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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Dergimizi dijital olarak yayınlama 
kararı sonrası aylık yayına dönüş-
türme aşamasında bazı aksamalar 

meydana geldiği için biraz gecikme ile der-
giyi sizlere ulaştırıyoruz. Bunda Uluslararası 
Rotary'nin "The Rotarian" dergisinde yap-
mış olduğu değişiklik de biraz etkili oldu. Adı 
Rotary olarak değişen UR'nin yeni dergisi-
nin formattaki kullanılan yazı karakterlerinin 
adaptasyonu biraz sorun yarattı ama şu an 
belli bir düzene girdik. Yıl sonuna kadar en 
az iki ya da üç sayı ile tekrar sizlere ulaşmayı 
planlıyoruz.  

Dergimizin bu sayısının kapağında, her yıl 
olduğu gibi dönemin konvansiyonunun yapı-
lacağı şehrin bir resmi yer alıyor. Uluslararası 
Rotary'nin 2021 Konvansiyonu Tayvan'ın 
Taipei şehrinde gerçekleşecek. Umudumuz 
o zamana kadar pandemi durumunda ciddi 
bir iyileşmenin meydana gelmesi ve dünya-
nın her tarafından gelecek olan Rotaryenlerin 
risk almadan bu toplantıya katılabilmeleri. 
Önümüzde henüz 7 aya yakın bir zaman var. 
COVID-19 bundan 10 ay önce başlamıştı. Son 
gelişmeler durumun ciddiyetini korumasının 
ötesinde kötüye gittiği yolunda. Aşının yar-
dımcı olabileceği düşünülüyor ama dünyada 
bugüne kadar yapılmış en yoğun aşılama pro-
jesi olması beklenen durumun ciddiyeti de 
ortada. Buna rağmen biz de UR gibi ümidimizi 

kaybetmeyerek kapakta konvansiyonun yapı-
lacağı Taipei şehrinin bir resmini kullandık ve 
sayfalarımızda da Taipei konvansiyonuna yer 
ayırdık.

Derginin gecikmesinin bir diğer sebe-
bi de İzmir'deki deprem oldu. Editör olarak 
dergi çalışmalarımı, mesleğim olan Mimarlık 
ile ilgili çok sayıda binanın değerlendirilmesi 
talebi nedeniyle ertelemek durumunda kal-
dım. Bu arada özellikle 2440. Bölgenin Afet 
Komitesinin 2013 yılında almış olduğu kararla 
elde bulundurduğu acil durumlarda kullanıla-
cak çadırların, geçen yıl Akçakoca'daki sel felâ-
keti sonrasında olduğu gibi İzmir depreminde 
de yardım amacıyla devreye girmesi Rotary 
adına sevindirici bir gelişme oldu.

Herkesin bu riskli günlerde dikkatli davra-
narak sağlıklı günlere dönmesi dileklerimizle...

❏❏❏ 
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Rotary Gençlik Değişim bu ay kutladığımız 
geçler ve genç yetişkinler ayının programla-
rından olup benim Rotary ile yakınlaşmamın 
gerçek yolu idi. Eşim Susan ve ben Rotary'ye 
katıldıktan hemen sonra değişim öğren-

cilerini misafir etmeye başladık ve bu tecrübe beni 
kulübümün sadece bir üyesi olmaktan öteye taşıyıp 
gerçek bir Rotaryen yaptı.Şimdi Gençlik Değişim güçlü 
bir aile geleneği oldu. Geçtiğimiz 24 yılda 43 öğrenciyi 
misafir ettik. 

Başlangıçtan itibaren o kadar çok sevdik ki, sadece 
çocukları misafir etmekle kalmayıp, öğrenciler için 
yaz kampları düzenleme programına da katıldık. Bu 
kampların birinde, babası benim kulübümün eski baş-
kanlarından olan bir lise talebesi Christine Lichtin ile 
tanıştım. Bu yıl yeni bir değişikliği denemek için normal 
olarak Uluslararsı Rotary'nin başkanına ayrılmış olan 
bu köşeyi hikayesini bizlerle paylaşması için Christine'e 
bırakıyorum.

13 yıl önce bir yaz kampında Susanne ve Holger ile bir 
mangal partisinde Rıtaract ile ilk kez temas kurdum. Holger 
bana döndü ve şöyle dedi: "Neden bir Rotaract kulübünü 
ziyaret etmiyorsun Eğlenmek ve farkındalık yaratmak için 
biraraya gelmiş bir çok gençle tanışabilirsin."  

Bir kaç yıl sonra Trier Üniversitesinde iken o an aklıma 
geldi ve denemek istedim. Bu sekiz yıl önceydi ve ben hâla 
işin içindeyim. Rotaract'a bir kez girdinmi çıkmak istemi-
yorsun. Rotaract beni her yerde takip etti. Trier kulübünden 
sonra Italya'da okuduğum yıllarda Bologna'da, Kiel Üni-
versitesinde yüksek lisans çalışırken ve ve kariyerime 
başladığımda Hamburg-Alsterta Rotaract kulübüne katılın-
caya kadar.Tüm bu kulüplerin kendilerine özgü kimlikleri 

ve hedefleri vardı ama hepsi içgüdüsel motivasyon ile hare-
ket ediyordu.

Halen Rotaract kulübünde, çok severek yaptığım 
kıdemli danışman görevini yapıyorum. Rotaract her zaman 
kalbimde ve ilgi alanlarım geliştikçe benim değerlerime de 
şekil veriyor. Bir gün, sanki bendeki bu değişimi hissetmiş 
gibi Susanne kapımı çaldı ve beni Hamburg ile doğduğum 
kasaba olan Mölln arasında kurulmuş modern bir Rotary 
kulübü olan Hamburg Connect e-kulübüne takdim etmek 
istediğini söyledi. Kuruluşunu da Susanne'ın başlattığı bu 
kulübün toplantıları e-toplantı olarak rahat ve kişisel bir 
şekilde yapılıyordu. Farklı yaşlardaki üyelerin hepsi uyum 
sağlamıştı ve ben de neden olmasın? dedim. Sonuçta 
zaman çok kıymetli ve mümkün oldukça eğlence ile dol-
durulmalı; gerisi kendiliğinden oluşur.

Şimdi her iki dünyadayım _ Rotaract ve Rotary'nin 
gurur duyan bir üyesi olarak. Ve benim kişisel hedefim, 
bu iki paralel dünya arasında bir köprü kurmak. Her biri-
mizin Rotary ailesinin bir parçası olmakta benzer nedenleri 
vardır.

Christine'i Rotary'nin bir üyesi olmaya ikna etmek 
biraz ısrarcı olmayı gerektirdi ama bütün çabalara değdi. 
Gençlik programı katılımcıları ve Rotaraktörleri Rotary 
ailesi içinde tutabilmemiz için bu tür gayretleri bir görev 
olarak kabul etmeliyiz. Onun hikayesinden esinlenmiş 
olacağınızı ümid ediyorum. Christine gibi gençlerin 
Rotary'nin bizler ve hizmet ettiğimiz insanlar için yarat-
tığı çeşitli fırsatları tecrübe edebilmelerini sağlamak 
bizlere düşmektedir.  

HOLGER KNAACK
Ulus lararası Rotary Baş kanı

BAŞKANIN MEKTUBU 

Christine
Lichtin
Hamburg Alstertal 
Rotaract Kulübü, 
Hamburg Connect 
Rotary E-kulübü
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1914 yılının sonlarında, Avrupa yüzlerce kilometre uzunluğunda siperlerle bölünmüş durumdaydı. Bir 
tarafta İngiliz ve Fransız kuvvetleri, diğer taraftaki Alman kuvvetlerine ateş edebilecekleri mesafede 
idiler. Papa, Noel için ateşkes çağrısında bulunmuştu ama ateş durmamıştı. 

Bir ara, Noel gecesi, İngiliz hatlarındaki askerler beklenmedik bir ses duydular — duydukları silah 
sesi değil şarkıydı. Daha sonra karşıdan bir kişinin "İngiliz Askerleri, Mutlu Noeller" dediğini duy-
dular.Onun arkasından, "İngiliz askeri, gel bize katıl" sesi yükseldi.

Her iki taraftan askerler dikkatli bir şekilde siperlerden çıkarak ortadaki alanda karşı karşıya geldiler. 
Bir süre sonra askerler gerçekten ateşlerin kesildiğini farkettiler. Kardeşcesine Noel şarkıları söylediler, 
hâtıralarını ve viskileri paylaştılar, hatta dostluk için bir futbol maçı yaptılar.

Ateşkes sadece iki gün sürdü, ondan sonra siperlere geri dönen askerler dört uzun yıl sürecek olan 
bir savaşta kan akıtmaya devam ettiler. Ama bu Noel hikayesi, bize, kabul ettiğimiz takdirde barışın 
mümkün olduğunu hatırlatıyor. Şayet barış birkaç gün de olsa yapılabilirse, neden aylar, hatta yıllar 
sürmesin. En önemlisi başlangıçta ihtilafı nasıl önleyebiliriz?

1964 yılında Amerikan Sivil Liderlerinden Martin Luther King Jr., Nobel Barış Ödülü konuşmasında    
şöyle diyordu: "Bizler sadece savaşın negatif tarafıyla değil ama barışın pozitif tasdikine kon-
santre olmalıyız."

Pozitif barış ile, toplumlarımızın yapıları, politikaları ve günlük davranışları ve eylemleri her sevi-
yede adaleti ön plana çıkararak kalıcı bir barış ortamında birarada olmamız sağlanacaktır. Bu yaklaşım, 
bu yıl Minneapolis'ten Paris'e sokaklarda duuyduğumuz adalet ve barış çağrılarına bir cevaptır.

Rotary Barış Bursiyerleri tarafından Rotary Barış Merkezlerinde eğitimi alınan Pozitif Barış, sadece 
bir akademik fikir değildir. Rotary'nin Ekonomik ve Barış Enstitüsü ile bağlantısı sayesinde Rotary'nin   
Pozitif Barış Akademisi, her bir Rotaryen için her bir projede, Vakıf bağışlarını içerenler de dahil olmak 
üzere Pozitif Barışın nasıl başlatılabileceği konusunda ücretsiz eğitim veriyorlar. 

Pozitif Barış, Vakfın her seviyesinde sesini duyuruyor. Okur yazarlık projelerimiz çocukların okuma 
yazmaya eşit erişimini sağlarken, bir konuda farklı taraflarda olan kişiler de birbirlerini daha iyi anla-
yabiliyorlar. Vakfımızın temiz su sağlayan proje bağışları kanalıyla, çocukların saatlerce su aramak 
için harcadıkları saatlerini okulda geçirebilme imkanı yaratılıyor.

Pozitif Barışı geliştirmek için sivil toplum liderleri olarak üstlenmiş olduğumuz rol, sadece part-
nerlik ve bağışlarla genişlemeyecek, dünyayı daha iyi bir yer yapmak için yaptığımız çalışmalarla da 
kalbimizde ve düşüncemizde yerini alacaktır.   

K.R.RAVINDRAN
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı

Vakıf Başkanının mesajı

Barış her gün yapabileceğimiz bir tercihtir



Kanada
Avustralya'nın çalılıklarında 

hemen hemen her yıl meydana gelen 
yangınlardan etkilenenlere yardım için, 
British Columbia'nın Prince George 
Rotary Kulübü üyesi Sarah Ash yemek 
pişirip satmayı düşündü. Babası 
hem Avustralyalı , hem de bir şef idi. 
Dolayısyla bu fikir onun da yangın 
sonrası yapılacak yardım yönteminde 
ilk olarak aklına gelen oldu. 

Kulüp iki kez satış organizasyonu 
düzenledi. İlki Northern British 
Columbia Ünivertsitesinde Ocak 
ortasında yapıldı. İkincisi Ise bir 
ay sonra Ash'in babasının Prince 
George'daki ikram servisi  - catering 
- işletmesinde yapıldı. İkinci satışta 
yöntem olgunlaştırıldı ve önceden 
verilebilecek sipariş formları 
düzenlendi ve böylece hangi 
yemeklere talebin olacağı da belirlendi. 
Satışlardan sonra 1.000 dolar gelir elde 
edildi ve bu para da Avustralya'daki 
Rotary yardım çalışmalarına gönderildi. 
Ash'in babası Brian Ash, masaları 
çeşitli yiyeceklerle doldurdu. Bunların 
arasında Avustralya'nın kremli çörekleri 
- krem ve çilek Ile doldurulmuş brioş 
çörekleri yer aldı.

DÜNYAMIZDAN

Dünyada Rotary
projeleri

Kosta Rika
Kosta Rika'nın "Mangolar Şehri" 
olarak bilinen Alajuela'da  (bu tanım 
şehrin merkez parkındaki mango 
ağaçları nedeniyle yapılıyor), bir çok 
kişi gözlük takmadığı için mangoları 
da bilmiyordu. Alajuela Rotary Kulübü 
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki iki 
Rotary kulübü Ile beraberce iki günlük 
bir klinik çalışması düzenlediler ve bu 
klinikte 600 kişiye gözlük dağıttılar. 
Templeton Rotary Kulübü üyesi Will 
van Kranenburg 800 gözlük satın 
almış olduklarını söylüyor. Paso Robles 
Rotary kulübü de fon katkısında 
bulunurken, van Kranenburg ve 
Templeton Rotary Kulübünün diğer 
üyeleri, Şubat ayının sonlarına doğru 
gerçekleşen klinik Ile ilgili eğitim 
verdiler. Rotaraktörler gözlükleri 
teslim ettiler ve Alajuela'nın San Diego 
Lisesi öğrencileri de tercümanlık 
görevini üstlendiler. 
Alajuela Rotary Kulübü üyesi Lucitania 
Zuniga Montoya bu tecrübenin 
kendilerinde güçlü bir dayanışma, 
ekip çalışması, koordinasyon ve 
şükran duygusu yarattığını ve bunu 
her zaman kalplerinde taşıyacaklarını 
ifade ediyor. 

KOSTA RİKA'DA

37.000
KİŞİYE 1  GÖZ UZMANI
DÜŞÜYOR
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YUNANİSTAN'IN

%32'Sİ
ORMAN

KENYA ÇİÇEKÇİLİKTEN YILDA 

1 MİLYAR $
KAZANIYOR
Kenya
Pandemi nedeniyle çiçek seralarında 
ve çiftliklerde çalışanların piyasanın 
daralması nedeniyle işlerini 
kaybetmemeleri için, Kenya Çiçek 
Yetiştirme Konseyi çalışmalarına 
devam ederek binlerce ücretsiz 
buketi hastalara ve sağlık çalışanlarına 
sundu. 20 kulüpteki Rotaryenler 
mobilize olarak tüm kriz boyunca 
devam etmesi planlanan teslimatları 
gerçekleştirdiler. Nairobi-East Rotary 
Kulübü üyesi Sharon Wanyeki, 
Rotary'nin Kenya'nın izolasyon 
noktaları ve ön safl arda çalışan 
sağlık görevlilerine çiçekleri 
dağıtacağını ifade ediyor. Nisan 
ayında başlayan ve "Umut Çiçekleri" 
olarak adlandırılan bu projeye Çiçek 
Konseyi, Kenya Özel Sektör İttifakı, 
Kenya Havayolları ve daha bir çok 
dernek ve kurum destek veriyor.

