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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Rotary yılının zirvesi, uluslararası alanda konvansiyonda 
gerçekleşir. Bu nedenle konvansiyona katılım önemlidir 
ve bunun promosyonu da dönemin başında yapılmaya 

başlanır. Rotary Dergisi, yayınlanan Eylül - Ekim sayılarında yıllardır 
konvansiyonla ilgili geniş bilgi verdiği gibi, derginin söz konusu 
sayısının kapağında da o dönem sonunda konvansiyonun yapıla-
cağı şehrin tipik bir resmini kapakta kullanmıştır. 2015-16 dönemi 
sonunda konvansiyon 28 Eylül - 1 Haziran tarihleri arasında Güney 
Kore Cumhuriyetinin başkenti Seul’da yapılacak. Bu sayıdaki kapak-
da Budha heykeli ve arka planda Seul şehrinin modern binalarının 
gece manzarası görülüyor. The Rotarian editörü John Rezek’in 
kaleme aldığı Seul’u anlatan yazısında, şehrin yanı sıra ülke-
nin de ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek özelliklerini bulabilirsiniz. 
Konvansiyona katılmak ve ön kayıt yaptırmak için “riconvention.
org” sitesini ziyaret ederek gerekli bilgileri elde edebilirsiniz. Erken 
kayıt yaparak da sunulan indirimlerden yararlanabilirsiniz. 

Her yıl olduğu gibi 24 Ekim’de “Dünya Çocuk Felci Günü” 
kutlanacak. Gerek UR Başkanı K.R. Ravindran’ın ve Rotary Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Ray Klinginsmith’in Ekim ayı mektupların-
da, dünyadaki tüm Rotary kulüpleri, bölgeleri ve Rotaryenlerin bu 
gün için özel bir aktivite organize etmeleri arzu ediliyor. Çocuk fel-
cinde sona gelindiğine dair işaretler, Hindistan’daki başarı, Afrika’da 
Nijerya’da bir yıldan beri çocuk felci vakasına rastlanmaması, bu 
savaşın sonuna yaklaşıldığını gösteriyor. Rotary’nin bu başarıdaki 
rolünü de çoğumuz biliyoruz ama dünyada bilmeyen çok. Bu 
nedenle yapılacak olan aktivitelerin, Rotary’nin rolünü anlatan ve 
ön plana çıkaran bir içerikte olmasını tercih etmemiz isteniyor.

Rotary Vakfı 1917 yılında Atlanta’da yapılan Uluslararası Rotary 
Konvansiyonunda kuruldu. Hizmetlerimize yaptığı katkıları söy-
lemeye gerek yok. Rotaryenler olarak bunun farkındayız. 2017 
yılında Vakfın kuruluşunun 100. yılı kutlanacak. Kutlamalar 2016 
Seul Konvansiyonunda başlayacak ve yıl boyunca sürdürülmesi 
planlanan aktivitelerle özellikle Vakfın kamuoyunda tanınması 
için çalışılacak. Atlanta’da yapılacak olan 2017 Konvansiyonu ise 
bu kutlamaların doruğa ulaştığı nokta olacak. Kulüplerimizin bu 
programları takip etmeleri ve kendi aktivitelerini de ona göre hazır-
lamaları  uygun olacaktır. 

Bir güzel haber de Rotary Vakfı Mütevellisi Örsçelik Balkan’dan 
geldi. Rotaryen Halil Mehmetoğlu, Uluslararası Rotary’nin Arch C. 
Klumph Society (AKS) üyesi oldu. Rotary’ye 250.000$ üstünde bağış 
yapanların kulübü olan AKS’ye üye olan “İlk Türk” sıfatını kazanan 
Mehmetoğlu’nu tebrik ediyoruz.

“(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
Ray Klinginsmith’in 
mektupları

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

SAYFA 13 - 18
SEUL’U KEŞFETMEK
Uluslararası Rotary’nin 
2015-16 Konvansiyonu 
Seul’de

SAYFA 19
TÜRK ROTARY’SİNİN İLK 
AKS ÜYESİ
Halil Mehmetoğlu Arch 
C. Klumph Society’ye üye 
oldu

SAYFA 20 - 21
ÇOCUK FELCİ VE SONRASI
Hindistan’da PolioPlus 
mirasının etkileri sağlığı 
müspet etkiliyor

ROTARY DÜNYASI
22- GDG Ekrem Yazar
23- Kulüplerden haberler
32- UR’den haberler

KAPAK RESMİ: Seul’da Budha heykeli ve şehrin gece manzarası © Bilinmiyor
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Rotary Küresel Ödüller Programı’na katılın

Bir zamanlar güçlü bir adama odun kesici olarak iş teklif edilmiş. Adam 
işine enerjik bir şekilde başlamış. İlk hafta 18 ağacı keserek odun yap-
mış. İkinci hafta da aynı şevkle çalışmış ama hafta sonunda sadece 11 

ağacı kesmiş olduğuna da çok şaşırmış. Üçüncü hafta, gece gündüz durmadan ça-
lışmasına rağmen sadece  altı ağaç kesebilmiş ve ustasına giderek istifa dilekçesini 
sunmuş. “Gücümü kaybediyorum. Bir zamanlar kestiğim kadar çok ağacı artık kesemi-
yorum” demiş.

Ustası fizik olarak çok iyi durumda olan adama bakmış ve “baltanı bilemeyi hiç 
düşündün mü” diye sormuş.

“Bilemek mi? Kimin baltayı bilemek için zamanı var ki?” diyen genç adam, “Bütün 
gün odun kesmekle meşgulüm” diye cevap vermiş.

Yapmak istediğimiz ilerlemeyi yapamadığımız zamanlar, genelde içgüdüsel ola-
rak  çalışmamızı katlayarak artırırız. Ama bazen sonuç almak için daha fazla çalış-
mak değil, daha akıllıca çalışmak gerekebilir. Kullandığınız aletlere bakın. İş yön-
teminizi analiz edin. Kaynaklarınızı en etkin bir şekilde yönlendiriyor musunuz? 
Yoksa bütün çabanızı kör bir balta ile ağaçları budamaya mı harcıyorsunuz?

Son 20 yıldır Rotary’de üyelik tamtamlarını çalıp duruyoruz. 
Hep daha fazla üye getirmeye hedeflenmiş kampanyalar yapıyor ve hedefler tes-

pit ediyoruz. Ama bakıyoruz ki toplam sayımız pek değişmiyor.
Aletlerimizi bileme zamanı geldi galiba. “Rotary’ye nasıl daha çok üye getirebiliriz” soru-

suna odaklanmak yerine, kendimize şu soruyu sormalıyız: “Daha fazla insanın katılması ve 
daha az insanın ayrılması için Rotary üyeliğine nasıl daha fazla değer katabiliriz.”

Bunu yapmanın bir yolu Temmuz ayında başlattığımız “Rotary Küresel 
Ödüller”programından geçmektedir. Bu yaratıcı program, Rotaryenlerin dünyanın her tara-
fında hizmet sunan işletmelerle temas kurup, bazı indirimler ve imtiyazlar elde etmelerini 
organize etmektedir. Bireysel işletmesi olan Rotaryenler, Rotary’nin anlaşıp listesine katmış 
olduğu işletmelerin arasına girmek için müracaat edebilirler. En uygun teklifler listeye ekle-
necektir. Ayrıca işletmelerin, yaptıkları her işlemden elde ettikleri kârlarının bir yüzdesini 
Rotary Vakfına intikal ettirme opsiyonunu da oluşturduk ve bir çok firma şimdiden progra-
mın bu bölümüne de katılmak için gerekli formaliteleri tamamladılar. Her ay, bu listeyi aldı-
ğımız tekliflere göre güncelleyeceğiz. Rotary.org sitesinden My Rotary’ye girerek denemeni-
zi öneriyorum. Ne kadar çok Rotaryen katılırsa, program o kadar güçlü ve faydalı olacaktır.

  Diğer üyelik programlarından farklı olarak, Rotary Küresel Ödüller programı, Rotary 
ağının parçası olmanın yanı sıra, Rotaryen olmakla edineceğiniz ek bir fayda da sağlamak-
tadır. Program, iş ve hizmeti birleştirmenin başka bir yolunu devreye sokmaktadır ve aynı 
zamanda Rotary üyeliğine ek değer ilave etmektedir.  Unutmayalım ki potansiyel üyelerimiz 
şu soruyu soracaklardır: “ Benim bundan çıkarım ne olacak?” Onlara, Rotary’nin değerini gös-
tererek Rotaryen olmakla yaşamlarımızı nasıl zenginleştirdiğimizi anlatmalıyız.

K.R.RAVINDRAN 
UluslararasıRotaryBaşkanı

Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı K.R.Ravindran’ın 
konuşmaları ve başkanla 
ilgili haberleri 
www.rotary.org/office-
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Eylül



Çocuk felcinden arındırılmış dünyaya çok yakınız 

Geçen ay, tüm yıl boyunca tek bir vahşi çocuk felci virüsüne rastlanmaması nedeniyle, Nijerya, çocuk 
felci endemik ülkeleri listesinden çıkarıldı. Nijerya, bu listede olan Afrika’daki son ülke idi. Bugün 
dünyada sadece Afganistan ve Pakistan’da çocuk felci virüsüne rastlanıyor. Dergimizin bu sayısı 

baskıya girerken, 2015 yılında küresel bazda rastlanılan çocuk felci vaka sayısı birkaç düzineden az idi.
Bu başarının ölçüsü hiç bir şekilde abartılmış sayılamaz. Çocuk felci binlerce yıldır var ve insanlığın başlangı-

cından beri bir çok insanın yaşamını etkiledi. Bugün ise, Rotary ve ortaklarının çalışmaları sayesinde işin sonuna 
yaklaştığımızı görebiliyoruz. Artık yılları değil, ayları geri saymaya başladık.

Ancak başarımız anıtsal olduğu kadar da kırılgandır. Hiç bir zaman durmayan muazzam bir gayret 
sayesinde ileri doğru yavaş, istikrarlı ve ısrarla ilerliyoruz. Senkronize edilmiş büyük kampanyalarla 
milyonlarca çocuğu aşılıyoruz; yeni salgınları önlemek için çevreyi sürekli gözlem altında tutuyoruz. 
Koordinasyon, harcamalar ve taahüdümüzden oluşan bu çabaların sadece ölçüsü, insan hafsalasını zor-
layacak boyutlardadır. 

Bazıları, kaybolmaya yüz tutmuş olan bir hastalık için neden hala bu seviyede bir aşılama ve gözlem 
gerektiğini anlamakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bunun cevabı basit: İleriye gidebilmek için tek yol 
bu. Şayet çalışmalarımızı azaltırsak, virüsün yeşereceği bir ortama müsaade edersek, yılların çalışması 
boşa gidecektir. Çocuk felci virüsünün ne kadar kolaylıkla yayıldığını artık biliyoruz. Onlarca yılın ça-
balarının ne kadar hızla kaybolabileceğini biliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki ayların çok önemli oldu-
ğunu vurgulamak isterim. Bilinci arttırmak, fon yaratmak ve ivmeyi devam ettirmek için sizlerin sesine 
de ihtiyacımız var. Bu savaşı kazanıncaya kadar sizin gücünüzün yanımızda olması lazım. 

24 Ekim “Dünya Çocuk Felci Günü”dür. O gün, her birinizin “Çocuk felcine son” çalışmalarımıza 
bir şekilde katılmanızı bekliyorum. Bir çoğunuzun bu olayı kulüp veya bölge seviyesinde gündeme ge-
tireceğinizi biliyorum. Henüz bir plan yapmamışsanız, katılım için çeşitli yöntemlerden faydalanabilir-
siniz. İnternette “endpolioplus.org” sitesini ziyaret ederek fikirler, yöntemler, örnek basın bültenleri ve 
çeşitli bağış şekilleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Canlı olarak yapacağımız yayın ile ilgili linki de orada 
bulabilirsiniz. Muhakkak katılın ve bunu sosyal medyada paylaşın.

Çocuk felcine karşı başlamış olan bu savaşımız, aynı zamanda kindarlığa, cehalete, ve korkuya karşı 
yapılmaktadır ve kazanacağımıza emin olabilirsiniz. Ve kazanıldığı zaman, Rotary’nin, bundan böyle 
demir akciğer, demirden bacak bağları ya da çocuk felcinin oldu-
ğu bir dünyanın varlığından hiçbir zaman haberleri olmayacak ço-
cuklara, torunlara söyleyeceği bir hikayesi olacak.

İster Kano’da, Peşaver’de veya Swat’da, Seul’da, Madrid veya 
Şikago’da bir Rotaryen olun, siz bu hikayenin bir parçasısınız. Si-
zin içinde olduğunuz parçayı kaleme alabilecek tek kişi de sizsi-
niz. Hepinizden bunu iyi bir şekilde yazmanızı istiyorum ki birgün 
anlatacağınız hikayeninin, gurur duyacağınız bir hikaye olmasını 
sağlayabilesiniz. 

K.R.RAVINDRAN 
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Rotary ve part-
nerleri çocuk 
felcine son için 

iyi bir final hazırladılar ve 
plan başarılı bir şekilde 

yürümekte. Kimse son çocuk felci vakasının ne zaman olacağını 
bilemez ama ilerlememiz devam ederse, büyük olasılıkla bu Ro-
tary yılının sonundan önce bu gerçekleşebilir. Bu, başta dünya 
çocukları olmak üzere, Rotary ve ortakları için ne büyük bir za-
fer olacaktır düşünün. 

Rotary’nin de bu olayda oynadığı önemli rolü anlatacak ve 
katkısının takdir edilmesini sağlayacak planları var. Rotary ço-
cuk felcine karşı ilk aşılama kampanyasını, yılda 500,000’e ya-
kın felç vakasının görüldüğü 1979 yılında başlattı. Burada elde 
edilen başarı sonucu 1985 yılında çocukları aşılamayı hedefle-
yen PolioPlus programı başlatıldı. İlk üç yılda bu amaç için 247 
milyon dolar fon yaratıldı ve Dünya Sağlık Örgütü, ABD Has-
talık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve UNICEF ile 1988 yılın-
da güçler birleştirildi. Ortaklık kurulduğunda, gerçek bir des-
tansı savaş başlamıştı ve bunun katalisti de Rotary idi. 

Bu cesur çabanın son günlerinde, tüm dünyanın da 
Rotary’nin bu konudaki katkılarını bilmesi önemlidir. Uluslara-
rası Rotary ve Rotary Vakfı, Rotary’nin rolünü vurgulamak için 
ellerinden geleni yapacaklardır ama bu yapbozun bir parçasıdır. 
Her Rotary kulübü PolioPlus kampanyasının tarihini öğrenme-
li ve bunun tanıtımını yerel toplumda yapmalıdır. Dünyadaki 
tüm Rotary kulüplerinin bunu yapması, haberin küresel olarak 
dağılmasını sağlayacaktır.

