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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Rotary’de Ekim ve Kasım ayları ağırlıklı olarak Vakfın 
başarılı çalışmalarının yansıtıldığı bir dönemdir. En 
büyük projemiz olan “Çocuk Felcine Son” kampan-

yası da bir anlamda bu kapsamda kutlanmakta. Bilindiği gibi 
24 Ekim “Dünya Çocuk Felci günü” olarak kabul edildi ve bu 
yıl da tüm dünyadaki Rotary kulüpleri ve bölgeler bu önemli 
konuyu topluma bir kez daha iletmek ve son aşamasına gel-
miş olan mücadelenin son vaka yok edilinceye kadar takip 
edilmesi gereğinin bilincini aşılamaya çalıştılar. 5 yıl önce 
başlayan bu uygulama, Rotary’nin toplumda da daha fazla 
tanınmasını sağlayan etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor. 
2420. Bölgemizde Ataşehir ve Beşiktaş Kulüplerinin 3 gün 
süreyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde “Çocuk Felcine 
Son” bayrağını dalgalandırmaları da bu konuda atılmış önemli 
bir adımdır diye düşünüyoruz.

Rotary’nin evrensel ölçülerde önemini vurgulayan 
bir diğer olay da 11 Kasım’da kutlanan “Rotary Birleşmiş 
Milletler Günü” idi. Birleşmiş Milletler ile kuruluşundan iti-
baren yakın ilişkiler içinde bulunan Uluslararası Rotary, bu yıl 
11 Kasım’ı ilk kez Organizasyonun Cenevre’deki merkezinde 
kutladı. Cenevre’de League of Nations için inşa edilen “Palais 
des Nations” insanlığın barış için umudunun sembolü olması 
nedeniyle bu yıl 11 Kasım’da “Birleşmiş Milletler’de Rotary 
Günü” için ideal bir mekan oldu. 

Bu yılın teması “Barış : Farklılık Yaratmak” ile ilgili sür-
dürülebilirlik ve barış üzerine aktivitelerin yanı sıra, genç 
liderler için eğitim, bilim ve barış üzerine atölyeler düzenlendi. 
Aktivite ile ilgili geniş bilgi sayfalarımızda yer alıyor. 

Rotary’de Gençlik Değişim Programlarının temelini teşkil 
eden EEMA (Avrupa, Doğu Akdeniz, Afrika)’nın 65 toplantısı 
Polonya’da yapıldı. EEMA’nın 2016-18 dönem başkanı olan 
Serda Kelahmet, yönettiği bu toplantı ile ilgili olarak geniş 
kapsamlı bilgileri sayfalarımızda sizlerle paylaştı. 

Rotary Enstitülerinin önemini hepimiz biliyoruz. 
Organizasyonun liderlerinin bir anlamda eğitim aldığı bu 
toplantılardan bir tanesi de Romanya’nın Cluj şehrinde yapıldı.  
Rotary’nin 19 ve 20B zonlarının bu Enstitüsünde Türk Rotary’si 
geniş bir katılımda bulundu. Konuyu GDG ve Zone 20B Halkla 
İlişkiler Asistan Koordinatörü Güneş Ertaş arkadaşımız bizler 
için kaleme aldı. 

26. sayfamızda yer alan ve 2420. bölgenin eğitime destek 
amacıyla organize ettiği projeyi tüm Rotaryenlerin inceleme-
sini tavsiye ederiz. Müthiş bir proje ve gerçekten katkı sağlıyor.

Rotary yarı yılını bitirip yeni takvim yılına girerken, tüm 
Rotaryenlere mutlu, sağlıklı ve hizmet dolu bir 2018 dileriz.

“(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 Kasım - Aralık 
mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Paul A. Netzel’in 
mektupları

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

SAYFA 13 - 16
65. EEMA KONFERANSI 
POLONYA’DA YAPILDI
Serdar Kelahmet
2016-18 EEMA Başkanı

SAYFA 17 - 20
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE 
ROTARY GÜNÜ
11 Kasım’da Birleşmiş 
Milletler’in Cenevre’deki 
Merkezinde Rotary Günü 
kutlandı

SAYFA 22 - 23
CLUJ ENSTİTÜSÜ İZLENİMLERİ
GDG Güneş Ertaş
Zon 20B Halkla İlişkiler 
Asistan Koordinatörü

ROTARY DÜNYASI
21- Danışma Kurulu toplandı
24- Toplumda Rotary İmajı
 GDB Erdoğan Tözge 
26- Eğitim projesi
 GDG Seha Sadıklar 
28- Kulüplerden haberler
38- UR’den haberler

KAPAK RESMİ: Gökdere Rotary Kulübü, okula oyuncak alımı projesi resmi
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Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı Ian Riseley’nin 
konuşmaları ve başkanla 
ilgili haberleri 
www.rotary.org/office-
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın mesajı / Kasım
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Vakıf modeli başarımızın anahtarıdır

Rotary Vakfının, bir çok açıdan kulüplerimizde görünmeyen bir mev-
cudiyeti vardır. Her hafta kulüplerimizde ve bölgemizde yaptığımız 
işlerin bir çoğunu Vakfın aktif katılımı olmadan gerçekleştiririz. An-

cak, kulüplerimizde Vakfın görünmemesi, bir anlamda içinde olduğumuz binanın 
temelinin görülmemesi gibidir: onu görmememiz bizi ayakta tutmadığı anlamına 
gelmez. 

Rotary’nin çocuk felci ile mücadelesini başlatan vakıf, bir çok yönden Rotary’nin 
hizmetinin oluştuğu temeli teşkil etmektedir. İlk bağış olarak yapılan 26.50$ son-
rası oluşan Vakıf, 100 yıldır hizmetlerimizi desteklemiş ve güçlendirmiş, tutkuları-
mızı mümkün kılmış ve organizasyonun bugünkü yapısını yaratmamızı sağlamış-
tır. Vakıf sayesinde, Rotaryenler tutkularına çalışmalarını koydukları zaman, çok 
şeyin gerçekleştirileceğini bilmektedirler.

Rotary’de gerçekten başka hiç bir organizasyonun eşleştiremeyeceği etkin ve 
inanılmaz bir model oluşmuştur. Biz tümüyle yerel ve tümüyle küreseliz: Dünya-
nın her tarafındaki yaklaşık 35.000 kulüpte yerel yetenekler, bağlantı ve bilgi sahi-
biyiz. Şeffaflık, etkinlik ve iyi iş yöntemlerimiz konusunda haklı bir itibarımız var 
ve bizler yetenekli ve aynı zamanda  gönüllü birer profesyonel olarak, bir çok orga-
nizasyonun yaklaşamayacağı bir etkinlik seviyesine erişmiş bulunuyoruz.

Basit anlatımla ifade edersek, Rotary Vakfına verilen her bir dolar, başka yar-
dım kurumlarına verilecek dolardan daha güçlü bir etkiye sahiptir. Şayet “Dünyada 
İyi Bir Şey Yapmak” için para verecekseniz, bunu Vakfa vermekten daha iyi bir yol 
olduğunu gerçekten düşünmeyin. Ben bunu duyduğum gurura dayalı olarak söyle-
miyorum. Bu kanıtlanabilir bir gerçek olup, bağımsız organizasyonların değerlen-
dirmelerine de yansımaktadır.

Vakfın yüzüncü yılında Rotaryenler 300 milyon dolar fon yaratma hedeflerini 
aştılar. Şayet bunun bir parçası olmuşsanız, müthiş bir şeyin parçası olmuşsunuz 
demektir. Dünyanın bir tarafında, büyük olasılıkla hiç bir zaman gitmediğiniz bir 
köşesinde, belki de hayatınızda hiç karşılaşmayacağınız insanlar sizin sayenizde 
daha iyi bir yaşam sürdürebileceklerdir. Sonuçta, çekirdek ideallerimizin gerçek-
leşmesini Vakfımız sağlamaktadır: Farklılık yaratabileceğimizi, bunu yapmanın 
görevimiz olduğunu ve beraberce çalışarak, iyi ve etkin bir şekilde gerçek ve kalıcı 
değişimi sağlayabileceğimizin bilincindeyiz. 

IAN H.S. RISELEY
UluslararasıRotaryBaşkanı



U.R. Başkanı’nın mesajı / Kasım U.R. Başkanı’nın mesajı / Aralık

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

Barış Konferanslarımızla önemli adımlar atacağız    
Bundan 72 yıl önce Birleşmiş Milletler “gelecek nesilleri savaşın belasından kurtarmak ... (ve) tole-

rans göstererek beraberce barış içinde ve iyi komşu olarak yaşamak” için kurulmuştu. Bu değerli amaçlar 
ve ona ulaşmak için nesillerce süren yatırımlara rağmen “savaş belasından” henüz kurtulmuş değiliz. 
Geçen sene, dünyada 49 silahlı çatışmada 102.000 kişi yaşamını kaybetti. Bu ihtilafların bazıları 50 
yıldan fazladır süregelmekte. Terörizm, tahammülsüzlük ve aşırıcılık; mülteci krizleri ve çevresel 
bozulma artık karşımızdaki meydan okumalar olarak duruyor.  