Yunanistan
2018 yılının Temmuz ayında 
Yunanistan'da meydana gelen orman 
yangınlarında 100'den fazla can kaybı 
olmuş, vahşi tabiat altüst olurken 
Atina sahillerinde kömürleşmiş bir 
peyzaj bırakmıştı. Bir yıl sonra Atina-
Filothei Rotaract Kulübü yerel resmi 
makamlar ve iki ekolojik sivil toplum 
örgütü Ile biraraya gelerek en çok 
etkilenen alanda ağaç dikmek için 
"Dördümüz Hepimiz İçin Phoenix 
Projesi"ni başlatmışlardı.

Tayvan
2014 yılındaTaipei Rui Rotary Kulübü 
düşük gelirli ailelerin üniversiteye 
giden çocukları için bir kariyer eğitim 
programı başlattı. Bu program halen 
Tayvan'daki 90 kulübü kapsayacak 
şekilde genişledi ve 1.000'den fazla 
katılımcı da bu eğitimden geçip 
iş piyasasında kendilerine avantaj 
sağladılar. 300'den fazla Rotaryenin 
mentor olarak görev yaptığı 
programda, "Hayat Köprüsü" girişimi 
her öğrenci için 1.700 dolar da burs 
sağlıyor. Bu fonlar verilen kursları 
ve normalin altında bir ücretle 
hizmetlerini sunan lisanslı profesyonel 
koçların masrafl arını karşılıyor. 
Programın yaratıcısı 3521. Bölge 
Geçmiş Dönem Guvernörü Sara Ma, 
Rotaryen olmanın temel anahtarının 
muhakkak parasal katkı değil, cömert 
bir düşünce yapısı olduğunu belirtiyor. 
           — BRAD WEBBER

Geçmiş Dönem Kulüp Başkanı 
Florentia Pikrou'nun açıklamasına 
göre, yeniden orman yapma girişimi 
Doğu Attica'nın Mati ve Rafina 
bölgesinde başladı ve hedef 26 Ekim 
ve 9 Kasım'da 150 ağaç dikmek idi. 
Kulüp  200 ağaç dikmeyi başardı. 
Kulübün 18 üyesinin tümü de Attica'yı 
tekrar yeşile dönüştürmek, topluma 
umut aşılamak, çevre bilincini 
arttırmak ve orada yaşayanların 
yanında olduklarını göstermek için 
faaliyete katıldılar
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ülkelerin farklı bölgelerinin bir 
çoğunda tutucu bir yaklaşım 
olarak değerlendirilebilecek orta-
lama ücret skalası kullanılarak 
ülkelerin her bölgesi için bir değere 
ulaşıldı... Daha sonra bu ülkelerin 
ücret oranlarının bölgedekilerine 
göre ortalaması esas tutularak 
dolar bazına çevrildi."

Rotary'nin hizmete verdiği önem 
yeni üyeleri çeken en önemli unsur

Rotary'nin hizmete odaklan-
masının üye olmak için verdikleri 
kararda ne kadar etkili olduğu soru-
suna cevap verenlerin %28'i aşırı 
önemli olduğunu, %46'sı ise çok 
önemli olduğunu belirtti. 

Rotaryenler gönüllü 
çalışmalarında farklı roller 
üstleniyorlar

   Yüzde 49: Proje yönetimi, organi-
zasyon, ve koordinasyon.

   Yüzde 33: Yemek pişirme, yemek 
dağıtma, temizleme, inşa etme, 
araç kullanma, telefonlarla ile-
tişim kurma ve standlarda görev 
üstlenme.

   Yüzde 14:  Teknik ve profesyonel 
faaliyetler, muhasebe, hukuk, tıp 
ve fon yaratma çalışmaları gibi 
aktiviteler.

Yeni üyeler gönüllü olarak 
harcanan zamanı zevkle kabul 
ediyorlar 

Ankete katılan 2.200 deneğin 
yaklaşık üçte ikisi, altı yıl ya da daha 
uzun bir süredir Rotaryen idi. Rotary 
tarafından organize edilen gönüllü 
aktivitelere katılma oranının da üçte 
iki olması bu nedenle pek sürpriz 
olmadı. Ancak daha anlamlı olan, 
Rotary'de üç ile beş yıl üyeliği bulu-
nanların toplamda oranı yüzde 17 
iken, gönüllü harcanan saatlerdeki 
paylarının yüzde 20 olması idi.

 
                               — ALMA BAHMAN

GÖNÜLLÜLÜK Rotary tec-
rübesinin kalbidir. İster 
başka ülkelerdeki kulüp-

lerle kuyu kazmak ya da okulları 
teçhizatlandırmak, talebelere men-
torluk yapıp aktiviteler organize 
etmek olsun, Rotaryenler değerli 
olan zamanlarından büyük bir 
kısmını harcamaktadırlar. Peki 
Rotaryenler gönüllü olarak ne kadar 
zaman harcamakta ve bunun değeri 
nedir?  

Rotaryenler, hizmet verdikleri 
toplumdaki etkilerini net olarak 
görebilmekteler ancak harcanan 
zamanın ekonomik değerini gös-
teren istatistikler elde olmadığı 
için Uluslararası Rotary'nin yaptığı 
çalışmaların değeri tam olarak anla-
şılmıyor. Bu nedenle 2017 senesinde 
Uluslararası Rotary John Hopkins 
Üniversitesi Sivil Toplum Çalışma-
ları (CCSS) bölümünü danışman 
olarak seçti. Gönüllü organizasyon-
lar etkilerini ıspat etmek ve sosyal 
sonuçlarını ölçmek için artan bir 
baskı altındalar. UR Genel Sek-
reteri John Hewko, bugüne kadar 
üyelerimizin kollektif gönüllü hiz-
metlerinin ölçüsü ve ekonomik 
değerini ıspat edecek sağlam veri-
lere sahip olmadığımızı belirtiyor ve 
"Bu nedenle gönüllü hizmetin mik-
tarı ve değerini ölçme konusu için 
sistematik bir metod kullanan John 
Hopkins ile temasa geçtik" diyor.

Kesin bir anket örneği oluştur-
mak ve anket sorularını belirlemek 
için yapılan yoğun çalışmalardan 
sonra CCSS ve Rotary anketi özel 
olarak seçilmiş ve dünya genelinde 
tüm Rotaryenleri istatistiki olarak 
temsil eden gruba gönderildi. Cevap 

verenlerden istenilen, son dört haft a 
içinde Rotary tarafından organize 
edilen bir gönüllü aktiviteye her 
katılışları için bilgi vermeleri idi. 

Veriler toplanıp rakamlar değer-
lendirildikten sonra, CCSS "Rotary 
Gönüllülüğünün Kapsam ve 
Ölçüsü" adlı bir raporu 2019 yılının 
Aralık ayında yayınladı. Bu raporun 
önemli noktaları şöyle: 

Rotaryenler yılda en az 47 milyon 
saat gönüllü iş yapıyorlar

Rotary'nin 1,2 milyon üyesi, 
anketin kapsadığı dört haftalık 
dönemde 5,8 milyon saat gönüllü 
oldular. CCSS raporu "şayet gelen 
Rotary üyeliği bu seviyede bir 
gönüllülüğü bir yıl içinde dokuz ay 
yaptığı takdirde, bu tipik bir yılda 
muhafazakar bir tahminle Rotar-
yenlerin 47 milyon saat gönüllü 
hizmet yaptıklarını göstermekte-
dir" sonucuna vardı. Anket sadece 
Rotaryenlere yönelik olduğu için, 
Rotaraktörler, Interaktörler ya da 
Rotary Toplum Birliği çalışmalarını 
içermemekte. Bu rakam aktivitelere 
katılan Rotaryen dostları ve Rotar-
yenlerin ailelerini de içermemekte.  

Rotary tarafından sağlanan 
gönüllü hizmetlerin ekonomik 
değeri tahmini olarak yılda 850 
milyon dolara tekabül ediyor  

Gönülülük ile ilgili bir dolar 
değeri oluşturmak için, CCSS 
gönüllü faaliyetin yapıldığı ülkede, 
aynı işi yapabilmek için çalıştırıla-
cak kişilere ne kadar ödeneceğinin 
hesabını yaptı. Raporda belirtildi-
ğine göre, "Her ülkede detaylı olarak 
ücret bilgileri bulunmadığı için, 

DÜNYAMIZDAN

Gönüllü olmanın 
değeri

İYİNİYET

Yakın bir geçmişe kadar Rotary'nin gönüllü çalışmalarının 
istatistikleri yoktu. Yeni araştırma konuya ışık tutuyor 

Raporla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve 
indirmek için, rotary.org/value linkini kullanın.

Rotaryenler 
gönüllü 

zamanlarını nasıl 
harcıyor?

Sosyal Yardım 
%23.8

Sağlık bakımı

%17.5%

Eğitim 

13.3%

Kültür ve Sanat 
13.1%

Toplumsal 
ve ekonomik 

kalkınma
 4.3%

Çevre 
3.7%

Uluslararası İşbirliği 
2.2%

Acil yardım 
1.3%

Savunuculuk 
%1.1

Diğer 19.8%
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Projeler yaparak barışa ulaşmak
Bir kuyu açmak bile barışa yol açabilir.  

Patricia Shafer açıklıyor

DÖRT SORU

KULÜPLERİMİZ

Barış yapmak mermileri durdur-
maktır; barışı korumak pazarlık 
etmektir. Barışı oluşturmak ise 

sağlık, eğitim ve su gibi imkanlara ulaşa-
bilmek için güvenli ve refah şartlarının 
olduğu bir ortam yaratmaktır. Yeni nesil 
Barış Elçileri İcra Direktörü, North Caro-
lina Charlotte Rotary kulübü üyesi Patricia 
Shafer, lise ve üniversite öğrencilerini bu 
konuda eğitmekte.

Kısa bir süre önce Shafer barış bursu 
sayesinde projeleri ile barış oluşturmak 
isteyen Rotaryenlerle temasa geçip top-
lumları ile de ilişki kurarak aynı şeyi 
yapacakları ortamı oluşturacak ilk Rotary 
Barış Aktivatörlerinden biri oldu. 2022 
yılına kadar dünyanın altı bölgesinde 150 
Rotary Barış aktivatörü, Rotary ve Ekonomi 
ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından eğitil-
miş olacak. 

1Positif barış nedir?

Barış üzerine yapılan çalışmaların 
babası sayılan Norveçli Profesör Dr. 

John Galtung Pozitif Barış ile ilgili açıkla-
masında, bizlerin barışı, şiddeti azaltmak 
kötüyü yok etmek olarak eğitildiğimizi 

söylüyor. Ancak sürdürülebilir barış iste-
niyorsa, iyinin promosyonunu yapmak 
gerekir: bu herkes için refah şartlarının 
oluşturulmasıdır. IEP'nin Pozitif Barış 
için temelleri, araştırmaların beraberce 
çalışarak daha barışçı toplumlar yaratıl-
masını sağlayan sekiz faktörden oluşan 
bir çerçevedir. Sistemsel bakış olarak bu 
sekiz faktörün her biri önemlidir ama IEP 
en zayıf olan bir ya da ikisine odaklanmayı 
önermektedir. O noktaya odaklanmak bir 
barış projesinin temelini oluşturabilir.
 

2Pozitif Barış Aktivatörü nedir?

Kuzey Amerika'da 26 Pozitif Barış 
Aktivatörü var ve 30 kişilik bir 

grup Güney Amerika'da eğitilecek. Bir 
çoğu Rotary Barış Bursiyeri. Bazıları da 

Rotaryen.Bazıları IEP elçileri. Ben bu üç 
sıfata da sahibim. Pozitif Barış Aktivatör-
leri, insanlara Pozitif Barışı ve IEP'nin sekiz 
temelini  anlatmak ve bu kavramları işler 
hale getirmeye eğitmek olarak belirlendi. 
Biz bunları Rotary Kulüplerinde ve konfe-
ranslarda Pozitif Barış Çerçevesini diğer 
barış çalışmaları ile birleştirerek yapıyo-
ruz. Bir çoğunda, benim bulunduklarımda 
olduğu gibi Rotaryenlerin 2021 yılında 
kendi toplumlarına sunabilecekleri eğitim 
seminerlerini beraberce tasarlıyoruz.
  

3Neden Pozitif Barış Aktivatörü 

oldunuz?

Rotary'nin 1914 yılına dayanan barış 
oluşturma tarihi var ve 1.300'ü bulan üye 
mezunlarıyla Barış Bursiyerleri programı 
ile barış eğitiminde net bir ayak izi bırak-
mış durumda. Bir diğer fırsat, Rotaryenlerin 
kendi toplumları ile iletişim sağlayarak 
barışı oluşturmak, ortak bir çerçeve ve 
ortak bir lisan ve barış konusunda ortak 
bir düşünce şeklini kullanmaktır.
 

4Rotaryenler nasıl katılabilirler?

Basit yöntemlerden biri ücretsiz ola-
rak Rotary Pozitif Barış Akademisi 

kanalıyla IEP'nin Pozitif Barış çerçevesini 
öğrenmektir. Sanal ya da fiilen katılınan 
eğitim atölyeleri sizlere Pozitif Barışın sekiz 
Temel direğini ve bunları projelerinize uy-
gulamayı öğretecektir. Şayet eğitim ve oku-
ma yazma ya da su ve sanitasyon çalışmala-
rınız varsa, bunlara sekiz temel kapsamında 
nasıl bakmalısınz? Projelere bu açıdan bak-
mak dönüştürücü olabilir. Bu yaklaşım sizi 
iyi bir hizmet projesi üreticiliğinden Pozitif 
Barış Aktivatörüne dönüştürebilir.
Son bir kaç aydır tüm dünya COVID-19 pan-
demisinden etkilendi. Tüm toplumlar stress 
içinde. Bizler ABD'de etnik eşitlik konusun-
da fikir ayrılıklarını görüyoruz.Pozitif Barı-
şın  sekiz temeli, kriz geldiği zaman onları 
rahat karşılayacak daha güçlü ve dirençli 
toplumlar yaratabilmektedir. 

                  —DİANA SCHOBERG

“Bizler barışı, şiddeti 
azaltmak - kötüyü yok 
etmek olarak eğitildik. 

Ama sürdürülebilir 
barış istiyorsak, iyinin 

promosyonunu yapmalıyız”
Rotary Pozitif Barış Akademisine kayıt için 
rotarypositivepeace.org. linkini kullanın.
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T A İ P E İ
Y Ü K S E L E N

KUTSAL MABEDLER, BULUTLARIN 
ÜSTÜNDEKİ GÖKDELENLER, DAĞ 
KAÇAMAKLARI, 
EMSALSİZ YEMEK, VE BAŞDÖNDÜRÜCÜ 
GECE HAYATI:  2021 ULUSLARARASI ROTARY 
KONVANSİYONUNUN YAPILACAĞI TAY VAN’IN 
DİNAMİK BAŞKENTİ TAİPEİ’YE HOŞGELDİNİZ

YA ZAN  S U S I E  L .  M A F OTOĞ RA F L A R  A N  R O N G  X U

Eşi bulunmaz 
Çin sanatı ve 
insan yapımı 
eşyaların yer 
aldığı Ulusal Saray 
Müzesi içindeki 
merdivenlerden 
çıkan insanlar. 
Sağda: 
Mabedlerinin 
renkli ikonografl arı 
Taipei kültürünü 
yansıtıyor.