Gerekli destek için endpolio.org sitesinden pazarlama yar-
dım kitlerini indirebilir ve shop.rotary.org’da bulunan “Rotary 
and the Gift of a Polio-Free World” kitabını okuyabilirsiniz. Bu 
hastalığa son vermede Rotary’nin rolünü sosyal ağlarda paylaşın.

Her yıl 24 Ekim Dünya Çocuk Felci günüdür ve her Rotary 
kulübünün o gün için bir faaliyet düzenlemesi Rotary’nin bu 
olaydaki rolünün tanıtımı için iyi olacaktır. Program için end-
polio.org’daki canlı yayın güncellemelerini kullanın. 2015 Dün-
ya Çocuk Felci günü yerel tanıtımı için bu iyi bir zamandır. He-
defe o kadar yakınız ki, bizleri yalnız bırakmayın. Kulübünüz 
PolioPlus ile ilgili haberleri şimdiden yaymaya başlasın.

Rotary Vakfının 100. yıl kutlamalarına 
Seul’de başlayalım ve tüm dünyada devam 
edelim.  

1917 yılında ilk kez Atlanta’da konvansiyonda fik-
rin doğmasıyla başlayan Rotary Vakfının 2016-17 dö-
nemi 100. yılı olacak. Derginin bu sayısında, 28 Mayıs 
- 1 Haziran tarihleri arasında Seul’de yapılacak kon-
vansiyon ve Vakfın 100. yıl kutlamaları ile ilgili bilgi 
yer almakta.

Vakfın eski mütevellilerden Stephanie Urchick baş-
kanlığında çalışan 100. yıl kutlama komitesinin yıl 
boyu sürecek kutlamalar için planları hemen hemen 
hazır ve Atlanta’da yapılacak 2017 konvansiyonunda 
zirve yapacak şekilde düzenlenmiş bulunuyor. Rotary 
Vakfının kulüpler ve bölgelerin hizmet projelerini ger-
çekleştirmeleri için oynadığı role binaen, Mütevelliler, 
UR direktörleri ve Rotary çalışanları bu programın en 
iyi şekilde gerçekleşmesi için çalışıyorlar. Gerçekten de 
Rotary Vakfı dünyada iyi şeyler gerçekleştirmede müt-
hiş bir güç oldu.

100. yıl planlarımızı değerlendirirken, bir kez daha, 
kulüpler ve bölgelerimizde olanların Evanston ve kon-
vansiyondakilerden çok daha önemli ve büyük olduğu-
nu takdirle karşılıyoruz. Bunun sonucu olarak, 100. 
yıl kutlamalarının gerçek başarısı kulüplerin bu olayı 
ne kadar içselleştirebildikleri ile bağlantılı olacaktır. 
Önemli olan, Rotaryenlerin Vakfın 100. yılını ne ka-
dar kucaklayacakları ve kendi proje ve kutlamalarını ne 
ölçüde yapacaklarıdır. Lütfen kulübünüzü harekete ge-
çirmek için elinizden geleni yapınız.

Rotary Vakfı, uluslararası anlayış, iyi niyet ve dün-
yada barışı yaygınlaştırmak için kulüplere verdiği des-
tekte gayet başarılı oldu. Bu nedenle tüm kulüpler ve 
bölgeler 100. yıl kutlamalarına katılmalı. Her zaman 
olduğu gibi, Rotary’de kulüp ve bölgelerin kutlamalara 
nasıl katılacakları ile ilgili bir tavsiye yöntemi yoktur. 
Kulüplerimizin bu konuda yaratıcılıklarını kulanacak-
larını düşünüyorum. Hepimizin Rotary Vakfını takdir    
etme zamanı gelmiştir.

VAKIF PENCERESİNDEN

Ray Klinginsmith
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Kulübünüzün 
tanıtıma 
katılmasını 
bekliyoruz

Geleceğe doğru bakış
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Rotary dünyasından kısa kısa

GÖZLEM

Dünyadan Özetler

2

yılda ortalama 3,000 dolar kazanmalarını 
sağlayan bir düzeni de yürütüyor. Haiti’de 
ortalama yıllık gelirin 400 dolar olduğu 
düşünülürse, iyi bir ekonomik katkının 
gerçekleştiği ortaya çıkıyor. 2010 yılında 
meydana gelen depremden sonra bölgeyi 
ziyaret eden ve bu arada balık çiftlğine de 
uğrayan Bill Clinton’un da dikkatini çeken 
Abe, Başkan Clinton’un tavsiyeleri ile “Time” 
dergisinin en etkin 100 kişi listesine girmeyi 
başardı. 

1 ] HAİTİ
Valentin Abe’in, Florida’nın New Smyrna 

Beach Rotary Kulübü ile ilgili bir görev 
nedeniyle bundan 20 yıl önce Haiti’ye ayak 
basmasıyla başlayan bir su kültürü macerası 
sonucu ortaya çıkan balık yetiştirme 
çiftliğinde, yerel tüketim için “tilapia” diye 
adlandırılan  tatlısu çipurasından yılda 1 
milyon kilo üretiliyor.  Fildişi Sahilinden 
gelmiş olan ve Auburn Üniversitesinden 
doktorası bulunan Abe, bir agronomist 
olarak kulüp tarafından, Rotary Vakfının 
267,000 dolar tutarındaki bağışıyla Haiti’de 
balık çiftlikleri kurmak üzere istihdam edildi.  
Halen Port-au-Prince yakınında bulunan  
Caribean Harvest adlı şirketin icra kurulu 
başkanı olan Abe, yakın zaman önce de 
yine New Smyrna Beach kulübü tarafından 
fonlanan 32,000 dolar değerinde bir Ford 
F-150 kamyoneti fi losuna ka� ı. Yardımın 
içinde balık kafeslerini bağlamak için 
kullanılacak 3,000 metre uzunluğunda ip de 
bulunuyordu.

Balık çiftliği ve işletmede 45 kişiye 
istihdam sağlayan Abe, ayrıca tedarikçi 
olarak balıkçılık yapan 250’ye yakın ailenin de 

Haitililer yılda 
kişi başına 
yaklaşık 5 kilo 
balık tüketiyorlar. 
Jamaikalılar 
ise bu miktarın 
beş mislini 
tüketiyorlar. 

1
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3 ] AVUSTRALYA
Victoria Eyaletinin kuzeydoğu bölümü eyaletin 
araçlar için en riskli yerlerinden biridir. 26 yaşın 
altındaki genç sürücülerin istatiksel olarak da 
kaza yapma şansı diğer sürücülere göre dört misli 
fazla olduğu için, genç yaşta iyi araba kullanma 
alışkanlığının öğretilmesi önem arzediyor. Konuyu 
gündemine alan Rochester Rotary kulübü, 16-18 yaş 
arasındakilere tehlikeyi öngörme, fren kontrolü ve 
çarpışmadan kaçınma konularında eğitim vermek 
üzere yakındaki Elmore kasabasında Rochester 
Rotary Advanced Driver Eğitim Kompleksini 
kurdu. Kulüp üyeleri ve diğer gönüllüler tarafından 
geliştirilen 48 dönümlük arazide Rotaryenler 
ve diğer sponsorlardan temin edilen 380.000 
Avustralya Doları tutarındaki fon ile arazide yollar 
yapıldı, trafi k işaretleri kondu. 2009 senesinden beri 
130 dolar maliyeti olan ve iki gün süren kurslardan 
350 talebe mezun oldu. Profesyonel eğitimciler “yol 
hakkı”, periferik görüş ve diğer koruyucu araç sürüş 
teknikleri konusunda  eğitim veriyorlar. Projenin 
başkanı olarak görev yapan yerel bir otomobil 
satış grubunun müdürü ve Rotaryen olan Graeme 
Nelson, kulüp üyeleri ve Victori polis teşkilatı, arazide 
kullanılan beş aracın temini için fi nansmanı da 
sağladılar. 

2 ] AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Dünyanın tema parkları merkez� arasında b�le bazen b�n�len  aletler, yüksek hızla hareket eden hız tren�nden 
b�le key�fl � olab�l�yor. Flor�da’nın Lake Eola Parkında bulunan ve kuğu şekl�ndek� pedalla hareket eden, yarım 
saat� 15 dolara k�ralanan tekneler de bu kategor�den sayılab�l�r. Ancak yakın zamana kadar, engell� olan 
b�r çok �nsan bu teknelerden faydalanamıyorlardı. Burada devreye g�ren Orlando Rotary Kulübü, Temmuz 
ayında 6,000 dolarlık katkı �le engell�ler�n de kullanab�leceğ� ve gerekl� rampa s�stem�n� de �çeren sek�z yen� 
su b�s�klet�n� parkın f�losuna ekled�. Yen� tekneler tekerlekl� sandalyeler�n de g�reb�leceğ� yere sah�p olup, 
aynı zamanda rahat pedal çev�reb�lme �mkanı da sağlıyor. Su b�s�kletler� �le düzenlenen ve beş k�ş�den oluşan 
16 ek�b�n katıldığı “Büyük Kuğu Yarışı”ndan elde ed�len para �le yen� b�s�kletler satın alındı. Mart ayında yapılan 
bu yarışı, kulüp her yıl geleneksel olarak gerçekleşt�rmey� planlıyor.

4 ] PAKİSTAN
Şubat ayında Faysalabat şehrinde gerçekleşen 
dördüncü Fatma Şah Muhammed Anma hokey 
turnuvasına katılan düzinelerce takımın ana 
konusu çocuk felci konusunda bilinçlendirmek 
idi.  Lahore Garrison Rotary Kulübü ve gençlere 
odaklanan Paradise sivil toplum kuruluşu, 
Geçmiş Dönem Guvernörlerinden Şehzad 
Ahmet’in liderliğinde organize edilen turnuvaya 
tanınmış oyuncular katıldılar ve medyada büyük 
ilgi gördüler. Final maçının devre arasında, 

“Pakistan’ı Çocuk Felcinden Arındıralım / Çocuk 
Felcine Son” adı altında yapılan yürüyüşte 
aşılanmanın çocuklar için ne kadar önemli 
olduğu vurgulandı. Rotaryenler katılımcıları 
konu hakkında bilinçlendirmek için kalem ve özel 
seçilmiş malzemeler dağı� ılar.

Avustralya 
gençlerinin 
yaralanma sonucu 
ölümlerinin yüzde 
45’i, otomobil 
kazaları nedeniyle 
gerçekleşiyor

5 ] ETİYOPYA
Rotary Küresel Bağış kapsamında yapılan bir 
organizasyon ile, Addis Ababa-West ve Michigan’ın 
Holland Rotary kulüpleri, 15,000 kişilik bir kasabada 
sıcak suyu olan sekiz duş ve 12 adet de umumi 
tuvalet inşa e� iler. 2010 yılında başlayan ve bu yıl 
tamamlanan projede tuvaletlerin ve lavaboların 
inşası ve aydınlatılmış duşlar yer aldı. Bina tamamen 
el emeği ile inşa edildi. Kullanılan mıcır bile yerel 
taşların kırılması ile sağlanıldı. Geniş bir septik 
tank inşasına gözlemci olarak katılan Addis Ababa-
West Rotary kulübü, aynı zamanda kasabalıları 
da tesislerin sağlık açısından faydaları ve düzgün 
kullanımı konusunda eğitiyorlar. Michigan ve 
Ontario eyaletlerindeki 6290. bölge de  projeye 
katkı verenler arasında yer aldı.

5

3
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Güney Kore Cumhuriyeti’nde 
yaklaşık 50 milyon kişi ya-

şıyor ve bunların yarısına yakını da 
dünyanın ikinci kalabalık şehri olan 
Seul’un etrafında yerleşmişler. Ülke-
nin %70’ini dağlar kaplıyor ve bu ne-
denle düz alanlar çok kıymetli ve bi-
nalar da yüksek yapılıyor.  Bu coğrafi 
yapı Korelileri anlatıyor: az konuşup 
çok iş yapmak, kaynakları en iyi şe-

kilde kullanmak, dönüşüm ve etkin 
ekolojik uygulamalara önem vermek. 
Aynı zamanda Korelilerin neden 
doğa yürüyüşünü hayranlık duyduk-
larını da açıklıyor.

Seul’un merkezinde dolaşmaya 
başladığınızda çalışkan ve ciddi er-
kekler ve işe giden kadınları görebi-
lirsiniz. En son model akıllı telefon-
larla dolaşan iyi giyimli insanlar ço-

ğunlukta. Teknolojinin merkezi ve 
Asya’nın kültürel bağlantı noktası 
olan dünya klasında bir şehirde oldu-
ğunuzu hemen anlıyorsunuz. 28 Ma-
yıs ile 1 Haziran 2016 tarihleri ara-
sında yapılacak olan Uluslararası Ro-
tary konvansiyonunda Seul’u tanıma 
fırsatını elde edebilirsiniz.

Han nehri şehri ikiye bölmek-
te. Hükümet binaları, bankalar ve 

SEUL’u keşfetmek

Dünya modernizasyon yolunda hızla ilerlerken, bazı kültürler değişim hızına direnç 
gösteriyor. Güney Kore bunun güzel bir örneği; moderniteyi hem kucaklıyor hem de dengeyi 
korumayı başarıyor. Seul’de takım elbiselerini giymiş işadamları çocuklarını okula götürüyor. 
Birkaç neslin birarada olduğu aileler tabiatın güzelliklerinde birarada eğleniyorlar. Her gün 
batışından önce, ülkenin her tarafındaki budist rahipler, tüm canlıları uyandırmak için balık 
ve bulut şeklindeki davulları çalıyorlar. Bu binlerce yıla dayanan Kore ritüeli, bu geleneksel 
ritim, adeta herşeyi demlendiriyor.

Zengin bir kültürel gelenek veya hızla 
gelişen yaratıcılık mı arıyorsunuz? 2016 
Rotary Konvansiyonu her ikisini de size 
sunacaktır.

Yazan: JOHN REZEK
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yatırım ofislerinin bulunduğu böl-
ge Kore’nin Manhattan’ı olarak ad-

landırılıyor. Nehrin kuzeyinde eski 
Seul bulunuyor. Güneyde Gangnam 

(gang “nehir”, nam ise “güney” demek) 
şehrin gelişen kültürel merkezi. Bu-
rada kiralar yüksek, gençler ilginç ve 
her şey oluyor. Gangnam’ın kendi sti-
li var.

Seul’de muhakkak rehber ile bir 
tur almalısınız. Gyeongbok Sarayı-
nı gezmek saatler alabilir. Bu saray 
1392-1910 arasında ülkeyi yöneten 
Joseon Hanedanının merkezi idi ve 
ilk kral Taejo ülkeyi buradan yöne-
tiyordu. Özel kıyafetlerin giyildiği 
seremonide katılımcıların pozisyon-
larını belirten taşlar bulunuyor. Kral 
bunların yerleşiminden, kimin hangi 
seviyede, hangi çıkarı temsil ettiği-
ni anlayabiliyordu. Tahta doğru eşit 
olmayan taş zemin kaplaması krala 
yaklaşan herkesi boynunu eğmeye 
zorluyordu.

