merkezi. Rasta Pasta’da İtalyan 
ve Jamaika yemeklerinin karışımını 

Toronto’nun tarihi ile 
ilgili daha fazla bilgi 
edinmek istiyorsanız, 
Kuzey Amerika’daki en 
büyük kale olan Casa 
Loma’yı keşfedebilirsiniz. 
Bu kale, Kanada’ya elektriği 
getirdikten sonra zengin 
olan Sir Henry Pellat 
tarafından 1900’lü yılların 
başında inşa edilmiş.

Kuzey Amerika’daki en büyük kale olan Casa Loma, şehre hakim tepeden bahçeleriyle ziyaretçileri cezbediyor. Ağırlama komitesi 
kalenin bahçesinde konvansiyona katılacaklar için bir konser düzenlemeyi planlıyor.
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bulabilirsiniz; Portekiz mekan Ama-
deus’ta laos balığı çok meşhur; Hibis-
cus’ta ise menü vejetaryen, glutensiz 
ve organik. Et sevenler Burgenator’u 
seveceklerdir. Buradaki hamburger-
lerin üstü cheddar peyniri, kızarmış 
yumurta, mantar, karamelize soğan, 
salatalık ve domates ile dolu geliyor.

Bir sanat ve eğlence merkezi olan 
şehrin Tarihi Distillery bölgesi, öz-
gün yemekleri ve dükkanları ile il-
ginç bir yer. Ağırlama Komitesi kon-
vansiyona katılanlar için burada özel 
bir akşam yemeği planlıyor. Detaylar 
için rotary2018.org’a bakabilirsiniz. 

2003 yılında, bir zamanlar Go-
oderham and Worts içki damıtım 
fabrikası olan bina restore edildi. 
New York’un SoHo’sunu hatırlatan 
ama daha rahat olan bu yayalara ay-
rılmış bölgede, ev dekorundan mü-
cevhere satış yapılan 80 perakende 
işyeri bulunuyor. Heel Boy’da ayak-
kabı, Corktown Design’da dünyanın 
her tarafından getirilmiş modern ta-
sarım mücevherleri bulabilirsiniz. 
Daha fazla alışveriş için Eaton Cent-
re büyük perakendecileri bir merkez-
de toplarken, Yorkville ise pahallı bu-
tikler ve şık restoranların yer aldığı 
bir mahalle. 

Ancak Distillery bölgesi sadece 
alışveriş için değil. Şehrin geçmişini 
de inceleyebileceğiniz imkanlar var. 
Go Tours’a giderek “Booze, Death and 
Cholera” turunu alabilir ve ABD’nin 
alkol yasağı uyguladığı yıllarda, daha 
sonraları Hiram Walker Co. ile bir-
leşen  Gooderham and Worts fab-
rikasınının dünyanın en büyük içki 
fabrikası olmasının hikayesini dinle-
yebilirsiniz. 

Toronto’nun tarihi ile ilgili daha 
fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Ku-
zey Amerika’daki en büyük kale olan 
Casa Loma’yı keşfedebilirsiniz. Bu 
kale, Kanada’ya elektriği getirdikten 
sonra zengin olan Sir Henry Pellat 
tarafından 1900’lü yılların başında 
inşa edilmiş. 1911 yılında Kalenin 

inşaatı başladığında serveti 17 mil-
yon dolar olarak tahmin ediliyordu. 
Avrupa’ya yaptığı seyahatlerden esin-
lenerek inşa ettiği kalede ithal edil-
miş tefriş elemanları bulunuyor. Ça-
lışma masası Napoleon’un masasının 
aynısı olarak yapılmış. Yatak odasın-
da da bir kaplan postu yer alıyor.

Ancak her şey planlandığı gibi 
gitmemiş. Pellatt ve eşi Lady Mary 
kalede 15 yıl lüks içinde yaşadık-

tan sonra, şirketin elektrik monopol 
hakkını kaybetmesi sonrası iflas et-
miş ve varlıklarının çoğunu satmak 
zorunda kalmış. Bir otele çevrilen 
kale 1929 yılında iflas etmiş. 1937’de 
West Toronto Kiwanis Kulübü kale-
yi bir turist cazibe merkezi olarak ya-
kın zamana kadar işletmiş. Ağırlama 
Komitesinden Cooksey kalenin mut-
laka görülmesi gereken yerlerden biri 
olduğunu belirtirken, Casa Loma’nın 

Royal Ontario Müzesi (ROM) Toronto’nun görülmeye değer müzerlerinden. Yukarıda 
görülen prismatik bina, müzeye son yapılan bir eklenti.
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Toronto’ya yukarıdan bakan bahçe-
lerinde  Rotaryenler için bir konser 
planlıyor.

Her şehir gibi Toronto’nun düzi-
nelerce müzesi bulunuyor. En büyü-
ğü Royal Ontario’da dinozorlardan 
sanata yayılan koleksiyonu ile her yıl 
milyonun üzerinde ziyaretçi çekiyor. 
Biraz ileride Bata Ayakkabı Müze-
si daha iddiasız ama sadece ayakka-
bı meraklıları için değil. Ayakkabı-
nın çerçevesinden adeta dünya tarihi 
burada sergileniyor. Mesela Kestane 
kırma Nalını 5 santimlik diken gibi 
duran yapısı ile tehdit edici bir silah 
gibi görünüyor ama 19. yüzyılda kes-
taneyi kabuğundan ayırmak için kul-
lanılmakta imiş. Müzenin kurucusu 
Sonja Bata, Kanada’nın kutuplarda-
ki ve diğer bölgelerinde yerel halkın 
yaptıkları ayakkabılar üzerine bir 
araştırmayı da finanse etmiş. Kay-
masın diye tabanı rengeyiği derisin-

den yapılan botlar ilginç örneklerden 
bir diğeri. Koleksiyonda meşhurla-
rın giydiği ayakkabılar da yer alıyor. 
1970’lerde Elton John’un sahnede 
giydiği parlak ayakkabılar da bu mü-
zede.

Buz hokeyinden bahsetmeden 
Toronto’dan ayrılmak mümkün de-
ğildir.  Kanada’da bu sporun en iyi 
oyuncuları yetişmiş ve buradaki 
“Hall of Fame” bu sporu sevenlerin 
adeta bir mabedi olmuştur. 1961 yı-
lında açıldığında, o zaman başbakan 
olan John Die-
fenbaker “Ulu-
sal birlikteliği buz 
hokeyinden daha 
iyi bir şey gerçek-
leştiremez” demiş-
ti. Hall of Fame, 
MTCC’den kısa 
bir yürüyüş me-
safesi uzakta ve in-

teraktif izleme imkanları sunuyor. 
Bilgisayar tarafından yaratılan ünlü 
hokey kalecileri Carey Price ve Hen-
rik Lundqvist’ein koruduğu kalelere 
hokey pakını sokmaya çalışabilirsi-
niz.1,800 metrekarelik teşhir alanı 
ile dünyanın en büyük buz hokeyi 
koleksiyonu bu binada bulunuyor.

Kendi kimliğini, kültürlerin eri-
diği bir kazan olarak tanımlayan bu 
şehir yüzde yüz Kanadalı. Ama To-
ronto’nun gerçek stili ile, her şey ser-
best. 

St Lawrence Market National Geographic dergisi tarafından dünyada  en iyi gıda maddelerinin satıldığı 10 çarşı arasında yer alıyor. 
Buradaki standlarda karnınızı doyurabilir, her türlü gıdayı bulabilirsiniz. Yan sayfada Kensington Market mahallesinde sıkça rastlanan 

sanatçılardan bir tanesi gözüküyor.

Bata Ayakkabı Müzesindeki ilginç terliklerden biri
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Çocukluğumdan beri doktor olmak istemişimdir. 
Ama başlangıçta kırsal kesimde doktorluk yapan 

pratisyen doktor olmak istemiştim. Tıp fakültesinde okur-
ken bir kaç ay bir hastanede çalışmam sonrası bu fikrim 
değişti. Bu tecrübem esnasında gördüğüm şey, çok az para 
harcayarak çok fazla sağlık bakımı ve hastalık önleme im-
kanınız vardı.

Sonunda bulaşıcı hastalıklar konusu ile ilgilendim. 
Spesifik bir konuya odaklanmak hoşuma gitmişti. Pratis-
yen hekimlerin bilmesi gereken o kadar geniş kapsamlı bil-
giye karşılık, odaklanmak bana daha yapılabilir gelmişti. 
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) git-
tim ve orada bulaşıcı hastalıklar epidemiolojisi konusunda 
ek eğitim aldım.

Epidemioloji, hastalığın tüm toplum üzerinde incelen-
mesini içeriyor. Kim hastalanıyor, hastalık nasıl yayılıyor 
ve nasıl önlenebilir. Salgınlarda çalışmayı içeren ve adeta 
bir bulmaca çözer gibi ama acil olarak yapılma ihtiyacı du-
yulan bir ortamda çalıştım.

CDC’deyken aynı bölgedeki bir düzine insanın aynı 
deri enfeksiyonunu kaptıklarını izledik. Alana gidip bu 
insanların ne gibi ortak yanları olduklarını anlamaya ça-
lıştım. Hepsinin aynı kliniğe gitmiş olmaları ilk ipucu idi. 

1979-ve 1980’ler: 
Rotary Güneydoğu Asya ve 
Latin Amerika’da 1979’da 
Filipiinler’den başlayan bir seri 
aşılama kampanyaları başlattı 
ve bu aktiviteleri Kamboçya, 
Haiti, Fas, Paraguay ve Sierra 
Leone’de de sürdürdü.

1985: Rotary Polio-Plus progra-
mını başlattı - bu dünyadaki tüm 
çocukları aşılama girişiminin 
başlangıcıydı ve 120 milyon 
dolar fon yaratma kararı alındı. 
1988 yılında Philadelphia’da 
yapılan konvansiyonda Rotary 
247 milyon dolar fon yarattığını 
açıkladı. Bu hedeflenenin iki 
katından fazla idi.