E Y L Ü L  2 0 2 0  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 13



14 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / E Y L Ü L  2 0 2 0

615 metre 
yüksekliğinde ölü 
bir yanardağ olan 
Guanyinshan, bakımlı 
yürüme yolları Ile 
süslü. Zor bir yürüyüş 
sonrası Tamsui Nehri 
ve Taipei’in şehrini 
yukarıdan gerebilirsiniz.

yemyeşil ormanların yüksek dağlar tara-
fından delindiği bu sulak Asya adası. O 
günlerde asırlık bir medeniyet ve kültürü 
olmasına rağmen, bilinmeyen denizlerde 
dolaşan Portekizliler için bu yepyeni yer 
adeta bir cennet idi. Ona bir süre sonra 
haritalarda yer alacak ismini verdiler: Ilha 
Formosa — güzel ada. 

Çin kıyılarının yaklaşık 100 mil doğu-
sunda olan adanın ismi öyle kaldı ama bu-
gün Tayvan olarak biliniyor. Aynı zamanda 
Asya’nın 20. yüzyılın sonlarına doğru büyü-
meye başlayan ve 21. yüzyılda da büyümeye 
devam eden dört kaplanından biri olarak 
da biliniyor. Tayvan’ın bu mucizevi büyü-
mesinin merkezi ve sembolü olan başkenti 
Taipei, 7/24 canlı atmosferiyle teması Ener-
jiyi Hissedin olan 2021 Uluslararası Rotary 
Konvansiyonu için ideal bir şehir.

İlk Rotary kulüplerini 1948 senesinde 
kuran Tayvan’lılar için bu uzun zamandır 
beklenen bir an. Aradan geçen 72 senede 
Tayvan’da yaklaşık 900 kulüpte 35.000 Ro-
taryen hizmet yarışında. Ülkedeki 12 bölge 
12-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak 
olan 2021 konvansiyonuna ev sahipliği ya-
pacak. Konvansiyon komitesi başkanı Ken-
neth M. Schuppert Jr., Tayvanlı Rotaryen-
lerin bu konvansiyon için beş yıldan beri 
hazırlandıklarını belirtiyor. Bundan büyük 
gurur duyan Tayvanlılar, konvansiyonu şe-
hirleri ve ülkeleri için bir vitrine çevirmeyi 
planlıyorlar.  

Decatur Alabama Rotary kulübü üyesi 
olan Schuppert, UR Geçmiş Dönem Baş-
kanlarından, 1976'dan beri Taipei Rotary 
Kulübü üyesi olan Gary C.K.Huang’ın 
yaveri olarak görev almıştı. Schuppert ve 

Decatur Rotary Kulübü üyesi olan ve Gary 
Huang’ın eşi Corinna’nın yaverliğini yapan 
eşi Lynn, Taipei şehrini bir çok kez ziyaret 
ettiler. Ve geri dönmek için de can atıyorlar. 
Schuppert “Taipei çok enteresan bir şehir. 
Bir sürü modern binalarının aralarında 
harika ve eski mabedler yer alıyor. Gece 
hayatı ile tanınan bu şehir aynı zamanda 
temizliği, bir çok tabiat harikası ve yakın-
daki sıra dağları ile özetlenebilir.”

Schuppert yemeklere de hayran ve 
Tayvan’ı ziyaret edenlerin ortak fikri de 
bu. En basit yemek bile eski, yeni dostla-
rın, beraberliklerinin ve Tayvan adasının 
mutfağının tadını çıkardıkları bir fırsat. 
Tayvanlı birisinin misafiri olduğunuz tak-
dirde Schuppert’in Rotaryenler için bazı 
önerileri var. "Daha fazla yemek istemiyor-
sanız sakın tabağınızdakini bitirmeyin. 
Yemek sona erdi diye düşünebilirsiniz 
ama inanın bu durumda bitmemiştir.”  

Schuppert aynı zamanda Tayvanlıların 
yakın dostluklarından bahsederken, şayet 
2021 konvansiyonuna katılınacaksa, Tai-
ipei’in güzelliklerini yerel bir Rotaryenle 
beraber gezmenin doğru olacağını düşü-
nüyor. Bundan sonraki sayfalarda sizlere 
bunu yaşatmaya çalıştık. Yaklaşık şehri iyi 
bilen bir düzine Rotaryen ve Rotaraktör-
den tüyoları aldık. Bizi Taipei’de dolaştıran 
rehberleri siz de bu sayfalarda tanımış 
olacaksınız. Görülmesi gereken yerlerin 
başında da şehrin metrosu geliyor.  

B U N D A N  5 0 0  Y I L 
Ö N C E 
O K Y A N U S U N 
S İ S L E R İ N D E N 
D O Ğ D U , 



K E Ş F E D İ L M E M İ Ş  
D E N İ Z L E R D E 

D O L A Ş A N 
P O R T E K İ Z L İ 

D E N İ Z C İ L E R  İ Ç İ N 
B U 

A D A  A D E TA 
B İ R  C E N N E T 

G Ö R Ü N Ü M Ü N D E 
İ D İ .
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MRT'Yİ KULLANIN
Yeni bir şehri ziyaret edenlerin ilk işi 

dolaşmak için en iyi sistemi keşfetmektir. 
Taipei'de bu sorunun cevabı MRT (Mass 
Rapid Transit)'yi kullanmaktır. Rotaryen 
ve Rotaraktör Julie Chu, MRT'nin neden 
sadece bir yerden diğerine gitmekten daha 
fazla anlamı olduğunu anlatıyor. 

Chu, Taipei doğumlu ama gençliğinin 
büyük bir kısmını yurt dışında geçirmiş. 25 
yaşında geri döndüğünde, doğduğu şehri 
çok az  tanıyormuş ve şehri bir yabancı gibi 
yeniden keşfetmek durumunda kalmış: 
"Lisanı biliyordum ama bir çok şey bana 
yabancı idi. MRT sayesinde şehri tanıdım. 
MRT'ye binerek Little Manila gibi etnik 
mahallelere gittim. MRT'de bir istikamet 
okyanus, diğeri ise dağlar. Kırmızı hattıa 
bindiğinizde sonunda Tamsui Nehrinin 
okyanusla birleştiği yere ulaşıyorsunuz.  
Orada gün batımını seyrederken sahilde 
canlı müzik dinleyebilirsiniz. Maokong 
kasabasında teleferik sizi çay bahçeleri ve 
ekim alanlarına götürür. Şehir merkezinde 
metro yer altında ama bazı noktalarda 
yüzeye çıkarak farklı görüntü verir."

Chu MRT'nin pratik yönlerini de takdir 
ediyor. İstasyonlarda, gece seyahat eden 
kadınlar için farklı bekleme alanları bulu-
nuyor ve orada güvenlik görevlileri var. 
Sistemde özel ihtiyaçları olanlar için de 
imkanlar var. Ayağı kırık bir Rotaryen ile 
dolaşırken, Chu'ya yetkililer özel bir eskort 
vermişler. Chu ve Schuppert'in vurguladık-
ları en önemli nokta ise sistemin temizliği. 
Trenlerde ve istasyonlarda içecek ve yiye-
cek yasak. Tuvaletler pırıl pırıl. Bazıları da 
çiçeklerle süslenmiş. Bir başka ipucu da 
tuvaletlerin kullanımında. Şayet tuvalet 
ihtiyacınız varsa, metroyu kullanmasanız 
bile görevliye sadece tuvaleti kullanmak 
istediğinizi söylediğinizde sizi ücret öde-
meden içeri alacaktır.

MRT'yi kullanmak çok Kolay. İngi-
lizce haritalar, istasyonlardaki danışma 
standlarında İngilizce konuşan görevli-
ler bulunuyor. Trenler ise oldukça sık ve 
zamanında geliyor. Konvansiyona katıla-
cak olanlara, paketleriyle beraber metroyu 
ücretsiz kullanmaları için bir bilet veri-
lecek, böylece içinde MRT istasyonu da 
bulunan Taipei Konvansiyonunun yapıla-
cağı Taipei Nangang Sergi Merkezine rahat 
ulaşılabilecek. 

 
ASANSÖRÜ KULLANIN 

Şehrin siluetinin kaçırmayacağınız 
noktası Taipei 101 olarak bilinen kulesi. 
2010 yılında Dubai'de inşaatı tamamlanan 
halen dünyanın en yüksek binası olan Burç 
Halife'nin 2014 yılında bitmesinden önce 
dünyanın en yüksek binası olarak inşa 
edilen kule 101 katlı. 508 metre yüksekliği 
ile şehre tepeden bakıyor. Konuştuğumuz 
tüm Rotaryenler görülmesi gerektiğini 
belirtiyorlar. 

Bazılarına göre kule bir pagoda'ya 
benziyor; kimileri ise bambu kamışlarını 
andırdığını söylüyor. Tayvan deprem ve 
tayfunların olduğu bir şehir. Bu nedenle 
kule 9 şiddetinde depreme dayanacak 
şekilde inşa edilmiş. Ayrıca 728 ton ağırlı-
ğında ve sarkaç şeklinde çalışan bir sistem 
de kulenin fırtınalarda sallanmasını azaltı-
yor. Bu damperi 87 ile 92. katlarda görmek 
mümkün.

Beşinci kattan 89. kata asansörle 37 
saniyede çıkılyor. 89. katta bir kapalı 
gözlem merkezi ve 91. katta da açık olanı 
var. Geçtiğimiz sene bina yöneticileri  daha 
önce sadece VIP'lerin kullandığı 101. katı 
herkese açtılar. O katta açık alana çıkmak 
için güvenlik takımları giymek gerekiyor. 
Binayı gezmek için biletler 20 dolar karşı-
lığı çevrimiçi olarak satılıyor.

Taipei’deki Toplu 
Taşıma Sistemi 
(MRT) engelliler 
ve gece seyahat 
etmek zorunda 
olan kadınlar için 
ekstra düzenlemeler 
içeriyor. 

2004 yılında inşaatı 
tamamlandığında 
dünyanın en yüksek 
kulesi idi. Taipei 
101 bir mühendislik 
harikası. 9.0 
şiddetinde depreme 
dayanıklı.

K E Ş F E D İ N



     K İ M İ L E R İ N E  G Ö R E  K U L E 
B İ R  PA G O D A' YA  B E N Z İ Y O R ;    

K İ M İ L E R İ  İ S E  B A M B U 
K A M I Ş L A R I N I  A N D I R D I Ğ I N I 
S Ö Y L Ü Y O R .
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Zemindeki alışveriş merkezinde lüks 
mağazaların yanı sıra Taipei'in Din Tai 
Fung olarak bilinen böreğini de tatmayı 
unutmayın. Manzaraya bakarak yemek 
istiyorsanız, 85 ve 86. kattaki restoranları 
kullanabilirsiniz.   

YÜRÜYÜŞ YOLUNU KULLANIN
Taipei 101'in tepesinden şehrin 360 

derecelik panoramasını en iyi şekilde göz-
lemleyebilirsiniz ama Rotaraktör Vickie 
Tso'ya göre Fil Dağının tepesinden gece 
manzarası daha ilginç. Metro ile ulaşabi-
leceğiniz istasyondan dağın tepesine çıkan 
600 basamaklı oldukça dik bir merdiven 
var ama çok bakımlı. 

Taiwan dağlık bir ada ve yürümek 
yaşayanlar için oldukça popüler bir spor. 
Tso, adanın kuzey ucundaki otobüs, taksi 
ya da araba ile kolay ulaşılabilecek Yang-
minshan Milli Parkını da tavsiye ediyor. 
Parkta yürüme yolları, şelaleler, gelin 
çiçekleri, sık ağaçlar ve ineklerin bulun-
duğu meralar yer alıyor.Parkın etrafındaki 
kafe ve restoranların bazılarından şehri de 
görmek mümkün. 

Rotaryen Koji Fukuhara daha küçük 
olan ve bir saatten az zamanda zirvesine 
ulaşılabilecek Guanyinshan tepesini tercih 
ediyor.Burada Tayvan'ın meşhur güveçte 

  “ M O D E R N  B İ N A L A R I N 

A R A S I N A  S E R P İ Ş T İ R İ L M İ Ş 

G Ü Z E L  A N T İ K  M A B E D L E R 

Ş E H R İ N  M A N Z A R A S I N I 

TA M A M L I Y O R .”
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tavuğunu yiyebileceğiniz restoranlar var. 
Bu tavuk özel pişiriliyor. Önce kil kasede 
tüm tavuk kızartılıyor daha sonra da deri-
sini kızartmak için yüksek ateşli bir fırına 
sürülüyor. Fukuhara, sulu ve tuzlu olan 
bu yemeğin yanında çorba ve bira tavsiye  
ediyor.

TERMAL SULARA DALIN
Taipei'deki sülfürlü termal sular belki 

turistler için popüler ama yerel halk için 
bir yaşam tarzı.3500. Bölgenin GDG'si 
Tony Chang, bazı arkadaşlarının hem 
sabah, hem de akşam gittiklerini söylü-
yor ve bunun bir sosyal aktivite olduğunu 
belirtiyor.

Termal sular 35 ile 46 derece sıcak-
lıkta değişiyor. Chang her bütçe ve tercih 
için herkese açık ücretsiz termal banyola-
rın yanı sıra lüks ve paralı olanlarının da 
bulunduğunu ifade ediyor. Bazı banyola-
rın açık hava bölümleri de var. Mayonuzla 
gidebilir, isterseniz de sadece ayaklarınızı 
sokabilirsiniz.  

Taipei'in en tanınmış banyoları Beitou 
ve Yangminschan çevresinde. Burası 
hem aktif hem de ölü volkanik bir bölge. 
Chang'ın tercihi ise Taipei'den bir saat 
uzaktaki Jiaoxi. Doğu sahiline yakın bu 
kasabada, okyanus manzaralı  orman 
içinde termal oteller bulunuyor.

7.000 YILLIK ÇİN KÜLTÜRÜ
3480. Bölgenin GDG'si Yen-Shen Hsieh'nin 
eşi Catherine Hsieh, Tapei'de gidilecek bir 
çok yer olduğunu söylüyor. Plajlar, dağlar 
ama en önemlisi bir hazine olan Ulusal 
Saray Müzesi.

Taipei'den 
kişilikler 
Rehberlerden 
beş tanesi

Elyse (Yi-Chun) Lin
Rotary ve Rotaract 
Kulüp üyesi olan Lin, 
UR Yönetim Kuruluna 
Rotaract ile ilgili 
önerileri gönderen bir 
danışman olarak da 
görev yapıyor.. 

Koji Fukuhara
Taipei Typhoon 
Rotary kulübü 
2020-21 sekreteri 
olan Fukuhara aynı 
zamanda Tayvan-
Japon İyiniyet 
Derneği Sekreteri. 

Paul Kuo
GDG Kuo, Taipei'in 
gece pazarlarındaki 
istiridye omletlerine 
bayılıyor: "İstiridyeler 
çok taze ve insanlar 
tatlı ve ekşi sosu çok 
seviyorlar."

Pauline Leung
Tapei'deki Amerikan-
Ticaret Odası  Seyahat 
ve Turizm Komitesi 
Başkan Yardımcısı 
Leung, konvansiyonun  
tek bir aktivitede 
Tayvan'a en çok turisti 
getirmesini ümit 
ettiklerini söylüyor.