Sarayın bahçesinde yer alan Kore 
Halk Müzesi, günlük kullanılan eş-
yaların ve aletlerin yer aldığı ilginç 
bir mekan. Yaz yatağı olarak kulla-
nılan “ jukbuin” olarak adlandırılan, 

Kimchi Güney Korenin geleneksel turşusu olarak biliniyor

2005 yılında tamamlanan Cheonggyecheon adlı kentsel yenileme 
projesi de trafiği yeniden yönlendirip Seul’un ortasından geçen bir 

akarsunun etrafını geliştirmiş

14 - 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 5



“bambu eş” anlamına gelen yatak sis-
temi, üzerinde uyuyanın istediği öl-
çüde serinlemesini sağlayacak van-
tilasyonu sağlayan bir sistem olarak 
ilgi çekiyor. 

2005 yılında tamamlanan Che-
onggyecheon adlı kentsel yenileme 
projesi de trafiği yeniden yönlendirip 
Seul’un ortasından geçen bir akarsu-
nun etrafını geliştirmiş. Gün içinde 
çalışanların dinlenmek için gezin-
dikleri bir yaya yolu, gece de aşıkların 
kullandığı bir mekan olan bu bölgede 
gezinmenizi öneriyoruz.

Seul’un post modern bir şehre 
dönüşmesi işleminden kurtulmuş 
bir kasaba olarak dikkat çeken Insa-
dong, antikacıların, sanat galerileri-
nin ve restoranların yer aldığı bir böl-
ge. Kıvrılarak giden caddelerde özel 
seramikler ve antik Kore dolaplarını 
bulmanız mümkün. Ayrıca ginseng 
ve zencefil başta olmak üzere envai 
çeşit otlardan oluşan çayları sunan 
çayevleri de burada yer alıyor. Ana 
caddeden tepelere doğru tırmanan 

yan sokaklarda asırlık evleri görme-
niz mümkün. Atmosfer çok ruhani 
ve asgari seviyede ses olması dikkat 
çekiyor. 

Kore’de “akşam yemeği” bir ekip 
işi. Küçük ve büyük tabaklar masanın 
her tarafını kaplıyor. Metal çubuk-
larla yemek istediklerinizi seçip ta-
bağınıza koyabilirsiniz. “Kimchi”nin 
yeri her masada değişmez. Ulusal bir 
meze olan kimchi her yemekte sunu-
lur. Her şeyi tadabilirsiniz. Acı olan-
lar konusunda sunumu yapanlar sizi 
uyaracaklardır. 

Peçeteler oldukça küçüktür. Çok 
sayıda değişik yemek olduğu dikka-
te alınırsa bir tanesinin yetmeyeceği 
aşikârdır. Peçete istemekten çekin-
meyiniz. Bir çok restoranda size hiz-
met eden kişiyi çağırmak üzere bir zil 
bulunmaktadır. Korelilerin barbekü-
sü olan “gogigui” istediğinizde hizmet 
edenler çatal bıçak yerine büyük boy 
makaslarla eti keserler. Gogigui’nin 
en ünlüsü ise marine edilmiş sığır 
etinden olanıdır.

Ziyaretim sırasında tekrar tekrar 
duyduğum cümle “Bunu dene. Sağlı-
ğın için çok iyidir” oldu. Sıcak bir gün-
de bütün bir tavuğun bulunduğu ve 
oldukça besleyici olarak kabul edilen 
“samgyetang” ginseng çorbasını içmek 
isteyebilirsiniz. Kavrulmuş pirinç-
ten, tarçından, çam kozalağından 
veya mısırdan yapılan çayların sağlı-
ğa faydaları anlata anlata bitmez. Bir 
Koreli kadına neden cildinin bu ka-
dar pürüzsüz olduğunu sorarsanız, 
“Ben çok mantar yerim” cevabını ala-
bilirsiniz. Sokakta satılan yiyecek-
lerin lezzeti unutulmaz. Yemek ko-
nusunda maceracı iseniz, ipekböceği  
“beondegi” yi deneyebilirsiniz. 

Kore’nin çok güçlü bir çay kültü-
rü var ama sanki kahve daha çok içili-
yor. Dünyada en çok Starbucks dük-
kanı Seul’de bulunuyor. 2014 yılında 
Tarım, Yiyecek ve Kırsal İşler bakan-
lığı, kahvenin Kore’de kimchi’den 
daha popüler olduğunu açıkladı. 
“Kimchi” Kore’nin geleneksel olan ve 
hemen hemen tüm ailelerin gelenek-

Güney Kore yemekleri çoğunlukla sebze ağırlıklı olup genelde Seul’deki Gwangiang Pazarında olduğu gibi “banchan” olarak adlandırılırlar
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sel olarak hazırladıkları ve uygun ısı 
için yere gömüp oluşmasını bekledik-
leri salamura türü acı bir turşu. Bazı 
modern apartmanlarda bu turşular 
için özel olarak tasarlanmış buzdo-
lapları bile bulunuyor.

Seul’den hızlı trenle iki saat 
uzaklıkta yer alan Gyeong-

ju, 668 - 935 yıllarında hüküm sü-
ren Silla hanedanının eski başkenti. 
Hızlı tren, müthiş konforlu bir şekil-
de sizi oraya ulaştırabiliyor. 

Kral Beopheung (514-540) tara-
fından yapılmış olan büyük Bulguksa 
Tapınağı Kore’nin en meşhuru. Daha 
sonra 742-765 yıllarında hüküm sü-
ren Kral Gyeongdeok tarafından res-
tore edilmiş bu bina Silla mimarisi-
nin bir şaheseri. Çam ve meyva ağaç-
larıyla bezenmiş bir tepede yer alan 
bina, harç kullanılmadan yapılmış 
taş merdivenleri ve arkadlar ile sizi 
büyük teraslara yönlendiriyor. Bü-
yük taş merdivenler salonlar ve pa-
godaları gezmenizi sağlıyor. Bir reh-
ber eşliğinde ziyaret etmenizi tavsiye 

ederim.
Bulguksa Tapınağında çalışan 

mimar Kim Daesong, Kore’nin ilk 
budist tapınaklarınan biri olan Se-
okguram mağarasını inşa edenlerden 
biri. Yumuşak bir rampa, sizi oyu-
larak yapılmış bir mağarayı çerçeve-
leyen muazzam bir yapının hakim 

olduğu geniş bir terasa çıkartıyor. 
Koruyucu tanrılar ve bodhisatvalar 
(budist anlayışına göre diğerlerine 
yardım etmek için kendi aydınlan-
masını erteleyen kişiler) ile çevrilmiş  
bir Budha heykeli, ağaçlarla kaplı te-
peler ve ilerideki deniz manzarasına 
bakıyor.

(Kral Beopheung (514-540) tarafından yapılmış olan büyük Bulguksa Tapınağı Kore’nin en meşhuru. Daha sonra 742-765 yıllarında 
hüküm süren Kral Gyeongdeok tarafından restore edilmiş bu bina Silla mimarisinin bir şaheseri

Kore’de jangseung olarak adlandırılan ahşap totemler geleneksel olarak kasabaların 
çevresini şeytani ruhlardan korurlar
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Hemen yakındaki Daereungwon 
Mezar Kompleksi, ilk bakışta kötü 
bir golf sahasını andırıyor. 1974 yı-
lında yapılan kazılarla meydana çı-
karılan mezarlığı ziyaretinizde ise 5. 
ve 6. yüzyıla ait hisleri yaşayabiliyor-
sunuz. Asya’nın en eski rasathanesi 
olan Cheomseongdae ve Gyeongju 
Ulusal Müzesi de ziyaret etmeniz ge-
reken ilginç mekanlar arasında.

Tarih boyunca Kore komşu-
larıyla hep sorun yaşamış 

bir ülke. İşgal edilmiş, savaşılmış, 
halkı köle yapılmış, kültürel zen-
ginliklerini oluşturan yapıtlar başka 
ülkeler tarafından yağmalanmış bir 
ülke Kore. Sakin ve zenginliğin ya-

şandığı dönemler bile bir gözü tehli-
keye karşı hep açık olmuş. Şimdi ise 
dünyanın en şaşırtıcı ve savaş yanlı-
sı diktatörünün yönettiği bir ülke ile 
komşuluk yapıyor. Büyük bir ordu-
su, tedirgin edici bir nükleer gücü ve 
baskı altında yaşayan bir halkı olan 
Kuzey Kore hep tehdit unsuru ola-
rak görülüyor.

 İki ülke arasında yer alan asker-
den arındırılmış bölge de ziyaret edi-
lecek yerlerden biri. Seul şehrine bir 
saat mesafedeki bu vahşi savaşların 
yer aldığı alan çok sıkı koruma al-
tında. Bazı yerleri ise tabiat harika-
sı. Verimli topraklarında en pahal-
lı pirinç, ginseng ve şaraplık üzüm 

yetişiyor. Optimist düşünen Güney 
Koreliler için adeta bir metafor ni-
teliğinde. Barış için dua edilerek ha-
zırlanmış mendillere, iki ülkeyi ayı-
ran dikenli telin üzerinde rastlamak 
mümkün.

Panmunjon’da ortak güvenlik 
alanı bulunuyor. Buradaki binala-
rı ayıran hat o kadar ilginç ki, ortak 
görüşmelerin yapıldığı odanın bile 
ortasından geçiyor ve konferans ma-
sasını ikiye bölüyor. Tabi her iki yan-
daki güvenlik görevlileri de her an te-
tikte bekliyor.

İlginç olan şeylerden biri de bu-
rada yer alan ve 1953 yılındaki ateş-
kesten sonra inşa edilen ve 1978’de 
iltica eden bir kuzeyli sayesinde bu-
lunan üçüncü sızma tüneli. Tünel, 
Kuzey Kore’den Güney Kore’ye saat-
te 30,000 tam donanımlı askerin ge-
çebileceği şekilde inşa edilmiş. Klast-
rofobik bir yapı ve adeta labirent gibi. 
Ben dolaşırken, yanlışlıkla Kuzey 
Kore sınırını 170 metre geçen bir çık-
maz yola girdim.

Bu bölgeye giden yolda gözlem 
kuleleri ve dikenli tellerden oluşan 
bir çit Imjin nehrinin kıyısı boyunca 
devam ediyor. Güney Kore tarafın-
da tepeler ağaçlarla bezenmiş. Kuzey 
Kore tarafında ise ağaçlar yakacak 
odun için kesildiğinden tüm tepeler 
çıplak.

Daha ileride, liman şehri olan 
Busan, gemicilik ve kozme-

tik cerrahi merkezi olarak biliniyor. 
Sahildeki tatil otellerinin yanı sıra, 
havalandırılmış su tanklarının içinde 
envai çeşit balığın bulunduğu büyük 
balık pazarı olan Jagalchi burada yer 
alıyor. Ahtapotların tankları kıvrak 
tasarlanmış, yengeçler ise adeta kaç-
mak için kafeslerinin duvarlarına tır-
manıyorlar. Pembe kıyafetler giymiş 
olan kadınlar balık pazarını çalıştırı-
yor. Geçmişte erkekler savaşa gittiği 
için bu rolü kadınlar üstlenmiş ve ge-
lenek halen devam ediyor. Bu saygı-
değer Kore’li kadınlar (ajumma) ope-

(Kral Beopheung (514-540) tarafından yapılmış olan büyük Bulguksa Tapınağı Kore’nin en meşhuru. Daha sonra 742-765 yıllarında 
hüküm süren Kral Gyeongdeok tarafından restore edilmiş bu bina Silla mimarisinin bir şaheseri

Koruyucu tanrılar ve bodhisatvalar ile 
çevrilmiş  bir Budha heykeli, ağaçlarla 

kaplı tepeler ve ilerideki deniz 
manzarasına bakıyor

Busan’daki Jagalchi balık pazarında pembe giyinmiş kadınlar seçtiğiniz balıkları 
sizin için pişirirlerken, ahtapot ve sashimi’yi de meze olarak sunarlar
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rasyonu yürütüyorlar.
Geumjeongsan Dağının eteğin-

deki Beomeosa Tapınağı Silla hane-
danı tarafından inşa edilmiş. 1713 
yılında renove edilen tapınak, Joseon 
Hanedanının renkli ve lüks mimari-
sinin özelliklerini taşıyor. Dokuzun-
cu yüzyılda inşa edilmiş tapınakta üç 
katlı bir pagoda, yedi adet kraliyet 
kanadı, üç kapı ve 11 inziva mekanı 
yer alıyor. Kore Budizminin ana ta-
pınağı olarak rahipler halen orada 
yaşamlarını sürdürüyorlar. Ziyaret 
ettiğim gün tesadüf eseri yüzlerce ra-
hip Dongsan kutlaması için tapınak-
ta idiler. Dongsan, II. Dünya savaşı 
öncesi Kore budizmini zayıflatmak 
için Japonya’dakiler gibi evlenmeleri-
ne müsaade edilmesini isteyen Japon 
istilacılara karşı çıkan bir rahip ola-
rak saygı duyuluyor. Tapınakta ra-
hiplerin rutin seremonilerini turist 
olarak izlemek mümkün. 

Batıda denize yakın bölgede, 
Dongbaek Parkından kıvrılarak inen 

nefis manzaralı yol sizi APEC (Asya 
Pasifik Ekonomik İşbirliği) binasına 
götürüyor. Merdivenlerden indiği-
nizde, çok katlı otellerin de yer aldı-
ğı harika bir konumdaki Haeundae 
Plajına ulaşıyorsunuz.

Şayet ağırlama komitesinin or-
ganize ettiği turlara katılamazsa-
nız, turunuzu, Seul’e kısa mesafede 
yer alan Kore Halk Kasabasında ta-
mamlayın. Geleneksel evlilik töreni, 
hapishanelerdeki ceza sistemleri ve 
el sanatları ile ilgili bir çok faaliyeti 
canlı olarak görebilirsiniz.

Kore yorgunluk bilmeyen bir 
ülke. Sağlıklı, mutlu ve ba-

şarılı olmak isteyen ve bunu da ziya-
retçiler ile paylaşmak isteyen bir top-
lum. Ülkelerinden ve başarılarından 
gurur duyuyorlar. İş yapma konusun-
da çok başarılılar. Gençler meraklı ve 
optimist bakış açısına sahip. Ameri-
kalı bir ziyaretçi olarak, her sarı saçlı 
insan gibi ben de merak uyandırdım. 
Ziyaretçilerle resim çektirmekten 

çok hoşlanıyorlar. Bunu, hepimizin 
bir parçası olduğu özel bir şeyin ka-
nıtı olarak değerlendiriyorlar. ■

Busan Güney Kore’nin önemli bir liman şehri olduğu gibi aynı zamanda Haeundae gibi yukarıda resmi görülen plajıyla da ünlü

2016 ULUSLARARASI ROTARY 
KONVANSİYONU, 28 Mayıs - 1 Haziran 
tarihleri arasında Seul şehrine bir saat 
mesafedeki KINTEX Center’da yapılacak. En 
son teknoloji ile donatılmış iki bina da Rotary 
tarafından kullanılacak. Konvansiyon için 
çok uygun bir düzen mevcut. Organizatörler, 
konvansiyon öncesi, sonrası ve esnasında 
çeşitli faaliyetler ve turlar düzenleyecekler. 
Yukarıdaki yazıda yer alan mekanlardan bir 
çoğu bu turlar tarafından kapsanacak. www.
riconvention.org sitesini ziyaret ederek kayıt 
olun ve daha fazla bilgi edinin.