Toplu olarak 1945 yılında büyük bir ihtiras ve iyimserlik içinde belirlenmiş olan hedeflere sanki 
bugün için her zamankinden uzakmışız gibi geliyor. Ama, barış dolu bir gelecek için çalışma arzu-
sunu kaybetmemiş, sadece hükümetler nezdinde değil, ama onların ve birbirlerinin yanında olan  
insanlar oldukça, ümidimiz de kırılmıyor. Bugün için Rotary Barış Bursiyerleri gibi barışa odaklı 
programlar ve hizmet konularımızın her biri sayesinde, Rotary barış konusunda gerçek ve kalıcı bir 
etki yapabilecek en iyi pozisyona gelmiş durumdadır. Su, sanitasyon, sağlık, eğitim ve ekonomik 
kalkınma ve ihtilaf yaratabilecek konuların karmaşık etkileşiminin yarattığı sorunları çözebilir ya 
da engelleyebiliriz. Bu alanlardaki hizmetlerimizi en iyi şekilde kullanmak ve etkimizi barış konu-
sunda azamiye yükseltmek için, bu etkileşimleri anlamak ve hizmetlerimizi ona göre planlamamız 
bir zarurettir

Bu sebeplerden ötürü, Şubat ve Haziran aylarında Kanada, Lübnan, İngiltere, Avustralya, İtalya 
ve Amerika Birleşik Devletlerinde altı tane “Barış Konferansı” düzenledik. Bu konferanslar barışa 
değil barışın inşasına odaklanacaklardır. Rotary kulüplerimiz ve bölgelerimizin hizmetleriyle na-
sıl barış oluşturabileceklerini paylaşacağız. Konferanslardan beş tanesi barış ve bir odak alanımızla 
olan ilişkiyi açıklığa kavuşturacaktır. Vancouver’deki ilk konferansta barış ve biz Rotaryenler için 
büyük bir kaygı konusu olan “çevresel sürdürülebilirlik” arasındaki bağlantıyı irdeleyeceğiz. Bu konfe-
ransların gündem maddelerini “www.rotary.org/presidential-conferences” bağlantısından inceleyebilir 
ve kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Hedefler çok basit: Rotaryenlerin hizmetleri kanalıyla barışı geliştirebilecek yeni yöntemler bul-
mak, uzmanlardan bilgi almak ve barışı inşa etmek için yeteneklerimizi güçlendirmek. Bu konfe-
ransların bizleri daha barışçı bir dünya yolunda Rotary kanalıyla 
farklılık yaratarak önemli bir adım atmamızı sağlayacağını ümit 
ediyor ve inanıyorum. 

 

IAN H.S. RISELEY
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Birkaç ay 
önce “Vakıf 
Mütevellileri 

ne yapar?” sorusunu 
gündeme getirmiştim. 
Kritik görevlerimizden 
birisinin dinlemek oldu-
ğunu da belirtmiştim. 

Vakıf ayı olan Kasım’da size hacimli anlatımlarınız olduğunu ve bun-
ları dinlediğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

Yakın zaman önce maalesef kaybettiğimiz Gelecek Dönem UR 
Başkanı Sam Owori, Rotary’de “farklılık yaratmak için inanılmaz 
bir tutku” gördüğünü ve bu heyecan ve gururu kullanarak her pro-
jenin barış ve refahın bir parçası olmasını sağlamayı düşündüğünü 
belirtmişti.   

Mektuplarınız, raporlarınız ve harika hikayelerinizden gördüğüm 
kadarıyla sizler de Sam’in, Rotaryenlerin beraberce çalışarak dünya-
da, toplumlarımızda ve kendimizde sürdürülebilir değişim yaratabi-
leceğimiz  bu dünya vizyonunu paylaştığınızı biliyoruz. Geçtiğimiz 
yıl başlatılan küresel ve bölge bağışlarında artış gerçekleşti. Aynı 
zamanda Barış Bursiyerleri müracaatları da rekor seviyeye çıktı. 
“Eylem Bireyleri” (People of action) olarak yaptığınız toplam bağış-
larda da önemli artışlar gerçekleşti. Bunu sağlayan Rotary kulüp ve 
bölgelerine sürekliliğimizi sağladıkları için teşekkür ederiz.

Fon Yaratma Profesyonelleri Derneği’nin (AFP) Uluslararası 
Konvansiyonunda “Dünyanın Önde Gelen Vakıfları” arasında kabul 
edilmemiz, sizlerin çalışmalarının bir sonucudur. AFP Komitesinin 
jüri üyeleri Rotary’nin seçilmesinin en önemli nedeninin çocuk felci-
ni yok etme kampanyasındaki girişimi olduğunu belirttiler. 

Vakıf benefaktörlerine, Bequest Derneği üyelerinde ve her sevi-
yedeki Büyük Bağışçılara teşekkürler! Gelecek için mali istikrarımızı 
inşa etmektesiniz. Bağış fonumuz sizin inancınız ve Vakfın program-
larının sürekli gelişmesi sayesinde büyümeye devam ediyor. Bağış 
Fonumuzun “2025’te 2025” girişimi yolunda ilerliyoruz. 2025 yılına 
geldiğimizde 2.025 milyar dolarlık toplam taahhüt ve barış hedefine 
ulaşacağız.

Bir Rotaryenden diğerine, kalbimden sizinkine, yıllara yayılan 
çalışmalarınız ve başarılarınız için lütfen kişisel teşekkürlerimi kabul 
edin. Rotary’de anahtar liderlik konumunda olmanın imtiyazların-
dan biri de sizler gibi tutkulu ve özverili Rotaryen dostlardan öğren-
meye devam etme imkanını yakalamış olmaktır. Rotary Vakfı Ayını 
hep beraber kutlayalım. Teşekkürler, teşekkürler. 

Bu ay partnerliklerin amacı ve gücüne odaklanaca-
ğım. Rotary’nin her seviyesinde tarihsel bir ortak 
girişim yatar. Rotary Vakfı programları, projeleri ve 

bağışlarında üyeden üyeye, kulüpten kulübe, bölgeden böl-
geye, bunu görebiliriz.  Ne kadar güçlü olarak sürdüğünü de. 

Ama sadece son bir kaç on yıldır Rotary dışındaki orga-
nizasyonlarla partner olma konusunda önem vermeye baş-
ladık. Bu yaklaşımın ortak bir hedef için uzmanlıklarını 
kullanan bir çok kurumun biraraya geldiği “Küresel Çocuk 
Felci Yoketme Girişimi”ne yol açtığı konusunda hepimiz 
hemfikiriz diye düşünüyorum.  Bu kamu ve özel sektörün 
sağlık girişimi sonucu insanlık tarihinda ikinci kez bir bulaşıcı 
hastalık yokedilmiş olacak. 

Basit anlatımıyla, partnerler ortak hedefleri geliştirmek 
için beraber hareket etmeye karar veriyorlar. Böyle davra-
narak tek bir kurumun yapabileceğinden çok daha fazla-
sını yapılabiliyorlar. Artık, etkimizi maksimize edebilmek 
için Rotary’nin sadece kendi organizasyonu içinde değil, 
Rotary’nin dışında da yaratıcı partnerlikler oluşturulması 
gerektiğini anlıyoruz.

İkinci büyük ortak girişimimiz “Rotary Barış Merkezleri” 
programı oldu. On yıldan biraz uzun bir sürede, barış mer-
kezlerimizde 1.100’den fazla kişiyi yetiştirdik. Bu program 
kanalıyla, Rotary Barış Bursiyerleri kendi toplumlarında ve 
küresel ortamda liderlik ve katalist olma yeteneklerini geliş-
tiriyorlar.

UR Direktörleri ve Vakıf mütevellilerinden oluşan 
“Partnerlik Ortak Komitesi” sayesinde Rotary’nin  partner-
lerinin sayısı artıyor. “Rotary.org” sitesindeki “Partners” sek-
mesinden geniş bilgiye ulaşabilirsiniz. Lütfen bir kaç dakika-
nızı ayırıp inceleyin. Sayfanın sonuna kadar inip partnerleri 
ve kendi kulüp ve bölgenizin nasıl katılabileceğini öğrenin.

2018 yaklaşırken ve “Yeni Yıl Kararlarımızı” belirlerken 
partnerlerimizle yapabileceğimiz hizmet fırsatları konusunu 
büyük olarak düşünelim. 

2018 yılını Rotary’nin imkanlarının avantajının kullanıldı-
ğı bir yıl yapalım ve ortaklıkların gücünün ne kadar üretken 
ve verimli olabileceğini görelim.

Hepinize iyi bir “Yeni Yıl” dilerim.

VAKIF PENCERESİNDEN

Paul A. Netzel
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Vakıf Ayını 
beraberce 
kutlayalım

Partnerlerle etki ve 
gücümüzü arttıralım



Enter The Rotarian’s annual 
photo contest and show us the 
world through Rotarians’ eyes. 

Submit your photos through 
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Rotary dünyasından projeler

GÖZLEM

Dünyadan Özetler

O zamandan beri, 3450. Bölgede 
200’den fazla Rotaryen, sistemlerin 
kurulmasında çalışmış, bu girişime 
de 100 kulüp ve 13 bölge katkıda 
bulunmuş. Bölge Guvernörü Hing 
Wang Fung, projede en önemli 
konunun, okul çalışanlarının sistemin 
bakımı ve izlenmesi konusunda yeterli 
eğitimi almalarını sağlayabilmek için 
eğitimciler ve hükümet yetkililerinin 
işbirliğini sağlamak olduğunu belirtiyor. 
Yazan: BRAD WEBBER

1 ] ÇİN
Çin’in çevre sorunlarının ciddi boyutlarda 
olduğu, kömür madenlerinin merkezi 
sayılan Shaanxi Eyaletinin Weinan şehrinde 
içme suyunun kirli olduğu konusu bilinen 
problemlerden biri idi. Hong Kong, Macau, 
Moğolistan ve Çin’in Guangdong eyaletini 
kapsayan 3450. Bölge, 94 okulda pasif 
mambran fi ltresi yerleştirerek 300.000 
çocuğun içme suyuna kavuşmasını 
sağladı. Bölge Avustralya’nın sivil toplum 
kuruluşlarıyla ortaklığını geliştirerek 
önümüzdeki yıl fi ltre takılan okul sayısını ikiye 
katlamayı planlıyor. 
Skyhydrant adı verilen bu fi ltreler, Skyjuice 
Vakfı tarafından Rotaryenlere özel indirim ile 
tanesi 2.000 dolardan sağlanıyor ve elektrik 
ihtiyacı olmadan temiz ve kimyasallardan 
arındırılmış su oluşturuyor. Toplam 350.000 
dolarlık girişim 2011 yılında Bölge guvernörü 
olan David Harilela tarafından bir pilot 
proje olarak Xi’an da bulunan dört okulda 
başlatılmış idi. 