Yen-Shen Hsieh
40 yılı aşan bir 
elektronik imalat 
sektörü çalışması 
sonrası Rotaryen 
arkadaşları ona 
“Elektronik GDG'si.” 
diye sesleniyorlar.

Duyusal ve dini bir 
tecrübeyi Lungshan 
mabedinde halk tanrıları 
ve 3 inanç sistemi ile 
yaşayabilirsiniz. (sol üstte 
iki resim); Yangminschan 
Milli Parkında Taipei'in 
şehir karmaşasından 
uzaklaşıp vahşi tabiata 
ulaşabilirsiniz (solda); 
Taipei Hayvanat 
Bahçesinden bir bölümde 
Tayvan'a özgü canlıları, 
örneğin Formoza Dağ 
Makak'ını görebilirsiniz
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Müzede M.Ö. 5.000 yılına kadar 
uzanan zaman içerisinde toplanmış 700 
bin eşya bulunuyor. Müzenin doçent-
ler derneğinin geçmiş Başkanlarından 
olan Hsieh, yeşim taşı koleksiyonundan 
başlanmasını tavsiye ediyor. Yeşim taşın-
dan oyulmuş hayvanlar, insan figürleri, 
vazolar ve mücevherat sergileniyor. Kolek-
siyonun en ünlü ve paha biçilmez olarak 
değerlendirilen eseri, yeşil ve beyaz taştan 
oyulmuş  ve Jadeite Cabbage olarak bilinen 
çin lahanasının başı. (Yemekleriyle ünlü 
bir şehrin müzesinde bir diğer kıymetli 
eserin de akik taşından işlenmiş kızartıl-
mış domuz göbeği olması tesadüf değil.)    

Müzenin bronz koleksiyonunda 13. 
yy'dan kalma çan setleri ve 9. yy'a kadar 
giden askeri zaferler, evlilik ve toprak 
bağışlarının kutlandığı ayin tekneleri 
yer alıyor. İmparatorun hazine sandığı da 
sadece imparatorluk fertlerinin kullan-
dığı eşyaları içeriyor. Bunların arasında 

Üstte: Dihua  
caddesi canlı ve tarihi 
bir pazaryeri, 
Catherine Hsieh'ye 
göre ise Ulusal Saray 
Müzesi ise  bir 
"hazine” 

Termal banyolarda 
ısı 46 dereceye kadar 
çıkabiliyor — tesisler 
ucuz banyolardan 
lüks mekanlara kadar 
farklılık gösterebiliyor.
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içi oyularak birbiri içine geçmiş kürelerden 
oluşan sanat eseri de bulunuyor. 

Müzede ayrıca resimler, kaligrafi ve 
giysiler, ve soluk yeşil renkli Çin porselen-
leri yer alıyor. Hsieh, bu müzenin önemli 
yerlerini ziyaret için üç saat ayrılmasını 
tavsiye ediyor. Giriş ücreti 12$ ama turlar 
İngilizce ve ücretsiz. 

TURİST GİBİ DAVRANIN
Rotaraktör ve Rotaryen tur rehberle-

rimiz bizlere gezilebilecek ilginç yerleri 
işaret ederken, Taipei'in en ünlü yerlerini 

de unuttuklarını sanmayın. Hong Kong'da 
yaşayan ama Tayvan'ı sıklıkla ziyaret eden 
3450. Bölge GDG'si Eric Chin, Lungshan 
Mabedine ziyareti öneriyor. Her yerde bir 
mabede rastlanabilecek bu şehirde bu 
mabedin özelliği olduğunu ifade ediyor. 
Taipei'in bu mabedi 1738 senesinde yapıl-
mış ve halkın inandığı çeşitli tanrıları 
kabul ediyor ve Taoizm, Budizm ve Konfü-
çianizm'in üçünün de varlığını onaylıyor. 
Mabedin avlusunda insanlar kırmızı hilal 
şeklindeki ağaç parçalarını fırlatarak gele-
cekleri için kehanette bulunuyorlar.   

3522. Bölge GDG'si Pauline Leung, 
Taipei Hayvanat Bahçesinin de atlanma-
ması gerektiğini söylüyor. En favori olan 
bölümü ise Tayvan'a özgü hayvanla-
rın yer aldığı Formoza hayvanları alanı.
Bunlardan biri olan Formoza Siyah Ayısı 
Tayvanlılar için bir gurur sembolü. Hay-
vanat bahçesinden Maokong'a giden 
teleferiğe binebilir ve yukarıdan şehri 
izleme olanağı da bulabilirsiniz.

2021 Konvansiyonu Ağırlama Komitesi 
Genel Sekreteri Pauline Leung, marketler, 
çay evleri ve geleneksel mimari örnekle-
rinin yer aldığı tarihi bölgedeki Dihua 
Cadddesinde dolanmanızı tavsiye ediyor. 
Xiahai Chenghuang (Şehir tanrısı) Mabedi 
bu bölgede ve 600'dan fazla Çin tanrısının 
heykellerine ev sahipliği yapıyor.

Vickie Tso, Tamsui ve Keelung nehirle-
rinin kenarından giden bisiklet yollarını 
tavsiye ediyor. Bisiklet kiralamak çok 
kolay. Metro istasyonları yakınlarında ya 
da şehrin bir çok noktasında "YouBike" 
olarak bilinen bisiklet Paylaşma Sistemi-
nin kiosklarından kiralama yapabilirsiniz. 
Kira bedeli ise yarım saat için 30 cent 
olarak uygulanıyor.

Birçok açıdan bisiklet Taipei ve çev-
resini keşfetmek için ideal bir araç. 
Dolaşırken, burasını keşfeden Portekizli 
denizcilerin neden buraya "Ilha Formosa" 
dediklerini anlayacaksınız. Konvansiyo-
nun ve şehrin beş günlük heyecanı ve 
enerjisi sonrası bu adaya belki siz de ayrı 
bir isim verebilirsiniz.

Boston merkezli yazar Susie L. Ma, Kolarado 
Five Points RINO Rotary kulübünün profilini 
Ocak dergisinde kaleme aldı.

Y E R E L  H A L K  İ Ç İ N ,
         T E R M A L  
  B A N Y O L A R  B İ R 
     YA Ş A M  TA R Z I .
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Hamur 
böreğinden 
Donut'a
Taipei'in 
gastronomik 
turu

Akşam pazarları: Gürül-
tülü, enerjik ve eğlenceli olan 
Taipei'in akşam pazatları 
karnınızı ve aynı zamanda 
gözünüzü de doyurabileceği-
niz yerler. Ana eleman yemek 
olmasının yanı sıra giysi, 
ayakkabı, hediyelik eşya ve 
oyuncak ile karnaval usulü 
eğlence, video oyunları ve 
falcılık da yaygın. Pazarlar 
akşamüstü saat 4'de açılıyor ve 
sabaha karşı 1'e kadar sürüyor. 
Rotary rahberlerimizin bizlere 
tavsiye ettiği akşam pazarları 
Shilin ve Raohe. 

Genel olarak küçük tabak-
larda servis yapılan yemekler 
çok lezzetli. Taipei'in düzi-
nelerce satıcısından, 2020 
yılında yayınlanan Michelin 
Rehberinde bahsedildi. En 
popüler yerlerde kuyruklar 

uzun olabilimekte ancak en 
iyi yemekler de burada. Bazı 
standların masaları ve tabure-
leri var ama insanlar genellikle 
pazarı dolaşırken yiyorlar ya da 
aldıklarını eve götürüyorlar. 
Hamur börekleri, mantılar ve 
sandviç ekmekleri ziyaretçi-
ler için pek yabancı sayılmaz. 
Alışılmış kızartmalar ve şişler 
de Tayvan usulü olarak burada 
sunuluyor. Gua Bao diye 
adlandırılan buharda pişmiş 
yumuşak ekmekleri dene-
menizi tavsiye ederiz. Taze 
soğanlı krepleri yumurta ya 
da et ile sandviç ekmeği yerine 
kullanabilirsiniz. Fırınlanmış 
ekmek içinde sulu biberli biftek 
de tercih edilebilir. Taze meyva 
suları, papaya sütü ve kremalı 
içecekler ve tabi ki değişik aro-
malı köpüklü çaylar burada.

 Yediklerinizi bir tatlı ile 
sonlandırmak istiyorsanız, 
mochi denen haşlanmış ya da 
ızgaralanmış, bazen de traşlan-
mış buz ile sunulan tatlı pirinç 
pastasını deneyebilirsiniz. 

Paul Kuo'nun akşam paza-
rında en çok hoşlandığı şey 
istiridyeli omlet; içi istiridye ile 
doldurulmuş çıtır bir yumurtalı 
krepin üzerine tatlı-ekşi bir 
sos ile sunuluyor. Rotaryen ve 
Rotaraktör Elyse (Yi-Chun) Tay-
vanlıların çok sevdiği fermente 
edilmiş fasulya kaymağından 
yapılan kokulu tofu'yu tavsiye 
ediyor.

Sıcak bir yemeği 
paylaşmak kuliner bir 
maceranın yanı sıra 
yeni arkadaş edinmek 
için de iyi bir yöntem.

Y E M E K
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Hamur işleri: Tayvan'da her 
yerde hamur işine rastlamak 
mümkün. 3500. Bölge Geçmiş 
Dönem Guvernörü Hong Shue 
Chen ve Rotaryen olan eşi Rita-
Din Tai Fung adındaki mekanı 
tavsiye ediyorlar. Taipei'de 
bir çok yerde şubesi olan bu 
işletmenin önünde her zaman 
kuyruk oluyor. O nedenle din-
tainfun.com.tw/eng linkinden 
teslimat zamanını kontrol 
etmeniz tavsiye ediliyor. Bura-
daki en ünlü hamur işinin adı 
xiao long bao; hamurlu çorba 
diyebileceğimiz bu yiyece-
ğin ince ama çıtır kabuğunu 
ısırdığınız zaman lezzetli bir 
sıvı akıyor. Genelde xiao long 
bao'da dolgu malzemesi olarak 
domuz kullanılıyor ama Din Tai 
Fung'da yengeç yumurtası ya 
da yeşil kabak ve karides  gibi 
farklı sunumlar da var. Menüde 
başka hamur işleri, vanton gibi 
Çin yemekleri, mantı, çorba, 
pirinç yemekleri, sebzeler ve 
hatta tatlı kırmızı fasulye ile ya 
da çukulata ile dolu olanları da 
var. Pauline Leung bu mekanın 
önemini şu sözlerle açıklıyor: 
"Şayet Taipei'ye gelip Dİn Tai 
Fung'a uğramazsanız, ken-
dinizi Taipei'ye hiç gitmemiş 
farzedebilirsiniz."

Sıcak yemekler: Tay-
van'da yemek paylaşmak çok 

bağlayıcı bir tecrübe yaratır 
ve bunu yapmanın en iyi yolu 
da  tipik olarak "ne istersen 
yiyebildiğin kadar ye" terci-
hidir. Bu yemek masalarda 
devamlı kaynar tutulan çorba 
ile başlar. Sebzeler, ince dilim-
lenmiş etler, deniz mahsulleri, 
mantılar, tofu, ve börek gibi 
hamur işleri ayrı tabaklarda 
sunulur. Yemek için gelenler 
seçtiklerini masalardaki sıcak 
sıvıya katıp farklı tatlarda 
çorba yaratırlar. Herkes bura-
dan ortak olarak yer, kızgın 
çorbanın içine batırılan yiye-
cekler daha sonra soya sosu, 
susam yağı, yerfıstığı sosu, 
barbekü sosu, kişniş ya da 
sarmısak ile yenir. Bir çok tay-
vanlı buna pişmemiş yumurta 
da ekler. Bu sıcak yemeği 
paylaşmanın kendine özgü 
bir özelliği vardır. Daha önce 
birbirini tanımayan insanlar, 
masalarda ortak kullandıkları 
kızgın sıvı ile yeni dostluklar 
oluştururlar.
Kahvaltı: Tayvan'da kahvaltı, 
buharda pişmiş pirinç ve sıcak 
bir çorbadan, kahve ve çörek 
gibi basit olarak da düzenle-
nebilir. Yiyecekler  Çin'den 
o kadar çok etkilenmiştir ki, 
diyen Julie Chu, Çin'in Kuzey 
bölgelerinden gelen ekmek ya 
da donutların, güneyinden 
gelen pirinç ve yulaf lapası-
nın masalarda bulunduğunu 
söylüyor. Chu'nun en favori 
kahvaltısı dan bing. Bu ince bir 
yumurta tabakası olan bir krep 
ve yuvarlatılarak sunuluyor. 
İsterseniz üzerine ton balığı, 
salam ve sebze ekleyebilirsi-
niz. Bir diğer favori kahvaltı 
pişmiş taze soğanlı ekmek. 
Sıcak ya da soğuk sunulan 
sütlü çay da kahvaltıyı son-
landırmanın bir yolu.    

Yemek katları: Tayvan'da alış-
veriş merkezlerinin yemek 
katları iyi bir destinasyon 
sayılır. Leung bunun için 
mükemmel gıda katları olan 
çok sayıda alışveriş merkezi-
nin bulunduğu  Xinyi bölgesini 
öneriyor. (Taipei 101 de bu böl-
gede yer alıyor.) Tayvan'da çok 
popüler olan Sogo adlı büyük 
mağazayı da denemek iyi bir 
fikir olabilir. Sogo mağazası-
nın yer aldığı Taipei'in Daan 
mahallesinde bir Japon çorbası 
içip, Çin ara yemeğinizi alıp 
diyetinizi bozabilecek olan pas-
taları aynı yerde tadabilirsiniz.  

Köşe dükkanları:   Fransa'da 
pasta şefi eğitimi almış ve New 

York'ta International Culinary 
Center mezunu olan Vickie 
Tso, Tayvan'daki sokak köşe-
lerinde bulunan dükkanları 
çok seviyor. 7-Eleven dükka-
nına sıkça uğrayarak konser 
bileti ya da posta pulu almak, 
paket postalamak ya da almak 
ve elektrik faturalarını ödemek 
gibi işler için bu köşe dükkan-
ları ideal konumda. Ama Vickie 
bu dükkanların aynı zamanda 
kahvaltı, öğle yemeği, kahve 
almak için ideal olduğunu söy-
lüyor. En çok sevdiklerinden 
biri de çips gibi ancak pişme-
miş olarak yenen, özel bir tat 
verilmiş ve parçalara ayrılmış 
olan Japon şehriyesi. Sabah 
kahvaltısı için Tso'nun tercihi 
ise, geleneksel olarak turp ve 
yeşillik, yumurta ve salam ile 
doldurumuş pirince sarılmış 
sushi benzeri bir atıştırmalık 
ve mi jiang diye bilinen yer fıs-
tığı kokulu pirinç sütü.

❏❏❏ 

Taipei'de yaşam adeta 
yemek etrafında 
döner, tavada kahvaltı 
için kızartılmış 
ekmeklerden (altta) 
alışveriş merkezlerinin 
yemek katlarına kadar 
(üstte). 



Her Rotaryenin ‘Gençlik 
Değişim’ ile ilgili bilmesi 
gereken 10 konu

Rotary Gençlik Değişim 
gönüllüler tarafından yönetilir, 
Bu nedenle başka değişim 
programlarına göre maliyeti çok 
daha düşüktür.