18 - 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 5



Kısa bira süre önce, Rotary 
Vakfı Mütevelli Heyetin-
de 1 Temmuz’dan itiba-
ren görev yapmaya başla-

yan, Türk Rotary’sinin yakından ta-
nıdığı Örsçelik Balkan’dan güzel bir 
haber aldık. Balkan, Rotaryen Halil 
Mehmetoğlu’nun Arch C. Klumph 
Society (AKS) üyesi olan ilk Türk 
olduğunu ve bağış anlaşmasını imza-
ladığını bildirdi.

Halil Mehmetoğlu, Örsçelik 
Balkan’ın okul arkadaşı ve 60’lardan 
beri de iş ortağı. Mehmetoğlu’nu Ro-
tary ile de Balkan tanıştırmış. Proses 
kontrol konusunda uzman makina 
mühendisi olan Mehmetoğlu İstan-
bul Marmara Rotary Kulübü üyesi 
ve iki kez başkanı. Bölge seviyesinde 
1985 yılından başlamak üzere Polio-
Plus organizasyon ve çalışmalarında 
aktif olarak görev almış olan Halil 
Mehmetoğlu, önde gelen “Bölge Eği-
tim Liderlerinden” olup, Türkiye için 
“Rotary Eğitim Kütüphanesi”ni kuran 
kişi olarak da tanınıyor. 

Kardeş kulüp programında ak-
tif olan Mehmetoğlu, Hollanda’da-
ki iki kardeş kulüp ile ilişkileri geliş-
tirme çalışmaları yapmakta. Rotary 
Vakfı’nın da savunucusu olduğunu 
almış olduğu bu kararla gösteren Ha-
lil Mehmetoğlu, bir Türk Rotaryenin 
de Arch C. Klumph Society’ye gir-
mesiyle tüm Türk Rotary’sini onur-
landırdı. 

Gerekli bağış anlaşması dokü-
manları ile ilgili formalitelerin ta-
mamlanmasından sonra, Uluslara-
rası Rotary’nin merkezi Evanston’da 
özel bir seremoni gerçekleşecek. Ha-
lil Mehmetoğlu seremoniye kızkar-
deşi ile katılacak. Bazı bürokratik 
problemlerin çözülmesi durumunda 

da, Mehmetoğlu gayrimenkul türü 
katkılar ile vakfa desteğini sürdür-
meyi planlıyor. 

RFT Örçelik Balkan, Halil 

Mehmetoğlu’nun Arch C. Klumph 
Society üyeliği ile ilgili açıklamayı 
Milan ve Antalya Zon Enstitülerin-
de yapmayı planlıyor. 

Halil Mehmetoğlu, Türk Rotary’sinin ilk 
Arch C. Klumph Society (AKS) üyesi oldu

İstanbul Marmara Rotary Kulübü üyesi ve eski başkanı Halil Mehmetoğlu Arch C.Klumph 
Society’ye üye olan ilk Türk Rotaryen oldu

Arch C. Klumph 
Society nedir?

Arch C. Klumph Society, Rotary Vak-
fı fikrini  1917 yılında yapılan Atlan-

ta Konvasiyonunda ilk kez gündeme getiren, 
1911 yılında Cleveland Rotary kulübüne giren 
ve 1916’da da Uluslararası Rotary’nin Baş-
kanlığına seçilen Arch C. Klumph’ın anısına 
2005 kurulmuş ve Vakfın büyük bağışçılarını 
takdir etmeyi hedefleyen bir organizasyon-
dur.  Üyelerin portreleri Uluslararası Rotary 
Merkezi Evanston’da Arch C. Klumph galeride 
sergilenmektedir. 

Arch C. Klumph Society üyeleri Ro-

tary Vakfını çeşitli nedenlerle desteklemektedir-
ler. Üyelerin bağışları sayesinde çocuk felcinden 
arındırılmış bir dünya sözünü yerine getirebilme 
imkânı yaratılmakta, Vakfın İnsani Bağışları saye-
sinde çocuklar ve aileleri daha sağlıklı bir yaşam 
ortamı bulabilmekte, eğitim ve kültürel değişim 
programları gençlerin birbirlerini anlayarak kalıcı 
dostluklar oluşturmalarına olanak sağlamakta ve 
Rotary Dünya Barış bursiyerleri için yaratılan ola-
naklarla daha barışçı bir dünya için çalışılmaktadır.  

Busan Güney Kore’nin önemli bir liman şehri olduğu gibi aynı zamanda Haeundae gibi yukarıda resmi görülen plajıyla da ünlü
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Hindistan son çocuk felci vakasını 2011 yılında 
raporladı. O zaman istatistiklere geçen bebek, bugün 
gülen, oynayan ve ufak bir sekmeye rağmen koşan 
bir çocuk oldu.Eski UR Başkanlarından Rajendra 
K. Saboo ülkesinde bundan sonra çocuk felcine 
rastlanmayacağı için çok mutlu. “Bazen 12-13 ya-
şında etkilenmiş olan çocukları görüyorum ve onlar için 
geç kaldığımızı düşünüyorum” diyor Saboo. Sınır 
ötesinde hastalığın halen mevcut olması, herkese 
tetikte durması gerektiğini hatırlatıyor.

Hindistan’da çocuk felcinin yaygınlaşmasını ön-
leme sırasında öğrenilen dersler ve oluşturulan ortak-
lıklar arkada bir miras bıraktı: hastalık gözlemleme, 
eğitim, işbirliği ve bakım konusunda eğitilmiş bir 
sağlık görevlileri kadrosu ve şimdiden onlar başka 
sağl ık sorunları  ve  sosyal  ihtiyaçlar  iç in 
görevlendirilmekte. 

2007 senesinde çocuk felci ile ilgili 1.5 milyar 
dolar bağışlayan, daha sonra da 2018 yılına kadar 1.8 
milyar dolar daha taahhüt eden Bill & Melinda Gates 
vakfının çocuk felci ile ilgili direktörü Jay Wenger, 
Hindistan’daki çocuk felci ile mücadelenin hiç bir 
zaman tek odak noktası olmadığına işaret ediyor. 
Ulusal ağ ülke çapında çocuk felci bilgilerini toplar-
ken, altyapıda başka şeyler için kullanıldı. “Kuş gribi 

ortaya çıktığında, Hindistan hükümeti bizi aradı ve 
yardım istedi. Daha sonra kaç kızamık vakası oldu-
ğunu öğrenme konusunda yardımcı olup olamayaca-
ğımızı sordular. Bu konuda çocuk felci programının 
çok ciddi yardımları oldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Güneydoğu Asya 
bölge ofisindeki tıp görevlisi Sunil Bahl, Rotary’nin 
Hindistan’da çocuk felcini sonlandırmada oynadığı 
anahtar rolün savunuculuk olduğunu belirtiyor: “Ro-
tary, hükümet tarafından duyulabilen bir sese sahipti. 
Herhangi bir meydan okuma ile karşılaşıldığında, Ro-
tary her zaman zorlukların üstesinden gelecek çözümler 
üretebiliyordu. Hindistan hükümeti ve ilgili ortakların 
‘gökkuşağı’ (misyon Indranush) olarak adlandırdıkları 
ve aşı ile önlenebilecek difteri, boğmaca, tetanoz, verem, 
hepatit B, kızamık ve çocuk felci gibi önlenebilir yedi 
hastalığın hedeflendiği programın başlatılmasında Ro-
tary’nin de hayati bir rol oynadığını biliyoruz.” Prog-
ramın hedefi, 2020 yılına kadar tüm çocukların 
aşılanması olarak belirlendi.

Hindistan’ın en yüksek risk taşıyan 201 idari 
bölgesinde Nisan ayından Temmuz ayına kadar sü-
ren ilk etap aşılama çalışmalarına Rotary destek 
verdi. Bu çaba sayesinde, Hindistan’da her yıl doğan 
27 milyon çocuktan aşılanmayan 9 milyonun raka-

Hindistan’da çocuk felci yok ama PolioPlus’ın 
mirası yaşıyor

ÇOCUK FELCİ VE SONRASI 
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mını yarıya indirmeyi hedefliyordu. Sunil Bahl’ın 
söylediğine göre, her üç çocuktan birine, bir yaşına 
kadar bu yedi aşının hepsi yapılmıyor.

Altta Rotary’nin iyi niyet elçisi, süpermodel Isa-
beli Fontana ile görülen Hindistan PolioPlus Ko-
mitesi başkanı Deepak Kapur, rutin aşılamaların 
sadece %65’i kapsadığını ve hükümetin aşılanmamış 
çocuk oranını önümüzdeki beş yıl içinde sıfıra in-
dirmeyi planladığını belirtiyor.

Rotary’nin uzmanlığının, en zor durumda olan 
nüfusa yardım edeceğini belirten Bahl, “Rotary ku-
lüpleri işin içinde ve farkına varıyoruz ki, çocuk felcinde 
olduğu gibi aşılamaya direnç gösteren kesimler var. 
Burada Rotary’nin geçmişte kullandığı strateji ve tak-
tikleri uygulama imkânının olduğunu görüyoruz” 
diyor.

Çocuk felci ile mücadelede Rotaryenler sokak 
yürüyüşleri düzenleyip, el broşürleri dağıtıp, sağlık 
çalışanları le toplantılar düzenlemişlerdi. Hindis-
tan’daki PolioPlus çalışanları ve düzinelerce Rotar-
yen rutin aşılama işlemlerini denetlemiş ve başka 
sağlık sorunlarına da değinen ücretsiz tıbbi kamplar 
organize etmişlerdi. Kapur’a göre, enformasyon, 
eğitim ve iletişim, toplumun harekete geçirilmesi ile 
yaratılan bilinçlenme, özellikle de, başta ulema ol-

mak üzere dini danışmanları aşının güvenli ve etkin 
olduğuna inandırarak strateji geliştirmek olayın 
başarılı sonuçlanmasını sağlıyor.

 Hindistan’da sağlık bakımı akut bir konu ancak 
PolioPlus’ın mirası sayesinde Rotaryenler kendi 
güçlerini farketmiş durumdalar ve meydan okumaya 
karşı hep beraber hareket edebiliyorlar. Atılan adım-
lardan biri, Hindistan’daki 10.000 okulu hedefleyen 
bir eğitim programı çerçevesinde, temiz su ve sani-
tasyon ve hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması 
oldu. Saboo konuyu şöyle özetliyor: “Şayet çocuklara 
bu kültürel olguyu aşılayabilirsek, onlar evlere hijyen-
felsefesini taşıyacak enstrümanlar olacaktır. Daha te-
miz bir çevre ile birleştiğinde, bu durum daha sağlıklı 
bebekler ve çocuklar anlamına gelecektir. Bu işin uzun 
vadeli sürdürülebilir yanıdır. Ve Rotary zaten bu prog-
ramın derinlemesine içine girmiş bulunmaktadır.” 

Saboo için  Hindistan'da çocuk felcine karşı 
kazanılan zaferin en önemli mirası, başarının en 
umulmayan yerden gelmiş olması nedeniyle bir 
umut ışığının doğmuş olması. "Doğru yolda olduğ-
muzu zannederken bir anda anlayamadığımız şekilde 
vakalar çoğalabiliyordu. Çok şükür hayal kırıklıkla-
rımız umutlarımızı yıkmayı başaramadı" ■                                     

– BRAD WEBBER

24 Ekimde  kutlanacak olan  Dünya Çocuk Felci Günü’nde kulüp 
olarak bir aktivite düzenleyin ve çocuk felcini yoketmede Rotary’nin 

rolünü anlatan bir kampanya düzenleyerek topluma iletin. Programınız 
esnasında endpolio.org’dan son durumu izleyin 



Rotary, 110 senedir topluma umut olmuştur. Her 
zaman ve her ortamda barıştan yana, insan-
dan yana tavrını koymuştur. Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı’nda, Unesco’da aldığı görevlerle başarıya 

koşmuştur. Çünkü Rotary’nin amacında insana hizmet vardır. Irk, 
dil, din ve renk farkı gözetmeksizin insana, insanlığa hizmet için 
koşmuştur. Temiz Su Projesi, Çocuk Felci gibi uluslararası boyutta 
olan hizmetleri, her zaman şükranla anılacağından eminim.

Şu anda ülkemizin barışa, huzura o kadar çok gereksinimi 
var ki… Ülkemizde üç bölgeden oluşan ve 7000 civarında üyesi 
ile Rotary’e ülkemiz huzuru için büyük görevler düşmektedir. 
Çünkü Rotary’nin, bizi bize kırdıran güçlere dur diyecek kadar 
hem güçlü hem de evrensel niteliği vardır.

Bilirsiniz, 01 Eylül “Dünya Barış Günü” olarak kutlanır. 
Belirtilen tarih, İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı gündür. Bir 
Eylül tarihinde dünyanın her yerinde, “Bir Daha Savaş Olmasın” 
isteği dillendiriliyor.

Ne yazık ki Türkiye 01 Eylül Dünya Barış Günü’nü hem sınırla-
rın ardında hem de sınırlarımız içinde can yakan çatışmalar için-
de kutlamaktadır. Neredeyse her gün gelen ölüm haberlerinin 
arkasında hep aynı çığlık sesleri duyuluyor.

Savaş istemeyen, kanla beslenmeyi insanlık suçu sayan 
aydınlarımız, yazarlarımız, şairlerimiz yazılarında, söylemlerinde 
ve şiirlerinde artık yeter seslerini yükselttiler 01 Eylül günü. 

Savaş, ölüm ve barış insanlık tarihi kadar eskidir. Barışı o 
ülkede yaşayan insanlar, savaşı ise genellikle başarısız yöneticiler 
isterler. Ama sorumlu liderler savaştan her zaman kaçmışlardır. 
Çünkü onlar bilirler ki en kötu barış, en iyi savaştan üstündür. 
Bugün Türk halkı çıkmaz sokağa sürükleniyorsa, kaybedilen can-
ların ve dökülen kanların sorumlusu ülkemizde yaşayan halkımız 
olamaz.

Barış umuttur. İnsanlığın beklediği gelecektir barış. Aynı ülke-
nin insanları kol kola, barış içinde, kardeşçe yaşamak isterken 
içteki ve dıştaki savaştan çıkar bekleyenler, insanlığın umudu 
olan barışı yok etmek için çaba göstermektedirler.