Çin hükümeti, 
yeraltı sularının 
%60’ını ve yer 
üstü sularının 
üçte birinin 
insanla temasının 
tehlikeli 
olduğunu açıkladı

3
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3 ] GUATEMALA
Kanada’nın 5550. Bölgesi tarafından başlatılan 
Dalga Etkisi Programı (Ripple Eff ect Program) 
1999 yılından beri Guatemela’nın kırsal 
bölgelerindeki 80 okulun tefrişi ve yüzlerce 
talebeye burs için yaklaşık 2.4 milyon dolar yatırım 
yaptı. Quetzaltenango Rotary Kulübü, Ontario’nun 
Kenora Rotary Kulübü ile anlaşarak Llanos de 
la Cruz okulunda bir bilgisayar laboratuvarı 
ve altı sınıf inşa ett i. Kanada’nın Manitoba ve 
Sasketchewan Eyaletlerini ve Ontario’nun bir 
kısmını kapsayan 5550. Bölge  60.000 dolarlık 
bu girişim için fon temin ett i. Quetzaltenango 
Rotaryenleri de inşaatı denetlediler ve malzeme ve 
ayni destek yardımında bulundular.

2 ] İSVEÇ
2015 yılının Ekim ayında yüzlerce Suriyeli mülteci İsveç’in Hultsfred kasabasına geldiklerinde, 
şehrin Rotaryenleri yeni gelenlere yardım etmek için harekete geçtiler. Kasaba sakinleri, Rotary 
Kulübü Hultsfred’in başkanı Brita Freudenthal, bir çoğu T-Şört ve kısa pantalon ile gelmiş olan 
mültecilerin durumundan etkilenmişlerdi. Freudenthal, “mültecilerin  ilk geldikleri gün hiç bir 
hazırlığımızın olmadığının farkına vardık” diyor. Kış yeni yeni başlamaktaydı. Kulüp üyeleri çoraplar 
ve eldivenler ördüler, çok sayıda süeter topladılar ve ayakkabı temin ett iler. Kulübün üyeleri 
ilk olarak Suriyelilere yayaların uyması gereken kuralları anlatarak güvenliklerini sağladılar. 
Freudenthal, Cordon-Bleu tarafından yetiştirilmiş hamur işi ustası kızının da haftada iki gün 
Suriyeli kadınlara bu konuda ders verdiğini söyledi. Hayatında daha önce hiç pasta yapmamış olan 
kadınlardan biri şu an pasta şefi olarak bir yerde çalışıyor. 

İsveç’e 2015 yılında 
rekor sayıda 163.000 
kişi iltica talebinde 
bulundu. Bunların üçte 
biri Suriyeli idi.

2

5 ]MALAWI
2015 yılında Malawa’nin Sağlık Bakanı, ülkede yaşayan 17 
milyon kişiye karşılık sadece 10 aktif dişçi olduğunu açıkladı. 
Dolayısıyla ücretsiz diş bakımı önerisinin de büyük ilgi 
görmesi pek sürpriz olmadı denebilir. Ülkenin Başkentindeki 
Lilongwe Rotary Kulübü ve Kamuzu Central Hastanesinin 
girişimiyle 5 gün içinde 1.000’den fazla Malavili’nin diş 
bakımları yapıldı. Bir golf turnuvasından elde edilen parayla 
Rotaryenler gerekli ilaçları ve diş sağlığı ile ilgili malzemeleri 
temin ett iler ve 30 dişçiye ve diğer tıbbi profesyoneller, 
gönüllülere yardımcı olarak hastalara diş bakımı setleri 
dağıtt ılar.

4 ]FİLİPİNLER
7-8 Kasım 2013’te Filipinleri vuran süper tayfun, tarihteki en güçlü siklonlardan 
biri idi. Fırtına binlerce kişinin ölümüne sebep oldu ve milyonlarca kişi işsiz 
kaldı. Ülkedeki Rotaryenler UR Direktör adayı Guiller Tumangan’ın liderliğinde 
birkaç gün içinde kâr amacı gütmeyen “Rotary Filipin Bölgeleri için Yardım ve 
Destek Birliği”ni kurdular. Rotaryenler okulların inşasına odaklandılar ve Eğitim 
Bakanlığı ile beraber çalışarak “Bir Okul Evlat Edinin” projesini başlatt ılar. Takip 
eden üç yıl içinde 600.000 dolarlık bir harcama ile 12.251 talebenin okuduğu 142 
sınıfın tamiri yapıldı veya inşa edildi.
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2017 
yılının başından 
beri görülen çocuk 
felci vakaları topla-
mının 12 olduğu-
nun konfirme edil-

mesini, bir zamanlar yüzbinlerce çocuğun felç geçirmesine 
neden olan ve aşı ile önlenebilecek olan bu hastalığın so-
nuna çok yaklaşıldığının bir göstergesi olarak kabul ede-
biliriz. 

Bu tarihi gelişimi tanıtabilmek için dünya genelinde 
Rotary kulüpleri 24 Ekim’de “Dünya Çocuk Felci Günü” 
aktivitesinin 5.sini gerçekleştirdiler.

Bu yılki kutlamalar Bill & Melinda Gates Vakfının 
Seattle’da bulunan merkezinde Rotary’nin de ev sahipliği 
yaptığı organizasyon kapsamında yapıldı. Programda ço-
cuk felci ile olan mücadelenin küresel bakış açısı ile geliş-
mesi, bir çok misafir konuşmacı, ünlü şahsiyetler ve kamu 
sağlığı uzmanları tarafından gündeme getirildi. Seattle’da 
yapılan kutlamayı internet üzerinden “endpolio.org/worl-
dpolioday” bağlantısından izleyebilirsiniz.

Uluslararası Rotary’nin Polio Plus Komitesinin Baş-
kanı Micheal K. McGo-
vern, Rotary ve partner-
lerinin hastalığı yoket-
meye çok yakın olduk-
larını belirtiyor. “Dünya 
Çocuk Felci Günü” top-
lumda bu bilinci yarat-
mak için çok iyi bir fırsat 
olarak değerlendiriliyor.

Ancak politik karar-
lılık ve gerekli fonlama 
olmadan hastalığın geri 
dönüp bir çok ülkede ye-
niden çocukları etkileye-
bilmesi olasılık dahilin-
de gözüküyor. Bu amaçla 
Rotary aşılanma ve denetim faaliyetleri için 49.5 milyon 
dolar daha bağış yapma kararı aldı. Bu fonların bir kısmı 
halen çocuk felci virüsünün görüldüğü ülkelerdeki çalış-
maları desteklemek için kullanılacak. Bu para ise aşağıda-
ki listeye göre harcanacak:

Afganistan 9,32 milyon dolar, 
Pakistan 8,94 milyon dolar
Nijerya 7,71 milyon dolar 
Ayrıca 2.37 milyon dolar Çad, 4,5 milyon dolar De-

moktratik Kongo Cumhuriyeti, 961 bin dolar Gine, 1,62 
milyon dolar Somali, 3,77 milyon dolar Güney Sudan ve 
2,56 milyon dolar Sudan’da bu ülkelerdeki riskleri azalt-
mak için kullanılacak.

Bunun yanı sıra 7,74 milyon dolar da Afrika ve Doğu 
Akdeniz’deki gözlem faaliyetleri için harcanacak.

Mevcut dayanışmayı desteklemek ve risk bilincini ya-
ratmak amacıyla dünyanın bir çok ülkesindeki Rotary 
Kulüpleri 1.900’den fazla aktivite organize ettiler. Bunlar 
arasında dikkat çeken bazıları şöyle:

✔ Wisconsin eyaletinin Fond du Lac kasabasında ço-
cuk felci gününün canlı yayınını izleme partisi,

✔ Curitiba, Brezilya’da Rock ve Polio Müzik aktivitesi,
✔ Viljoenskroom, Güney Afrika’da, yerel iş yerlerine 

bağışlar için kumbaralar konulması,
✔ Kahire, Mısır’da mühendislik okul öğrencileri ile 

sokak çocukları “Umut Köyü Derneği” mensupları arasın-
da futbol maçı,

✔ Yoshiwara, Japon-
ya’da fon yaratmak için 
organize edilen golf tur-
nuvası.

UR Polio Plus Komi-
tesi Başkanı McGovern, 
Dünya çocuklarını ço-
cuk felcinden korumak 
için, hükümetler ve ba-
ğışçıların gerek endemik 
ülkelerde, gerekse de vi-
rüsten kurtulmuş olan 
ülkelerde kritik çalışma 
ve gözlemlere destek için 

taahhütlerini muhakkak 
yerine getirmeleri gerektiğini belirtiyor. Rotary önümüz-
deki üç yıl için bu amaçla 150 milyon dolar katkıda bulu-
nacak. Bu rakama Bill & Melinda Gates Vakfı 2’ye 1 ora-
nında katkı yaparak toplam rakamı 450 milyon dolara çı-
karacak. Bu para ise aşılama ve gözlem için harcanacak. 

Çocuk Felcinde sona doğru
Dünya genelinde Rotary Kulüpleri 24 Ekim’de “Dünya Çocuk Felci Günü” 

aktivitesinin 5.sini gerçekleştirdiler.

Fildişi Sahilinin Azuretti kasabasında Ulusal Aşılama Günlerinden bir görüntü. 
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EEMA (Europe-Eastern 
M e d i t e r a n n e -

an-Africa); 1920’lerde bir avuç Av-
rupa ülkesinin çabalarıyla başlayan 
Uluslararası Rotary Gençlik Deği-
şim Programının temel taşlarından 
biridir. 

İkinci Dünya savaşı ile birlikte 
kesintiye uğrayan U.R. Gençlik De-
ğişim Programı 1946 yılında tekrar 
başladı ve karşılıklı uzun dönem aka-
demik değişim 1950’li yıllarda popü-
laritesini arttırarak bugünün Uzun 
Dönem Gençlik Değişim Progra-
mının ilk nüvesini oluşturdu. 1972 
yılında UR Yönetim  Kurulu aldığı 
kararla Gençlik Değişim Programı-
nı tüm dünyadaki Rotary Kulüpleri-
ne yararlı, değerli ve uygulanması ge-
reken uluslararası bir aktivite olarak 
önermeye karar verdi. 