1988: Cenevre’de 1988 
yılında yapılan Dünya Sağlık 
Asamblesinde, Rotary çocuk 
felcine son vermek için bir önerge 
gündeme getirdi. Bu önerge, 
Çocuk Felcine Son Küresel 
Kampanyasında Dünya Sağlık 
Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve 
önleme Merkezi ve UNICEF’in 
ortaklığının da başlangıcı oldu.

ÇOCUK 
FELCİNE 

SON’DAKİ 
ORTAKLAR 

Çocuk Felcinden arındırılmış bir dünyaya doğru

Haziran ayında yapılan Uluslararası Rotary 
Konvansiyonunda, Bill & Melinda Gates Vakfı 
çocuk felcini dramatik bir şekilde sonlandırmak 
için uzun zamandır sürdürdükleri taahütlerini 
yeniledi. Rotary önümüzdeki üç yıl için her yıl 50 
milyon dolar yaratmayı kabul etti. Bu fonun her 
bir doları için Gates Vakfı 2 dolarlık katkı yapacak. 
Bu durumda çocuk felcine son faaliyetlerine 450 
milyon dolar katkı sağlanacak. Gates Vakfı Çocuk 
Felcine Son programının direktörü JAY WAGNER, 
epidemiolojist olarak çalışmalarını anlatıyor 
ve çocuk felcine son vermenin neden bu kadar 
önemli olduğuna değiniyor.
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Kayıtlarına baktığımızda, hepsinin aynı operasyonu geçir-
diğini gördük. Sonunda her şeyin sebebinin kontamine ol-
muş bir sıvı kabının aletleri etkilemiş olmasından kaynak-
landığını anladık. 

Epidemiolojistlerin yaptığı işte budur.  
CDC’de beyin ve omuriliğin enfeksiyonu olan mikro-

bik menenjit üzerine çalışan bir grupla beraberdim. Hae-
mophilus influenza TypeB (Hib) adlı bir bakteri o zaman-
lar her yıl ABD’de 15,000 çocuğu etkileyen sık rastlanan 
bir bakteri idi. Hib aşısı henüz geliştirilmişti ve bu aşının 
etkilerinin gözlemlenmesi işi ile ilgileniyordum. Her yıl 
binlerce vakadan, aşı yaygınlaştıkça hızla azalan bir duru-
mu bizzat görmek “aşılama programının” ne kadar etkin ol-
duğu bizzat görmemi sağlamıştı. Bu yüzden çocuk felcinin 
yokedilmesi konusuna katıldım.

Doğduğum 1955 yılında çocuk felcinde kullanılan 
Salk aşısı ABD’de uygulanmaya başlanmıştı. O zamanlar 
çocuk felci ülkede en çok korkulan hastalık idi.  

Çocuk felci aşısının gelişmesinin anlamını kavrayabil-
mek için 1930’lar, 40’lar ve 50’lerde felç korkusunun ne 
kadar büyük olduğunu hatırlamak lazım. Yaz geldiğinde, 
aileler çocuklarının hastalanıp sakat kalmalarından, hatta 
ölmelerinden korkar olmuşlardı. 1955’te ilk aşı ortaya çık-

tığında tıbbi mucize başlıkları atılmıştı.
Polio başarılı bir aşılama hikayesine dönüştü ve yılda 

yüzbinler rakamından gelişmiş ülkelerin çoğunda sıfıra 
indi. Ancak çocuk felci gelişmekte olan ülkelerde her za-
man tehdit olmaya devam etti. 

Polio virüsü omurilikte bir tip hücreyi etkiliyor ve bu 
hücreler öldüklerinde beyin hiç bir şekilde kaslara mesaj 
gönderemiyor. Sonuç akut felç oluyor ve bu kas bir daha 
hiç çalışmıyor. Virüs çoğunlukla kol ya da bacağı etkiliyor. 
Şayet göğüs ve diafram kaslarını etkilerse, sonuç ölüm olu-
yor zira hasta nefes alamıyor.

Virüsten kurtulabilmenin sebebi, sadece insanlarda 
çoğalabilmesi ve insanda sadece bir kaç hafta yaşadıktan 
sonra vücudun onu atabilmesi. Bu süre zarfında virüs dış-
kı ile atılmakta ve orada da bir iki hafta yaşamını devam 
ettirmekte. Bu arada birisini bulduğu takdirde onu da en-
fekte edebilmekte. Bu iletişim akışı yeterince aşılama yapı-
larak kırılabildiği takdirde, virüsün insandan inssana geç-
mesi önlenebiliyor ve virüsü tamamen yokedebilmeye ka-
dar gidiyor. Ama bunun her yerde yapılması gerekli. Aksi 
takdirde geri gelme ihtimali yüksek. 

Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1988 yılında 
çocuk felcini yoketme kararını aldı. Rotary’nin bu noktada 

2002-03: Rotary Çocuk 
Felcine Son için fon yaratma 
kapmanyasına 80 milyon 
dolarlık bir hedefle başladı. 135 
milyon dolara ulaşan kampanya 
Rotary’nin hedefinin çok üstüne 
çıktı. Bill & Melinda Gates Vakfı 1 
milyon dolar katkıda bulundu ve 
Rotary’ye dünya sağlığına kat-
kılarından dolayı Global Sağlık 
ödülünü verdi. Bu Rotary’ye 
çocuk felci ile ilgili verilen ilk 
bağış idi.

2007: Gates Vakfı çocuk felcine 
son için ilk büyük bağışını 
açıkladı - Rotary’ye 100 mily-
on dolarlık meydan okuma.  
Rotaryenlerin yarattıkları fonları 
1’e 1 eşleme.

Virüsü her yerde 
yoketmeliyiz aksi takdirde 

geri gelip daha önce 
yokedildiği alanlarda 

enfeksiyona başlar  

Çocuk Felcinden arındırılmış bir dünyaya doğru
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2009: Bill Gates Uluslararası 
Rotary Asamblesinde 255 
milyon dolar ek taahhütte 
bulunuyor ve Rotary fon yarat-
ma hedefini 200 milyon dolara 
yükseltiyor.

2011: Bill Gates Uluslararası 
Rotary’nin New Orleans 
Konvansiyonunda konuşuyor.

Rotaryenlerle çalışmanın en 
ilginç yönlerinden biri her 
ülkede hedefe ulaşmak için 
gerekli enerji olgusunu nasıl 
yarattıklarını görmek  idi.

rolü çok önemli idi. Başından itibaren misyonu üst-
lendiler ve çalışmaların başlangıcında bir çok ülke-
de yardımcı oldular.

2002 yılında Hindistan’da DSÖ ile çalışma fır-
satım oldu. Ulusal Polio Gözlem projesini yönet-
tim. Orada ilk kez ilk elden Rotary’nin bu ülkede 
nasıl çalıştığını öğrendim.

Rotary’nin en büyük desteği tabi ki yarattığı 
fonlar. Böyle bir çalışmada sürekli fonlama ihtiyacı 
var ve Rotary bu konuda sonuna kadar gideceğini 
açıkça belirtti. 

Fakat bence önemli olan, Rotaryenlerin her ül-
kede bu işe dört elle sarılmayı sağlamaları oldu. 
ABD’de her eyalette aşılama kampanyasının pro-
mosyonunu yaptılar. Hindistan’da Rotaryenlerin 
katkıları yadsınamaz. Başlangıçta politik liderlerle 
çelişki yaşamaktaydık Rotaryenler burada politi-
kacıları ikna etmede büyük çaba gösterdiler. 

Hindistan’da çocuk felcini sonlandırmak adeta 
bir bayramdı. Mumbai gibi yoğun nüfus olan yer-
den, kırsal kesimin en ücra köşelerine kadar tüm 
çocukları aşılamak durumundaydık.

Saha çalışmalarımın çoğu vakaların daha sık 
görüldüğü kuzeydeydi. Gözlem programının baş-
kanı olarak çocuk felcine yakalanmış çocukları 
görmem gerekiyordu. Bir gün Uttar Pradesh’de tek 
odalı bir eve girdiğimde küçük bir kızın sakat aya-
ğıyla yere uzanmış olduğunu gördüm. Ayağı birkaç 
aydır felçli durumda idi. Yapabileceğimiz şeyler 
tabi ki vardı ama onu felçten kurtarmamız müm-
kün değildi. Annesinin bakışlarından bizden mu-
cize beklediğini çıkarabiliyordum.

Bu çaresizlik, hastaları görüdüğünüz o an, beni 
en çok motive eden şey. Yok etme programının ar-
kasındaki güç de bu, zira polio bulaştığı zaman ya-
pabilecek fazla bir şeyimiz olmuyor ama bulaşma-
dan yapabileceğimiz şeyler var.  

2011 yılında Gates Vakfındaki görevime başla-
dım. Rotary ve Gates Vakfı o zaman da kapsam-
lı bir ortaklık içindeydi ve bir kaç yıl önce Vakfı 
çocuk felcine katkıda bulunma konusunda ikna et-
mişti.

O sıralarda Hindastan’daki son vaka da oluş-
muş, toplum da bu hastalığın yenilebileceği konu-
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2012: Rotary 228.7 milyon dolar 
fon yaratarak hedeflenen 200 
milyon doları geçiyor. Aynı yıl, 
Gates Vakfının o yıl başkanı 
olan Jeff Raikes, Uluslararası 
Asamblede, çocuk felcine son 
kampanyasına ek 50 milyon 
dolar katkı yapacaklarını açık-
lıyor.

2013: Uluslararası Rotary’nin 
Lizbon Konvansiyonunda 
Rotary ve Gates Vakfı arasında 
ortaklığın genişletilmesinin 
altyapısı kuruluyor. Gates Vakfı, 
Rotary tarafından her yıl 2018 
yılına kadar yapılacak 35 milyon 
dolarlık katkıyı 2’ye 1 eşlemeyi 
kabul ediyor. Kampanya döne-
minde Rotary yıllık fon yaratma 
hedefinin üzerine çıkıyor.