Öğrencilerin gittikleri ülkenin 
lisanını bilmeleri faydalıdır 
ancak bu programın şartlarından 
biri değildir.

Rotary’nin gençleri sıkı koruma 
politikaları ve bölge sertifi kasyon 
programları, öğrencilerin 
güvenliğinin en yüksek 
öncelikli olmasını garanti 
etmektedir.

Kısa vadeli değişim bir kaç gün 
Ile üç ay arasında sürer ve genel 
olarak bir kamp ya da okullar 
kapalı olduğu dönemde bir evde 
kalmayı içerir.

Ağırlayan ailelere herhangi 
bir ödeme yapılmaz. Her aile 
incelenmekte ve geçmişleri 
araştırılmaktadır. Ailelerin, 
öğrencilere ailenin bir ferdi gibi 
davranmaları istenir ve onları 
normal aktivitelerinin hepsine 
katmaları beklenir.

Genel olarak öğrenciler evler 
ve okul için para ödemezler. 
Öğrenciler sadece seyahat 
masrafl arı ve harcamaları Ile 
sorumludur.

Değişim 15-19 yaş  
arasındaki gençleri kapsar.

Bir çok bölgede öğrenciler yerel 
Rotary Kulüpleri ve mezunlar 
derneği Rotex tarafından 
organize edilen hizmet 
projelerinde görev alabilirler. 

Geri döndüklerinde öğrencilerin 
Rotex grubunun bir parçası 
olarak Rotary Ile bağlantılarını 
devam ettirmeleri beklenir. 
Rotary kulüplerinin de 
mevcut ve gelecekteki 
değişim öğrencilerine tavsiye 
ve yönlendirme yaparken, 
geçmişteki katılımcıları Ile 
temas halinde olmaları da 
teşvik edilir.  

Uzun dönem değişim sıklıkla 
bir akademik yıl sürer ve 
öğrencilerin okula gitmeleri 
istenir. Öğrenciler tipik olarak 
yıl içinde değişik ev sahipleri Ile 
yaşarlar.

Rotary Gençlik Değişim Ile ilgili daha fazla bilgiye  rotary.org/youthexchange linkinden ulaşabilirsiniz. Kulübünüz yada bölgenizin programlarının derinliğine 
dalmak mı istiyorsunuz? rotary.org/our-programs/youth-exchanges/details linkini kullanarak gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.
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UR 2420 Bölge Istanbul - Suadiye Rotary Kulübü dün-
ya üzerindeki herkesin katılımına açık bir Uluslarara-
sı Fotoğraf Yarışması projesi başlatıyor. Yaklaşık 200 

ülkeden, ve yedi kıtadan internet bağlantısı ve fotoğraf çeken bir 
makinası olan herkes bu projede yer alabilecek. Yarışma temel-
de "Renkli, Siyah-Beyaz, Doğa (Rotary'nin yedinci odak alanı) ve  
“Rotary Fırsatlar Yaratır” olarak kategorize edilecek.

Yarışmanın ayrıntılarına https://www.suadiyerotary.org/
photo-contest-1 linkinden ulaşılabilmekte. Bu linkte yarışmanın 
tüm kural ve koşulları hakkında bilgi bulunuyor.

Hepinizin bildiği gibi, dönemin "Rotary Fırsatlar 
Yaratır" sloganı, dünyanın dört bir yanındaki Rotaryenlerin, 
hizmet verdikleri toplumlardaki yaşamları iyileştirmek için 
Rotary'nin sunduğu birçok fırsatı değerlendirmelerini teşvik 
etmekte.

Bu yarışmanın katılımcılarına, yaşadıkları veya seyahat 
edebilecekleri herhangi bir yerde, ihtiyaç sahiplerine sunu-

lan veya sunulması beklenen "Fırsatlara" öncelikle yarışmaya 
katılacak olan kişinin fotoğraf makinasıyla şahit olması isteni-
yor. Yarışmaya katılmak isteyen biri olarak bunu, dünyanın dört 
bir yanında, yüzlerce şehirde bulunan 35.000'den fazla Rotary 
Kulübü'nden herhangi biriyle iletişime geçerek veya herhangi bir 
Rotary Kulübü'nün üyelerinin yaptığı toplum hizmetlerine şah-
sen eşlik ederek gerçekleştirme şansınız var ve açıkçası bu da ya-
rışma jürisinin "oldukça" tercih ettiği bir yöntem olarak ifade edi-
liyor. Fotoğrafınızın içinde Rotary Logosu veya Rotary Çarkının 
görülmesi de tercih edilmekte. Ayrıca, fotoğrafınıza konu olan 
Rotary Kulübü'nün de adını biliyorsanız, fotoğrafınızın adına bu 
Rotary kulübünün adını da eklemeniz çok iyi olacaktır. Ancak, 
eğer gerçek bir Rotary projesinin fotoğrafını çekme şansınız yok-
sa,  yine de, bir bireyin toplumdaki diğer insanlara sağlık, temel 
eğitim, temiz suya erişim, ekonomik kalkınma ve barış içinde 
yaşama için nasıl yardım edebileceğini fotoğrafınızla canlandır-
manız kabul edilecektir.

Suadiye Rotary Kulübü Fotoğraf Yarışması
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1988 yılında yayın hayatına başlayan ve 2001 yılında alı-
nan şirketleşme kararı ile Geçmiş Dönem Guvernörleri 
tarafından kurulan Rotary Yayın ve İletişim Hizmetleri 

A.Ş., ülkemizdeki 3 Rotary Bölgesinin ortak dergisi olarak ya-
yını devam ettirmekte.

Türkçe Rotary Dergisi, Uluslararası Rotary’den onay al-
mış tek Türkçe dergi olarak 32 yıldır yayında.

Merkezi İzmir'de olan Şirketin yasal olarak her yıl yapı-
lan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçil-
mekte. 

Rotary A.Ş. nin son Genel kurulu 17 Eylül 2020 tarihinde 
İzmir’de yapıldı. Genel Kurul'da  2420. Bölgeyi temsilen GDG 
Nezih Bayındır ve GDB Murat Sevinç, 2430. Bölgeyi temsilen 
GDG Akın Gökyay ve GDG Ali Gökben, 2440. Bölgeyi temsi-
len de GDG Güneş Ertaş, Ahmet Tükel ve GDB Müjdat Uyar , 
derginin 7 kişilik Yönetim Kurulu’na seçildiler.

Bilahare yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında da 
GDG Nezih Bayındır Yönetim Kurulu Başkanı, GDB Müjdat 
Uyar da Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Yönetim Kurulunu 
oluşturan tüm üyeler, Bölgelerini temsilen haber toplama ve 
reklam alma konusunda yetkilendirildiler.

Rotary Dergisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı GDG Ne-
zih Bayındır, yapmış olduğu ilk açıklamada, öncelikle Ro-
tary Dergisi A.Ş.'ni kuran tüm Geçmiş Dönem Guvernörlere, 
ardından da  Rotary Dergisini 32 yıldır aralıksız çıkartarak 

bu günlere gelmesini sağlayan tüm Yönetim Kurullarına ve 
özellikle son yıllarda  büyük bir özveri ile görev yapan Ahmet 
Tükel’e teşekkürlerini iletti.

Rotary Dergisinin yeni Yönetim Kurulu başkanı GDG Ne-
zih Bayındır, bu görev değişimi ile Rotary Dergisine de yeni 
bir kan geldiğini, yeniliklerin daima yeni ufuklar açtığını, 
Rotary’deki her yıl başkan değişikliğinin bunun en güzel ör-
neği olduğunu ve bu yenilenmeler sayesinde Rotary’nin 115 
yıldır sürekli ilerlemekte olduğunu belirtti.

Uluslararası Rotary tarafından yayınlanan The Rotari-
an Dergisinin büyük değişikliler yaşama sürecine girdiğini, 
yeni süreçte adının bile değişerek "Rotary Magazine" olma 
kararı aldığını belirten Bayındır, Türkçe Rotary Dergisinin 
de bu yeni formata uygun hareket ederek, 2021 yılı Ocak ayı 
sayısından itibaren yepyeni çehresi ile derginin abonelerine 
ulaşacağını bildirdi.

Nezih Bayındır, "Rotary Dergisinde daha iyiyi daha 
güzeli hep beraber bulabilmek için ülkemizdeki Rotar-
yen dostlarımızın çok değerli fikirlerine ihtiyacımız 
var" dedikten sonra, "hayalimiz, önümüzdeki süreçde bu 
derginin sadece abone olan Rotaryen dostlarımıza de-
ğil, Rotary’yi tanıtmak ve İnsanlığa Hizmet yolunda 
yapmış olduğumuz başarılı çalışmaları kamuoyuna lâ-
yıkı ile aktarabilmek amacı ile tüm ilgililere gönderil-
mesidir" diyerek sözlerine son verdi.

BİZDEN HABERLER

Dergimizin 2019 yılı Genel Kurulu 
şirket merkezinde yapıldı

Rotary Yayın ve İletişim A.Ş. nin Mart ayında ertelenen Genel Kurulu pandemi koşullarına riayet ederek 17 Eylül'de 
yapıldı ve yeni yönetim kurulu seçildi
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1988 yılında yayın hayatına başlayan ve 2001 yılında alı-
nan şirketleşme kararı ile Geçmiş Dönem Guvernörleri 
tarafından kurulan Rotary Yayın ve İletişim Hizmetleri 

A.Ş., ülkemizdeki 3 Rotary Bölgesinin ortak dergisi olarak ya-
yını devam ettirmekte.

Türkçe Rotary Dergisi, Uluslararası Rotary’den onay al-
mış tek Türkçe dergi olarak 32 yıldır yayında.

Merkezi İzmir'de olan Şirketin yasal olarak her yıl yapı-
lan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçil-
mekte. 

Rotary A.Ş. nin son Genel kurulu 17 Eylül 2020 tarihinde 
İzmir’de yapıldı. Genel Kurul'da  2420. Bölgeyi temsilen GDG 
Nezih Bayındır ve GDB Murat Sevinç, 2430. Bölgeyi temsilen 
GDG Akın Gökyay ve GDG Ali Gökben, 2440. Bölgeyi temsi-
len de GDG Güneş Ertaş, Ahmet Tükel ve GDB Müjdat Uyar , 
derginin 7 kişilik Yönetim Kurulu’na seçildiler.

Bilahare yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında da 
GDG Nezih Bayındır Yönetim Kurulu Başkanı, GDB Müjdat 
Uyar da Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Yönetim Kurulunu 
oluşturan tüm üyeler, Bölgelerini temsilen haber toplama ve 
reklam alma konusunda yetkilendirildiler.

Rotary Dergisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı GDG Ne-
zih Bayındır, yapmış olduğu ilk açıklamada, öncelikle Ro-
tary Dergisi A.Ş.'ni kuran tüm Geçmiş Dönem Guvernörlere, 
ardından da  Rotary Dergisini 32 yıldır aralıksız çıkartarak 

bu günlere gelmesini sağlayan tüm Yönetim Kurullarına ve 
özellikle son yıllarda  büyük bir özveri ile görev yapan Ahmet 
Tükel’e teşekkürlerini iletti.

Rotary Dergisinin yeni Yönetim Kurulu başkanı GDG Ne-
zih Bayındır, bu görev değişimi ile Rotary Dergisine de yeni 
bir kan geldiğini, yeniliklerin daima yeni ufuklar açtığını, 
Rotary’deki her yıl başkan değişikliğinin bunun en güzel ör-
neği olduğunu ve bu yenilenmeler sayesinde Rotary’nin 115 
yıldır sürekli ilerlemekte olduğunu belirtti.

Uluslararası Rotary tarafından yayınlanan The Rotari-
an Dergisinin büyük değişikliler yaşama sürecine girdiğini, 
yeni süreçte adının bile değişerek "Rotary Magazine" olma 
kararı aldığını belirten Bayındır, Türkçe Rotary Dergisinin 
de bu yeni formata uygun hareket ederek, 2021 yılı Ocak ayı 
sayısından itibaren yepyeni çehresi ile derginin abonelerine 
ulaşacağını bildirdi.

Nezih Bayındır, "Rotary Dergisinde daha iyiyi daha 
güzeli hep beraber bulabilmek için ülkemizdeki Rotar-
yen dostlarımızın çok değerli fikirlerine ihtiyacımız 
var" dedikten sonra, "hayalimiz, önümüzdeki süreçde bu 
derginin sadece abone olan Rotaryen dostlarımıza de-
ğil, Rotary’yi tanıtmak ve İnsanlığa Hizmet yolunda 
yapmış olduğumuz başarılı çalışmaları kamuoyuna lâ-
yıkı ile aktarabilmek amacı ile tüm ilgililere gönderil-
mesidir" diyerek sözlerine son verdi.

BİZDEN HABERLER

Dergimizin 2019 yılı Genel Kurulu 
şirket merkezinde yapıldı

Rotary Yayın ve İletişim A.Ş. nin Mart ayında ertelenen Genel Kurulu pandemi koşullarına riayet ederek 17 Eylül'de 
yapıldı ve yeni yönetim kurulu seçildi

BİZDEN HABERLER

GDG NEZİH BAYINDIR
UR 2420. BÖLGE

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GDG AKIN GÖKYAY
UR 2430. BÖLGE

GDG ALİ GÖKBEN
UR 2430. BÖLGE

GDG GÜNEŞ ERTAŞ
UR 2440. BÖLGE

GDB MÜJDAT UYAR
UR 2440. BÖLGE

 AHMET TÜKEL
UR 2440. BÖLGE

GDB MURAT SEVİNÇ
UR 2420. BÖLGE

2020 - 2023 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
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Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu 30 Ekim 
tarihinde Ege Denizi açıklarında medyana gelen İzmir 
depreminin yaralarını sarmak üzere harekete geçti. 

Depremde ağır hasar görmüş binalarda yaşayan ailelerin barınma 
ve yaşam ihtiyaçlarını karşılamak üzere İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi iş birliğiyle 100 çadırdan oluşan yaşam alanı tahsis etti.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu oluşturduğu 
"Afet Barınak" Komitesi ile büyük İzmir depreminin hemen ardın-
dan afetzedelere yardım elini uzattı. Yıkılan binalarda arama 
kurtarma çalışmaları devam ederken, komite depremde ağır hasar 
görmüş oturulamaz durumda olan evlerde yaşayan ailelerin her 
türlü yaşam ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 çadır-
dan oluşan yaşam alanını hayata geçirdi.

İlk olarak 2013 yılında dönemin Bölge Federasyon Başkanı 
Esat Kardıçalı’nın, ülkemizin dünyada afetlerde en fazla can 
kaybı veren üçüncü ülke olduğunu düşünerek projelendirdiği Afet 
Barınak Paketi’nde çadırın yanı sıra 5-6 kişilik bir ailenin, aile 
bütünlüğünü devam ettirecek acil ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik temel ihtiyaç malzemeleri de bulunuyor.