EEMA’nın misyonu kısaca “Genç-
lerin değişim deneyimlerinin geliştiril-
mesi için; EEMA Bölgesi ve tüm dün-

yadaki Rotaryenlerin bir araya gelmesi-
ni sağlayarak; bilgilerini paylaşmaları, 
değişim programlarından kaynaklanan 
sorunları görüşmek ve Gençlik Deği-
şim programının geliştirilmesi ve yeni 
imkanlar yaratılması amacı ile, Rotary 
Gençlik Değişim programına da katkı-
da bulunmak üzere yıllık bir konferans 
düzenleyerek; ülkeler arası işbirliği ve 
dostluğun gelişimine katkıda bulun-
mak” şeklinde özetlenebilir. 

EEMA (Europe, Eastern 
Mediterranean, Africa) 
Uluslararası Rotary Gençlik 
Değişim Programının temel 
taşlarından biridir.

EEMA; Uluslarası Rotary’nin 
11 ve 20. zonlarında yer alan ülke-

leri kapsar. Kısacaca, EEMA Bölge-
si Portekiz’den Afganistan’a; Güney 
Afrika’dan İzlanda’ya kadar olan ül-
keleri, Avrupa ve Afrika kıtalarının 
tamamı ile Asya kıtasının  büyük bir 
kısmını kapsamaktadır. Bu ülkelerin 
Gençlik Değişim Komiteleri Ulus-
lararası Rotary’nin denetimine tabi-
dir ve değişim yapabilmek için U.R.
den sertifikasyon almak zorundadır. 
EEMA bölgesinde şu an itibariyle 32 
ülkeden toplam 88 bölge sertifikas-
yon alabilmiştir.  

Bugün itibariyle her yıl 9.000 
civarında genç Rotary’nin “Genç-
lik Değişim Programları” aracılığı ile  
80’den fazla ülkeye seyahat ediyorlar. 
Bu program sayesinde gençler, hayat 
boyu sürecek liderlik becerilerini ge-
liştiriyor; yeni bir lisan ve kültürü 
öğreniyor, dünyanın her köşesinden 
gençler ile yaşam boyu sürecek dost-
luklar kurarak dünya vatandaşı olma 
yolunda emin adımlar ile yürüyorlar.

65. EEMA Konferansı Polonya’da yapıldı
Serdar Kelahmet 
İskenderun R.K.
2016-18 EEMA Başkanı
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U.R.nin Gençlik Değişim Prog-
ramlarının, Rotary’nin birincil he-
deflerinden olan barışa katkısı yad-
sınamaz. Gençler aracılığı ile dünya 
barışı sağlam temellere dayanacaktır. 
Bu düşünceden hareketle;

 65. EEMA Konferansı 08-10 Ey-
lül 2017 tarihleri arasında “PEACE, 
RESPONSIBILITY, LEADERS-
HIP” (Barış, Sorumluluk, Liderlik) 
sloganı ile Polonya’nın başkenti Var-
şova’da gerçekleştirildi. 

Bu konferansın ülkemiz Türki-
ye için önemli bir özelliği vardı. Ro-
tary çatısı altında 65 yıllık bir kuru-
luş olan EEMA’da ilk defa bir Türk 
Rotaryen başkan sıfatı ile kürsüde idi 
oturumları idare etti. 2014 yılında 

Oslo/Norveçte yapılan 62. EEMA 
Konferansında yapılan seçim ile;  
U.R. 2430 Bölge İskenderun Rotary 
Kulübü üyesi Serdar Kelahmet ola-
rak 2016-2018 dönemi için EEMA 
Başkanlığına seçildim ve 65. EEMA 
Konferansı başkanlık dönemimin ilk 
konferansı olarak gerçekleşti.

EEMA başkanları üye ülke tem-
silcilerinin EEMA konferansında 
yaptıkları gizli oylama ile seçilir. Se-
çilen Rotaryen 2 yıl Asbaşkanlık, 2 
yıl başkanlık ve 2 yıl geçmiş dönem 
başkanlığı olmak üzere toplam 6 yıl 
görev yapar; görev süresi içerisinde 
Rotary Konvansiyonu ve diğer ulus-
lararası konferanslarda EEMA ülke-
lerini temsil eder. 

EEMA, Uluslararası Rotary’nin 
içerisinde 65 yıllık bir geçmişe sahip 
ve EEMA Konferansı her yıl başka 
bir ülkede yapılmaktadır. Konferan-
sın yapılacağı ülke EEMA genel ku-
rulunda yapılan oylama ile seçilir. 
U.R. 2430 Bölge olarak 2012 yılında 
Budapeşte’de yapılan EEMA Konfe-
ransında aday olduk ve 2015 EEMA 
Konferansını ülkemizde düzenleme-
ye hak kazandık. 04-07 Eylül 2015 
tarihleri arasında muhteşem bir or-
ganizasyon ekibi ile Antalya’da ger-
çekleştirdiğimiz 63. EEMA Konfe-
ransında ev sahibi ülke Türkiye yö-
nünden konferans organizasyon baş-
kanı; uluslararası açıdan ise EEMA 
Asbaşkanı sıfatı ile yer almak benim 

Polonya’nın Varşova Kentinde yapılan 65. EEMA Konferansının açılış oturumunda Polonya’nın ilk Cumhurbaşkanı, Nobel Barış Ödülü 
sahibi Lech Walesa Gençlik ve Barış üzerine bir konuşma yaptı. Walesa’ya teşekkür plaketi verildi. (Solda) 1997-2000 Dönemi EEMA 

Başkanı Werner Keller’e 83 yaşında sürpriz bir plaket takdim edildi. (Sağda)

EEMA Başkanı Serdar Kelahmet açılış oturumunda EEMA Bayrağını taşırken (üstte). 
İskenderun Rotary Kulübü üyesi Kelahmet konuşmasını yaparken. (yanda)
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için büyük bir onurdu.
65. EEMA Konferansı birçok açıdan hafızalardan si-

linmeyecek; ancak büyük bir keyifle dile getirmek zorun-
dayım ki dünyanın dört bir tarafındaki Rotaryen dost-
larımız 2015 yılında Antalya’da gerçekleştirdiğimiz 63. 
EEMA konferansının tüm zamanların en iyilerinden biri 
olduğunu da dillerinden düşürmüyorlar.

Uluslarası Rotary çatısı altında EEMA‘nın başarıları-
nın görülmesi üzerine  Latin Amerika ve Kuzey Ameri-
ka’da benzer oluşumlar gelişme göstermeye başlamıştır. 
Bu çerçevede ortaya çıkan,  Breziya ve çevresindeki ülkele-
ri kapsayan ABIJ (Associação Brasileira de Intercâmbio de 
Jovens) henüz 8 yıllık bir geçmişe; NAYEN(North Ame-
rican Youth Exchange Network) ise 16 yıllık bir geçmişe 
sahip.

65 yıllık bir kuruluş olan EEMA’da ilk kez bir 
Türk Rotaryen başkan sıfatı ile oturumları 
idare etti. İskenderun Rotary Kulübü üyesi 
Serdar Kelahmet, 2016 - 2018 dönemi 
Başkanı sıfatıyla bu görevi üstlendi.

İkinci Dünya savaşında ve sonrasında  önemli acılara 
sahne olan bir şehir, Varşova’da gerçekleştirdiğimiz 65. 
EEMA Konferansına 35 ülkeden 302 Rotaryen katıldı. 
Açılış oturumunda dünya tarihini değiştiren karizmatik 
bir lider konuğumuzdu; Gençlik ve Barış üzerine bir ko-
nuşma yapan Nobel Barış ödülü sahibi ve özgür Polon-
ya’nın ilk Cumhurbaşkanı Sayın Lech Walesa konferansa 
ayrı bir anlam kazandırdı. 

1980 yılında Gdansk tersanesinde Sayın Lech Wale-
sa’nın liderliğinde başlayıp dünyamızın siyasi tarihini de-
ğiştiren dayanışma ve devrimin; domino etkisi yaratarak 
Sovyet Bloğunun dağılmasına yol açtığı hafızalarımızda 

taze anılar olarak hala yerini koruyor. İşte böyle bir lider 
ile aynı sahneyi paylaşıp onu misafir etme onurunu bana 
yaşatan Rotary’e büyük bir borcum olduğunu düşüyorum. 
Bu borcumu da EEMA başkanı sıfatı ile Gençlik Değişim 
programını bulunduğu yerden daha ileriye taşımakla bir 
nebze de olsa ödemeye başlayabildiğimi düşünüyorum.

Uluslararası Rotary’nin  65. EEMA Konferansına ilgisi 
en üst düzeyde idi ve U.R. Başkanı konferansta en üst dü-
zeyde temsil edildi. 

U.R. 2016-2018 Direktörlerinden ve aynı zamanda 

Dünya Gençlik Değişim Ekibi (Solda) .M. Lin(Taiwan),S.McEachan(Avustralya)-  Başkanlar, M.L.Ferraira(Brezilya), Paul Reagan 
(ABD),Serdar  Kelahmet(Türkiye) UR Gençlik Değişim Başkanı Bruce Goldsen (ABD), Ekki Musick, Mikael Ahlberg. Fransa’nın Deauville 

Kentinde yapılacak olan EEMA 2019’un promosyonunu yapan ekip de sahnedeydi (sağda) EEMA Bayrağı Fransa’ya teslim edildi. (üstte)

65. EEMA Konferansında en büyük teşekkür plaketi Anıttepe 
Rotary Kulübünden Orhan Uludağ’a verildi. 
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U.R. 2017-2018 Saymanı Mikael Ahlberg ve eşi Charlot-
te konferansımızın önemli konuklarındandı. Keza UR 
karargâhı Evanston’dan da önemli misafirlerimiz vardı. 
Sevgili dostlarımız RI Senior Specialist Youth Exchan-
ge/Youth Protection  Lidnsay Griswold ve RI Specialist 
Youth Exchange Carissa Coons deneyimlerini bizlerle 
paylaştılar. Bununla birlikte dünyanın değişik köşelerin-
den birçok geçmiş dönem direktörü ve gelecek dönem di-
rektörü ile guvernörler de konferansımızı onurlandırdılar.