2017: 2’ye 1 eşlenmiş bağış 
kampanyasının başarısının 
eşiğinde, Rotary ve Gates Vakfı 
Atlanta’da yapılan Uluslararası 
Konvansiyonda ortak taahütle-
rinin 450 milyon dolara yüksel-
diğini anons ediyorlar.
Rotary’nin yeni hedefi yılda 50 
mlyon dolar katkıda bulunup 
bunu üç yıl sürdürmek. 2’ye 1 
eşleştirme ile Gates Vakfının da 
katkıları  ile, şayet Rotary hede-
fine ulaşırsa 300 milyon dolara 
çıkmış olacak.

suna inanmaya başlamıştı. 
Haziran 2013’te Rotary beş yıl süre ile her yıl ço-

cuk felcine 35 milyon dolar katkıda bulunacağı açık-
lamasını yaparken, Gates Vakfı da bu toplama 2’ye 1 
oranında katkı yapacağını taahhüt etti. 2017 Hazi-
ran’ında Rotary bu yıllık katkısını üç yıl için yılda 50 
milyon dolara çıkaracağını anons etti. Gates Vakfı 
2’ye1 taahüdünü burada da sürdürdü.

İnsanların anlaması gereken konu, diğer toplum 
sağlığı programlarından ayrı olarak nereye gidileceği 
çocuk felci konusunda seçilemiyor olması. Hastalık 
nerede ise oraya gitme zorunluluğu var. 

Şu anda dünyada sadece üç ülkede vahşi virüs do-
lanıyor: Afganistan, Pakistan ve Nijerya. Bu üç ülke 
de polio yanı sıra bambaşka sorunlarla boğuşulan bir 
ortamda bulunuyorlar. 

Ama bu ülkeleri unutak ya da ileride ele alma gibi 
bir lüksümüz yok zira hastalık buralardan daha önce 
temizlediğimiz alanlara kolayca atlayabilir. Çabala-
rımızı dünyadaki en zor yerlere ve en zor erişilebilen 
çocuklara odaklamak zorundayız.

Geçen yıl Temmuz sonunda dünyada rapor edil-

miş 19 vaka vardı. Bu yıl bu rakam sekize düştü. An-
cak felcin tamamen yok edildiğini raporlayabilme-
miz için üç yıl üst üste hiç vakaya rastlanmaması ge-
rekiyor. Bu hedefe ulaşabileceğimiz konusunda opti-
mist bir görüşe sahibim.

Epidemiolojist olarak yaptığım çalışmalarda çi-
çek hastalığında olduğu gibi hastalığın durdurulabi-
leceğini gördüm. Çiçek hastalığı artık tamamen yo-
kedilmiş durumda.

Şayet romantik biri olsaydım, gelecekte çocuk fel-
cinden arındırılmış bir dünya rüyasını daha sık gö-
rürdüm. Ama ben çalışan bir arıyım ve başımı önü-
me eğip, bu hedefe ulaşmak için ne gerekliyse ona 
odaklanmaya çalışıyorum.

Rotary ve Gates Vakfı benim odaklanmama yar-
dım ederken, ben de bu konunun insani yönünü dü-
şünmeye çalışıyorum. Çocukluğumda insanların po-
lio’dan nasıl korktuklarını hatırlıyorum. Çalışmala-
rım esanasında kendi gözlerimle polio’nun çocuklara 
ve ailelerine neler yaptığını gördüm.

İşte bütün bunlar benim çalışmaya devam etme-
mi sağlıyor.
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The bus stop that changed everything
An inspirational project began when Robert from Uganda met Dale from 
the U.S. at the 2016 Korea convention, while waiting for a bus. A friendly 
conversation quickly led to a scheduled meeting in Uganda where plans 
would be set. The result? The East Africa Project Fair, which brings 
clubs and funders together on service projects around the world.

Find your inspiration at the Rotary Convention in Toronto. 
Register today at riconvention.org.
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Aynı konuyu birkaç kez işledim dergimizde. 

Ama görüyoruz ki dünyanın en büyük 

kuruluşunu hala içimizdeki Rotaryen dost-

larımızdan da tam anlamayanlar çıkıyor 

karşımıza. Bizler kendi kuruluşumuzu tam ve doğru 

bilemezsek başkalarına anlatmakta zorlanırız.

1905 yılında kurulan ve gönüllü hizmet kuruluşları-

nın ilkidir Rotary. Kurulduğu zamanki amacı hizmetten 

çok dayanışma olarak tanımlanmıştı. Üyeler arasında iş 

ilişkilerini geliştirmek, dostlukları pekiştirmek, toplum-

sal yararları gözetmek esas alınmıştı. Ama zaman geçin-

ce ve uluslararası boyut kazanınca her üyenin bireysel 

etkinliğine katkı sağlamaktan çıkıp yerini, ”Kendinden 

Önce Hizmet” ülküsünü benimsedi.

Şunu unutmamak gerekir; Her atılım bir gereksini-

min sonucudur. 19. Yüzyılın ikinci yarısı ABD2de kavga-

ların, iç çatışmaların kol gezdiği dönemdedir. Irk ayırı-

mına, din farklılığına hatta çıkar ilişkilerine dayalı bir iç 

çatışma yaşıyordu Amerika. İşte insani boyutlu Rotary 

o dönemde kurulmuştur. Onun için kuruluşundan bu 

güne kadar temelini insan oluşturmaktadır.

Rotary El Kitabı’nda, ”Rotary, yeryüzünde barışın 

ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün 

mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik 

etmek ve insanlığa hizmet vermek amacıyla bir 

araya gelen iş ve meslek sahibi kişilerin dünya 

çapında örgütlendiği bir hizmet kuruluşudur” diye 

tanımlanmaktadır.

Görülüyor ki her ROTARY kulübü , hizmet ülküsünü 

kişisel ve mesleki, toplumsal yaşamının doyurucu bir 

hedef kabul eden kişilerden oluşur. Hizmet ülküsü, 

buzullar ülkelerinde de yanardağlar ülkelerinde de, gül-

ler ülkesinde de uygarlığın beşiği Anadolu’da da aynıdır 

ve değişmez kuraldır.

Rotary dünyanın her tarafında, başkalarına yararlı 

olabilmek için dostane ilişkiler oluşturur. İş ve meslek 

hayatında etik değerlerinin takdir edilmesi ve her işin 

ve mesleğin kutsal olduğunu üyelerine ve toplumlara 

iletir. Hizmet ülküsünde dünya barışının geliştirilmesini 

hedefler.

Elbette ki Rotary uluslararası bir kuruluştur. Ancak 

her Rotary Kulubü, kendi ülkesinin yasalarına uymak 

zorundadır. Türk Rotary kulüpleri, Türk Dernekler 

Yasası’na göre örgütlenmiş birer dernektirler. Bu der-

nekleri devletin yetkili organları denetler ve gere-

kirse kapatır. Bu da gösteriyor ki Uluslararsı Rotary, 

tüm Rotary kulüplerinin oluşturduğu birliktir. Kendi 

tüzüğünde yer alan sorumlulukları yerine getirmekle 

görevlidir Her Rotary kulübü Standart Anatüzüğü’nün 

Kurallarına uymayı kabul etmiştir. Bu da gösteriyor ki 

tüm Rotary Kulüpleri dünyanın her yerinde Ana Tüzük 

ve İç Tüzük hükümlerine göre çalışır. Plan ve projelerini 

geliştirirler. Toplumsal sorunlara bakışta aynı tavrı sergi-

lerler. Bu evrensel yapısıyla değişik kültürlerden gelen 

Rotaryenler arasında ortak payda oluştururlar.

Her kulüp, öncelikle kendi ülkesine hizmetten 

sorumludur Ancak Rotary üyeleği kişiye, uluslarara-

sı sorunlarda değişik perspektiften bakmasını sağlar. 

Kendi ülkesinin ve kendi toplumun ötesini görmesini 

hazırlar.

Bence Rotaryen olmak için bir Rotary Kulübüne üye 

olmak yetmiyor, bakışı ile kültürü ile Rotay bilgisiyle 

Rotaryen olunabiliyor.

❑❑❑

ROTARY VE AMACI
Ekrem YAZAR

GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır
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1999 depreminde aya

2420. Bölgenin sponsorluğunda 
bir dünya rekoru

17 Ağustos 1999 yaşadığımız ve merkez 
üssü Gölcük olan depremde yıkılan 
evinin enkazından üç gün kaldıktan 
sonra kurtarılan ama sonrasında ba-
caklarını kaybeden “Dünya Değişken 

Ağırlık Serbest Dalış” rekortmeni Ufuk Koçak, Rotary 2440. 
bölgenin de sponsor olduğu girişimde 22 metre olan rekorunu 
31.2 metreye inerek geliştirdi. 

Değirmendere Çınarlık Meydanında gerçekleştirdiği rekor 
denemesinde Ufuk Koçak’ı sevenleri de yalnız bırakmadılar. 
Ufuk Koçak daha önce de deprem şehitleri adına yaptığı dalışta 
22 metre ile bir rekor kırmıştı. Bu dalışında hakemlerin deneti-
minde 30 metre derinliği geçerek rekorunu yenileyen Ufuk Ko-
çak’ı Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de tebrik eder-
ken, sahilde toplananlar da alkışlarıyla rekor denemesine destek 
oldular.