Barış gelecektir. Her insan, her aydın, yazar, çizer kuruluş 

gelecek için çaba göstermek zorundadır. Günlük politikalarla ve 
günlük çıkarlarla uğraşan yöneticiler ülkelerini geleceğe hazırla-
yamaz ve çocuklarına, torunlarına yaşanacak ülke bırakamazlar.

Barış mutluluktur. Ben silahların sustuğu, hapishanelerin 
kapandığı, toplumun yaşama düzeyinin üstün olduğu bir ulus 
ve ülkede olmak istiyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaş-
lılarımızın gelecekten korkuları olmadan gözlerinin gülmesini 
istiyorum. Kazancı bol, refah düzeyi yüksek ve paylaşımcı bir 
toplum içinde yaşamak istiyorum. Ben topla, tüfekle öldürülen 
evlatlarımızın analarının, hanımlarının, oğullarının, kızlarının 
gözyaşı dökmesini istemiyorum.

Barış için barikatlar kuralım. Biz Rotaryenler, binlerce kilo-
metre uzaktan gelip belirli amaç için kan döken, kan döktüren 
insanlara karşı barikatlar kurmalıyız. BOP sömürü projesini ger-
çekleştirmek için din kardeşini din kardeşine vurduran; aynı ülke-
de yaşayıp yıllarca aynı havayı soluyan insanları kavga ettiren 
bu çıkarcı toplumlara birlikte barış barikatları kurmamız gerekir.

Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı sömüren, insanımızı karın 
tokluğuna çalıştıran gerek yerli gerekse yabancı çıkarcılara karşı 
engeller oluşturmak insanlık borcudur.

Melih Cevdet Anday 63 yıl önce bugünü dile getiren bir şiir 
bırakmış bu topluma:

“Uyuyamayacaksın/Memleketin hali/Seni seslerle uyan-
dıracak./Oturup yazacaksın/ Çünkü sen artık eski sen değil-
sin.”

Bugün aklı başında olan, ulusunun, ülkesinin geleceğini 
düşünen her vatandaşımız eminim ki uyuyamıyor. Gelecekten 
kaygı duyuyor. Bu barış gününde bizler barışı değil kavgayı, kaba 
kuvveti konuşuyoruz.

Toplumsal uzlaşı istiyoruz. Sevinçte, kederde, barışta, savaşta 
beraber olan Anadolu halkı, çocuklarının ölmemesi için, silahla-
rın susmasını istiyor. Kürt’ü, Türk’ü ve diğer azınlıklarımız el ele 
kol kola gezmek istiyor. Bırakalım onları mutlu olsun, mutlu yaşa-
sınlar. Dünyanın en büyük sivil toplum örgütü Rotary ve ulusal 
sivil toplum örgütleri, gelin barışa el verelim, savaşa son verelim.

Ne dersiniz?

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*

Barış Elçisi (Rotary) * Trabzon Rotary Kulübü 
kapanmıştır
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KULÜPLERDEN HABERLER

Adana Rotary’den eğitime destek

Adana Rotary Kulübü İmadettin Levent İlköğretim Okulu Anasınıfı bi-
nasında fiziksel iyileştirmeler yaparak öğrenci ve öğretmenlerin 

hizmetine sundu. Geçmiş Dönem Başkanlarından Fehmi Çubukçu dönemin-
de (2010 - 2011) İmadettin Levent İlköğretim Okulu bahçesinde Okul Öncesi 
Eğitim (Anasınıfı) Binası Adana Rotary Kulübü tarafından yaptırılarak hizmete 
sokulmuştu. Dönemin başında Yönetim Kurulu üyeleri ve GDB Fehmi Çubukçu 
tarafından okula yapılan ziyaretlerde yıllar içinde binada önemli fiziksel yıp-
ranma meydana geldiği saptandı. Bu nedenle yönetim kurulu hem “Geçmiş 
Dönem Projelerimize Sahip Çıkıyoruz” hem de “Bizim Bir Okulumuz Var” pro-
jeleri kapsamında anasınıfı binasında fiziksel iyileştirme yapılması kararı aldı. 
İyileştirme çalışmaları kapsamında öncelikle okul müdürü ve öğretmenlerle 
toplantılar yapıldı. Bu toplantılar sonucu okul binasının ihtiyaçları ve yapılacak 
iyileştirme ve tamirat çalışmaları belirlendi. Bunu takiben üyelerimiz ve çevre 
esnafının da katılımıyla binanın çatısı onarıldı, kütüphane dolapları, ıslak me-
kan ve lavabolar yenilendi. Çalışmaların tamamlanıp binanın tekrar hizmete 
açılması sırasında yapılan törende öğretmen, öğrenci ve velilere Rotary’i ta-
nıtan broşürler ve UR 2430. Bölge Gıda Güvenliği Komitesi tarafından hazırla-
nan gıda güvenliği broşürleri ve dağıtıldı. 

Akdeniz Rotary Kulübü – Tegv’de Okula Merhaba

Rotary 2430. Bölgesi Guvernörü Canan Ersöz’ün katılımıyla gerçekle-
şen “Tegv’de Okula Merhaba” projesinde 32 ilköğretim okulu öğren-

cisi çocuğa Lego Robotics çalışması yaptırıldı. Bu çalışmada amaç çocuklara 
bilim ve teknolojiyi sevdirirken, onların yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve anlam-
lı yaşam becerileri kazandırmaktı. İki gruba ayrılan çocukların bir kısmı Le-
golarla yaratıcılıklarını artırırken, kalan kısmı Pınar Uğur ve Ebru Taşçıoğlu 
(techno kids) önderliğinde Legolardan robotlar yaptılar.  Projeye 2430. bölge 
guvernörü Canan Ersöz, 1.grup kulüplerden sorumlu Esra Eraslan’ın yanı sıra 

Akdeniz Rotary kulübünün bütün üyeleri, eşleri, Akdeniz Rotaract kulübü üye-
leri ve öğrencilerin velileri de kalabalık bir organizasyon olarak katıldılar. Ço-
cuklar robotlarını yaparken veliler ve Rotary kulübü üyeleri ile bahçede sohbet 
ettiler. Akdeniz Rotary Kulübü Başkanı Mutlu Koyuncuoğlu katılımcı çocukla-
ra projelerini başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi, içi kırtasiye 
malzemeleri ile dolu birer okul çantası ve ayakkabı hediye etti. Başarı oranının 
yüzde yüz olduğu projede çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. 
Etkinlik başlarken konuşan Akdeniz Rotary Kulübü başkanı Mutlu Koyuncuoğ-
lu, Guvernör, guvernör yardımcısı, Rotaryenler, Rotaryen eşleri ve ilköğretim 
öğrencisi çocuklara katılımlarından dolayı teşekkür ettikten sonra etkinlik 
hakkında bilgi verdi. Ardından konuşan 2430. Bölge Guvernörü Canan Ersöz 
konuşmasına bu kıymetli projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleye-
rek başladı. Çocuklara Rotary’nin ne demek olduğundan ve neler yaptıkların-
dan bahseden Guvernör, “Dilerim Rotary Kulüplerinin gerçekleştirdiği küçük 
büyük bütün projeler toplumumuza, insanımıza ve dünyaya armağan olur. Bu 
dönem sloganımızda dediğimiz gibi ‘Hizmetleriniz dünyaya armağan olsun” di-
yerek konuşmasını bitirdi.

Ardından Bölge Guvernörü Canan Ersöz ve Akdeniz Rotary Kulübü Baş-
kanı Mutlu Koyuncuoğlu da çocuklarla beraber Lego robotlar yaptılar. Son de-
rece faydalı ve keyifli geçen projenin bitimindeki gülen yüzlerden projenin ne 
kadar başarılı geçtiği anlaşılabiliyordu. 

Eğlenceli ve faydalı geçen Lego Robotics çalışmalarının ardından dağıtı-
lan ödüllerden sonra Tegv Mersin sorumlusu Müberra Ateş her yıl kendilerine 
destek olan Akdeniz Rotary Kulübüne,  Başkan Mutlu Koyuncuoğluna, Guver-
nör Canan Ersöz’e teşekkürlerini ileterek birer plaket verdi.  Organizasyon so-
nunda Veliler bu keyifli ve faydalı projenin çocukları için çok verimli geçtiğini 
belirterek toplantıyı organize eden Akdeniz Rotary Kulübüne ve Başkan Mutlu 
Koyuncuoğluna teşekkürlerini dile getirdiler. 

Çayyolu Rotary 
Kulübünün ‘Hayalin 
Rotary ile gerçekleşsin’ 
projesi gerçek oldu

Çayyolu Rotary Kulübü-
nün 2014 yılında başlat-

tığı “HAYALİN ROTARY ile GERÇEK-
LEŞSİN” projesi otizm farkındalığı 
konusunda otistik çocuğu olan 
bir annenin hayalini gerçekleştir-
di  ve otistik Ömer’in yıldızı parla-
maya başladı. Annesi Nuran Asla-
nol ile birlikte Kapadokya Rotary 
kulübünün Otistik Yaz Kampına 
davet edilen Ömer, hayatında ilk 

kez bir kamp yaşantısının yanısıra at binmek ve havuzda yüzmek gibi ilklerle 
tanıştı ve mutlu oldu. “Rotary’nin Ömer’e ve otizmli çocuklara hizmeti devam 
edecek” diyen dönem Guvernörü Canan Ersöz “Ömer artık bizim için otizmli 
çocukların sembolüdür. Ancak Ömer için verdiği mücadeleden dolayı annesini 
de yürekten kutluyorum” dedi.
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Kulüp projesi kapsamında anne Nuran Aslanol tarafından yazılan “Göz-

lerinde Buldum Kendimi” adlı kitap bastırıldı.  Çayyolu Rotary Kulübü geçmiş 
dönem başkanı Nilgün Pekçağlıyan da anne ve Ömer ile ilgili şunları söyledi: 
“Nuran Aslanol çok az otizmli çocuk annesinin gösterebildiği iradeli savaşı 
‘Hayal-in’ projemizin de desteğiyle kazanmıştır. Anne Otistik çocuğunun yanı 
sıra diğer iki çocuğunu da mükemmel yetiştirmiş ve onları da Ömer konusunda 
bilinçlendirerek kendisine iki yardımcı melek daha eklemiştir. Ömer’e gelince 
onun iyileşmesi mümkün değil ama tıpkı ailesi gibi toplum tarafından kol ka-
nat gerilerek kabul edilmesi mümkün… Bu kitapta Ömer’den ziyade toplumda 
onun mücadelesini veren annenin, omuzlarındaki yükü taşıyacak manevi bir 
desteği olmaya çalıştık.”

2015 Dönem Başkanı Refik Naci Gizer ise “kitap fikri bizleri öylesine heye-
canlandırmıştı ki hızlıca bastırılırdı. Bu sırada benim başkanlık dönemim baş-
lamıştı. Sayın Nuran Aslanol adına geçmiş dönemde büyük yol katetmiş, ona 
verdiğimiz sözü tutmuş kitabını bastırmıştık. Ama burada bitmemeliydi. İşte bu 
andan itibaren benim hayallerim başladı. Bu kitap ne kadar çok tanınırsa Nu-
ran Hanım ve Ömer’in şahsında pek çok engel kaldırılabilecekti. Öyle ya, Nuran 
Hanım başına gelenleri ve Ömer’i tanrının bir lütfu olarak kabul ederek engel-
leri aşmış normal hayata devam etmek isterken biz toplum olarak bilinçlendiri-
lemediğimiz için kendi engellerimizden dolayı engel oluyorduk bu insanlara…..” 
dedi.

“Kitabın kapağındaki resim ünlü ressam Tülay Çiftçi’nin küçük Ömer’e ve 
annesine bir armağanı oldu. Kitabın adına gelince belki şiiri yazarken Olgun 
Şensoy Ömer’i tanımıyordu bile ama Nuran Hanımın konuşmasına davetli ol-
duğu kulüp toplantısında tanık olanlardan biriydi ve o da titreyerek kitabın isim 
babası olmayı teklif etti. ‘GÖZLERİNDE BULDUM KENDİMİ’ şiirinin adını ve bir şi-
irini Ömer’e armağan ederek kocaman yüreğini ortaya koydu. Her iki sanat-
çıya da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyen Refik Naci Gizer “herkesi Ömer’in 
gözlerinde kendini bulmaya ve engellerden kurtulmaya davet ediyorum” diye 
sözlerini bitirdi.

Ömer bu çaba ve mücadelenin farkında mı bilmiyoruz ama herkesi OTİZM 
konusunda tek yürek olmayı, birleştirmeyi başarsın istiyoruz.

Çukurova Rotary’nin küresel bağış ile gerçekleşen projesi

Çukurova Rotary Kulübü, Güney Kore’nin Seul Rotary kulübü ile 36.000  
dolar tutarında Küresel Bağış ile gerçekleştirdi. Güney Kore Seul Ro-

tary Kulübü ile ortaklaşa  “New Born Babies Survive Better” isimli proje kapsa-
mında  Çukurova Ünversitesi yeni doğum ünitesine 2015 Ağustos sonunda iki 
adet kuvöz ve bir adet panda Warner cihazı bağışlandı. 

Çukurova Rotary Kulübü üyeleri,bu projede emeği geçen başta Tuğrul 
Yeğenağa, Tuncay Çoşkun olmak üzere katkılarını esirgemeyen Adana Rotary 
Kulübü, Adana Güney Rotary kulübü, Adana Seyhan Rotary kulübü, Adana Te-
pebağ  Rotary kulübü, Adana 5 Ocak Rotary Kulübü’ne teşekkür ettiler.

Falez RK, yoğun faaliyetleri ile döneme damga vuruyor

Falez Rotary Kulübü, Kısa Dönem Gençlik Değişim Kampı Discover Ana-
tolia XII Projesi çerçevesinde yurt dışından gelen 11 kişilik konuk öğ-

rencileri 03.07.2015 Cuma günü sabahı keyifli geçen yat turundan sonra, öğ-
leden sonra aktivitesi olarak bisikletle Antalya turu yaptırdı. Konuk öğrenciler 
Rotaryen ve Rotarakt üyelerin evlerinde misafir edildiler.  

Ertesi sabah Tenis İhtisas 
ve Spor Kulübü’nde tekrar bu-
luşan Rotaryenler ve misafirle-
ri, dönem saymanı Özgür Aydın 
ile birlikte Konya’ya hareket et-
tiler. Öğrenciler Konya Meram 
Rotary Kulübüne teslim edil-

dikten sonra, Konya Meram Rotary Kulübünün ev sahipliğinde Mevlana Mü-
zesi ziyaret edildi. 