Depremin Yaralarını Birlikte Saracağız
Aradan geçen yıllar içerisinde biriken fonlarla büyüyen proje-

nin Van Depremi ve Akçakoca sel felaketinde kullanılmasından 
sonra büyük İzmir depreminin hemen ardından hayata geçtiğini 
ifade eden Rotary 2440 Bölge Federasyon Başkanı Ertan Soydan,"-
Başta Afet Barınak Komitesi olmak üzere tüm kulüplerimizin 
özverili çalışmaları ile yaraların biraz olsun sarılmasına yönelik 
başlattığımız çalışmamızda kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan 
rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Biz Rotary 

ailesi olarak komitemiz, Rotaryen üyelerimiz, genç üyelerimiz 
Rotaraktör ve Interaktörlerimizle 100 aileyi misafir etmek üzere 
elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

İzmir’in büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu dile geti-
ren Afet Barınak Komite Üyesi Erhan Gökdağ, "Biz mümkün 
olduğu kadar hızlı bir şekilde Afet Barınak Paketlerimizi İzmir 

Rotary'den depremzedelere 100 çadırlık yaşam alanı

Her zor durumda olduğu gibi Rotary deperemde yardım elini uzattı
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Rotary'den afetzedelere mobil yaşam üniteleri

Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis etmiş olduğu alana getirerek 
100 çadırlık yaşam yerini tüm üyelerimizin öz verili çalışmaları 
ile toplam 2 saatte kurduk ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
koordinasyonuna teslim ettik. Paketlerde 5-6 kişinin barınabile-
ceği yüksek teknolojik kurulma özelliği ile yanmaz malzemeden 
üretilmiş bir çadır, yemek takımı, ilk yardım seti, okul seti, oyun-
cak seti, bebek seti, solar panel ve aydınlatma ekipmanı, su 
temizleme ve muhafaza kabı, yağmurluk, atkı-bere takımı gibi 
temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Bizler elimizden ne geli-
yorsa tüm gün burada yardıma hazırız, benzeri felaketlerin tekrar 
yaşanmaması ve bir an evvel iyileşmek ümidiyle tüm halkımıza 
geçmiş olsun dileklerimiz sunuyoruz" dedi.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu deprem-
zedeler için oluşturduğu "Rotary Yaşam Alanı"nın 
ardından afet sonrası hayatın devamı için ikinci acil 

eylem planını hayata geçirdi. Afetzedelerin yaşamlarını sürdü-
rülebilmelerine ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
yedi ayrı bölümden oluşan "Mobil Yaşam Üniteleri"ni oluştur-
mak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladı.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu bir yandan 30 
Ekim tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremin yara-
larını sarmaya çalışırken diğer taraftan bu ve bundan sonraki 
süreçte afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmelerine yöne-
lik projeler oluşturmaya devam ediyor. 100 çadırdan oluşan 
"Rotary Yaşam Alanı"ndan sonra bölgeye bağlı bazı kulüpler 
ve Uluslararası Rotary’nin katkılarıyla hazırladıkları küresel 
teşvik projesi ile yedi adet "Mobil Yaşam Ünitesi" hazırladıkla-
rını dile getiren Rotary 2440 Bölge Federasyon Başkanı Ertan 
Soydan projenin içeriği ile ilgili şunları söyledi; "Mobil Yaşam 
Üniteleri, afet durumlarında ihtiyaç anında afetzedelerin hız-
lıca kullanımına sunulabilecek ünitelerden oluşuyor. Birinci 
mobil istasyonda sıcak yemek ünitesi, ikinci mobil istasyonda 
içinde on tane çamaşır makinası ve dört tane kurutma maki-
nası olan bir çamaşırhane, üçüncü mobil yaşam ünitesinde 
kadın tuvalet ve duşu, dördüncüde ise erkek tuvalet ve duş üni-
tesi yer alacak. Beşinci ünitemizde çocuk oyun ve revir ünitesi, 
altıncı mobil istasyonumuzda çocuk ağırlıklı tablet destekli 
eğitim ünitesi, yedinci mobil istasyonumuzda da orada yaşa-
yan kadınlara yönelik meslek atölyeleri kuracağız. Bütün bu 
üniteleri iç tesisatı bitmiş halde afetzedelerin kullanımına hazır 
olarak belediyeye hibe edeceğiz ve belediye sadece elektrik 
ve su girişini yaparak hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale 
getirecek" dedi.

Afetin başından sonuna kadar kullanıma açık olarak 

bulunacak olan ünitelerin olası başka bir durumda kullanıl-
mak üzere belediyenin stok sahasında yer alacağını ifade eden 
Soydan, "Yakın zamanda meydana gelen depremde kurdu-
ğumuz 100 çadırlık yaşam alanından sonra oluşturduğumuz 
Afet Koordinasyon Komitemiz, kulüplerimizin de desteği ile 
afetzedelerin acil ihtiyaçlarını tespit ederek bu konu üzerinde 
çalışmalarda bulundu. Şu anda projemizi Afet Koordinasyon 
Komitemiz önümüzdeki günlerde Uluslararası Rotary’e gönder-
mek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hazırlıyor. 
Küresel Teşvik Projesi kapsamındaki yurt dışından proje ortağı 
kulüplerimizin ve Uluslararası Rotary’nin de desteği ile en geç 
3-4 ay içerisinde tamamlamayı planladığımız projemizde, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bizim proje yapma arzumuzu 
desteklemesinden dolayı çok memnun olduğumu ifade ederek 
hep beraber yaşadığımız bu depremin ardından yaraları bir-
likte sarmak için tüm kulüplerimizin göstermiş olduğu üstün 
gayretten dolayı herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" 
şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Rotary 2440. 
Bölge Guvernörü Ertan Soydan depremzedeler için Mobil Yaşam 

üniteleri temini kapsamında protokol imzaladılar

30 Ekim'de İzmir, merkezi Sisam adasının kuzeyinde gerçekleşen 
ve şiddeti, AFAD'a göre 6.6, diğer ölçüm merkezlerine göre 6.9 ve 
7.0 olarak belirlenen depremle sarsıldı ve can kaybı ve binalarda 

yıkım ve hasar oluştu. 2440. Bölgenin Afet Komitesinin hazır 
bulundurduğu çadırlardan 100 tanesi ile yaşam alanı oluşturuldu

2440. Bölge Guvernörü Ertan Soydan çadırların önünde görülüyor 2440. Bölge Guvernörü Ertan Soydan çadırların önünde görülüyor 
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Uluslararası Rotar y 
Reconnect Week Etkin-
likleri kapsamında, 

Rotary 2420. Bölgenin Alumni 
(Rotary Yararlananları) Komitesi-
nin, 15 Ekim 2020 Perşembe günü 
saat 20.30’da, "Şimdi Sıra Sizde / 
It’s Your Turn" sloganı ile düzenle-
miş olduğu Zoom Toplantısı, 60’ın 
üzerinde katılımcı ile gerçekleşti.

1990’lı yılların başından 
itibaren, Rotary 2420 Bölge kap-
samında, Rotaract, Rotary Gençlik 
Değişim Programı, Rotary Barış 
Elçisi, Mesleki Eğitim Grupları 
Programı, RYLA (Rotary Yarının 
Liderlerini Arıyor), Büyükelçilik 
Bursları, Interact, Rotary Gönül-
lüsü ve çeşitli programlar vesilesi 
ile Rotary'nin iletişim ağında 
kaydı bulunan 550’nin üzerinde 
kişiye sosyal medya hesapları, 
SMS mesajları, eposta duyuruları, 
WhatsApp yazışmaları, bizzat 
telefon görüşmeleri gibi iletişim 
kanalları ile davetiye gönderildi. 
(rotaryalumni2420) Instagram 
Hesabı’ndan, Facebook platformundaki "Rotary District 
Alumni Chairs" grubundan da, etkinliğin duyurusu ulusla-
rarası alanda diğer Rotary Bölgeleri’ne de yapıldı. Etkinliğe, 
Türkiye dışından, Almanya, Hollanda, İsveç, ABD, Malta, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Polonya gibi ülkelerde bulunan 
Alumni'ların katılmış olması da geceye ayrı bir anlam ve değer 
kattı.

Katılımcılara, "Şimdi Sıra Sizde / It’s Your Turn" diye-
rek seslenen, oturum konuşmacısı GDG Ömer Tezcan (Rotary 
2430. Bölge ; 2001-2002 Dönem Guvernörü), her zamanki gibi 
katılımcılara harika dakikalar yaşattı, anıların yeniden can-
lanmasını sağladı, biriken hasretin biraz olsun azalmasına 
vesile oldu.

Katılımcılara, etkinliğin hem başında hem de sonunda 
seslenen Rotary 2420 Bölge DG Gaye Binark, hem uzun süredir 
Rotary’den uzak kalmış olanların Rotary bilgilerini tazeledi, 

hem de "Şimdi Sıra Sizde" sloganına bağlı olarak yeniden bir 
araya gelme çağrısını paylaştı.

2020-2021 Dönemi Rotary 2420. Bölge Alumni (Rotary 
Yararlananları) Komitesi Üyeleri’nin, etkinliğin sonlarına 
doğru tüm katılıcımlara bir de sürprizi vardı. Rotary 2420. Böl-
ge’nin Eğitim Dostları Platformu kapsamında, ihtiyaç sahibi 
ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencilere, 25 adet Diz Üstü 
Bilgisayar Bağışı, Reconnect Etkinliği’ne katılan ve Rotaryen-
lerle birlikte olan tüm katılımcılar adına yapıldı. "Şimdi Sıra 
Sizde / It’s Your Turn" olarak adlandırılan bu güzel etkinliğin, 
aynı zamanda Uluslararası Rotary’nin küresel anlamda öne 
çıkarmakta olduğu yedi ana başlıktan "Eğitime Destek" kap-
samında da güzel ve anlamlı bir amaca vesile olması sağlandı.

Toplantı, bir sonraki Reconnect Etkinliği’nde yeniden 
buluşabilme dilekleri ile sona erdirildi.

❏❏❏

ROTARY 2420. BÖLGE 2020-2021 DÖNEMİ ALUMNI (ROTARY 2420. BÖLGE 2020-2021 DÖNEMİ ALUMNI (ROTARY YARARLANANLARIROTARY YARARLANANLARI) ) 
KOMİTESİ "RE-CONNECT WEEK" ETKİNLİĞİ (15 EKİM 2020)KOMİTESİ "RE-CONNECT WEEK" ETKİNLİĞİ (15 EKİM 2020)

30 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / E Y L Ü L  2 0 2 0



KULÜPLERDEN HABERLER

Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü etkinliği

İçilebilir Temiz Su sorununun günümüzdeki en büyük problemlerden 
biri olduğu bilinciyle hareket eden Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü, 

hazırladığı proje kapsamında Edirne 50.Yıl İlköğretim Okulu’na Su Arıtma Ci-
hazı bağışladı. 50 lt kapasiteli deposu ile çocuklar temiz ve içilebilir su ihtiyaç-
larını kolaylıkla giderebilecekler. Bu proje ile ayrıca çocukların plastik kullanı-
mına son verilecek. Cam şişe getiren her çocuk rahatlıkla temiz ve içilebilir 
suya kavuşacak. 

Okula başlayanlara çanta hediye edildi

Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü, Edirne 50. yıl ilköğretim okulu 1. sı-
nıfına bu sene başlayan 120 öğrencinin tamamına okul çantası hediye 

etti. Bu projede kulübün hedefi, okula yeni başlayan öğrencileri sevindirmek 
ve ailelerine de destek çıkmak idi. Tüm üyelerin projeye destek verdiği bu pro-
jenin yanı sıra,  pandemi dönemindeki sıkıntılı günlerimizde ekonomik anlam-
da sıkıntı yaşayan öğrencilere ayrıca giysi yardımında bulunuldu. Rotaryenler, 
okullardaki giriş çıkış kurallarına uyarak çok hızlı bir şekilde teslimatı gerçek-
leştirdi. Kulüp üyeleri, okul yönetimi ve projeye destek veren yardımseverlere 
teşekkür etti.

Fındıklı Rotary, İlkokulu boyadı ve ihtiyaçlarını giderdi

Fındıklı Rotary Kulübü üyeleri, kurulduğu günden itibaren yakın ilişkile-
rini koruduğu ve sahip çıktığı Fındıklı İlkokulunu, yeni okul döneminde 

ihtiyaçlarını belirlemek üzere ziyaret etti. Okul Yönetimiyle yapılan toplantıya 
Dönem Başkanı Emre Kısacık, eşleri temsilen Başkan Eşi Sevgi Kısacık, Genç-
lik Komitesi Üyesi Devrim Aydın, Erenköy İnteract Kulübünün Danışman Ho-
cası Ebru Kap ve Dönem Başkanı İrem Kap Fındıklı Ailesini temsilen katıldılar.

Toplantı sonrası Okulun açılış öncesi Millî Eğitim Bakanlığından Temiz 
Okul Sertifikası alması için öncelikli ihtiyaçların karşılanması amacıyla hızlıca 
harekete geçildi. İlk önce 10 gün gibi kısa bir sürede okul boyatıldı. Boya ihti-
yaçlarının bir kısmı okul tarafından temin edilmişti. Eksik kalan 90 litre boya 
ihtiyacı (2.000 TL karşılığı) Tunçay Tokay Başkanın Cosmos Boya firmasının 
sponsorluğunda temin edildi. Ayrıca Kulüp bütçesinden 12.000 TL  de okulun 
boya işçiliği için verildi. Bu aktivite, pandemi sebebiyle üyelerin katıldığı bir et-
kinliğe dönüştürülemedi.

Okula ayrıca temizlik malzemeleri ve ekipmanları temin edildi. Yine okulun 
acil ihtiyaçları arasında yer alan 20 litre yüzey temizleyici, 20 litre sıvı sabun 
ve 60 adet sensörlü sıvı sabunluk malzemeleri (toplam 2.050TL karşılığı) ku-
lüp üyesi Sevda Arıkan'ın Uzay Kimya firmasının sponsorluğunda temin edildi.

Dönemin ilk Rotary - Rotaract - İnteract kulüpleri projesi 
ile kıyı temizliği gerçekleştirildi

Her yıl 19 Eylül Dünya Temizlik Günü olması vesilesiyle dönemin ilk or-
tak projesini gerçekleştirmek amacıyla Fındıklı Ailesi Moda Sahilin-

deki çöp ve atıkları topladı.
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Rotary, Rotaract ve İnteract Kulüplerinin katıldığı, üç farklı kuşağın bir 
arada proje gerçekleştirmesi hem çok anlamlıydı hem de çok keyifliydi. Ku-
lüpler arasında oluşan sinerji sayesinde topluma daha fazla  katkı sağlamak ve 
yeni fırsatlar yaratmak için bu aktivite esin kaynağı oldu.

Okulun ilk günü talebelerle birliktelik

Pandemi döneminde ilkokullarda sadece ana sınıfları ve birinci sınıflar 
için ziller çaldı. Fındıklı Rotary Kulübü Rotaryenleri 22 Eylül ve 24 Eylül 

günlerinde ikiye bölünerek okulun ilk gününe merhaba diyen öğrenciler için 
okulu süslediler ve palyaçolar ile keyifli anlar geçirmelerini sağladılar. Maske 
kullanımını özendirmek için de  talebelere  özel olarak üretilen desenli mas-
keler dağıtıldı.