Yarıştan sonra Ufuk Koçak şöyle konuştu: “ Biz devam eden 
hayat içinde bir farkındalık yaratmak için bu rekor denemesini 
yaptık. Bu benim son rekor denemem olacak. Bundan sonra-
ki hedefim benim yetiştirdiğim engelli kardeşlerimin rekoru-
mu kırmaları olacak. Hayat bir şekilde devam ediyor. Gidenleri 
unutmadık. kalanları asla unutmayalım. Deprem hala kafamız-
da bir gerçek. Bugü burada dünya rekorunda bir farkındalık ya-
ratmak istedik.” dedi. 
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Manisa Rotary Kulübü tarafından bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen “Geleneksel Bisiklet 
Turu”nun bu yılki teması “Bisiklet Kulllan 
- Karbon Ayak İzini Sil” olarak belirlendi. 

Her geçen yıl katılımın arttığı bu projeye 2015 yılında baş-
landığında “Dünya Taşıtsızlık Günü” ile “Dünya Barış 
Günü”nün kutlanacağı bir etkinlik planlanmıştı. Etkinlik 
için Manisa’daki Kamu Kurumları ile irtibata geçildi ve 
tüm bisiklet kulüplerinin bu projeye dahil edilmesi sağlan-
dı. 

2015 yılında “Dünya Taşıtsızlık gününde barış için 
pedal çevir” teması ile yapılan tur Manisa halkının deste-
ği ve yüksek katılımları ile sonuçlandı. Bu şekilde başlayan 
proje 2. yılında “Dünya taşıtsızlık gününde demokrasi 
için pedal çevir” teması ile devam etti. 

Bu yıl ise Uluslararası Rotary 2017-18 Dönem Başka-
nı Ian Riseley’nin Uluslararası temayı tanıtırken söylediği 
şu cümleler dikkate alındı: “Rotary’nin çevreye duyarsız 
kalması söz konusu olamaz. Bu nedenle tüm Rotary ku-
lüplerini çevre için fark yaratacakları bir döneme davet 
ediyorum.” Başkan’ın dönem teması olan “Rotary Fark 
Yaratır” ışığında bu şekilde üçüncüsü düzenlenen bisiklet 
turunun teması ortaya çıkmış oldu.

Yaklaşık 2 aylık bir hazırlık süresinin sonunda 300’ün 
üzerinde kayıtlı bisikletçinin katıldığı, AKUT, MABİD 
(Manisa Bisiklet Derneği), MAGMAWELD Bisiklet Ku-
lübü, BOSCH Bisisklet Kulübünün destekleri ile çok gü-

zel bir organizasyona imza atılmış oldu. 
“Bisiklet kullan, karbon ayak izini sil” temalı 3. Bi-

siklet turu Manisa Cumhuriyet Meydanında saat 10.45’te 
başladı. Proje kapsamında bisiklet turu boyunca tüm kav-
şaklar Trafik Şube Müdürlüğü gözetiminde kapatıldı ve 
bisiklet konvoyunun serbest akışı sağlandı. Cumhuriyet 
Meydanından hareket eden bisiklet ve doğa gönüllüleri, 
M. Kemal Paşa Caddesi, 8 Eylül Caddesi, İzmir Caddesi, 
Mimar Sinan bulvarı üzerinden Mehmet Akif Ersoy cad-
desine ulaştılar.

Bisiklet Turu, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde-
ki Atatürk Kent Park’ta son buldu. Manisa Rotary Ku-
lübü Başkanı Kerem Yolcu, Atatürk Kent Park’ta yaptığı 
konuşmada tüm katılımcılara ve emeği geçen tüm Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına teşekkür etti. MABİD Başkanı 
Yüksel Gemici, Rotary ailesi ile gerçekleşen etkinliklerden 
çok keyif aldıklarını, böyle bir organizasyonda her zaman 
yer almaktan memnuniyet duyacaklarını ve kulüp olarak 
önümüzdeki etkinliklerde de katkı vermeye hazır olacak-
larını belirtti.

Magmaweld Bisiklet Kulübü başkanı Süleyman Cem 
Çapak da yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyonun 
parçası olmaktan duydukları memnuniyeti aktardı ve ku-
lüp olarak katkılarının devam edeceğini belirtti. 

(Kaynak: Arthenos.com; Fotoğraf Sebahattin Demir, Fa-
tih Özkadir)

Manisa Rotary Kulübü bisiklet turu

300’ün üzerinde kayıtlı bisikletçinin katıldığı Manisa Rotary Kulübünün 3. Geleneksel 
Bisiklet Turu’nun bu yılki teması”Bisiklet Kullan - Karbon Ayak İzini Sil” oldu 
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Dokuz Eylül RK Eşleri “Daha 
Temiz Bir Dünya” 
için biraraya geldi

Dokuz Eylül Rotary Kulübü üye eşle-
ri 25 Temmuz 2017 tarihinde Çeş-

me’de “Daha Temiz Bir Dünya” sloganı ile bir 
workshop düzenledi.  Workshop’ta Çekirge 
Rotary Kulübü’nün  Bursa Hüdavendigar 
Toplum Birliği’ndeki bayanların diktiği çev-
reye duyarlı 200 adet ham bez torba Dokuz 
Eylül Rotary Kulübü üye eş ve gönüllüleri ta-

rafından süslendi, boyandı.  Üretilen çantalar satılarak proje faaliyetleri için 
gelir elde edildi. Workshop’a 75 Rotaryen - Rotaryen eşi ve 8 Interaktör katıldı.

Ege RK - Birsen Tezer Konseri

21 Temmuz 2017 tarihinde Ege Rotary Kulübü On Atlas Vakfı işbirliği 
ile bir kültür ve sanat projesine imza attı ve Birsen Tezer Konseri dü-

zenledi. Projeden elde edilen gelir ile öğrencilere burs kaynağı sağlandı.

Rotary bölgelerinin geleneksel Anıtkabir ziyareti 1 Temmuz’da gerçekleşti
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Temmuz 2017 tarihinde 2420, 2430 ve 2440. Bölge Rotaryenleri ve Rotarak-

törleri Ata’nın huzurundaydı. Türkiye’de bulunan 3 Bölgenin Rotaryenleri kalabalık bir katılım ile gerçekleş-
tirdikleri ziyarette coşkulu anlara imza attı. Saygı duruşu ve törenin ardından 3 Bölgenin Dönem Guvernör-
leri  Anıtkabir özel defterini imzaladılar.

28 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / E Y L Ü L  -  E K İ M  2 0 1 7



KULÜPLERDEN HABERLER

Kuşadası RK - ÇYDD İşbirliği

Kuşadası Rotary Kulübü dönemin ilk etkinliğini 04 Temmuz 2017 günü 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursiyerleri için açılmış yaz oku-

lunda Rtn. İlknur Doğru ve Ayşen Arıcan Öz’un sunumları ile yapılan seminer-
de gerçekleştirdi.

Çakabey Rotary Dönemin ilk projesini gerçekleştirdi

Çakabey Rotary Kulübü 2017-2018 döneminin ilk projesini 04 Temmuz 
2017 tarihinde  Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Çocuk Bölümü’nün ih-

tiyacı olan hasta takip monitörlerinden  4 adedini  temin ederek hayata geçir-
di.  Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi  18 yataklı çocuk kliniğin-
de dünya standartlarına göre her hastanın başında bulunması gereken hasta 
takip monitörlerinden yalnızca 2 adet bulunmakta  ve aciliyet durumuna göre 
hastadan hastaya taşınmaktaydı. Hastanedeki bu ihtiyacı tespit eden Çaka-
bey Rotary Kulübü hasta bakım ve takibi için önem arzeden  EKG, kalp atımı, 
oksijen satürasyonu, basınç, ısı gibi parametreleri izlemeye yarayan geçmişe 
dönük kayıtları hafızasına kaydeden ve yaşamı tehdit eden pek çok durumu   
gözlemleyerek  ölüme yol açabilecek durumların önüne geçilmesini sağlayabi-
len, hayati önem taşıyan  bu monitörlerden 4 adet temin ederek, hastanenin 
hizmetine sundu. Hastane Başhekimi Prof. Nazan Çetingül ve Pediatrik  On-
kolog Prof. Dr. Mehmet Kantar hasta çocukların tedavi sürecine  bu denli sür-
dürülebilir  yarar sağlayacak kalıcı önemi olan bu hizmeti almalarından ötürü 
memnuniyetlerini dile getirdiler. Hastanenin ihtiyacının önemli bir kısmını ilk 
etapta karşılayan Çakabey Rotary Kulubü bağlı bulunduğu 6. Grup Kulüpleri 
ile  ortak  proje olarak Rotary Vakfı’nın katkılarıyla  her hasta başına bir mo-
nitor olacak şekilde tüm kliniğin ihtiyacını tamamlayacak proje hazırlıklarını 
sürdürmekte.

Kültürpark RK - Bilim Sergisi...

Kültürpark Rotary Kulübü hayatta en hakiki yol gösterici olan bilimi, 
çocuklarla buluşturdu. Bilim Sergisi Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, ODTÜ 

Ege Mezunlar Derneği, Mavibahçe AVM işbirliği ile 21 Temmuz 2017 tarihinde 
açıldı. Sergiyi gezmeye gelenlere gönüllü olarak orada bulunan 5 lise öğrenci-
si dönüşümlü olarak eşlik ediyor. Görsel afişlerlerle deneylerin anlatılması da 
ziyarete gelen kişilerin daha çok bilgi almasını sağlıyor. Başkan Aslıhan Aka-
car bu serginin çok ilgi gördüğünü, açıldığı günden beri haftaiçi hergün en az  
100, hafta sonu 300 – 350 kişi tarafından ziyaret edildiğini, serginin bu denli 
ilgi çektiğini görmenin,  kulübün daha büyük projesi olan “Bilim Müzesi” için 
üyeleri heyecanlandırdığını ifade etti.

9. Grup 
Kulüpleri 
tekne turu

23 Yaş Üze-
ri Zihin-

sel Engelli Aşçılık 
ve El Sanatları Yaz 
Okulu Aşçılık Bölü-

mü’nden 20, El Sanatları Bölümü’nden 7 öğrenci; 2440. Bölge Sekreteri Bur-
çin Önder’in girişimleri ve Buca, Dokuz Eylül, Güzelyalı ve Kordon Rotary Kulüp-
lerinin sponsorluğunda bir tekne turu gerçekleştirdiler.