EEMA konferanslarının en önemli özelliklerinden bi-
risi toplantıların tamamen  interaktif olmasıdır. Bu yıl bir 
adım daha ileriye giderek değişik bir teknik ile 1 Round 
Table,1 Konferans, 5 Open Forum ve 4 Workshop şeklin-
de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda konu başlıkları şu 
şekilde idi.

Round Table : 
What are the goals of Youth Exchange (Gençlik Değişimin he-

defleri nelerdir)
Konferans : 
Cultural Differences (Kültürel Farklılıklar). Sunan: Dennis 

White Ph.D.
Open Forums : 
1- The first STEP to discover a New World (Kısa Dönem Gençlik 

Değişim)
2- YEAH-Youth Exchange Administration Hub ( Gençlik Deği-

şimde İletişim)
3- Crisis Management (Kriz Yönetimi)
4- Introverts-Extroverts (İçine kapanıklar - Dışa dönükler)
5-Why is the Youth Exchange Important (Gençlik Değişim ne-

den  önemlidir)
Workshops : 
1- Peace and Youth Exchange (Barış ve Gençlik Değişim)
2- Responsibility and Youth Exchange  (Sorumluluk  ve Gençlik 

Değişim)      
3- Leadership and Youth Exchange (Liderlik ve Gençlik Deği-

şim)
4- Service and Youth Exchange (Hizmet ve Gençlik Değişim)
Yoğun bir konferans programının ardından yapılan şe-

hir turu ve Polonyalı ünlü besteci Chopin’in eserlerinden 
oluşan bir seçkiyi, müzik uzmanları tarafından geleceğin 
büyük sanatçıları olarak seçilen özel yetenekli gençlerden 
dinlemek Rotaryen dostlarımızı oldukça memnun etti. 
Üstelik bu konser tarihi bir salonda  ve sadece Rotaryenler 
onuruna düzenlendi.

65. EEMA Konferansını başarı ile bitirmenin ardın-
dan çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor. Tüm Rotar-
yen dostlarımızı bu güzel programa katılmaya davet edi-
yoruz.

66. EEMA Konferansı 14-17 Eylül 2018 tarihleri ara-
sında Fransa’da Deauville/Normandy‘de gerçekleştirile-

cek ve 2018 konferansının  sonunda EEMA Başkanlığını 
Sevgili Asbaşkanım Jakob Volther’e devredeceğim. Ancak 
EEMA’da süreklilik esastır.

2019’da Valencia/İspanya’da yapılacak olan 67. EEMA 
Konferansı; 2020’de Maasricht/ Hollanda’da  yapılacak 
olan 68.EEMA Konferansı için tüm ekip elbirliği ve uyum 
içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. 

Bu noktada bir Rotaryen dostuma özel olarak teşek-
kür etmek istiyorum; Sevgili Dostum Orhan Uludağ ile 
EEMA çatısı altında yıllardan bu yana birlikte omuz omu-
za çalıştık ve halihazırda da çalışmaya  devam ediyoruz. 
Sevgili Orhan Uludağ ile yıllardır ülkemizi büyük bir 
onur ile temsil ediyoruz. Örnek bir Rotaryen olan Sevgili 
Orhan Uludağ’a ve her zaman manevi desteklerini esirge-
meyen gerçek Rotaryen dostlarıma teşekkürlerimi sunu-
yorum.

Bizler Rotary’de kendinden önce hizmet etmek için 
yer aldık; içerisinde bulunduğumuz Rotary döneminde de  
“Rotary Fark Yaratır” düsturu ile hizmete devam ediyoruz.

Oscar Wilde’ın dediği gibi “Bir dostun üzüntüsünü her-
kes paylaşabilir. Ama bir dostun başarılarına içtenlikle sevin-
mek büyük bir ruh hasleti gerektirir.”

Tüm dostlarımızın başarılarının daim olması dileğiyle. 

Lech Walesa ve Gençlik Değişim Öğrencileri (üstte). Müzik 
uzmanları tarafından geleceğin büyük sanatçıları olarak seçilen 
özel yetenekli gençler, Chopin’in eserlerinden oluşan bir seçkiyi 

EEMA’ya katılanlara sundular. (altta)
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Cenevre’de League of 
Nations için inşa edilen 
Palais des Nations in-
sanlığın barış için umu-

dunun sembolü olması nedeniyle bu 
yıl 11 Kasım’da “Birleşmiş Milletler’de 
Rotary Günü” için ideal bir mekan 
oldu. 

Bu yılın teması “Barış : Farklılık 
Yaratmak” ile ilgili, sürdürülebilir-
lik ve barış üzerine aktivitelerin yanı 
sıra, genç liderler için eğitim, bilim ve 
barış  üzerine atölyeler düzenlendi. 

Aktiviteye katılan ve tartışma 
gruplarında yer alan liderler arasında 
UR Başkanı Ian H.S. Risely, Rotary 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Paul 
A. Netzel, Uluslararası Rotary’nin 
Cenevre’de Birleşmiş Milletler nez-
dindeki temsilcileri Walter B. Gyger 
ve Claudine Wyssa ve “Barış için Ne-
siller” başkanı Dr. Mohammed Ara-
biat yer aldılar.

“Barış Şampiyonları” olmaya hak 
kazanan altı kişi - Eylem Bireyleri -  
Uluslararası Rotary Genel Sekreteri 
John Hewko tarafın-
dan takdim edildi. 

Jean Best, Kirk-
cudbright Rotary Ku-
lübü, İskoçya,

Taylor (Steven-
son) Cass Talbott, 
Rotary Barış Bursiye-
ri, Portland, Oregon, 
ABD,

Ann Frisch, Whi-
te Bear Lake Rotary 
Kulübü, Minnesota, 
ABD,

Safina Rahman, 
Dhaka Mahanagar Rotary Kulübü, 
Bangladeş,

Alejandro Reyes Lozano, Bogo-
tá Capital Rotary Kulübü, Colombia

Kiran Singh Sirah, Rotary Barış 
Bursiyeri, Tennessee, ABD.

Günün bir diğer sembolik olayı 
çocuk felci için bir lale fidanı ekimi 
ve çocuk felcindeki son durumu açık-
layan konuşmalar oldu. Rotary Tem-
silcileri Ağının dekanı pozisyonun-
daki eski Uluslararası Rotary Genel 
Sekreteri Edwin Futa da kapanış ko-
nuşmasını yaptı. 

Barış ortaklığı
Birleşmiş Milletler Rotary Günü 

Cenevre Barış Haftası’nın başlama-

sıyla zirve yaptı. Cenevre Barış Haf-
tasının organizatörleri arasında kü-

resel bir düşünce tankı (think tank) 
olan ve veri tabanlı araştırmalar ile 
barışın analizini yapıp ekonomik de-
ğerini ölçme çalışmaları yapan  Eko-
nomi ve Barış Enstitüsü de yer alıyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında Enstitü 
ve Rotary stratejik bir ortaklık yap-
tıklarını açıklayarak organizasyon-
larının güçlerini birleştireceklerini 
açıklamışlar ve ampirik araştırma ve 
toplumsal ilişkileri kullanarak bun-
ları ihtilafların çözümüne odakla-
mak ve barışa ulaşmak için kullana-
caklarını ifade etmişlerdi.

Rotary gününden önce 8 Ka-
sım’da Enstitü Ce-
nevre Barış Haftası 
kapsamında Cenevre 
Güvenlik Politikaları 
Merkezinde bir otu-
rum paneli düzenledi. 
Maison de la Paix’de 
(Barış Evi) düzenle-
nen ve “Daha İyi Ön-
lem için Kanıt Oluştur-
mak” başlığını taşıyan 
panelde araştırma çer-
çevesinde ihtilafların 
önlenmesi ve barış ya-
pısını sağlayan metod-

ların sistematik değerlendirmesi ya-
pıldı.   

Birleşmiş Milletler’de Rotary günü 11 Kasım’da 
organizasyonun Cenevre’deki merkezinde kutlandı
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Her sene kutlanan ve 
Birleşmiş Milletler’le 
bağımızın kutlandığı 
gün olan BM Rotary 

Günü bu sene ilk kez Cenevre’de ya-
pıldı. UR Eski Genel Sekreteri Ed 
Futa ile yaptığımız sohbette 87 ülke-
den 1400 katılımcının çok mutluluk 
verici olmasını ve yine New York’ta 
olmaması ile katılımın daha uluslara-
rası yoğunlukta sağlanmasını değer-
lendirdik. 10-11 Kasım 2017 tarih-
lerinde 2440. Bölgeden GDG Reha 
Akın ve GDB Mithat Sucuoğlu ile 
beraber Türk Rotary’sini bu organi-
zasyonda temsil etme fırsatı bulduk. 

Etkinlikler öncesi, diğer Rotar-
yenlerle kaldığımız otelde Çocuk 
Felciyle Mücadelemizin en önem-
li neferlerinden Ann Lee Hussey ve 
Kanadalı Rotaryenlerle buluştuk. 
Cenevre’ye Nijerya ziyaretlerinden 
gelmişlerdi. Bize çocuk felci ile ilgi-
li son gelişmeleri ve izlenimlerini ak-
tardılar. Biz de Rotary ile boşa gurur 
duymadığımıza bir kez daha kanaat 
getirdik.

Etkinlikler 10 Kasım Günü 
WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ör-
gütü) Konferans Salonunda başla-
dı. İçinde bulunulan hafta Cenevre 
Barış Haftası olduğundan Rotary 
Günü Organizasyonunun ilk günü 
bu hafta programına dahil edilmişti. 