Falez Rotary bir okulun ana sınıflarını yeniledi

Falez Rotary kulübünün bir düşünün daha gerçekleşmesi yolunda 
önemli bir proje hayata geçirildi. Kulüp, eğitime destek kapsamında 

amacını, okul öncesi çocukların yetiştirilmesinde daha önemli katkılarda bu-
lunmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda, cumhuriyetçi, aydın ne-
siller yetiştirmek, çocukların okuma öğrenme düşlerini sağlıklı bir ortamda 
gerçekleştirmek olarak tanımlamıştı. Bu kapsamda, bütün çocukların eğitim-
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lerinin önemli olduğu bilinciyle, onların ülkenin ihtiyaç duyduğu aydın beyinle-
re sahip olabilmelerine katkı sağlamak üzere, başlattılan projelerin takipçisi 
olmayı kulüp ilke olarak kabul etti. Bu projelerin birinde, 2015-2016 Eğitim-
Öğretim yılı başlamadan önce, Kepez Bölgesinde bulunan Habipler Ortaoku-
lu Falez Rotary Ana Sınıflarının iç boya/badana tamirat, asmatavan, dış boya/
badana, oyun parkı boyaması  ve bütün eksiklikler tamamlanarak  hazır hale 
getirildi. Kulüp üyeleri, Rotary ailesinin ve 2430. Bölge Guvernörünün deste-
ğini de yanında hissederek büyük bir şevkle  “Hizmetlerimiz Dünyaya Armağan 
Olsun” diyerek yollarına devam ediyor. 

2430. bölgenin Konuşmacı Bankası Eğitici Eğitimi 

UR 2430. Bölge 2015-16 Dönemi Konuşmacı Bankası Eğitici Eğitimi, 
22 Ağustos 2015 tarihinde Ankara, Limak Ambassodor Otel’de, An-

kara Ulus Rotary Kulübü ev sahipliğinde yapıldı. Dönem boyunca kulüplerde 
Rotary bilgileri çerçevesinde sunumlar gerçekleştirecek olan “Konuşmacı 
Bankası” üyelerine etkili sunum teknikleri, sunum hazırlama yöntemleri, grup 
tartışma liderliği gibi konularda bilgi paylaşımında bulunuldu ve eğitimler atöl-
ye çalışmaları ile de desteklendi.

Kırkın üzerinde katılımcı ile gerçekleşen Eğitici Eğitimi programında Böl-
ge Eğitmeni GDG Malik Aviral, Rotary Bilgileri Kom. Bşk. GDB Banu İnanç, Ko-
nuşmacı Bankası Kom. Bşk. GDB Ertuğrul Kaya, GY Hakan Karaalioğlu ve GDB 
Mehmet Namal sunumlar yaptılar. Gün boyu süren eğitimde katılımcıların 
yüksek ilgisi dikkat çekici idi. UR 2430. Bölge’de dönem boyunca devam ede-
cek Rotary Bilgileri eğitimlerinin bir parçası olan bu programın kulüplerimiz 
tarafından büyük ilgi ile karşılanacağına inanıyoruz. Konuşmacı Bankası’ndan 
konuşmacı talep etmek için Komite Başkanı GDB Ertuğrul Kaya’ya ulaşabilirsi-
niz (ertugrul.kaya@gmail.com). 

Malatya Rotary Kulübü 95 ihtiyaç sahibi aileye gıda 
yardımında bulundu

Malatya Rotary Kulübü 95 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulun-
du. Proje kapsamında kulüp üyeleri, belirlenmiş 95 adrese bizzat 

giderek, yardımları kendi elleriyle teslim ettiler. İhtiyaç sahibi ailelerin evleri-
ne misafir oldular ve onların dertlerini dinlediler. Onlar için başka neler yapıla-
bilecekleri konusunda bilgi sahibi oldular. 

Mersin Rotary Kulübü “Fen Sokağı” projesi

Mersin Rotary Kulübü ve Mersin Rotaract Kulübünün ortaklaşa yaptı-
ğı ‘’FEN SOKAĞI’’ projesi 11 Ağustos 2015 tarihinde Karacailyas İl-

köğretim Okulunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin, fen derslerinde işlenen ko-
nuları daha iyi anlamalarını sağlamak ve öğrendiklerini pekiştirmek için, okul 
duvarlarına görseller yerleştirildi. Projede, kulübümüzün kısa dönem öğren-
cileri de yer alarak keyifli zaman geçirdiler.

Mersin Rotary Kulübü 
‘Çocuk Göz Sağlığı 
Projesi’

Mersin’de bulunan 
Rotary Kulüplerinin 

ortaklaşa düzenlediği “Çocuk 
Göz Sağlığı Projesi” 29 Ağus-
tos 2015 Cumartesi günü 
Mersin’de gerçekleştirildi. Göz 

hastalıkları uzmanları Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu ve Doç. Dr. Ayça Sarı’nın 
eğitimci oldukları proje kapssamında çeşitli ana olullarında görev yapan 34 
öğretmene eğitim verildi.

Baba-çocuk kampı

Mersin Rotary Kulübü’nün düzenlediği Geleneksel Baba-Çocuk 
Kampı, 30 Ağustos 2015 tarihinde Atlılar Köyü’nde gerçekleştiril-
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di. Çocuklarla beraber eğlenceli dakikalar yaşanan etkinlikte halat çekme, 
dart, yumurta taşıma, çuval ile zıplama, penaltı çekme gibi yarışmalar dü-
zenlendi. Üyeler arasında düzenlenen Tavla Şampiyonasına katılım yoğundu. 
Mersin Rotary Kulübü, 64 kişilik aile olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da bu 
kapsamda büyük coşku ile kutladı.

Erken Tanı Hayat 
Kurtarır projesi

Mersin Ro-
tary Kulü-

bü, Prostat Kanseri, 
hastalıkların önlenmesi 
ve korunma, Kalp Hasta-
lıkları projelerini M.Akif 
Ersoy Aile Sağlığı Mer-
kezinde gerçekleştirdii. 

Proje kapsamında, hastalara Prostat kanseri ve kalp hastalıkları ile ilgili bilgi-
ler verildi ve farkındalık yaratıldı. Proje ile 1000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Çocuktan gelin olmaz

Resmi raporlara göre, Türkiye’de her 3 evlattan 1’i çocuk gelin. Bu 
utançta Avrupa şampiyonuyuz. Kongo, Afganistan, Uganda ve 

Nijer’den daha iyiyiz! Ama maalesef dünya beşincisiyiz.
Bir başka istatistik; her 10 çocuk gelinin 4’ü, yani yüzde 25’i 2. eş. Kadın 

sığınma evlerine sığınanların yüzde 35’i çocuk gelin!
İşte bu nedenlerden dolayı, Mersin Rotary Kulübü toplumda farkındalık 

yaratmak amacı ile 3 aşamalı bir proje gerçekleştirdi. İlk aşamada, Mersin’in 
birçok önemli merkezi noktalarında bulunan billboard, mega board, mega 
light ve raketlerine 15 gün süreyle dikkat çeken afişler konuldu. İkinci aşama-
da,  Dönem Guvernörü Canan Ersöz’ün de katıldığı bir seminer düzenlendi ve 
hazırlatılan 10 dakikalık kısa film, seminere katılan kişilere seyrettirildi.

Son olarak da,  aile danışmanı Dr. Obengül Ejder katılımcılara konu ile ilgili 
bir sunum yaptı. Bu projede, Akdeniz Belediyesi, Ada Outdoor, Gropolis Ajans 
ve Arkan Ajans ile ortaklaşa bir çalışma yapıldı. Çocuk gelinler ile ilgili toplum-
da farkındalık yaratılırken, Rotary’nin tanıtımı da gerçekleştirildi.

Son olarak diyoruz ki, çocuklar; doktor olmalı, avukat olmalı, mühendis ol-
malı, öğretmen olmalı, mimar olmalı, sanatçı olmalı AMA ASLA ASLA ÇOCUK-
LAR GELİN OLMAMALI.

Samsun Rotary Kulübü Kumköy Toplum Birliğindeki ilkokul 
öğrencilerine 15 günlük yaz kampı düzenledi

Samsun Rotary Kulübü, kurmuş olduğu Kumköy Toplum Birliğinde bu-
lunan, Kumköy ilkokulu öğrencilerine 15 gün süren bir yaz okulu dü-

zenledi. “Farklı Pencere Koçluk ve Eğitim Merkezi”nin sponsorluğu ve organi-
zasyonu ile düzenlenen Yaz Aktiviteleri /Yaz Okulu 15 gün süre ile devam etti.

Çocuklar hergün öğlene kadar yabancı öğretmenler eşliğinde İngilizce 
çalıştılar, öğleden sonra sosyal medya adabı, fotoğrafcılık ve fotoğraf felsefe-
si, fen deneyleri, matemetik deneyleri, drama eşliğinde edebiyat çalışmaları 
ve kişisel gelişim atelyesi, Yelken klübü sponsorluğunda yelken sporu, Hayal 
Kahvesi sponsorluğunda buz pateni ile tanıştılar. Çalışmalar 15 gün boyunca 
saat 10-16 arasında gerçekleştirildi.

Kısa dönem öğrencileri için yaz kampı

Samsun Rotary Kulübü bu yaz da kısa dönem öğrencilerine yaz kampı 
düzenledi. 31 Temmuz günü gelmeye başlayan 9 adet kısa dönem yaz 

kampı öğrencisi bu yıl Amerika, İtalya, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Hollanda, 
Polonya , Çekoslovakya’dan geldiler.

2 Ağustos günü kulüp üyeleri, kısa dönem öğrenciler ile birlikte 55 kişi 
birarada Nebyan‘da hoşgeldiniz pikniği düzenledi. 3 Temmuz günü ana teması 
fotoğrafçılık eğitimi olan kamp başladı. Fotoğrafçılık eğitimi verilen öğrenciler, 
arta kalan zamanlarında sosyal etkinliklerde bulundular, fotoğraf çekimi yap-
tılar. Öğrencilerin çektiği fotoğrafların sergisi toplantıları renklendirdi.

Tamamlanan kampın sonunda, cumartesi, günü Yelken Kulübünden yola 
çıkan kafile, Kayseri mantısı, Avonos gezisi, çömlek yapımı, saç müzesi derken 
akşam Ürgüp’e vardı. Otele yerleştikten sonra akşam da Ürgüp gezisi yapıl-
dı.Akşam otelde konakladıktan sonra sabah 11’de Mersin kulübü öğrencileri 
Ssamsun Kulübünden teslim aldı.

Zeugma Rotary’den ‘Çocuk Gelinlere Dur’ kampanyası

Erken yaşta yapılan evlilikler özellikle kız çocuklarının toplumdaki eşit-
siz konumunu pekiştirmekte ve hayata dair tercihlerini azaltmakta. 

Ruhsal ve bedensel gelişimini henüz tamamlamamış, kendi yaşamının kontro-
lünü eline henüz alamamış, haklarını bilmeyen yüzlerce genç çocuk kendi is-
tekleri ile veya ailelerinin zorlamasıyla evlenmekteler. Zorla da olsa, kendi rıza-
sıyla da olsa küçük yaşta evlilikler hem erkek hem kadın için bir travma teşkil 
ediyor. Her yıl binlerce kız çocuk, henüz büyümeye fırsat bulamadan evlendi-
riliyor. Araştırmalar, eğer önlem alınmazsa, dünya genelinde, 2020 yılına ka-
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dar 150 milyon kız çocuğun “gelin” olacağını gösteriyor. Türkiye’de ise her beş 
kadından biri çocuk yaşta evlendiriliyor. Küçük yaşta evlenmek kız çocuklar 
için geri dönülmesi mümkün olmayan bir süreci başlatıyor. Eğitim yaşamları 
sona eriyor, sağlık sorunları baş gösteriyor, şiddete maruz kalma riski artı-
yor, haklarını talep etme ve kullanma becerileri azalıyor, ömür boyu yoksulluğa 
mahkum kılınıyorlar.

Zeugma Rotary Kulübü, Dünyanın ve ülkemizin kanayan bir yarası olan 
“Çocuk gelinlere dur” demek ve farkındalık yaratmak için, Bursa’lı iş adamı 
Faik Kaplan’ın çektiği “Ölüm Bizi Ayırana Kadar” isimli fotoğraf ve kısa film ser-
gisini 11-12 Eylül tarihlerinde Primall AVM’de sergiledi.

11 Eylül Cuma günü açılışını 2430. Bölge Guvernörü Canan Ersöz’ün yap-
tığı sergiye ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Beraberinde Rotary tanıtım günle-
ri de düzenleyen Zeugma Rotary Kulübü ziyaretçilere Rotary tanıtım broşürü, 
bloknot ve kalem hediye etti.Basının da yoğun ilgi gösterdiği sergi, bir çok ga-
zete ve haber sitelerinde geniş yer buldu.

Geleneksel Çanakkale Yüzme Yarışmasının 29.su yapıldı

Çanakkale Rotary kulübü öncülüğünde 29.su düzenlenen Çanakkale 
Boğazı Yüzme Yarışması 30 Ağustos 2015 Pazar günü saat 10.00da 

Ecebat’tan start aldı. 105 dakika süren yarış süresince boğaz gemi trafiğine 
kapatıldı. Yarışa 382’si yerli 226’sı yabancı 608 (315yerli+215 yabancı toplam 
530 denize atlayan) yarışmacı katıldı.   21 farklı ülkeden gelen yabancılar ın 
yanında yerli katılımcıla ülkenin dört bir yanından farklı şehirlerden katıldılar.  
441’i erkek, 167’si bayan (374erkek +156 bayan) yarışmacı katıldı.  

Yüzme yarışına Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Valiliği, Uysal Market, Fi-
gensoft, Rotary Bölge Federasyonu, Sera Gıda, Dardanel A.Ş., Wilusa Turizm, 

Tadelle, Zumosol, Ton TV sponsor oldu.  Uluslararası boyuta ulaşan ve her ge-
çen gün daha da fazla talep görmekte olan yarışma,  Çanakkale’nin tanıtımına 
katkıda bulunması ve insanları spora yönlendirmesi açısından Çanakkale Ro-
tary Kulübü için büyük önem arzetmekte.

 29 Ağustos 2015 Cumartesi günü Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası’nda 
saat 12.30 dan itibaren açılan kayıtlar sonrası çip, bone ve çanta dağıtımla-
rı yapıldı. Saat 17.00 de yarış ve güzergahla ilgili brifing gerçekleştirildi, saat 
19.00 da makarna partisi ile gün son buldu.  30 Ağustos 2015 Pazar günü 
7.45’de Çimenlik kalesinde buluşan yarışmacılarla 8.45 de yarışmacı teknesi 
ile Eceabat’a hareket edildi. 10.00 da yarışma start aldı. Ardından saat 14.00 
de ödül töreni yine Çimenlik kalesinde gerçekleşti. 