Rotaract yayınları yeni formatıyla yayında

Rotaract’lar 1 Temmuz itibariyle değişen formatıyla Rotavizyon Dergi, 
Kultür Sanat Eki ve Rotaract IK ekini çıkardılar ve üyelerin beğenisine 

sundular.
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Karia RK - Meslek Tanıtımı

Karia Rotary Kulübü üyeleri ve mesleklerinde yeni hayata atılmış 4 
genç ile birlikte Bodrum‘da yaz okulunda bulunan 45 ortaokul öğren-

cisine meslek tanıtımı yaptı. Psikolog, Mimar, Veteriner, Dış Ticaret İlişkileri 
ve İnşaat Mühendisliği alanında eğitim alamak isteyen gençlerle soru cevap 
şeklinde sohbet ettiler.
Karia RK - Eğitim...

Karia Rotary Kulübü  “Köpek dilini anlama ve davranışlarımızı düzenle-
me” amaçlı eğitim çalışması devam ediyor. Bodrum’da anaokulu öğ-

renci ve öğretmenlerine yönelik verilen eğitimlerde interaktif ve sosyal uyum-
lu bir köpek kullanılarak okullar geziliyor.

Akdeniz Rotaract Çoklu Bölge MED MDIO

Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki 
yaklaşık 10,000 Rotaractör’ün üyesi olduğu Akdeniz Rotaract Çoklu 

Bölge (MED MDIO)’ye tam üyelik işlemleri tamamlandı. UR 2440. Bölge Rota-
ract Temsilciliği’nin bu girişimiyle Türkiye, MED MDIO’nun 17. Üyesi oldu. Tür-
kiye’nin bu birlikte yer alması Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki barış ve anlaş-
mazlıkların çözümü için faydalı olacak. 

Kardeş Bölge

Türkiye’de ilk defa UR 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği - Uluslararası 
Hizmetler ve Projeler Koordinatörlüğünce başlatılan “Kardeş Bölge” 

uygulaması bu dönem de Venezuela ile devam etti.

Gündoğdu RK - 1. Üyelik Çalıştayı

2017-2018 dönemi 1. Üyelik Çalıştayı Boyalık Beach Hotel Çeşme’de 
yapıldı. Gündoğdu Rotary Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen çalış-

taya 64 kulüpten çok sayıda üye katıldı.
Bölge Üyelik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Banu Dinçer’in hazırladığı çalış-

tay programında bu yıl daha fazla sosyal projeler üreterek halkla ilişkiler faali-
yetlerine ağırlık verilmesi konuları ön plana çıktı. Geçen yıl uluslararasında en 
fazla kadın üye alan bölge unvanını bu yıl da sürdüreceklerini söyleyen Rotary 
2440. Bölge Federasyonu Başkanı Lütfi Demir, “Bölge olarak özellikle kadın üye 
alımına önem veriyoruz. Amacımız bu yıl da yeni üyelerle büyüyerek daha fazla 
sosyal proje üretmek, yarattığımız farkındalığı medya yoluyla, halkla ilişkiler fa-
aliyetleriyle duyurmak” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Ercan Çe-
likkaya ise “Rotary üyelerinin güçleriyle var olan bir sivil toplum kuruluşu. Kali-
teli ve nitelikli üye alımı Rotary’nin büyümesinde son derece önemli. Gerek böl-
ge olarak gerekse kulüp olarak mevcut ve yeni katılan üyelerimizle daha fazla 
proje üreterek toplumda fark yaratmak bu yıl birinci önceliğimiz olacak” diye 
konuştu.

Toplantı katılımcıların sertifikalarını almalarının ardından sona erdi.

31. Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 31’incisi gerçekleştirilen 
Uluslararası Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması 20’si yabancı 605 

sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Sestos Hera ile Abydos’lu Leandros’un  ef-
sanevi aşk hikayesinden esinlenilerek gerçekleştirilen yüzme yarışmasında 
sporcular şiddetli poyraza rağmen 3,5 mil (6.8 kilometre)’lik mesafeyi 105 
dakikada kat etmeye çalıştılar.   
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Eceabat sahilinden denize girerek start alan yüzücüler, 3.5 millik parkuru 
Anadolu yakasındaki Çimenlik Kalesi İskelesi’nde tamamladı. Yarışın birincili-
ğini 39 dakika 34 saniyelik derecesiyle Turgut Esen kazandı. Yüzme yarışın-
da sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi 
geçişlerine kapatıldı. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve balıkçı tekneleri yüzücüle-
re refakat etti. 3.5 millik parkurda yarışı tamamlama süresi 1 saat 45 dakika 
olarak belirlendi. 

Yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya dağıtılırken, dereceye girenle-
re ise ayrıca çeşitli ödüller verildi.

Gündoğdu RK - Dama Şampiyonası...

Gündoğdu Rotary Kulübü ve Türkiye Dama Federasyonu, işbirliği ile İz-
mir Ekonomi Üniversitesi’nde, yaşları 8 ile 16 arasında değişen, ara-

larında dünya şampiyonlarının da bulunduğu sporcularla, “2017 İzmir Gençlik 
Türk Dama Şampiyonası” düzenledi.

Dama sporunu 4 yıl önce İzmir’den çıkararak Dünya’ya tanıtan Türkiye 
Dama Federasyonu Başkanı Ali Kadir Gezer, damanın bir dedenin torunuyla 
oynayabileceği nadir sporlardan biri olduğunu söyledi. Gezer “Bir Türk Sporu 
olan damayı 4 yılda, Belçika, Polonya, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Brezil-
ya gibi 36’sı spor bakanlığına bağlı toplam 80 ülkede oynatılan ve Türk Daması 
adıyla anılan uluslararası bir spor dalı haline getirdik. Asıl amacımız 600 yıldır 
bu topraklarda var olan 4 bin yıllık kültürel mirasımız Damanın olimpik bir spor 
olması” dedi. 

Türkiye Dama Federasyonu Başkanı Ali Kadir Gezer’in bu spor dalını ge-
liştirmek için şu ana kadar 36 ülkeye gittiğini söyleyen Gündoğdu Rotary Kulü-
bü Başkanı Ercan Çelikkaya, damanın bir zihin sporu olduğuna dikkat çekerek 
“Dama; yüzmek, bisiklete binmek gibi Alzheimer’a da iyi gelen zihni yenileyen 
bir spor dalı fakat asıl önemlisi Türk’ün kendi Ata Sporu” dedi.

Dokuz Eylül RK - Sağkal İşbirliği...

Dokuz Eylül Rotary Kulübü ile SAĞKAL’ın (Sağlıkta Kalite Derneği) or-
taklaşa yürüttüğü çalışmalardan Meme Kanseri ve Lenfoma tedavisi 

görmüş ve gören hastaların bileklerine taktıkları kaza anında ilk yardımın di-
ğer kollarından yapılmasına dikkat çeken bilekliklerden 100 adet daha yapımı-
na destek oldu.  Fon sağlamak üzere Üye Eş ve Gönüllüler Oyuncak Bebekler 
hazırladılar.

Salihli RK - Kapalı Ceza Evi Projesi...

Salihli Kapalı ve Açık Ceza Evi’nde mahkum yakınlarının bekleme ve ko-
naklamalarını sağlamak kurumca yapılan  ziyaretçi bekleme salonu-

nun ihtiyacı olan masa ve sandalye için kulübe gelen talep yönetimce olum-
lu bulunarak projenin desteklenmesi kararlaştırıldı. Maliyeti yüksek olan bu 
proje için Salihli Ticaret Odası ve Salihli Şehir Kulübü dernekleri ile temasa ge-
çilerek bu sivil toplum kuruluşlarının da sisteme katılması sağlanarak proje 
gerçekleştirildi. Ziyaretçi bekleme salonu hizmet binasının açılışı Salihli Cum-
huriyet Başsavcısı tarafından geçen ay yapıldı, Dönem Başkanı Faruk Kağan 
ve Kulüp Üyeleri açılışta hazır bulundular.   Salihll Rotary kulübü, bir   toplum 
projesi daha  gerçekleştirerek  toplumun bir ihtiyacının karşılanmasında cid-
di katkı sağlamış oldu.
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Bandırma RK - Denizleri Temiz Tutalım

Bandırma Rotary Kulübü Erdek’te gerçekleştirdiği “Denizlerimizi Te-
miz Tutalım Etkinliği” çerçevesinde Kurbağalı Limanı’nda yaptığı dalış 

ile denizden çöp çıkararak toplumda bir farkındalık yarattı.

Bandırma RK Sokak Hayvanlarını unutmadı…

Bandırma Rotary Kulübü sıcak havalarda sokaktaki sevimli dostları 
unutmadı. Daha önceki yıllarda da yapılan “Benim İçin Su Koy” etkinli-

ği ile Bandırma merkezindeki bir çok noktaya su kapları koyularak yerleştirildi 
ve hayvanların su ihtiyacı önemli ölçüde giderildi..

Osmangazi RK - LÖDER’e Destek...

Osmangazi Rotary Kulübü Ağustos ayında BURSA- LÖDER Rahime Ga-
zioğlu Konuk Evine muhtelif mutfak malzemeleri bağışladı.

Çiğli & Smyrna RK - Bayram Etkinliği

Çiğli ve Smyrna Rotary Kulüpleri üyeleri KİTVAK Tülay Aktaş Onkoloji 
Hastanesi ve SSK Tepecik Çocuk Onkolojisinde tedavi gören çocukla-

ra bayram hediyelerini vererek farklı bir gün yaşattılar. Yapılan ziyarete Göz-
tepe Spor Kulübü Şampiyon Takımından 3 Futbolcu da katıldı.