Yahya Kaptan RK'nden Zeka Oyunları Hayal Atölyesi Projesi 

Kocaeli Yahya Kaptan Rotary Kulübü, İzmit Hacı Bektaş Ortaokulu’na 
bir zeka oyunları hayal atölyesi kazandırdı. Atölye’ye mobilya ve zeka 

oyunu takımları kazandırılırken okula da pandemi sürecinde oldukça gerekli 

olan hijyen ve dezenfeksiyon ürünleri hediye edildi. Zeka oyunları kulübün geç-
miş dönemde İkinci El Fuarında sattıkları eşyalardan elde edilen fonla karşı-
landı. Hayal Atölyesi’nin açılışı 2420. Bölge Dönem Guvernörü Gaye Binark, 
Guvernör Yardımcısı Uğur Saral, Dönem Başkanı Ali İhya Karaman ve eşi Se-
rap Karaman, GDB Filiz Aktaş, GDB Nalan Özkan, Gelecek Dönem Başkanı Er-
tan Taşdelen ve İzmit Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü Erdoğan Davut’un 
katılımıyla gerçekleşti.

Göksu Rotary'nin çevre projesi

Göksu Rotary Kulübü  2020-2021 Dönemi Çevre Projesi kapsamında  
Gürpınar sahilinde "Hayalet ağları deniz altından temizliyoruz"  başlığı 

altında bir proje gerçekleştirdi. Bu projenin gerçekleşmesi için  en büyük des-
tek Büyükçekmece  RK Başkanı  Hakan Alkan’dan ve Beylikdüzü Sualtı Sporları 
Dünya Rekortmenleri kulübü  eğitmeni Cem karabay’dan geldi. Ayrıca Anado-
lu Ajansından Çiğdem  Alyanak  hem dalgıç olarak hem de medyada duyulma-
sını sağlayarak projeye destek oldu.

Kulübün  Çevre  Komitesi  Projesi kapsamında  dalgıçlar  8 Eylül  günü  "ha-
yalet  ağ" çıkarmak için  dalış   gerçekleştirdiler.  Göksu Rotary Kulübü üyeleri de  
aynı   saatlerde,  aynı sahilde  çöp  toplama  seferberliği gerçekleştirdi. Bu proje-
nin gerçekleşmesinde Başkan Yardımcım Ayse Karademir, Kohar  Çankar,  Hakan 
Aras ve  Çevre Komitesi Başkanı Hasan Erdem katkıda bulundular.

Medicana Izmir Hastanesi ile Protokol İmzalandı

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Medicana Hastanesi ile 
iş birliği protokolü imzaladı. Bostanlı Rotary Kulübü'nü öncülüğünde 

imzalanan protokole göre Bölgeye bağlı tüm kulüp üyeleri ve birinci derece 
yakınları SSK üzerinden yüzde 15 indirimli her türlü sağlık hizmetinden fay-
dalanabilecek.
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Gündoğdu RK'nden Eğitime Destek

Gündoğdu Rotary Kulübü, 15 Ekim 2020 tarihinde Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tara-

fından tıp fakültesi öğrencilerinin çevrimiçi eğitimlerinde kullanılmak üzere 
toplam 13 adet Webcam bağışını eğitime destek projesi olarak gerçekleştirdi.

Gökdere RK Tekerlekli Sandalye Temin Etti

Engelliler konusunda duyarlılığını gösteren Gökdere Rotary Kulübü, 
Bursa Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Rehabilite Okuluna 3 adet Akülü 

Sandalyelerin teslimini gerçekleştirdi.

Heykel RK Sağlık Projesi

Heykel Rotary Kulübü Rotaryenleri, Saglik Konulu Bölge Projesinin 1. 
fazı olarak çocuklar için hazırladıkları motifli maske setlerini Şehit 

Jandarma Uzman Çavuş Ilyas Gezer Ilkokulu Müdürüne teslim ettiler.

Nilüfer RK Gezici Kütüphane Projesi genişliyor

Nilüfer kütüphaneleri olarak 5 farklı noktada verilen kütüphane hiz-
metine Temmuz 2020 itibariyle Gezici Kütüphane Hizmeti de katıl-

dı. Böylece Nilüferin bütün mahallelerinden kütüphane hizmetine ve kitaplara 
erişim imkanı sağlanmış oldu. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik 
kitap koleksiyonunda ayrıca, kişisel gelişim, hobi kitapları, çizgi roman gibi ki-
tap türlerine de erişmek mümkün. Gezici kütüphane ilk aşamada 19 mahalleyi 
ziyaret ediyor. Bu mahallelerde öncelikle okullar, kadın dernekleri ve meydan-
lara belirli bir program çerçevesinde hizmet götürmeye başlandı. En yakın 
aralıkla 15 günde bir olmak üzere üç hafta veya ayda bir uğrayacağı duraklar 
da programında yer alıyor. Ziyaret programları durak noktalarında ve kütüp-
hanenin sosyal medya hesaplarıyla duyurulmaya başlandı. Açıldığı günden bu 
yana 15 günde bir 19 farklı noktaya gerçekleştirilen ziyaretler ile bugüne ka-
dar toplam 95 mahalle ziyareti gerçekleştirildi. Gezici kütüphanede açılışın-
dan buyana 110 yeni üyelik, 425 ödünç işlemi yapıldı. 3.851 kitap ile hizmet 
vermeye başlayan kütüphane koleksiyonuna her gün yeni kitaplar eklenmeye 
devam ediyor. Pandemi sürecinden kaynaklı ziyaret edilemeyen noktalar ve 
planlanamayan etkinlikler olduğu için, pandemi süreci sonrası okulların açıl-
ması ile ziyaretçi ve ödünç sayılarında artış olacağı öngörülmekte. Gezici kü-
tüphanenin hizmet vermesi beklenen nüfus sayısı aşağıdaki gibi. 

Nilüfer'in Genel Nüfusu: 465.172
Gezici Hizmeti Alacak Nüfus:  140.441
Gezici Hizmeti Alacak Toplam Çocuk Nüfusu (0-18 yaş):   35.672
Çocuk (0-6 yaş): 12.457; Çocuk (7-14 yaş) 6.818; Çocuk (15-18 yaş) 

16.397

Türkiye-
Bulgaristan ÜAK 
Toplandı

Türkiye ve Bul-
garistan Ül-

keler Arası Komiteleri 
olağan yıllık toplantı-

larını bu kez ülkemizde gerçekleştirdi. 25 ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 
toplantıda pandemi nedeniyle karşılıklı ziyaretlerin zorlaştığı, bu nedenle ku-
lüpler arası ilişkilerde zoom toplantılarının organize edilmesi hususu değer-
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lendirildi.  Diğer taraftan ülkemiz kulüplerinin kardeş (ikiz) kulüp arayışları 
hakkında komite başkanı Cevdet Adem'e bilgi verildi. Vakıf projelerinin yurtdı-
şı partner ihtiyaçlarında işbirliğine gidilmesi mutabakatı yapıldı.

Demirtaş RK’nden 15.000 Fidanlı Orman Projesi

Demirtaş Rotary Kulübü Temiz ve Yaşanabilir Çevre projesi kapsamin-
da birkaç aydır üzerinde çalıştığı Demirtaş Rotary Kulübü Ormanı 

projesini nihayete erdirdi. 500bin m2 den büyük bir alana 15.000 fidan diki-
lerek ağaçlandırıldı. Orman açılışı 25 Ekim’de Dönem Guvernörü Ertan Soy-
dan’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Muradiye RK 
Cumhuriyet 
ve Atatürk 
konulu toplantı 
düzenledi

Muradiye Ro-
tary Kulü-

bü evsahipliğinde 31 
Ekim 2020 tarihinde 

Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıda Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Türki-
ye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk Konulu bir konuşma yaptı. Toplantı 
kaydını aşağıdaki linkten çevrimiçi izleyebilirsiniz.

https://www.dropbox.com/s/g4xfu0tpjaygqr0/Turkiye%20Cumhuriye-
ti%20ve%20%20Mustafa%20Kemal%20Ataturk%20-%20Sumerolog%20Mu-
azzez%20Ilmiye%20Cig.mp4?dl=0

Bu plaket, Kendinden Önce Hizmet ilkesiyle toplumsal 
ihtiyaçlara çözüm bulan tüm Rotaryen, Rotaraktör 
ve Interaktörlerimizin gurur duyacağı bir tablodur.

Daha önce teslim ettiğimiz üst düzey solunum cihazına 
ilave olarak , Uluslararası Rotary’nin büyük desteği ile , 3 Üni-
versitemize daha üst düzey solunum cihazları verilmek üzere, 
135.000$ değerindeki projemizi tamamlıyoruz.

- Bu değerli hizmet fırsatına inanan ve  gerçekleşmesi için 
büyük emek harcayan geçen dönem ve bu dönem bütün kulüp 
başkanlarımıza,

- Hizmetlerde dönem farkı önemsizdir anlayışı içerisinde, 
solunum cihazları temini için de birlikte mesai harcadığımız 
dönem guvernörümüz Ertan Soydan’a,

- Eksiksiz tüm kulüplerimizin büyük coşkuyla katılımla-
rını teşvik eden ve destekleyen guvernör yardımcılarımıza,

- Projemizin Rotary Vakfı tarafında başarılı sonuç alın-
masını sağlayan, PRID Şafak Alpay ve GDG Süleyman Girit ile 
Bölge Rotary Vakfı komite başkanımız Alaeddin Demircioğlu 
nezdinde tüm komite üyelerimize ve proje koordinatörlüğünü 
başarıyla yürüten Aylin Olut Ötken’e,

- Hastanelerimizin ihtiyaçlarının saptanmasından en 
doğru çözüme kadar süreci büyük bir başarıyla yürüten Rama-
zan Kahveci, Banu Lebe, Ülgen Ok hocalarımıza ve Pandemi 
komitemizin üyeleri Ayda Özeren, Murat Çağlar, Hamdi Özde-
mir, Didem Dereli Akdeniz, Erol Aksaz ile satınalma sürecine 

başarıyla liderlik yapan Mert Korur ve Haydar Atılgan’a,
- Ve elbette ilk andan itibaren tüm maddi ve manevi destek-

leriyle projemize sahip çıkan tüm Rotary Ailemizin üyelerine, 
birlikte harekete geçtiğimizde neler yapabileceğimizi gösterme 
fırsatı verdikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Pandemi sürecinde hayatlarını hiçe sayarak özveriyle 
hizmet veren kadim TIP mesleğinin değerli temsilcileri hekim-
lerimizin ve sağlık görevlilerimizin her zaman yanında olduk, 
olmaya devam edeceğiz. 

Fatih Akçiçek 
2440. Bölge 
2019-20 Dönem Guvernörü

Bölge Küresel Bağış Projesinde Mutlu Son
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Karabağlar Çalıkuşu Rotary'den ilginç projeler

Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü ilginç bir projeye imza attı. Fiziksel 
koşulların güzelleşmesinin çocukları okula bağlayan çok önemli bir 

faktör olduğunu dikkate alan kulüp üyeleri, değerlerimizi, hijyen kurallarını, 
çarpım tablosunu ve basit ingilizce sözcükleri merdivenlere yazarak; bunla-
rın çocuklar tarafından içselleştirilmesini hedefledi ve bunda da başarılı oldu.

Toplum Birliğimizde okula yeni başlayan öğrencilere sosyal mesafe, mas-
ke ve hijyen koşullarına uygun olarak "Okula Hoşgeldin Partisi" düzenlendi. Ce-
zaevlerindeki bebek koğuşuna yardım projesi kapsamında İZİD ( İzmir İş Dünyası 
Derneği) de destek verdi.

Efes Selçuk Belediyesi’nin ‘öğrencilere tablet’ kampanyasına katkıda bu-
lunuldu.

Karşıyaka Rotary'den beslenme desteği

Mavişehir RK ile ortaklaşa olarak İzmir Hasta Çocuk Evleri’nde kalan 
çocukların iyi beslenmesi için kemik suyu konserve çorbalar hazır-

landı. İlçe Tarım Denetiminden geçmiş sağlıklı ürünleri Sedaca firması üretti 
ve ilk üretimin tamamı Hasta Çocuk evlerinde teslim edildi.

Çevre Farkındalık 
projesi

Çevre Farkındalık Proje-
sinin devamı olan bez çanta-
lar bu defa renkli olarak Kar-
şıyaka RK üyeleri tarafından 

hazırlandı. Vakıf projesine destek sağlamak hedeflendi. (Ege Üniversitesi Ço-
cuk Gastroenteroloji Bölümü dahilindeki Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitas-
yon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne pediatrik enteroskopi cihazı ve bağ-
lantı parçalarının temini için destek çalışmaları.)

Ordu Rotary Kulübü'nden Kan ve Kök Hücre Bağışı

Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Çolak ve Kulüp üyeleri, başlattık-
ları sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında Ordu Köprübaşında bu-

lunan Kızılay aracına, ihtiyaç sahibi tüm hastaların şifa bulması temennisiyle 

kan ve kök hücre bağışında bulundular.
Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Çolak, bağış sonrası yaptığı açıklama-

da "Rotary, dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hiz-
met veren bir sivil toplum kuruluşudur. Öncelikli Faaliyet Alanlarımız; Barış ve 
Anlaşmazlıkların Çözümü, Hastalıkların Önlenmesi, Temiz Su ve Hijyen, Temel 
Eğitim ve Okuryazarlık, Anne ve Çocuk Sağlığı, Ekonomik ve Toplumsal Kalkın-
ma ve Çevrenin Korunmasıdır. Biz Ordu Rotary Kulübü olarak bu konularla ilgili 
problemleri tespit etmek ve gücümüz yettiğince çözüm üretmek adına proje-
ler yapıyoruz." dedi.

Başkan Hakan Çolak, Ordu Köprübaşı mevkiinde konuşlanan Ordu Kı-
zılay Kan Alma aracına kan ve kök hücre bağışına uygun şartlara sahip tüm 
vatandaşları destek olmaya davet etti. 2020-2021 Dönem Başkanı  Hakan 
Çolak açıklamasında kök hücre bağışının önemine değindi. Hakan Çolak "Kök 
hücre bağışı, vatandaşların yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı konular arasında 
yer alıyor. Bu nedenle burada kök hücre ve kan bağışında bulunarak sağlık açı-
sından bizim kadar şanslı olmayan birine umut olmak ve hayatına dokunmak 
amacıyla kampanyayı başlattık. Umarız sağlık şartları elveren tüm halkımız bu 
kampanyaya destek verir. Tüm UR 2430. Bölge Rotary kulüpleri olarak kam-
panyamızı geleneksel hale getirmek ve ülkemizin kök hücre ve kan stoklarını 
desteklemek için çalışıyoruz" dedi. 

Mersin Rotary 
Kulübünden Orman 
Yangını desteği

Ekim ayı başında Hatay'ın 
üç ilçesinde (İskendu-

run-Belen-Arsuz) meydana gelen 
orman yangını yaklaşık 6 gün sür-
müş olup birçok fabrika ile işyer-
lerinin yanı sıra evler yangından 
zarar görmüştü. Bu afet ile ilgili 
olarak en yakın İskenderun Ro-
tary kulübümüz İskenderun kay-

makamlığı ve sosyal hizmetler ilçe Müdürlüğü ile temasa geçildi; bölgenin ih-
tiyacı olan ürünler temin edilmeye başlandı. Mersin Rotary kulübü olarak GDB 
Tarık Ciğer in katkıları ile yaklaşık 12 tonluk ısınma amaçlı yakacak odunu ih-
tiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İskenderun RK.nün temin ettiği kamyon ile 
Arsuz ilçesine sevk edildi. Bu konuda ayrıca maddi yardım desteğinde bulunan 
Silifke RK ve Eskişehir Anadolu RK'üne teşekkür edildi.
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Almaty International RK oyun bahçesi yaptı

Almaty International Rotary Kulübü, çok kısa bir süre önce ku-
rulmasına rağmen, ilk projesini gerçekleştirerek çocuk-

lar için bir oyun bahçesi yaptı. Kuaüp üyeleri, çocukların eğitimleri-
ne de katkıda bulunmak amacı ile onlara bilgisayarlar hediye ettiler. 