Y                        Yarışmada Kıyı Emniyeti Genel Mü-
dürlüğü 2 bot, deniz polisi 2 bot ve 
1 adet jet-ski, LİDAM 1 bot ve dok-
torlar, Afad bot ve kurtarma timi, 
Wilusa Turizm 6 bot, sahil güvenlik 
2 bot 1 dalgıç timi 2 sürat teknesi 
bir adet 40mt’lik gemi ve helikopte-
ri ile hazır bulundu. Yaklaşık 65 
sandalcı, Dernek Başkanı Nejat De-

miray önderliğinde aktiviteye katıldılar. Ayrıca yarışmada 15 adet cankurta-
ran ve 17 adet hakem görev aldı.  Bu yarışma için özel olarak Türkiye Yüzme 
Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ömer Akgül gelip, yarışmanın 
başhakemliğini yaptı.  Bunun dışında Boğaz komutanlığı, Çimenlik Kalesi Ko-
mutanlığı, Gestaş, Eceabat Belediyesi, Eceabat kaymakamlığı, Sağlık İl Müdür-
lüğü, Gençlik İl Spor Müdürlüğü projeye destek verdiler.

Karia, Bodrum ve Dragos Rotary Kulüpleri ‘Engelsiz 
Yaşam’ için biraraya geldi

Dragos Rotary Kulübü ev sahipliğinde Karia Rotary ve Bodrum Rotary 
kulübü katılımıyla, Forever Club Sponsorluğunda gerçekleşen ortak 
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Rotary toplantısında 2420. ve 2440. Bölge Kulüpleri ortak amaç doğrultu-
sunda bir başka sivil toplum kuruluşu olan Bodrum Sağlık Vakfı Yöneticileri 
ile  Dragos Rotary Kulübünün “Engelsiz Yaşam için Bir Akşam” projesinde bi-
raraya geldiler. Bodrum Sağlık Vakfı öğrenci ve ailelerinin ağırlandığı gecede 
engelli kardeşlerimize ve ailelerine engelsiz bir eğlence yaşatmanın mutlulu-
ğunu paylaşıldı. Bodrum Kaymakamı Dr.Mehmet Gödekmerdan ve Eşi, Rotary 
2440 Bölge Guvernörü Reha Akın ve eşi Sedef, 2440 Bölge Bileşim Komitesi 
Başkanı Serkan Ceylan ve 2440 Bölge Meslek hizmetleri ve mesleki eğitim ko-
mitesi Güney Ege koordinatörü İlknur Özer de geceye katıldılar.

Çekirge RK Rotary-Rotaract-Interact Şenliği’nin 
8.sini Düzenledi

Çekirge Rotary Kulübü her sene geleneksel olarak düzenlediği Çekir-
ge Rotary-Rotaract-Interact Şenliğinin 8.sini 20 Eylül 2015 tarihinde 

gerçekleştirdi. Şenlikte Rotary Ailesi elele tutuşarak “Barış Zinciri”ni oluştur-
dular.

Dokuz Eylül RK Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirdi

Dokuz Eylül Rotary Kulübü projelerde kurumlarla ortaklık yaparak 
daha geniş kapsamlı hedeflere ulaşabilineceğini dikkate olarak, 

uluslararası taşımacılıkta önemli bir yeri olan DHL Firması ile çalışmasını sür-
dürüyor. Her sene olduğu gibi, bu yıl da gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Rotaryenleri ve DHL’in üst dü-
zey yöneticileriyle beraber Çeşme’de sakız ağacı fidanları dikildi.

2440. Bölge ve Nilüfer Belediyesi, NİLSEM’le ilgili İşbirliği 
Protokolü imzaladılar

N ilüfer Belediyesi ile Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu 
arasında mesleki becerilerin artırılması ve istihdam olanaklarının 

çoğaltılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Nilüfer Belediyesi ve Ro-
tary 2440. Bölge Federasyonu’nun 2012 yılında ortaklaşa açtığı NİLSEM, 3 yıl 
içinde 1,000 kursiyere hizmet verdi. 

İki kurum bu sefer ise NİLSEM’i daha da ileriye götürmek için yeni bir pro-
tokol imzaladı. İmzalanan yeni protokolle kursiyerlerin yaptığı çalışmalar yur-
tiçi ve yurt dışında satılarak gelir elde edilecek. Aynı zamanda her mesleğin 
orta sınıflarının da eğitim seviyeleri artacak. ‘Önce insan’ ilkesiyle çalışmala-
rını yürüttüklerinin altını çizen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Biz 
2005 yılından bu yana hizmete sunduğumuz İş ve Meslek Edindirme Ofisi’yle ‘iş 
arayan’la ‘iş veren’ arasında bir köprü olduk. Çeşitli meslek edindirme kursla-
rıyla birlikte istihdama katkı sağladık. 2012 yılında Uluslararası Rotary 2440. 
Bölge Federasyonu ile Nilüfer Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yaşama geçirdi-
ğimiz ve NİLSEM adını verdiğimiz Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi’yle bu çalışma-
larımız farklı bir boyut kazandı. 3 yıl içerisinde yaklaşık bin kursiyerimiz beceri-
lerini artırmasının yanında, birbirleriyle dostluklar kurarak sosyal ilişkilerini de 
geliştirdiler. Bunun yanında ürettiklerini satarak ailelerine de katkı sağlamış 
oldular” dedi. NİLSEM’in piyasa koşullarına uygun ve rekabet gücü olan sosyal 
dayanışma niteliğini kalıcı ve sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini belirten 
Başkan Bozbey, “Protokol kapsamında tüm ilgili tarafların katılımı sağlanan bir 
dernek kurulacak. Böylelikle derneğe ait bir iktisadi işletme yapılanma mode-
line geçmesi sağlanacak. NİLSEM kursiyerlerinin hazırlamış olduğu sanatsal 
değere sahip ürünlerin, ekonomik bir girdi haline getirilmesiyle, yurt içi ve yurt 
dışındaki kardeş kentlerimizde bu oluşumun tanıtılması ve çeşitli işbirlikleri de 
gerçekleştirilecek. En önemlisi meslek sahibi kişilerin, kişisel donanımlarını 
artıracak programlar düzenlenerek, meslek edindirme çalışmaları da devam 
edecek. Özellikle genç işsiz rakamlarının tırmanışa geçtiği şu günlerde, istih-
dama bir nebze olsa da katkıda bulunacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. 
Rotary 2440. Bölge Federasyonu olarak Rotary’nin dünyada 6 öncelikli alan 
doğrultusunda hizmet verdiğini vurgulayan Uluslararası Rotary 2440. Bölge 
Guvernörü Reha Akın, “NİLSEM bu 6 öncelikli alanın hepsine hitap eden bir 
proje. NİLSEM bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla ne kadar başarılı bir 
proje olduğunu kanıtladı. NİLSEM’de ortaya konulan eserlerin sanatsal değer-
lerinin yanına ticari değeri de katarak onları dünyadaki 34 bin Rotary kulübü ve 
1 milyon 300 bin rotaryenin cazibesini oluşturacak şekilde ticari ortama taşı-
mak Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle gelişti. Bu ticari konunun yanında eğitim 
konusuna da imza attığımız için mutluyuz. Toplumumuzda hizmet verecek ara 
elamanın yetişmesi gerekiyor. Ara elemanın yetişmesi, yapılan işlerdeki kalite-
yi de artırıyor. Bu kalitenin artması için NİLSEM’de ev kadınlarının el becerileri-
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ni geliştirerek, onları meslek sahibi yapmanın yanı sıra, Rotaryenlerin, beledi-
ye görevlilerinin ve komitelerin vereceği eğitimler, projenin anlamını artırıyor” 
diye konuştu.

Edremit RK Yasyer 
İÖO’nun tuvaletlerini 
yeniledi

Gerek eğitime destek, ge-
rekse de sağlıklı bir ortam-

da eğitimin gerçekleştirilmesi ama-
cıyla Rotary kulüpleri okullarımızda 
çeşitli projeler gerçekleştiriyorlar. 
Bunun bir örneğini de Edremit Ro-
tary Kulübü yaptı. Kulüp gerçekleş-

tirdiği projesiyle Yasyer İlköğretim Okulunun tuvaletlerini yeniledi.

Gündoğdu RK Engelliler Derneğine masa tenisi masası aldı

Gündoğdu Rotary kulübü, Eylül başında GDB Banu Şahinoğlu ile bera-
ber Buca Engelliler Derneğine 1 adet Masa Tenisi Masası ve aksesu-

arlarının bağışını gerçekleştirdi. Engelliler derneği üyeleri şu anda aktivite-
lerini bağışı yapılan masanın yerleştirildiği Buca Belediyesi Engelliler Hizmet 
Merkezinde sürdürüyor. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Yastık derneğin 
hem zihinsel hem de bedensel engelli, yaşları 23 ila 45 arası engelli vatandaş-
larımıza hizmet verdiğini belirtti. Mevzuata göre 22 yaşından sonra engelliler 
Devlet Okullarına devam edemiyor ve ancak Halk Eğitim Merkezleri tarafından 
Engelliler Derneklerine haftada 2 gün sağlanan öğretmenlerle eğitim alabili-
yorlar. Folklör, ritim, jimnastik, masa tenisi, koro faaliyetlerinde bulunuyorlar. 
Zihinsel Engelli vatandaşlar, velileri tarafından hafta içi hergün 16:00-18:30 
saatleri arasında derneğe getiriliyorlar ve eğitime katılıyorlar. Dernek Yöne-
tim Kurulu üyesi Nihal Yastık, bu katkılarından dolayı Gündoğdu Rotary kulü-
büne derneğin teşekkürlerini iletti.

Tophane RK Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet 
Turunun 7.sini Düzenledi

Tophane Rotary Kulübü’nün düzenlediği, bu yıl 7.’si gerçekleştirilen 
“Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet Turu” Barışın ve Kardeşliğin Baş-

kenti Mudanya Mütareke Meydanı’nda sona erdi. Tophane’den başlayan bi-
siklet turuna yaklaşık 800’e yakın profesyonel ve amatör bisikletçi katıldı. 
Mudanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde sona eren Bisiklet Turu bu yıl “Barışa 
Pedal Çevirin” temasıyla gerçekleşti. Tophane’deki Saltanat Kapı’nın önünden 

sabahın erken saatlerinde pedal çevirmeye başlayan yaklaşık 800 bisiklet tut-
kunu, Mudanya yolu güzergâhını takip ederek zorlu yolculuk sonrası Mudanya 
Mütareke binası önüne vardı. 

Burada sporcuları karşılayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyıl-
maz, organizasyonu gönülden desteklediğini ve barış temasıyla gerçekleşen 
anlamlı turun her geçen yıl büyüyerek devam edeceğine inancının tam oldu-
ğunu söyledi. Etkinliğe katılan tüm sporcuları kutlayan Türkyılmaz, “Barış adı-
na gerçekleşen etkinlikler Dünya’da hakim olmalıdır. Barış nidalarını yükselt-
memiz gerekiyor. Hepimizin barış için bir şeyler yapması gerekiyor” ifadelerini 
kullandı. Çevre dostu araç olan bisikletlerin önemine vurgu yapmak istedikle-
rini de dile getiren Tophane Rotary Kulübü Dönem Başkanı Yalçın Aras, etkin-
liğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. Hem çevre bilincine hem 
de bisikletin bir yaşam aracı olduğuna dikkat çekmek istediklerini ifade eden 
2440. Rotary Bölge Guvernörü Reha Akın, etkinliğe olan katılımın her geçen 
gün artarak devam etmesini diledi. Mudanya Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Bi-
siklet Federasyonu Bursa İl temsilciliğinin katkıları ile düzenlenen ve Hakan 
Nuray Özdündar çiftinin de anıldığı etkinliğe katılan 800 bisiklet tutkununa bi-
rer çekiliş kuponu da verildi. Turun finalini oluşturan Mudanya’da yapılan çeki-
lişle, katılan sporculara bisiklet, eldiven ve bisiklet ile ilgili kitaplar hediye edil-
di. Toplu olarak çekilen fotoğraf ile etkinlik son buldu.

Kültürpark RK dönemin 
ilk Toplum Birliğini 
kurdu

Kültürpark Rotary Ku-
lübü, dönem başında 

önemli bir adım atarak 2440. 
bölgede dönemin ilk Toplum Bir-
liğini kurdu. 1 Temmuz’da Kül-
türpark RK üyeleri ve 11. Grup 
Guvernör Yardımcısı Tayfun 
EYİEL in katılımı ile Tepecik Eği-
tim ve Araştırma Hastanesinde 

“Toplum Birliğinin” kuruluşu gerçekleşti.  Gündoğdu Rotary kulübü, bu arada 
hastanede iki kez kermes düzenleyerek gelir elde etmye başladı. Elde edilen 
gelir ile Kültürpark Rotary Kulübü hastanenin “gebe okulu”nun tefrişini yap-
maya başladı ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Gebe Okulu’nun 

E Y L Ü L  -  E K İ M  2 0 1 5  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 29



KULÜPLER’DEN HABERLER
ihtiyaçlarını tek tek almaya başladı. İlk alımı hamilelerin rahat etmeleri için 
koltukları alarak başlayan Kulüp ihtiyaçların tamamlanmasıyla Eylül ayında 
okulun faaliyete geçmesini de sağladı.

Urla RK Kadıovacık Toplum Birliğinde tiyatro 
etkinliği düzenledi

Urla Rotary Kulübünün sürdürülebilir projesi olan Kadıovacık Köyü kal-
kınma projesine destek amacıyla organize ettiği Tiyatro etkinliği 11 

Eylül 2015 Cuma akşamı Kadıovacık köy meydanında gerçekleşti. Tiyatro’yu 
kulüp üyeleri ve eşleri başta olmak üzere misafirler ile beraber yaklaşık 150 
kişi izledi. Tiyatro, izleyenler ile birlikte interaktif bir şekilde oynandı.

Karagöz RK ‘Trafikte Ben de Varım’ dedi

Karagöz Rotary Kulübü 6 Eylül 2015 Pazar günü, trafikte bisikletlile-
rin güvenle seyahat edebilmeleri için farkındalık yaratmak amacıy-

la gerçekleştirdiği etkinlikte 150 bisikletli ile birlikte “Trafikte BEN de varım” 
yazılı formalarla 60 km yol kat ederek bisiklet sürücülerinin sesini duyurdu. 
“Trafikte BEN de varım” etkinliğinin bu ikinci etabında, bisikletliler Bursa’dan 
Bandırma’ya pedal çevirdiler.

Söke RK Küresel 
Bağış Projesi teslim 
edildi

Söke Rotary Kulübü 
2014-2015 döne-

minde gerçekleştirdiği Söke 
Devlet Hastanesine 37.500 
dolarlık doğum odası küre-

sel bağış projesinin teslimini 19 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirdi. Tes-
lim törenine   Dönem Guvernörü Reha Akın, eşi Sedef, Asistan Guvernör Se-

lim Sır, Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Başhekim Murat Acet, Baş Hekim 
Yardımcısı Bilge Karaarslan, Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri 
Selma Özcan, Kulüp Başkanı Erdal Erdiliballı Geçmiş dönem Guvernörü Mecit 
İsce, Hakan Semerci, Mahfi İsce ve eşi Mine İsce, Göktan Çallı,  Nilgün Özbaşlı 
Bütün,  Halil Karaarslan tüm hastane, doktor ve çalışanları ile hem Söke Ro-
tary Kulübü üyesi  hem de büyük bağışçı Beliğ Azbazdar eşi Hülya Azbazdar ve 
oğulları Onur Azbazdar ailesi ile beraber katıldılar.