Balıkesir RK - Giysi İhtiyacı Karşılama...

Balıkesir Rotary Kulübü Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Der-
neği Balıkesir İl Temsilciliği ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Balıke-

sir Rotary Kulübü Üyelerinden temin edilen yüklü miktarda 2. El Giysi, ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmak üzere kuruma teslim edildi. 
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Türkiye - Bulgaristan ÜAK yeni dönem 
çalışmalarına başladı

Türkiye-Bulgaristan Ülkelerarası Komitesi 13-14-15-16 Ağustos ta-
rihlerinde Bulgaristan’da bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Daha önce 

ön saha çalışmasını yapan E-Kulüp Başkanı Serkan Ürkmez, proje oluşturma 
ve partner bulma aşamasında komite aracılığı ile yakın işbirliği içine girerek, 
anılan tarihlerde yerinde inceleme yapmak üzere Bulgaristan’ın Ardino (Eğri-
dere) kentine gitti. Bu seyahate GDG İsmail Rodoplu da katıldı. Öncelikle Kır-
caali Kulübü GDB Cevdet Adem ve GDB Sebahattin Gökçe ile bir araya gelerek 
projeye katkılarının ne düzeyde olacağı hususu görüşüldü. Bu arada Dönem 
Başkanı Bahar Palova ve Başkan Serkan Ürkmez bayrak değişiminde buluna-
rak birbirlerini destekleme kararlarını deklare ettiler. Daha sonra Ardino Be-
lediyesi ziyaret edilerek Belediye Başkanı Resmi Murat ile birlikte çalışmaların 
desteklenmesi kararı alındı. Bu aşamada Ardino’da, Kırcaali Rotary Kulübü bir 
Uydu kulüp kurma girişimi başlattı. Belediyedeki toplantıya Hastane Başheki-
mi Dr. Güner Osman da katılarak, hastane hakkında genel bir değerlendirme 
yaptı. Daha sonra hastaneye gidilerek acil ihtiyaçların saptanması ve proje-
lendirilmesi çalışması yapıldı. Yoğun temaslar Bulgaristan’da yerel ve ulusal 
basında yer aldı.

Gündoğdu RK - 17. Yelken Festivali...

Gündoğdu Rotary Kulübü, Başkan Ercan Çelikkaya liderliğinde 13 
Ağustos 2017 tarihinde Geleneksel 17. Yelken Festivali’ni gerçekleş-

tirdi. 46 sporcunun Optimist ve Laser dallarında yarıştığı festival bu yıl Arkas 
Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği ile yapıldı. Gençlerin spora özen-
dirilmesi amaçlanan yarışların ardından düzenlenen törende, sertika ve ma-
dalyalar takdim edildi. 

Teos Sakin RK Deprem Bilinçlendirme Semineri

Seferihisar Teos Sakin Rotary Kulübü (AKUT) Arama Kurtarma Der-
neği’nin ile deprem bilinçlendirme Seminerini Kaya Termal Otel’de 

düzenlendi. Seminere kulüp üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
“Acil durumlardan ve afetlerden en az kayıpla kurtulmanın en etkili yolu 

bilgi sahibi olmak ve önceden önlem almaktır” diyerek konuşmasına başlayan 
kulüp başkanı Makbule Elagöz, AKUT hakkında detaylı bilgi verdi. AKUT Güzel-
bahçe temsilcileri İbrahim Yücebaş ve Hayal Deniz’in yangın, sel, deprem ve 
afetler ile ilgili çarpıcı bilgileri ve görselleri katılımcılar tarafından ilgiyle izlen-
di. Bu tarz çalışmaların devam edeceğini bildiren kulüp başkanı Elagöz semi-
ner sonunda temsilcilere teşekkür ederek, belge ve plaket sundu .

Teos Sakin RK - Toplu Sünnet Töreni

Teos Sakin Rotary Kulübü, Güzelbahçe Belediyesi işbirliğiyle 9 çocuğu 
sünnet ettirdi.Evlerinden tek tek alınan çocuklar ve aileleri ilk önce 

Palamutluk Cafe Restorana getirilerek burada kahvaltı yapıldı. Güzelbahçe 
Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İlçe Başkanı Kazım Çam, belediye meclis 
üyeleri, Teos Sakin Rotary Kulübü Başkanı Makbule Apaydın Elagöz ile Rotary 
Kulüp üyeleri kahvaltının ardından sünnet çocuklarına birer saat ve tuttukları 
futbol takımlarının formalarından hediye etti. 
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Sünnet çocukları daha sonra davul zurna eşliğinde üzeri açık araç ve 
belediyenin nostalji treni ile gezdirildi, ardından Güzelbahçe Sağlık 

Polikliniği’ne götürülerek hijyen bir ortamda sünnet ettirildi.

Efes RK & Mudanya RK - Zafer Yürüyüşü...

Efes ve Mudanya Rotary Kulüplerimizin önderliğinde her sene düzenle-
nen 25 - 26 Ağustos tarihlerinde Zafer Yürüyüşü’ne 2440. Bölge Ku-

lüpleri kalabalık bir grup olarak katıldılar.
   

Ege RK - Urla İgor Bağbozumu Şenliği...

Zeytine yağın, üzüme balın düştüğü gündür, Bağbozumu… Bu gelenek-
sel bayram 24 yıldır Urla Belediyesi ve Ziraat Odası önderliğinde “Bağ-

bozumu Şenlikleri” adı altında kutlanmakta. Ege Rotary Kulübü, şenlik kapsa-
mında gerçekleştirilen Surf ve Yelken yarışlarına bu sene de destek oldu. 

Agora RK ve Gdansk Centrum RK kardeş kulüp yolunda

Agora Rotary Kulübü Başkanı Abdülgani Değirmenci ve Gdansk Cent-
rum Rotary Kulübü Başkanı Hasan Çiftçi Bayrak Değişiminde bulu-

narak Kardeş Kulüp olma yolunda ilk adımı attılar. Ziyaret vesilesiyle Gdansk 
Rotary Kulübü Agora Kulübü üyeleri şerefine 2231. Bölge Guvernör Yardımcı-
sı Zbigniew Borkowski’nin de katılımıyla bir Mangal Partisi verdi.

Bostanlı RK & İZEV “Sanat ve Biz”

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) tara-
fından hayata geçirilen projede, dünyaca ünlü 12 tablonun yüzlerine 

down sendromlu gençlerin yüzleri yerleştirildi. “Farklıyız ama biz de varız” me-
sajı verilen Sanat ve Biz adlı projenin son durağı İzmir Bostanlı Rotary Kulü-
bü’nün destekleri ile İzmir Enternasyonel Fuarı oldu.

Kulüp Başkanı Süleyman Yılmaz, Farkındalık yaratmak için böylesine bir 
projeyi gerçekleştiren İZEV’i İzmir’e davet etmelerinin hem projenin çok gü-
zel olması hem de farkındalık yaratmak için çok değişik bir yol izlemiş olmaları 
olduğunu belirtti.

Rotary-Rotaract birlikte çevre temizliği yaptılar

Ankara Başkent ve Ankara İncek Rotary Kulüpleri ile Ankara Başkent 
Rotaract, Ankara İncek Rotaract (kuruluş aşamasında) ve Çankaya 

Rotaract Kulüpleri birlikte Ankara Güdül İlçesi sınırları içinde günübirlik pik-
nik ve kamp alanı olarak kullanılan Sorgun Göleti çevresinde çevre temizliği, 
çöp toplama faaliyeti yaptılar. Yaklaşık 40 kişi ellerinde çöp poşetleri piknik 
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alanında atılmış olan pet şişe, kağıt, poşet v.b. doğal olmayan atıkları topladı-
lar. 2 saat sonunda 20 kadar battal boy çöp poşeti dolduruldu. Faaliyet sıra-
sında piknik ve kamp için bölgede bulunan diğer insanların dikkati çekildi ve 
sorular üzerine Rotary, Rotaract hakkında kısa bilgiler de verildi.

Faaliyet sonunda hep birlikte yenen yemek ve oynanan oyunlarla Rotary, 
Rotaract birlikteliğinden doğan sinerjinin mutluluğu içinde grup, Sorgun Gö-
letinden ayrıldı.

Adana 5 Ocak Rotary’nin küresel bağış projesi
Adana 5 Ocak Rotary kulübü, “Hayata El Ver” adı ile başlattığı küresel ba-

ğış projesine destek amacıyla, önce ildeki destek verecek başkanları ziyaret 
etti. İlk olarak Adana Valisi Demirtaş ziyaret edildikten sonra, Çukurova Bele-
diye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ziyaret edildi. Bu ziyaretlerden 
sonra Adana 5 Ocak Rotary Kulübü, Atatürk parkında küresel bağış olarak or-
ganize edilen “Hayata El Ver” projesini ziyaret edilen başkanların katılımı ile 
gerçekleştirdi. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a verdiği destekten 
dolayı DG Serdar Ünlü tarafından plaket verildi. Ulusal ve yerel basın eşliğin-
de otomatik defibliratör cıhazının parka takılması ve halka ilk yardım eğiti-
minin verilmesini içeren etkinlik esnasında toplumu bilgilendirmek amacıyla 
aynı zamanda Rotary’yi anlatan broşürler, kulüp şapkası, proje rozetleri, pro-
je tişörtleri, kurabiye, poğaça ikram edildi. Toplantıya katılan Belediye başka-
nı, Guvernör ve eşi de ilk yardım eğitimi alanlar arasına katıldı. Küresel Bağış 
projesine katkılarından dolayı da Rtn.Şule Enes’e DG tarafından plaket verildi.

Aspendos Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü 

Aspendos Rotary Kulübü, Kuruluşunun 19.  yıldönümü nedeniyle De-
deman Otel Turkuaz Restoranda düzenlenen gecede  2012-13 Döne-

mi Meslek Hizmet Ödülü Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan’a verildi.