Mersin Kızkalesi RK'nın çevreye yönelik projesi

Mersin Kızkalesi Rotary Kulübü ve Mezitli Belediyesi çevre ile ilgili ha-
rika bir projeyi hayata geçirdiler. Proje bir koruluk oluşturma öngö-

rüsüyle başladı ve Belediye'nin de konuya olumlu bakması sonucu artık Mezit-
li'nin de lhlamur Koruluğu var. Ağaç dikimleri tüm Rotaryenlerin bilfiil katıla-
rak ağaç dikmeleri ile başladı.

Eskişehir Yunus Emre Rotary Kulübü Orman temizliği

Eskişehir Yunus Emre Rotary Kulübü, kurulmakta olan Yunus Emre 
Rotaract Kulübü ile beraber ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Rotary'nin 

çevreye olan duyarlılığının da artması ve çevre korumanın yedinci odak alanı 
olmasından da esinlenen Eskişehir Yunus Emre Rotary ve Rotaract Kulüpleri, 
Kulüp üyelerinin de katılımı ile Kent Orman temizliğini gerçekleştirdiler.

Antalya Olimpos RK'dan Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Olimpos Rotary Kulübü Rotaryenleri, Hayvanları Koruma günü dola-
yısıyla gerçekleştirdikleri etkinlikte kulüp üyeleri ile birlikte keyifli 

bir gün geçirdiler. Kerim başkan, 30 büyük boy mama ile sokak hayvanlarını 
gönüllü olarak koruması altına alan emekli Süleyman beyin barınağına des-
tek verdi. Aktiviteye katılan kulüp dostları ve  emeği geçenlere teşekkür edildi.

İskenderun Rotary'nin çocuklara yönelik projesi

İskenderun Rotary Kulübü, "Bir Çocuk Değişir Dünya Değişir" projesi 
kapsamında, okula gönderilmeyen genç kızlara ulaşıyor ve eğitimleri-

ni tamamlamalarına destek oluyor. Geçtiğimiz hafta ilkokuldan terk olan bir 
kıza ulaştılar ve ailesinin iznini de alarak hem açık öğretime kaydını yaptırdılar 
hem de eğitim sorumluluğunu üstlendiler. Kulüp üyesi olan İngilizce öğretme-
ni ona İingilizce eğitimi de vermeye başladı. Kulüp üyeleri, amaçlarının "Rotary 
fırsatlar yaratır" diyerek dönem sonunda yabancı dili olan ve ortaokuldan me-
zun olup geleceğine ve kendine güvenen bir birey kazandırmak olduğunu be-
lirtiyorlar.

Antalya Falez Rotary Kulübünün 
kitap bağışı

Antalya Falez Rotary Kulübü proje-
lerine hızla devam ediyor. Bu kap-

samda, eğitime destek amacıyla kulüp,  ih-
tiyacını tespit ettikleri Şanlıurfa Yedi İklim 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kitap 
bağışında bulundu.
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Diyarbakır Rotary'den okula yardım

Diyarbakır Rotary Kulübü, Silvan Milli Egemenlik ve Atatürk ilkokulla-
rına toplam 50 adet ayakkabı ve okul çantası dağıtımının 1. etabını 

tamamladı. İhtiyaç sahibi çocukların kalplerine dokunarak yapılan projede 
gülen yüzlerini ve gözlerindeki mutluluğu görmek tüm Rotaryenleri de çok 
mutlu etti. Kulübün eğitime destek programı kapsamında sırada Dicle ve Er-
gani ilçeleri bulunuyor.

Ankara Bahçelievler, Antalya Falez ve Delikliçınar Rotary 
Kulüplerinden eğitime destek

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü, Antalya Falez Rotary Kulübü  ve 
Delikliçınar Rotary Kulübü ortaklaşa olarak düzenledikleri eğitime 

destek projesinde  Denizli Merkezefendi Hacıeyüplü ilkokuluna 1O adet tablet 
hediye ettiler. Pandemi nedeniyle olumsuz eğitim koşullarının bir nebze üste-
sinden gelmeye yardımcı olan on-line eğitime destek amacıyla gerçekleşen bu 
proje ortak kulüp projelerine örnek olacak nitelikte.

Ankara International "Bin 
Bağış Sonsuz Mutluluk" 
projesi 

Ankara International Rotary' 
nin Projesi "1000 Bağış Son-

suz Mutluluk" tu ama daha birinci Ayın-
da bir bebek havlusu ile 1000 rakamına 
ulaşılınca  daha çok şey yapılabileceği 
görüldü.  Sizin de artık giymek isteme-

diğiniz 2. el kıyafetleriniz varsa lütfen kulübe ulaşın. Kulübün soğuk günlerin 
arifesinde ihtiyaç sahibi ailelere bağışlarınızı ulaştırmasını sağlayın.

Osmaniye Rotary'den eğitime destek

Osmaniye Rotary Kulübü, kız çocuklarının eğitimine destek vermek 
amacı ile 6 ay önce annelerini kaybeden ve bilgisayarı olmadığı için 

derslere katılamayan Ayşe ve Halil'e tabletlerini teslim etti. Ayrıca tüm eğitim 
giderleri ve yaşam giderleri de kulüp tarafından üstlenildi.

Ankara Kavaklıdere Rotary'nin Lavanta Bahçesi

Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Ka-
vaklıdere Rotary Kulübü Lavanta Bahçesi yapıyor. Bahçenin içinde iş 

edindirme, fon yaratma gibi unsurların hepsi yer alıyor. Şu an ekim aşama-
sındalar, 2 yıl sonra düzenli gelir elde edecekler ve projelerinde kullanacaklar.

Mersin Ölba Rotary kulübü sınıf düzenlemesi

Mersin Ölba Rotary Kulübü otizmli çocuklar sınıf düzenlemesi projesi-
ni gerçekleştirdi. Şevket Pozcu Otizimli çocuklar okulunun ana sınıfı 

düzenlemesi ile ilgili öncesi ve sonrasına ait bilgiler basın ve Rotary ile  pay-
laşıldı. Genelde otizimli çocukların kriz anında başlarını beton duvara vurma 
ihtimallerine karşı tüm duvarlara sünger döşenerek böyle bir durumda zarar 
görmeleri engellendi. Mersin Ölba Rotary Kulübü ayrıca sınıfın tüm duvarla-
rını da boyadı.
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Rotary'nin ilk sanal Konvansiyonu 20-26 Haziran tarihlerinde 60.000 
Rotaryenin kayıtlı, 175.000 kişinin de izleyici olarak katıldığı bir 
ortamda gerçekleşti. Güçlü katılım, Hawai'nin Honolulu şehrinde 

yapılması planlanmış olan konvansiyonun COVID-19 pandemisi ortamında  
iptal edilmesine rağmen Rotaryenlerin biraraya gelme arzusundan vazgeçe-
mediklerini göstermesi bakımından sevindirici oldu.

İlk genel oturumda 2019-20 Başkanı Mark Daniel Maloney, dünya gene-
linde üyelerin "Rotary Dünyayı Birleştirir" teması kapsamında temaslarını 
devam ettirmelerinden, değişen şartlara hızlı bir şekilde adapte olmalarından 
ve krizde yardıma ihtiyacı olanlara koşmalarından nasıl esinlendiğini anlattı. 

Maloney, Rotary'nin adapte olma ve büyüme konusunda pandemi nede-
niyle bir meydan okumayla karşı karşıya bulunmasını anladığını söyledi ve 
"uyum sağlamadaki yeteneğimizi arttırma" konusunun Rotary'nin eylem 
planının hedeflerinden biri olduğuna  değindi: "Biz bu planı ihtiyaç nedeniyle 
devreye alıyoruz" diyen Maloney, "Hepimiz erişme alanımızı mutad top-
lantılarımızın ötesine taşıyarak Rotary'nin büyümesi gerektiğini anlıyoruz. 
Şimdi gerçek zamanda yeni kulüp tecrübeleri yaratmanın ne kadar önemli 
olduğunu anlıyoruz" dedi.

İkinci oturumda 2020-21 UR Başkanı Holger Knaack bu duyguları şöyle 
yansıttı: "Bu anı yakalayıp olduğu gibi değerlendirelim. Rotary için öğren-
diklerimiz üzerine inşa etmek, yeni gerçeği kucaklamak, yeni simaları kabul 
etmek, parlamak için yeni ve daha iyi yöntemler bulmak, ve dünyada süre-
gelen bir etki faktörü olmaya çalışalım." 

Bir çok dünya lideri ve partner organizasyonların temsilcileri pandemi 
esnasında birbirimize yardım etmemiz gerektiğini vurguladılar. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, videodan yaptığı seslenişte, toplum-
larımızda zayıflamaya yol açan problemlerin üstesinden gelmek için dünyanın 
biraraya gelerek çözüm araması gerektiğine değindi: "Rotary'nin çalışmaları 
- çocuk felcini yok ederek, dünyadaki toplumları güçlendirerek, savunmasız 
insanların acılarını hafifleterek va daha güvenli, sağlıklı ve barış içinde bir 
dünya yaratmaya çalışarak anlamlı bir farklılık yarattı." 

Bir uzman grubu, Çocuk Felcine Son altyapısının COVID-19 krizi ile ortaya 
çıkan toplumların ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceği konusunu irdeledi.

Diğer oturumlarda üyelerin çevrimiçi ilişkiye geçmeleri, çevre dostu aktivi-
telerin planlanması ve dijital eğilimleri kullanarak milenyumluları Rotary'ye 
çekme konuları ele alında. Temmuz ayında 40'a yakın oturum bu amaçla 
düzenlendi. 

Sanal konvansiyonu convention.rotary.org linkinden izleyebilirsiniz.
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Taipei Konvansiyonuna doğru

Taipei Konvansiyonuna gittiğinizde, bu 
şehrin enerjisinin hiç bir zaman azalma-
dığına şahit olacaksınız. Kendiniz enerji 

almak istiyorsanız, dışarıya çıkıp Taipei'nin en iyi iki 
şeyini keşfedin: köpüklü çay ve kahve.

Tayvan, boba diye adlandırılan köpüklü çayın 
doğduğu yer olarak biliniyor. Süt, çay ve tatlandırıcı 
inciler, tapioca topları karışımının çok geniş bir pipet 
ile içildiği bu çay, çok değişik bir tatlı gibi eğlene-
rek keyfini çıkarabileceğiniz bir içecek. Taipei'deki 
çeşitli kafelerde muhtelif tatlarda çay seçip içebi-
lirsiniz. Her kafe farklı olduğu için birden fazlasına 
uğramayı unutmayın.

Kahve sunan yerler de çok canlı. Ülkenin ünlü 
kahve sunan işletmelerinden en önemlisi Luguo 
Kafeler. Kuandu Güzel Sanatlar Müzesinde, Ulusal 
Tiyatro ve Konser Salonunda da bu dükkanlar yer 
alıyor. Taipei 101 binasında ise IMPCT Coffee'de her 
kahvenin kaynağının belirtildiği bir mekana gitme-
niz önerilebilir.

Kahve sahnesine yeni giren Yaboo firması da 
daha değişik tatlar sunan bir işletme.

İster köpüklü çay için, ister kavrulmuş kahve ya 
da daha hafifi olan meyvalı cinslerini tercih edin, 
yaşayacağınız tecrübe basit bir sıcak ve soğuk 
içecek olmayacaktır. Yerel bir kültürün de örnekle-
rini görmüş olacaksınız.

    HANK SARTIN

convention.rotary.org'dan 
kaydınızı yaptırın

Rotaryenler sanal konvansiyonda buluştu
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Türkiye’de Rotary*
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2420: Bölge: 69 1.890
2430: Bölge: 101 2.478
2440. Bölge: 63 1.494
TOPLAM 236 5.862
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Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

Melbourne Avustralya, 27-31 Mayıs 2023

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
1978-79 UR 
Başkanı Sir 
Clem Renouf 
aramızdan 
ayrıldı

Rotary'de dinamik ve 
yaratıcı liderliği ile 
bilinen Clem Renouf 

Haziran ayında aramızdan 
ayrıldı. "Reach out" (Elinizi 
Uzatın) temasıyla 1978-79 
döneminde UR Başkanlığı 
yapan Renouf, bu temasıyla 
masalarımızdan kalkıp 
çalışanlarımız, rakiple-
rimiz, Rotary heyacanını paylaşacağımız dostlarımız ve dünyada 
anlayış ve güven atmosferi yaratacak kişilere erişmemiz gerektiğini 
söylüyordu.

 Avustralya'nın Nambour Rotary kulübüne 1949 yılında katılmış 
olan Renouf, dünyadaki Rotary kulüplerini uluslararası bir misyona 
başlatması ile biliniyor. O zamana kadar kulüpler çoğunlukla kendi 
toplumlarına yönelik çalışmalar yapmakta idiler. Rotary'nin tari-
hinde daha önce de uluslararası hizmet çalışmaları olmasına rağmen, 
Renouf'un yaratıcı vizyonu Sağlık, Açlık ve İnsanlık (Health, Hunger, 
Humanity - 3H) bağış programlarının başlamasını sağladı. Ve sonuçta 
3-H programı bugünkü PolioPlus girişimine dönüştü.

Clem kulüplerin ve bölgelerin geniş kapsamlı uluslararası proje-
lerde çalışmalarını öngören 3-H bağışlarının konseptini açıkladığında, 
Rotary liderlerinin bir çoğu bu yaklaşıma itiraz etmişti. Bu itirazlara 
karşı çıkabilmek için 3-H projesinin değerini ispat etmek gerekiyordu. 
Rotary'nin 75. Yılı olan 1980 için 1978'de yeni projeler için özel bir fon 
kuruldu. Bu fondan yapılan ilk 760.000 dolarlık bağış ile Filipinler'de 
6 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanması gerçekleştirildi. Bu 
başarı 3-H bağışlarının potansiyelinin tüm Rotary camiasında kabul 
edilmesini sağladı. 

Bir çok tıp otoritesi ile başkanlığı döneminde konuşma fırsatı bulan 
Clem, onların Çocuk Felcinin sonlandırılabileceği konusuna inan-
maları sonucu Rotary'nin PolioPlus programının başlatılması için 
gerekli alt yapıyı da hazırlamış oldu. Tüm dünya çocuklarını aşılamayı 
hedeflemiş olan Polio Plus girişimi böylece Dünya Sağlık  Örgütü, ABD 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve UNICEF ortaklığı ile başlamış 
oldu. O günden bugüne hastalığın etkili olduğu sadece iki ülke kaldı.

II. Dünya savaşına pilot olarak katılan Clem, mesleki yaşamında 
kendi firması olan bir muhasebeci idi. 70 yıllık Rotary yaşamında, 
Rotary'nin sıradan insanları biraraya getirip olağandışı projeler üretti-
ğini ısrarla vurguladı. Onun bu ısrarı bugün Rotaryenlerin olağanüstü 
projeleri yapma girişiminin başlangıcı oldu.
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