İlk olarak son derece başarılı ve 
ilginç bir seminer gerçekleştirildi. 
Konusu “Yapay Zeka’nın Anlaşmaz-
lıkların Önlenmesindeki Rolü: Kutup-
laştıracak mı yoksa Birleştirecek mi?” 
olan toplantıda beş değerli konuşma-
cı vardı. Özellikle “Yapay Zekayla il-
gili her duyduğunuza inanmayın” baş-
lıklı konuşmasıyla Dr. Marc-Oliver 
Gewaltig ilginçti. Daha sonra 30 ka-
dar katılımcıyla ana konu altında bir 
uygulama yapıldı. Yapay zekanın ku-

tuplaştıracağını düşünenler bir tara-
fa birleştireceğini düşünenler bir ta-
rafa toplandı. Moderatör yardımıy-
la herkes neden öyle düşündüğünü 
paylaşırken konuşmalardan etkilenip 
fikrini değiştirenler yerlerini değiş-
tirdiler. En sonunda herkes görüşü-
nü bildirdikten sonra 
genel bir değerlendir-
me yapıldı. Anlaşılan 
o ki kimse henüz tam 
olarak bu konuda karar 
vermiş değil.

Kısa bir dostluk 
arasından sonra UR 
Genel Sekreterimizin 
de konuşmacı olarak 
katıldığı “BM Sürdü-
rülebilir Kalkınma He-
deflerini Uygulayarak 
Sürdürülebilir Barış Ya-
ratma” konulu seminer 
vardı. John Hewko Ro-
tary’nin bu bağlamda 
ne durumda olduğunu 
çok çarpıcı örneklerle 

anlattı. Toplantının ardından tüm 
katılımcılar bol bol fotoğraf çekme ve 
kaynaşma fırsatı buldu. 

Yine kısa bir aradan sonra BM 
Rotary Günü’nün resmi açılışı için 
salona döndük. Organizasyon Ko-
mitesi Eş Başkanları ve BM Cenev-
re Ofisindeki Rotary Temsilcilerimiz 
Walter B. Gyger ve Claudine Wy-
ssa’nın idare ettiği programda sıra-
sıyla WIPO Genel Direktörü Fran-

GDB Fevzi TAVUS
2440. Bölge
Vakıf Gözetim/Denetim Komitesi 

BM Rotary Gününde Türk Rotary’si de temsil edildi

Birleşmiş Milletler Rotary Günü’nde Türk Rotary’si GDG Reha Akın, GDB Fevzi Tavus ve 
GDB Mithat Sucuoğlu tarafından temsil edildi.

UR Başkanı Ian Riseley, GDB Fevzi Tavus ve GDB Mithat 
Sucuoğlu ile Konferans arasında  görülüyor.
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cis Gurry, İsviçre Büyükelçisi Val-
entin Zellweger, Fransa Büyükelçi-
si Elisabeth Laurin, Cenevre Şehri 
Dışişleri Ofisi Başkanı Steve Ber-
nard, Cenevre Kantonu ve Cumhuri-
yeti Devlet Konseyi Başkanı François 
Longchamp ve UR Başkanımız Ian 
Riseley söz aldılar.

Açılışın konuk konuşmacısı ise 
“Mültecilerin Mevcut Durumu: Hükü-
metlere ve Sivil Topluma Bir Meydan 
Okuma” başlıklı konuşmasıyla Kana-
da Büyükelçisi Rosemary McCarney 
idi. Oldukça uzun sunumunda bize 
günümüzde mültecilerin durumuna 
ayrıntılı bir bakış gösterdi.

Ve bu kadar diplomatik konuş-
manın ardından ilk gün programının 
son kısmında Birleşmiş Milletler Or-
kestrası sahne aldı. Antoine Margu-

ler ve Martine Coppens tarafından 
2011 yılında kurulan orkestra, 27 
değişik ülkeden BM’de veya Cenev-
re’deki diğer uluslararası kurumlar-
da çalışan yetenekli ama profesyonel 
olmayan 70 müzisyenden oluşuyor. 

Hemen arkamızda bulunan UR 
Başkanımız Ian Riseley’ye de sesli 
bir gülme yaşatan Rotary Marşı ile 
başlayan konserde Brahms’ın 1 Nu-
maralı C Minör Senfonisi op. 84 ve 
Çaykovski’nin D Major Keman Kon-
çertosu op. 35 çalındı. Aynı zamanda 
sirk akrobatı da olan İsviçreli keman 
sanatçısı Guilaume Jacot’nun perfor-
mansı olağanüstüydü.

İkinci gün programı Birleşmiş 
Milletler Sarayında gerçekleşti. Sa-
bah kahvesinin ardından salonda 
yerlerimizi aldık. Ana salonda dün-
yanın her tarafından gelen Rotaryen-
lerle birarada olmak güzel bir ambi-
yans oluşturdu. Yine aynı sunucula-
rımızla güne son derece neşeli ve ke-
yifli başladık.

BM İnsan Hakları Yüksek Tem-
silcisi Kate Gilmore’un açılış konuş-
masının ardından BM Genel Sekre-
teri Antonio Guterres katılımcılara 
video mesajla seslendi. UR Başkanı-
mızın “Rotary Fark Yaratır” sunumu-
nun ardından VIP konuşmacı olarak 
“Generations for Peace” Başkanı Dr. 
Mohanned Al-Arabiat kürsüye çık-
tı. “Generations for Peace” Ürdün’de 

sürdürülebilir barış inşası üzerine 
kurulmuş küresel, lider bir sivil top-
lum örgütüdür ve dünyada en iyi 500 
STK içinde 34. sırada gösterilmekte-
dir. Başlıca çalışmaları genç kuşak-
ların barış konusunda inisiyatif kul-
lanmasına yöneliktir. Bu amaçla genç 
liderlerle anlaşmazlıkları spor, sanat, 
diyalog yollarıyla gidermeye çalış-
maktadırlar.

Yine bu organizasyon sayesinde 
Cenevre’nin Uluslararası Interact ve 
Rotaract Kulüplerinin Başkanlarını 
dinleme ve sonrasında sohbet etme 
imkanlarını bulduk. 

Sabah oturumunun son kısmın-
da John Hewko tarafından bize çok 
önemli altı misafir tanıtıldı. Bu kişi-
ler Rotary’nin Eylem Fertleri, Barışın 
Şampiyonlarıydı:

Jean Best, Ann Frisch, Safina 
Rahman, Alejandro-Reyes Lozano, 
Kiran Singh Sirah ve Taylor Cass 
Talbott.

Jean ödülünü barış 
ve anlaşmazlıkla-
rın çözümü üzeri-
ne müfredat hazır-
layıp dünyanın bir-
çok yerinde bu ko-
nuda gençlere 
eğitim verecek ve 

onları daha iyi yaşam koşullarına ha-
zırlayacak öğretmenler yetiştirmesi 
nedeniyle kazanmış. 

Safina’nın iki li-
derliği var. Birinci-
si Bangladeş’te sa-
hibi olduğu fabri-
kada 3000 çalışanı 
için ilk kez sağlık 
sigortası, tıbbi 
check-up, yemek 

arası gibi haklar vermiş, devamlı bir 
doktor istihdam etmiş. Ayrıca Gho-
rashai Lisesi’nde 2600 öğrenci için 
temiz su, hijyen, temel eğitim, mesle-
ki eğitim, hastalıkların önlenmesi, 
anlaşmazlıkların çözümü gibi ülke-
sinde çok az olan imkanlar sağlamış.

GDB Fevzi Tavus ve GDB Mithat Sucuoğlu BM Rotary Gününe katılan Gençlik değişim 
öğrencileriyle (üstte) Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Paul Netzel ile (altta)

K A S I M  -  A R A L I K  2 0 1 7  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 19



Alejandro ülkesi 
Kolombiya’da yıl-
larca süren iç sava-
şın bitmesinde rol 
aldığı gibi Güney 
Amerika’da birçok 
kadının barış ve 
anlaşmazlıkların 

çözümü konusunda liderliklerini 
yapmış ve eski gerillaların topluma 
kazandırılması için çalışmış.

Ann benim de 
üyesi olduğum Ba-
rış için Eylem Ro-
taryen Grubun-
dan. Kendisi Ro-
yary’ye “Silahsız Si-
vil Koruması” 
kavramını getirdi. 

BM ile beraber hazırladığı kılavuzla 
çatışma bölgelerinde sivillerin ko-
runması için eğitimler düzenledi. 

Kiran tam anla-
mıyla çılgın bir ba-
rış gönüllüsü. Bir 
Barış Merkezi bur-
siyeri olarak  Bü-
yük Britanya’da 
birçok faaliyette 
bulunduktan son-

ra başlattığı hikaye anlatma projesini 
bir merkeze dönüştürdü ve başkanlı-
ğını yaptığı,Tennessee’de kurulu Hi-
kaye Anlatma Merkezi’nde etnik ça-
tışma, çetecilik, mezhepçilik, yoksul-
luk ve insan hakları ihlalleri üzerine 
hikaye anlatma yoluyla çözümler arı-
yor.

Son olarak Taylor 
da Barış Merkezi 
bursiyeri. O da 
Hindistan’da eşiy-
le birlikte kullanıl-
mış bebek bezi gibi 
atıkların toplan-
ması ve uygun şe-

kilde atılması sayesinde toplumsal 
hijyen sağlanması üzerinde çalışmış 
ve bu konuda yasa çıkmasını sağla-
mış.

Öğleden sonra 3 ayrı salonda eş-
zamanlı çalıştay vardı. Birincisi “Sür-
dürülebilir Kalkınma, Barış, Haklar, 
iyi Olma”, ikincisi “İnsani Yardımla 
Sürdürülebilir Kalkınmayı Bribirine 
Bağlama: Anlaşmazlıkların Önlenme-
si için bir Yol” ve üçüncüsü ise sade-
ce 35 yaş altı liderler için “ “Eğitim/
Bilim, Barışa bir Patika”. Barış Ödülü 
sahipleri ve konusunda uzman ulus-
lararası kurum yöneticileri söz aldı-
lar.

Kapanış oturumunda çalıştayla-
rın raporlarının sunulmasının ardın-
dan WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 
Çocuk Felcine Son Direktörü Dr. 
Michel Zaffran bize çok değerli gün-
cel bilgilerle dolu çarpıcı bir sunum 
yaptı. Japonya Büyükelçisi Mitsuko 
Shino da çocuk felciyle mücadelede 
neler yapmalıyız üstünde durdu.

Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Paul 
A. Netzel bü-
yük tecrübesi 
ve sunum ye-
teneğiyle bize 
Rotary Vak-
fı’nın gerekli-
liğinden bah-
setti. Rotary 
Barış Ödülleri 

seremonisinden sonra Ed Futa, top-
lantıların genel bir değerlendirmesi 
ve teşekkürleriyle kapanışı yaptı. 

Bu organizasyona katılmamız-
la bir kazanımımız da 2420. Bölge-
den Interact GDB Deren Keskinka-
ya oldu. Organizasyonda görev alan 
Deren, Cenevre Uluslararası Rota-
ract Kulübü üyesi ve orada eczacılık 
okuyor. Kendisi bize kayıttan itiba-
ren her konuda yardımcı oldu, biz de 
kendisiyle gurur duyduk. Bölgesinde 
ilk Paul Harris Dostu interaktör ol-
ması da bizi ayrıca mutlu etti.

Son derece yoğun, dostluklarla 
dolu bu etkinliklerde biz de bulun-
maktan çok keyif aldık. Bu tip or-
ganizasyonlarda Türk Rotary’sinin 
sürekli temsil edilmesinin günümüz 
koşullarında son derece önemli oldu-
ğunu bir kez daha gördük. 

❑❑❑

UR Genel Sekreteri John Hewko sabah oturumunun son kısmında Rotary’de “Barışın 
Şampiyonları” olarak seçilen altı kişiyi tanıttı. Onlara ödüllerini Başkan Riseley ve 

Vakıf Başkanı Netzel takdim etti. Resimde ödül sahipleri  Jean Best, Ann Frisch, Safina 
Rahman, Alejandro-Reyes Lozano, Kiran Singh Sirah ve Taylor Cass Talbott birarada 

görülüyor.
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Danışma Kurulu toplantısı Alanya’da yapıldı 

Türk Rotary’sinin geçmiş 
dönem guvernörlerinden 
oluşan Ulusal Danışma 
Kurulu Toplantısı 17 Ka-

sım tarihinde Alanya Kaptan otelde 
yapıldı. 

35 Guvernör ve eşinin katıldığı, 
2430. Bölgenin organize ettiği top-
lantının başında Danışma Kuruluna 
katılan yeni üyeler tanıtıldı. Üç böl-
gemizin guvernörleri, 2420. Bölgeden 
Kaan Kobakoğlu, 2430. Bölgeden 
Serdar Ünlü ve 2440. Bölgeden Lütfi 
Demir bölgeleri hakkında kurul üye-
lerini bilgilendirdiler. GDG Malik 
Aviral de son gerçekleşen Zon Ensti-
tüsü ve ülkemizi ilgilendiren Zon ya-
pılarında yapılmaya çalışılan değişik-
likler ve yapılan yazışmalar hakkında 
genel bilgilendirmede bulundu.

İkici oturumda GDG Korhan 
Atilla Yasama Konseyine sunulmak 
üzere hazırlanan teklif hakkında bil-
gi verdi. GDGA Hakan Karaalioğlu 
da Rotaryen Bildirgesi hakkında bil-
gilendirmede bulundu. 

Üçüncü ve son oturumda ise 2440. 
Bölge DG Lütfi Demir Çanakka-
le Yüzme Yarışları organizasyonu ve 
fonlaması hakkında bilgi verdi. GGD 
Turgut Gökyiğit Rotaryen ve Guver-
nör eşlerinin projelere katılımı konu-
sunda bir öneri getirdi. GDG Kema-
lettin Erbilgin Kulüplerin ve Bölgele-
rin Gelişimi ve Büyümesi konusunda 
bir öneride bulunduktan sonra top-
lantı dilek ve temenniler ile kapandı.

Bölgelerimizin DG’leri, 2420. Bölgeden Kaan Kobakoğlu, 2430. Bölgeden Serdar Ünlü ve 
2440. bölgeden Lütfi Demir oturumları yönettiler. (üstte) Eşler için şehir turu  ve eşlerle 

beraber tekne gezisi düzenlendi (altta) Fotoğraflar: Alanya RK GLDB Ali Aral.



Uluslararası Rotary 19 
ve 20B Zonlarının Ro-
tary Enstitüsü 3 - 5 
Kasım 2017 tarihle-

rinde Romanya’nın Cluj şehrinde 
Grand Hotel Italia’da tamamlandı. 
Enstitü öncesi 31 Ekim – 2 Kasım 
tarihlerinde Gelecek Dönem Guver-
nörleri - Eşleri ve Guvernör Aday-
ları Eğitim Semineri, 3 Ekim’de ise 
Zon Koordinatörleri, Asistanları-
nın katılımıyla bir Koordinasyon 
Semineri düzenlendi. Aynı gün Bü-
yük Bağışçılar Yemeği düzenlendi. 
İki Zonun 2019 yılından itibaren 
Zon 21 olarak birleşecek olmasından 
ötürü bu Enstitü ayrı bir önem taşı-
dı. Önceki yıllarda farklı zonlarda 
olan Rotaryenler bu Enstitü vasıtası 
ile yakınlaşıp tanışma imkanı yaka-
ladılar.

Zon Direktörü Corneliu Din-
ca’nın Başkanlığında düzenlenen 
Enstitü’nün en önemli Konukla-
rı UR Başkanı Ian Riseley, Rotary 
Vakfı Başkanın Temsilen Mütevelli 
Mario de Camargo, Geçmiş Dönem 
Direktörleri Gidi Peiper, Manoj De-
sai, Şafak Alpay, Gelecek Dönem Di-
rektörü Yinka Babalola idi. UR Stra-
tejik Planlama Direktörü Tom Thor-
finnson, Zürih Ofis Başkanı Marco 
Nicosia ve UR Personeli Guvernörler 
Eğitim ve Enstitü’de hazır bulundu-
lar.

Gelecek Dönem Guvernörleri-
miz; 2420. Bölge’den Hasan Akbay-
rak, 2430. Bölge’den Altan Arslan, 
2440. Bölge’den Alaeddin Demir-
cioğlu, Gelecek Dönem Guvernör 
Adaylarımız 2430. Bölge’den Hakan 

Kararalioğlu, 2440. Bölge’den Fatih 
Akçiçek Dönemleri için Gerekli Eği-
timleri aldılar.  Gelecek Dönem Gu-
vernörleri Eğitim Seminerine Tür-
kiye’den Zon Vakıf Koordinatörü 
Yeşim Yöney, Rotary Koordinatörü 
Malik Aviral, Halkla İlişkiler Asis-
tan Koordinatörü Güneş Ertaş ve 
Büyük Bağışlar Danışmanı Süley-
man Girit, Eğitim Lideri olarak ka-
tıldılar.

Büyük Bağışçılar Yemeği’nde 
Türkiye’den 2420. Bölge GDG Öz-
can Albak’a 2. Seviye Büyük Bağışçı 
Rozeti ile, Göksu RK’nden Hayati 
Tiryaki’ye 1. Derece Büyük Bağışçı 
Pinleri UR Başkanı Ian Riseley tara-
fından takıldı.

4 Kasım 2017 tarihinde gerçekle-
şen RLI – Rotary Liderlik Enstitüsü 
Toplantısı RLI Başkanı Kalcho Hi-
nov Yönetiminde gerçekleşti. Ensti-
tüde mevcut Direktör, Gelecek Dö-
nem Direktörü ve Geçmiş Dönem 
Direktörleri toplantıda görüşlerini 
ifade ettiler. Toplantıda Rotary Ko-
ordinatörü Malik Aviral’in Liderlik 
konulu sunumu ilgi ile izlendi.

Türk Rotaryenlerin kalabalık bir 
heyet ile temsil edildiği Cluj Rotary 
Enstitüsüne 3 Bölgemizden 50 ci-
varında Rotaryen ve eşi katıldı. Her 
iki Zon’dan en yüksek katılım Tür-
kiye’den oldu ve Türk Rotarysinin 
ağırlığı hissettirildi.

Enstitü’de ele alınan konulardan 

Cluj (Romanya) Enstitüsü izlenimleri
GDG Güneş ERTAŞ
Zon 20B Halkla İlişkiler 
Asistan Koordinatörü

Cluj Enstitüsüne katılan Türk Rotaryenler birarada (üstte)
U.R. Başkanı Ian Riseley kürsüde Enstitüye hitap ederken (altta)

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



 
 
 
 
 
 
 

bazıları şu şekilde sıralanabilir; Ülkelerarası Komitelerin 
Önemi ve Faaliyetleri, Üyelik, Rotary Vakfı ve Halkla İliş-
kiler ile ilgili çeşitli konu başlıkları, Kadın Rotaryenlerin 
önemi, Bir Yaşam Biçimi olarak Rotary, Vakıf Mezunla-
rının Önemi, Zürih Rotary Ofisi’nin faaliyetleri, Ulusla-
rarası Rotary’nin Stratejik Plan Çalışmaları ve Yeni Prog-
ramlarla ilgili çalışmaları, Öncelikli Odak Alanları olan 
Su ve Sağlık konusunda Gerçekleşen Projeler, Liderlik ve 
Yerel Çareler, Rotary Vakfı ve UR’nin Finansal Durumu 
Hakkında Bilgilendirmeler, Gelecek Dönem Enstitüleri 
ve Bölgesel Seminerler, Toronto Konvansiyon Tanıtımı.

UR Başkanı 3 gün süren Enstitü sırasında 3 kez Ko-
nuşma yaparak “Dönem Hedefleri”ne değindi ve Katılım-
cıları motive etti. UR Vakfı Başkan Temsilcisi Mario de 
Camargo ise “Rotary Vakfının Bugünü” hakkında bilgiler 
aktardı.

Enstitü’ye katılan Rotaryenler birçok konuda bilgile-
rini tazeleme, dostluklarını pekiştirme imkânı buldular. 
Otel Fuayesinde düzenlenen sergi alanında çeşitli Rotary 
Projeleri tanıtıldı. Şubat ayında Beyrut’ta düzenlenecek 
“Başkanın Su Forumu” tanıtıldı ve kayıt masasında kayıt-
lar alındı. Katılımcılar boş vakitlerinde Cluj şehrini daha 
yakından tanıma firsatı buldular. İmkan bulan katılımcı-
lar Cluj’a 1 saat mesafedeki Tuz Madenini (Salina Turda) 
ziyaret ettiler. 4 Kasım 2017 akşamı düzenlenen Gala Ge-
cesini de yerel müzik ve dans gösteri izlendi.