Kulübün Dönem Başkanı Münciye Çavuşoğlu, Rotary Meslek Ödül Kom-
itesinin her yıl çevresine, yöresine, kentine ya da ülkesine hizmet etmiş bir 
yada birkaç meslek sahibine “Meslek Hizmet Ödülü” verdiğini söyledi. Özkan’a 
ödülünü Guvernör yardımcısı Hakan Postacılar takdim etti.

Meme Kanseri farkındalık yürüyüşü

4 Ekim 2017 çarşamba günü Aspendos Rotary Kulübü  KORKMA ! FAR-
KINDA OL ! GEÇ KALMA ! sloganıyla yola çıkılan Meme Kanseri farkın-

dalık yürüyüşüne katıldı. Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ile gelecek yıl daha büyük 
bir organizasyonda birlikte olmak konusunda mutabık kalındı.

Ordu Rotary Kulübü ve Ünye Rotary Kulübü birlikte 
Baba ve Çocuk Kampı düzenledi

Ordu Rotary Kulübü ve Ünye Rotary Kulübü birlikte Kulakkaya Yaylası 
Ağaçbaşı Tabiat Parkın - Zifin Otel Giresun’da 25–27 Ağustos 2017 
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tarihlerinde Baba-Çocuk Kampı düzenlendi. Çocuklarla beraber kurulan ça-
dırlarda geçirilen iki gecelik kampa Kapadokya Rotary Kulübü,  Samsun İlka-
dım Rotary Kulübü, Ünye Rotary Kulübü, Samsun Karadeniz Rotary Kulübü ve 
Antalya Perge Rotary Kulüpleri ile Ordu ve Ünye’den katılım oldu.

Hem babalar hem de çocuklar için unutulmazların yaşandığı kampın en 
önemli anı ise; Ormanın içinde yapılan hiking, eğlenceli ve bir o kadarda ma-
ceralı bir şekilde tamamlandı. Daha sonra kamp ateşinin yakılması, Labirent 
oyunu, ok  atma yarışması ve Oryantiring  yarışması ile yarışlar tamamlandı.

Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Karakaş, Ordu ve Ünye Rotary Kulübü 
tarafından ilki düzenlenen Baba ve Çocuk Kampının geleneksel hale gelmesi 
için çalışacaklarını, bunun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi oldu-
ğuna ve desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Bu tür etkinlikler ile kulüp 
üyeleri ve aileleri arasında birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştıklarını söy-
leyen Karakaş,  Baba ve Çocuk kampını geleneksel hale gelmesi için çaba sarf 
edeceklerini belirtti.

Kampa katılan katılımcılar güzel bir ortamda güzel bir hafta sonunu ço-
cuklarla birlikte geçirdiklerini belirterek bu kampı düzenleyen Ordu Rotary 
Kulübü ve Ünye Rotary Kulübü Başkan ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür ettiler.

Ordu Rotary Kulübü Halkla İlişkiler Semineri yaptı

Bu yıl UR 2430.Bölgede ilk ve tek olarak yapılan  “Halkla İlişkiler ve Eği-
tim Semineri”, Ordu Rotary Kulübü ev sahipliğinde 30 Eylül 2017 Or-

du’da Radissson Blu Otel’de 44 kişinin katılımı ile yapıldı. Ordu Rotary Kulübü-
nün 30 Eylül 2017 Cumartesi günü Radisson Blu Otel’de yaptığı seminere ko-
nuşmacı olarak GDG. Güneş Ertaş (UR 2440. Bölge Eğitim Lideri ve Uluslara-
rası Rotary ZON 20b Halkla İlişkiler Koordinatör Yrd.), Rtn. Selda Gençdur  (UR 
2430. Bölge Gençlik ve Hizmet Projelerinden Sor. Guvernör Yrd.),  Rtn. Begüm 
Başmısırlı Yüksel (UR 2430. Bölge Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı),  Rtn. Ha-

kan Karakaş (UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Başkanı),  Akın Çiçek (Kanal 
52 TV. Genel Koordinatör) ve Doç. Dr. Mehmet Yılmaz (Ordu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi) katıldılar.

Başarılı bir şekilde tamamlanan seminer sonrası katılımcılara katılım 
sertifikaları takdim edildi

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Geleneksel Yaza Veda 
Brunch’ı düzenledi

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Geleneksel Brunch Programı Göl-
başı Patalya Oteli’nde 1 Ekim 2017, Pazar günü yapıldı. Kulübün Ro-

tary ailesinin geniş bir katılımı ile neşe içinde gerçekleşen brunch programına 
ailelerin yanında kulübün Rotaractları ve Interactları aileleri ile birlikte katıl-
dılar.

Keyifli bir ortamda geçen programda geleneksel tavla turnuvası da ya-
pıldı. Turnuvayı yine her zaman olduğu gibi Başkan Namık Kodaman kazandı. 
Geçmiş dönem başkanlarından Selçuk Menteş rotaryenleri bu organizasyon-
da da yalnız bırakmadı. .

Kulübün bu dönem içinde planladığı projeleri, gezi programlarını ve ocak-
başı programını değerli dostlarımıza detayları ile aktaran Başkan Eran Sözen 
ve değerli eşi Fisun çok iyi hazırlanmışlardı. Bu programda yine bir Bahçeliev-
ler Rotary Kulübü klasiği gerçekleştirdiler. Kulüp üyeleri, organizasyonu dü-
zenleyen  ve katılan tüm dostlara teşekkür ettiler.
 

Adana Güney Rotary #konuşmamızgerek projesi

Toplumun temeli olan kadınların sağlıkları konusunda farkındalıkları-
nı arttırmak için mücadele eden İlayda ve Pırıl Eskitaşçıoğlu, Bahar 

Aldanmaz ve Beliz Tabanlıoğlu’ndan oluşan “konuşmamız gerek” (#wenee-
dtotalk) grubu köy ve mezraları gezerek kadınlara hijyen ve ped kullanımını 
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anlatıyorlar. #konuşmamızgerek grubunun projesini çok anlamlı buldukları-
nı ifade eden Güney Rotary kulübü Dönem Başkanı Sinan Aydın, “Öncelikle bu 
projeyi başladığımız bölgede uygulamak istedik. Bu amaçla konuşmamızgerek 
grubu, Adana Acıbadem Hastanesi Kadın ve Doğum uzmanlarından Hale Erbaş 
ve Dr. Erdal Candan ile birlikte Yumurtalık ilçesine bağlı 7 köy ve mezradaki ka-
dınlara Molped Türkiye’nin desteği ile hijyen konusunda eğitim verdi. Yumurta-
lık Ziraat Odası Başkanı Erdinç Altıok, Yumurtalık ilçesinin kadın muhtarların-
dan Aynur Gökalp, Adana Akdeniz Koleji önemli katkılar sağladı” dedi.

Aydın şöyle devam etti: “2 gün süren çalışmalarda her yaş grubundan 
kızlar ve kadınlar ile yüz yüze görüşmeler yaoıldı. Kadın hijyeni konusunda bu 
gruplarda farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Çok faydalı olan bu projede kadınla-
ra, sağlıkları konusunda bilgiler verilerek ülkemiz kadın ve kız çocuklarına hiz-
met vermenin, onlar ile kadınlıığı ve hayatı paylaşmanın mutluluğu ve gururu 
yaşandı. Böylesi duyarlı gençler ile yapılan çalışmalar geleceğe umut ile bak-
manın ve yaratılan enerji ile birçok şeyin başarılabileceğinin göstergesi oldu” 
DHA(AP)25.9.2017

Adana Rotary Kulüpleri ortak baba - çocuk kampı

Adana Seyhan, Çukurova, Tepebağ, Güney ve 5 Ocak Rotary Kulüple-
rinin ortak düzenlediği baba - çocuk kampı Aladağlar Emli Vadisin-

de 70 kişinin katılımı ile yapıldı. 2 gün süren kampta, katılanlar gençlerle ve 
Rotaryen dostlarla doğada eğlendi, oyunlar oyanadı, çadır kurmayı öğrendi, 
yürüyüşler yaptı.

Adapazarı Rotary Engelsiz Yaşam Projesi - REY’e 
Bahçelievler Rotary’den destek

Engelleri olan toplum bireyleri için Anıtkabir ziyareti oldukça zor eşik-
ler içermektedir. Engelli kişiyi anlamak onun gibi düşünmekle olur. 

Onun gibi yaşamakla olur. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü toplumumuzda-
ki engelli bireylerimize yönelik bulunduuğu sayısız hizmetlere bu yıl da devam 
ediyor. Bu kapsamda Adapazarı Rotary Kulübünün başlattığı REY Projesi sa-
yesinde Rotary ile engelleri unutan, hayata bağlanan gençlerimizle 17 Ağus-
tos 2017 tarihinde Atamızın manevi huzuruna bir defa daha çıkıldı. Anıtkabir 
şeref defteri kulüp adına imzalandı.

O gençlerin heyecanlarını, sevinçlerini Adapazarı, Ankara Bahçelievler, 
Emek ve Kavaklıdere Rotary Kulüpleri olarak hep birlikte İşte Rotary Budur 
dedirtecek şekilde yaşadılar. 

GBD Haluk Yüceel ve Seda ve kulüp sekreteri Gence Erdağı tüm Anıtkabir 
ziyaretlerinde olduğu gibi katılanlar arasındaydı. 

Bu projenin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.