Söke RK çevreye zararlı 
zirai ilaç kutularını imha 
etti

Söke Rotary Kulübü üyesi Sami 
Nalıncı‘nın öncülüğünde, Ku-

lüp Başkanı, üyeler ve Aydın İli Balat, 
Batı mahallesi ile Söke’ye bağlı Tuz-
burgazı üreticileri ile ortaklaşa olarak 
bölgedeki araziler üzerinde bulunan 
zirai ilaç kutularını topladılar ve imha 
ettiler. Ağırlıklı olarak pamuk, ayçiçe-

ği, buğday ve soya ürünleri ile ilgili zirai mücadelelerde bilindiği üzere zirai ilaç-
lar kullanılmakta. Aşırı kullanım ve ilaç kutularının toplanmaması neticesinde 
özellikle toprağın ve yeraltı sularının zehirlenmelerine sebebiyet verilmekte ve 
ayrıca çevreye zarar veren bir görüntü ortaya çıkmakta. Bu nedenle bu ilaç 
kutularının toplanıp imha edilmesi veya geri dönüşümde değerlendirilmesi bu 
riskleri azaltacağı için projede hedef olarak tespit edildi. 

Karşıyaka Rotaract çocuk hastanesinde etkinlik düzenledi

Karşıyaka Rotaract Kulübü ve İzmir Gönüllü Palyaçoları 20 Eylül pazar 
günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’ni ziyaret etti. 

Proje ekibi, tedavi gören çocuk hastaların moral ve motivasyonunu güçlendir-
mek ve tedavi sürecine bir nebze de olsa katkı sağlamak için Kurban Bayramı 
öncesinde çocuklar için bir etkinlik düzenledi.

Palyaço ve çizgi kahraman kıyafetleri giyen gönüllüler hastane içinde ku-
rulan aktivite  alanında çocuk hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi. Aktivite 
alanında çocuklarla birlikte şarkılar söylenip oyunlar oynanarak çocukların 
Kurban Bayramı öncesinde kendilerini yalnız hissetmemeleri sağlandı. Karşı-
yaka Rotaract Kulübü ve İzmir Gönüllü Palyaçoları çocuk hastalarla yakından 
ilgilenip onlara oyuncak ve kıyafet gibi bayram hediyeleri verirken, ailelerine 
de yine çocuklar için bebek bezi yardımında bulundu. 
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Karşıyaka Rotaract Kulübü Başkanı Gülce Pınar Soykut ziyaretin amacına 

ulaştığını belirterek “Yaşıtlarının aksine günlerini hastanede geçirmek zorun-
da olan küçük bir çocuğun yüzünde yarattığınız o gülümseme, sizinle eğlenir-
kenki heyecanı ve neşesinin verdiği mutluluk tarif edilemez bir duygu. Onlarla 
birlikte yeniden çocuk olmak bizleri gururlandırdı” şeklinde konuştu. İzmir Gö-
nüllü Palyoçalarıyla ilk kez bir projede çalıştıklarını söyleyerek “Onlarla ger-
çekten iyi bir ekip olduk. Bundan sonra da kendileriyle her projede  yer almaya 
ve onları desteklemeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Gündoğdu Rotary Kulübü Yelken Festivali

15. Geleneksel Gündoğdu Rotary Kulübü Yelken Festivali 2 Ağus-
tos 2015 tarihinde Çeşme Altınyunus Otelinde Lemon Sailing 

School Yelken Okulu ve Arkas Spor Kulübü işbirliği ile yüksek bir katılımla 
düzenledi. Yaşları 7 ila 16 arasındaki gençler, yelkenleriyle masmavi sularda 
dans ederek adeta bir şenlik havası yarattılar. Yelken Sporu gençlerin hızlı ve 
doğru karar alabilmelerini, denizde tek başlarına aldıkları bu kararları uygu-
lamalarını, ailelerinden bağımsız tek başlarına birey olarak düşünebilmelerini 
sağlayan, sorumluluk ve özgüvenlerini arttıran bir spor dalı. Gündoğdu Rotary 
Kulübü, kuruluşundan bu yana Gençlik Hizmetleri Komitesinin her yıl aralıksız 
düzenlemiş olduğu Yelken Festivalini gençleri yelken sporuna özendirmek ve 
yelken sporunu sevdirmek amacıyla organize etmeye önümüzdeki yıllarda da 
devam etmeyi planlıyor. Yelken Festivalin bitiminde,  katılan gençlere sertifika 
ve madalyaları coşkulu bir törenle verildi.

2440. bölgenin 
trafik logosu 
belli oldu

Bu dönem 2440. 
bölge Guvernörü Reha 
Akın, trafik konusunu 
bölgenin önemli pro-
jeleri arasına dahil etti. 
Rotary ve Rotaract ku-
lüplerinin katılabilece-
ği ve trafik konusunun 
gündemde kalmasına 

yardımcı olacak bir logo yarışması da bu amaçla düzenlendi. Söz konusu Trafik 
logo yarışmasına 6 Rotary Kulübü, 11 Rotaract Kulübü ve Bölge Rotaract Tem-
silciliği olmak üzere 18 kulüpten 76 logo tasarımı ile katılım gerçekleşti.  76 

logo arasından titizlikle yapılan inceleme sonucu, Bölge Rotaract Temsilciliği 
adına yarışmaya gönderilen logo kullanılmak üzere seçildi. Dönem Guvernörü 
Reha Akın,  Yağmur Lena liderliğinde Bölge Rotaract Temsilciliğini yürekten 
kutlarken, destek veren, katkı koyan diğer kulüplere de teşekkür etti.

Aslantepe RK, kulüp içi eğitim çalışmalarına başladı 

Malatya Arslantepe  Rotary kulübü 15 Eylül’deki toplantısındada ku-
lüp içi eğitim çalışmalarına “Rotary’nin ABC’si” ile başladı. Kulüp 

sekreteri Mehmet Çamurlu Rotary ile ilgili yeni üye ve konuklara özet bilgiler 
sundu.

 Toplantıya Türkiye Çevre ve  Doğa Dostları Federasyonu  Başkanı Feridun 
Tabur ve Uğurlu Termal Otel Satış Müdürü  Muammer Polat konuk olarak ka-
tıldılar. Konuklar doğa sporları ve 2011 yılında Antalya’da düzenledikleri olim-
piyat ile ilgili detaylı sunum ve bilgilendirme yaptılar. Bu konuda Rotary projesi 
üzerinde  birlikte çalışma kararına varıldı.

Konak Rotaract Kulübü’yle gülen yüzler

Konak Rotaract Kulübü İzmir Ödemiş Küre İlkokulun’da okuyan öğ-
renciler için ‘Temel Kırtasiye İhtiyaçları’ yardımında bulundu. Kulüp 

üyeleri, okula giderek erkek ve kız çocukları için sırt çantaları, çeşitli yazı ka-
lemleri, defterler, boyama kitapları, okuma kitapları gibi daha birçok kırtasiye 
malzemesi içeren ‘Okula Hazırlık Paketleri’ni’ öğrencilere teslim etti.

Konak Rotaract Kulübü Başkanı İsmail İlker Kalalı; ‘Hediyeler karşısında 
öğrencilerin yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. İçlerindeki umutları ye-
şerten bu destekler sayesinde topluma eğitimli ve güçlü bireyler yetişecektir. 
Biz de kulüp olarak her sene okuma ve yazmaya destek olabilmek için bu gibi 
projeler yapmaya devam edeceğiz.’dedi.
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EYLÜL 1943

ŞUBAT 1989

GDG Malik Aviral, 2016-
2019 dönemi Zon 20B 
koordinatörlüğüne atandı

2430. Bölge, 2005-06 Dönem 
Guvernörü Malik Aviral, 
Gelecek Dönem Uluslararası 
Rotary Başkanlığı görevini 

üstlenecek olan John Germ tarafından,  
Zone 20B “Rotary Koordinatör” 
lüğüne atandı. 2016-2019 yılları 
arasında, 3 dönem süre ile  görev 
yapacak olan GDG. Malik Aviral, 
ülkemizin de içinde bulunduğu, 27 
ülkeden sorumlu olacak.
Zon 20B’de Cezayir, Ermenistan, 
Azerbaycan,Bahreyn, Bulgaristan, 
Kıbrıs, Mısır, Gürcistan, Yunanistan,
Ürdün, Kazakistan, **Kosovo, 
Kırgızistan, Lübnan, Moritanya, 
Montenegro, Fas, Filistin, Sırbistan, 
Sudan, Tacikistan, Makedonya, 
Tunus, Türkiye ve Birleşik Arap 
Emirlikleri, 2420, 2430*, 2440, 2451, 
2452*, 2470, 2482, 2483*,2484, 
9010*nolu Rotary bölgelerinde faaliyet 
gösteriyorlar.
Uluslararası Rotary düzeyinde, 
2009-13 Dönemlerinde Zone 20B  
“Alumni Coordinator”lüğü”, 2012-13 
Döneminde “Future Vision Trainer” 
(Geleceğin Vizyonu Eğitmeni) görevleri 
yapan GDG. Malik Aviral’e bu yeni 
görevinde başarılar diliyoruz.

II. Dünya savaşı sırasında, 
altı milyondan fazla kadın 
Amerikan işgücüne katıldı. 
Bir çok sanayi dalında işe göre 
erkeklerle eşit ücret almalarına 
rağmen, kadınların %20’sine 
yakını düşük ücret alıyordu. 
Eylül 1943’te yayınlanan 
sayımızda 50 Rotaryen işveren, 
ücret eşitsizliğini savunanlara 
yüklendiler. Denver’den bir 
Rotaryen, “Bu bir savaştır 
ve eşit veya değil, sanayi 
sektöründe çalışan kadınların 
sayısı savaşın sonuna kadar 
artacaktır. Tüm dünyada 
kadınlar erkeklerin yerini 
doldurmaktadır. Ücret zarfları 

da bunu yansıtmalıdır” dedi. Washington D.C.’den bir başka Rotaryen de 
“100 çalışanımızdan 62’si kadın. Eşit ücret uyguluyoruz ve tecrübemize göre 
kadınlar erkekler kadar iyi iş yapıyorlar” diye yorumda bulundu. 

Kore’deki ilk Uluslararası 
Rotary Konvansiyonu, 1988 
Olimpiyatları sonrası 1989 
yılında Seul’de yapıldı. The 
Rotarian’ın bu sayısında Kore 
asıllı Amerikalı yazar Peter 
Hyun’un makalesinde, 16 gün 
süren olimpiyatlar sırasında 
orada bulunan dünyanın 
her tarafından gelen 8,000 
gazeteci sayesinde Kore tüm 
dünyada değerlendirilmesi 
imkansız bir seviyede ilgi 
çekmeyi başarmıştı diye 
vurgulanıyordu. Uzun yıllardır 
Seul’de yaşayan Barbara R. 
Mintz de, televizyonun Seul için yeni bir imaj yarattığını ve 1953’teki barıştan 
sonra şehrin inanılmaz gelişmesinin ve teknolojik açıdan yaptığı ilerlemelerin 
tüm dünyanın ilgisini çektiğini ve konvansiyona katılan Rotaryenlerin 
sayısının bu nedenle beklenenin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. 

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,235,536 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 35,109
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 187,864
Ku lüp ler:  ............................................................... 8,168
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 423,499
Ku lüp ler:  ............................................................. 18,413
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 195,960
Top lu luk ................................................................. 8,520
Arch C. Klumph Society üyeleri ............................ 328
Pa ul Har ris Dost la rı:  .................................... 1,310,366
Ma jor Do nors ...................................................... 14,482
Va kıf Be ne fak tör le ri ........................................... 86,588
Be qu est So ci ety Mem bers ................................... 7,812
Not: Ra kam lar 30 Haziran 2015 sonu ge len üç ay lık ye ni ku-
lüp ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. Bağış yapanların 
rakamları ise 1 Ekim 2014 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 71 1,996
2430: Bölge: 90 2,337
2440. Bölge: 65 1,697
TOPLAM 234 6,030
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Seoul, Kore, 28 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017 
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Dünya Çocuk Felci Günü 

Bundan 10 yıl önce Uluslararası Rotary tarafın-
dan oluşturulan “Dünya Çocuk Felci” günü 24 
Ekim’de Rotaryenler tarafından kutlanacak. 24 

Ekim, ilk çocuk felci aşısını bulan ekibin başkanı Dr. Jonat-
han Salt’un doğum günü. Dünya Çocuk Felci günü aktivi-
teleri 23 Ekim’de New York şehrindeki Metropolitan Pav-
yonundan canlı olarak tüm dünyanın seyredebileceği şekilde 
yayınlanacak. 

Kutlamalar, çocuk felcine son verilmesi ve kampanya-
ya katkı bakımından kamuoyu oluşturmada önemli bir rol 
oynamakta. Geçen sene Rotary’nin çocuk felci elçisi Ziggy 
Marley, dünyanın önde gelen sağlık uzmanları, Time dergisi-
nin sağlık bölümü editörü Jeffrey Kluger - bu yıl da modera-
tör olarak görev yapacak - ve Funkadesi gibi sahne sanatçıları 
aktivitede yer almıştı. 

Internet üzerinden yapılan yayın, geçen sene 24 ülkeden 
23,000 kişi tarafından izlenmişti. Kulüplerin de bu yıl söz 
konusu gündeki faaliyetlerini çocuk felcine desteği göstere-
cek şekilde düzenlemeleri öneriliyor. 

Bu yıl Nijerya’nın Afrika’daki son ülke olarak bir yıldır 
çocuk felci hastalığının görülmemiş olması kutlanacak. Böl-
geyi “çocuk felcinden arındırılmış” ilan etmek için iki yıl daha 
geçmesi gerekiyor. Pakistan ve Afganistan halen polio virü-
sünün görüldüğü iki ülke konumunda ve çocuk felci vakaları 
iki ülkenin 2.300 km uzunluğundaki sınırda görülüyor.

E Y L Ü L  -  E K İ M  2 0 1 5  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 33



KULÜPLER’DEN HABERLER

34 - 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 5

My Rotary ‘yi deneyin
Rotary tecrübenizin hayata 
geçtiği sanal dünyaya katılın

•  Sizinle aynı konulara ilgi duyan Rotaryenlerle fi kir alışverişi yapın ve BAĞLANIN
•  Profi liniz ve tercihlerinizi güncelleyerek on-line tecrübenizi ÖZELLEŞTİRİN
•  Seoul’daki Uluslararası Rotary Konvansiyonuna KAYIT YAPTIRIN
•  Rotary Küresel Ödüller ile İNDİRİMLER KAZANIN

www.rotary.org/myrotary

My Rotary’yi ziyaret edin ve yeni Üye Merkezi’ni (Member Center) tıklayarak:
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