Ankara Gazi RK 3. KÖPEK GÜZELLİK YARIŞMASI

Ankara Gazi Rotary Kulübü sokak hayvanları yararına 3. sünü gerçek-
leştireceği Köpek Güzellik Yarışmasında, dostlarımızla bir arada ola-

cak.Geliri sokak hayvanları yararına harcanacak olan ve gelenekselleşen Kö-
pek Güzellik Yarışması’nda; hem köpek dostlarıyla birlikte harika bir gün ge-
çirilecek, hem de dostluklar pekiştirlecek. Yarışmaya katılım ve rezervasyon 
için 0 532 403 42 43 numaralı telefon aranarak gerekli bilgilere ulaşılabilinir. 
Ankara Gazi Rotary Kulübü 3. Köpek Güzellik Yarışması DOST K9 Eğitim Mer-
kezi’nin Ankara Gölbaşı’ndaki yeni yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Tüm Rotaryenlerin davetli olduğu bu yarışmaya, özellikle hayvan severler 
ve köpek sahiplerinin katılmaları yardım imkanlarını arttıracak ve önümüzde-
ki kış, sokak köpeklerinin daha iyi bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri ola-
naklarının yaratılmasını sağlayacaktır.                   ■
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EYLÜL 1949

EKİM  1967

KONVANSİYON SÜTUNU

Toronto dendiği zaman insan-
ların aklına kar, buz hokeyi 
ve son zamanlarda da mut-
fağının özellikleri gelir. An-

cak şehirde gerçekten çok güzel müzeler 
bulunuyor. 23-27 Haziran tarihlerin-
de yapılacak Konvansiyon esnasında 
bunlardan ya Royal Ontario Müze-
si (ROM) ya da Art Gallery of Onta-
rio’yu (AGO) ziyaret etmelisiniz.

ROM tüm dünyadan ve yıllar için-
de sanat, kültür ve tabiat temasını içe-
ren bir müze. Koleksiyonunda 6 milyon 
örnek, objeler ve sanat parçaları bulun-
makta. On yıl önce müzeye kristal gö-
rünümlü prizmatik bir yapı da ilave 
edildi. 

Yakındaki AGO ‘da ise 90.000’den 
fazla sanat eseri bulunuyor. Kanada sa-
natından koleksiyon, Rönesans ve Ba-
rok dönemi eserleri ve Avrupa, Afrika 
ve Okyanusya’dan çağdaş sanat eserleri 
müzede yer alıyor. 40.000 fotoğraftan 
oluşan koleksiyon ve tanınmış İngiliz 
heykeltraş Henry Moore’un eserleri de 
müzenin görülmesi gerekenleri arasın-
da bulunuyor.

ROM’un karşı tarafında Kana-
da’nın seramik müzesi Gardiner yer 
alıyor. Burada seramik dersleri de veri-
liyor. Bir diğer ilginç yer Bata Ayakka-
bı müzesi. 4.500 yıldır giyilen muhtelif 
ayakkabılar ve bunların aksesuarları 
bu ilginç müzede yer alıyor. 

RANDI DRUZIN
Uluslararası Rotary’nin 2018 
konvansiyonuna kayıt olmak 
için riconvention.org sitesini 

kullanabilirsiniz.

Derginin bu sayısındaki kapak 
resmi, ilk kez demokratik bir se-
çim ile işbaşına gelen Porto Rico 
Guvernörü Luiz Muñoz Marín’i 
resmediyor. Dergide yer alan ma-
kalede, artan nüfus için daha faz-
la iş alanı gereği vurgulanıyor. 
Yeni istihdam yaratabilmek için 
Muñoz yabancı işletmelerin ku-
racakları yeni işletmelerin 1959 
yılına kadar gelir ve emlak vergi-
sinden muaf olacağını açıklamıştı. 
Kalkınma programı ayrıca eğitime 
yatırım yaparak okur yazar oranı-
nı arttırdı. Ama her şey Munoz’ın 
istediği gibi olmadı. 1950  yılında 
valilik binası ulusal bir ayaklanma 

sırasında hedef oldu ve Munoz da olağanüstü halden faydalanarak suçlu-suçsuz 
bir çok kişiyi hapsetti. Bugün Muñoz modern Porto Riko’nun kurucu başkanı 
olarak anılıyor.

60’lı yılların sonlarına doğru, 
bilgisayarlar okullara yeni yeni 
girmeye başlamıştı ve eğitimdeki 
rolleri tartışılıyordu. “Sınıfta Ça-
tışma” adlı makalesinde Ira Glas-
ser bilgisayarların bazı konularda 
gerekli olduğunu ancak öğretmenin 
yönlendirici rolüne ihtiyaç olduğu-
nu ifade ediyordu. “Bir çocuk bilgi-
sayardan öğrenemeyeceği neyi öğ-
retmeninden öğrenebilir? En başta 
insanlığı. Öğretmen sadece bilgiyi 
aktaran biri değildir. Bu kısım ma-
kinalara bırakılabilir. Öğretmen ise bir eğitici ve herşeyden öte insani bir eğitmen-
dir.” Kapaktaki resim fotoğrafçı Bob Amft’ın kızının bir IBM 360 bilgisayarın 
üzerine yerleştirilmiş şeffaf bir resmini gösteriyor. IBM 360 bilgisayar derginin 
yayınlandığı tarihten üç yıl önce piyasaya sürülmüştü.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1,236,554 
Ku lüp ler: * .....................................................35,533
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................235,497
Ku lüp ler:  .......................................................10,239
In te ract
Üye ler:  .........................................................499.123
Ku lüp ler:  .......................................................21,701
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..............................................................210,500
Top lu luk ...........................................................9,452
Not: Ra kam lar 31 Mayıs 2017 sonu itibarıyla Rotary Club 
Central “Reports” bölümünden alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 72 2,088
2430: Bölge: 93 2,273
2440. Bölge: 64 1,654
TOPLAM 230 5,996
** UR İstatistiklerine göre 2017 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
 Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Başkan’ın konferansları

Uluslararası Rotary Başkanı Ian Risely bu yıl 
altı barış konferansı düzenleyecek. Herkesin 
davetli olduğu bu Konferansların takvimi 

aşağıda yer alıyor.

10 Şubat – Çevresel sürdürülebilirliik ve Barış,
Vancouver, British Columbia, Kanada
17 Şubat – Su ve Sanitasyon ve Barış, Beyrut, Lübnan
24 Şubat – Hastalık Önleme ve Tedavi ve Barış, 
Coventry, İngiltere, Birleşik Krallık
17 Mart – Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma ve Barış
 Sydney, New South Wales, Australya
28 Nisan – Anne ve Çocuk Sağlığı ve Barış, 
Taranto, İtalya
2 Haziran – Temel Eğitim ve okuma Yazma ve Barış 
Chicago, Illinois, ABD

Bary Raisin Owori’nin yerine 
görev yapacak

Ba h a m a l a r ’ı n 
New Provi-
dence şehrin-

den East Nassau Rota-
ry Kulübü üyesi Bary 
Raisin, UR 2018-19 
Dönemi Başkan Adayı 
Saptama Komitesi 
tarafından Uluslarar-
ası Rotary Başkanlığı-
na seçildi. 1 Eylül tar-
ihine kadar herhangi 
bir itiraz gelmediği için, 
Barry Raisin’in Başkan 
Adayı olarak resmi deklarasyonu yapıldı.

Başkan olarak Rassin Rotary’nin erişimini maksimize et-
mek için toplumdaki imajını güçlendirmek ve dijital imkan-
ları kullanmayı hedefliyor. “Rotary kulüplerinin ne tür iyi şeyler 
yaptıklarını öğrenenler onun bir parçası olmak isteyeceklerdir; biz 
de misyonumuza katılmaya ilgi gösterenlere bunun kolaylaştıracak 
yeni üyelik modelleri oluşturmalıyız” diyen Barry Rassin, “Ro-
tary’nin toplumun gözüne daha fazla girmesi, dünyada bu kadar 
çok iyilik yapan bir organizasyonun parçası olmak ve onu destek-
lemek isteyecek bir çok insanı aramıza çekebiliriz” vurgusunu ya-
pıyor.

Rassin sağlık ve hastane yönetimi konusunda Florida Üni-
versitesinde MBA yaptı ve Bahamalardaki “American College 
of Healthcare Executive” derneğinin ilk üyesi. 37 yıllık çalışma 
sonrası Doktorlar Hastanesi Sağlık Sisteminden emekli olma-
sına rağmen, burada danışmanlık görevini devam ettiriyor.

American Hospital Derneği ömür boyu üyesi olan Rassin, 
Quality Council of Bahamas, Health Education Council ve İş-
verenler Konfederasyonu gibi bir çok kuruluşun  yönetim ku-
rulunda görev yaptı.

1980 yılından beri Rotaryen olan Rassin, Rotary’de direk-
tör,ve Vakıf Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevlerin-
de bulundu. 2015-16 Başkanı K.R. Ravindran’ın emir eri ve 
UR eğitim liderliği görevlerinde bulundu.

Rassin “Kendinden Önce Hizmet ödülü” yanı sıra 2010 
Haiti depremi sonrası yapmış olduğu çalışmalardan ötürü bir 
çok insani ödül aldı. Eşi Esther ile Büyük Bağışçı ve Rotary 
Vakfı Benefaktörüdür.

Rassin, Temmuz ayında vefat eden ve bu görev için seçilmiş 
olan Sam W. Owori’nin yerine görev yapacak. 
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Rotary’nin yeni toplum imajı kampanyasına şimdi erişebilirsiniz. Kulübünüzün 
tarihini hayata geçirin ve dünyanın bizim kim olduğumuzu anlamasına yardımcı 

olun: Bizler liderler olup, beraber çalışarak toplumumuzla ilişkiye geçiyor, 
esinlendiriyor ve toplumu değiştiriyoruz. 

rotary.org/brandcenter linkini kullanarak bugün başlayalım.

ÇOCUK FELCİNE SON
Rotary sağlıklı toplumların güçlü toplumlar olduğuna inanır. Bu nedenle 2.5 milyardan fazla 

çocuğun aşılanması için yorulmadan çalıştık. Öldürücü bir hastalığı yeryüzünden silmeye 
çok yakınız. Eylemci bireylerin yaptığı budur. rotary.org’dan fazlasını öğrenebilirsiniz.