Gelecek seneki Rotary Enstitüsü Ürdün Dead Sea (Ölü 
Deniz)’de 2452. Bölge evsahipliğinde 5-10 Kasım 2018 ta-
rihlerinde düzenlenecek.

Enstitü ile ilgili tüm fotoğraf video ve sunumlara https://rotaryzo-
ne20b.shutterfly.com/zone19-20binstitute2017 adresinden eri-
şebilirsiniz.

Büyük Bağışçılar Yemeği’nde Türkiye’den 2420. Bölge Özcan 
Albak’a (üstte) 2. Seviye Büyük Bağışçı Rozeti ile, Göksu 

RK’nden Hayati Tiryaki’ye (altta) 1. Derece Büyük Bağışçı Pinleri 
UR Başkanı Ian Riseley tarafından takıldı.Alttaki resimde 

sertifikalarını alan Fatih Akçiçek, Hasan Akbayrak ve Alaeddin 
Demircioğlu görülüyor.

Romanya’nın Cluj kentinde yapılan Zon 19 ve 20B Enstitüleri katılımcıları UR Başkanı Ian Riseley ile birarada



1954 yılında ülkemize 
giren ROTARY itiraf 
edelim ki, toplumda 

eksik bilgi ve yanlış yorumlar yüzünden, zaman 
zaman sancılı günler geçirmiştir. Büyük boyuttaki 
hizmet projelerimize mukabil, toplumun Rotary’yi 
gerçek kişiliği ve niteliği ile tanımadığı da bir vakıa-
dır.

Rotary’nin her yeni varlık gibi doğup büyümesi 
meşakkatli olmuştur. Toplumda ve bilhassa Anadolu 
yörelerimizde yeni kulüpler kurarken,  güçlüklerle 
karşılaşıldığı hepimizce bilinen bir hakikattir.

Her kişi ve kuruluşun, istese de istemese de 
günümüz toplumunda çevresi ile ilişkileri olacak-
tır. Halkla İlişkiler, günlük yaşantımız boyunca, her 
alanda olduğu gibi Rotary’de de  önemini hissettiren 
bir oluşumdur.

Yine itiraf edelim ki, Türk Rotary’si 63 yıla yakın 
süre içinde toplumda iyi diyalog kuramamış, “Halkla 
İlişkiler” konusunda etkisiz olmuş, gerekli önlem-
ler alınmamış, bu yolda faaliyet yapılmamış ve iyi bir 
kamuoyu oluşturulmamıştır.

PEKİ ŞİMDİ NE YAPALIM?
Rotary’yi toplumdan soyutlamak mümkün 

olmadığından, ilk önce toplum ile iç içe olanlarla 
yakın ilişkiler kurulmalıdır. Örneğin; Basın mensup-
ları, kamu görevlileri, öğretmenler, öğrenci kuru-
luşları, işçi liderleri ve din adamları gibi…

Bugün, TV ile yayın ve tanıtıcı ilişkileri inkar 
etmek mümkün müdür? Charter alan kulüplerimizi 
basın yolu ile ilan edelim. Yapılan toplum faaliyetle-
rini duyurmak için basın en etkili bir organdır.

Rotary’nin reklama ihtiyacı yok ama tanınmaya 
ihtiyacı var. Paul Harris “Rotary’nin ne olduğun-
dan ziyade, ne yaptığını anlamak daha kolaydır” 
der.  O halde neler yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı 
anlatmalıyız.

Medya tanıtımı (Haber yayınlanması) en 
güçlü Halkla İlişkiler vasıtasıdır. Basına doğru, 

tam ve güncel haberler muntazaman ulaşmalıdır.  
Yayınlanacak Rotary haberleri; gençlik faaliyetle-
rimiz, meslek hizmetlerimiz, Rotary vakfı Dünya 
anlayış haftamız, 3H programları, Gençlik mübade-
le Rotaract faaliyetleri, çevre ilişkileri gibi toplum 
proje ve hizmetlerimiz olmalıdır.

Mümkünse, Vakıf Gazetecilik bursları için, 
seçkin ve yetenekli genç basın mensuplarını aday 
gösterelim.

Toplumda iyi tanınan üst kademe kamu görev-
lilerini, haftalık toplantılarımıza konuşmacı olarak 
davet ederek ilgi gösterelim ve hatta mümkünse 
standart düşük aidatlarla üye olmalarına imkan 
verelim.

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsa ve mesleki 
kuruluşlarda görev alıp, yöneticiler ile iyi ve yakın 
ilişkiler kurmak, müşterek projeler organize etmek 
ve odalarda olduğu gibi mesleki ödüller dağıtmak, 
toplumda etkinlik yaratacaktır.

Yarınlarımızın ümidi ve güvencesi, iyi yetişmiş 
gençlerdir. Genç kuşağı benimsemek ve gençlik 
ayında, üniversite, Rotary işbirliği ile olumlu faali-
yetler yapmak, Rotary’nin belli başlı görevleri ara-
sında olmalıdır.

Meslek seçiminde gençlere önderlik yapmak, 
hizmet vermek, burs, staj, iş ve part-time çalışma 
imkanları, gençlere verebileceğimiz, bizleri tanıtıcı 
en iyi hizmetlerdir.

Kötü kökenli cemiyetlerle ilgili olmadığımızı, 
sık sık vurgulamalıyız. Böylece zihinlerde beliren 
istifhamları sileceğimiz gibi Rotary’nin ismine de 
açıklık kazandırmış oluruz.

Ülkemizin birçok kesiminde Rotary-Din ilişki-
leri zaman zaman tartışılmakta ve hatta art niyetli 
kişiler tarafından dine karşı olduğumuz teması 
işlenmeye çalışılmaktadır.

En önemli görevlerimizden bir tanesi dine 
karşı olmadığımızı ispatlamak, dini inançları teşvik 
etmek, 4’lü deneyin İnsancıl yapısını din ile ilişkili 
kılmaktır.

Ocakbaşı toplantılarımızda ve kulüp forumla-
rında Rotary’yi Ulusallaştırma konusunu tartışma-
lıyız. Rotary’yi büyük şehirlerin tekelinden kurtarıp 
Anadolu’ya yaymalıyız.

Böylece, her Anadolu kulübü ve Rotary, top-
lumun bir parçası olacaktır. Aksi halde Türk toplu-
munda ideal Rotary’yi tanıtmak ve Rotary İmajından 

bahsetmek mümkün olmayacaktır.
Anadolu kulüplerimiz, toplumun benimseye-

ceği aktiviteler yaparak, şüpheli kafalarda pembe 
imajlar yaratabilir.

Milli bayramlarımızda görkemli bir şekilde 
katılmak suretiyle bu hususta duyarlı olduğumuzu 
vurgulamalıyız. Yerel yönetim yetkilileri ile sıcak ve 
yakın ilişkiler kurup, mahalli protokola dahil olma-
lıyız.

Meslek hizmetleri, toplum hizmetleri, ulusla-
rarası hizmetler, komitelerimizin çalışma ve gay-
retleri ile senede 3-4 defa rutin panel, seminer 
ve sempozyumlar düzenleyerek çevre ile ilişkiler 
konularında beyin yıkama operasyonları, Rotary’ye 
büyük güç kazandıracaktır.

Rotary’nin mesaj ve duyuruları için sergiler, 
vitrinler, posterler ve ilan tahtaları iyi birer vasıta-
dır. Halkla İlişkileri en iyi kullanma biçimi çevrede 
önemli bir ihtiyaca halkın dikkatini çekmek ve des-
tek sağlamaktır.

Rotary’nin amaçları, programları ve başarı-
ları, toplum tarafından anlaşılıp benimsenmeden, 
Rotary’nin girişimleri gerçek potansiyelinin çok 
altında kalacaktır.

Ulusal bazı sorunlarımızı (Kıbrıs sorunu, 
Ermeni soykırımı, Turizm konularımız gibi) çözme-
de Rotary gücü ile pekala Uluslararası platformda 
öncülük yapılabilir.

Kulüpler arası güç birliği ile müşterek ve etkili 
projeler oluşturabiliriz. Rotary’yi tanıtıcı iyi slogan-
lar bulabiliriz.

Bölge Halkla İlişkiler komitemiz ülkemizde 
Rotary’nin kendi fonksiyonel yapısını güçlendirici 
faaliyetler organize etmelidir.

Polio aşı kampanyası misali hizmetlerimize 
çevremizi ortak yapalım. Bu suretle, Rotary sayıca 
değil, fakat ruh, amaç ve hizmet yönünden sağlıklı 
bir şekilde gelişecek ve büyüyecektir.

SONUÇ :
Rotary’nin hedefine ulaşabilmesi için, toplum-

la diyalog ön plandadır. Kulüp sınırlarından dışarı 
çıkıldığında özel tanıtım gerekir.

İşte bu kamuya tanıtım HALKLA İLİŞKİLER 
olgusudur. Rotary’yi toplumda tanıtma felsefesi 
ve amacına ulaşabilmesi, en kısa yoldan HALKLA 
İLİŞKİLER konusunda olabilir.

❑❑❑

Erdoğan TÖZGE
2440. Bölge STK ve Resmi Kurumlar 
Komite Başkanı
Konak RK

Toplumda Rotary İmajı
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2420. Bölge BES
3-4 Mart 2018

Büyük Abant Hotel
Nadya Solagan

nsolagan@gmail.com
0533 352 7424

Çekmeköy Rotary Kulübü

Asamble
7 Nisan 2018

Swiss Hotel İstanbul
Arzu Alpagut

arzu.alpagut@gmail.com
0533 620 1515

Fındıklı Rotary Kulübü

2420. Bölge Konferansı

10 - 13 Mayıs 2018

KAYA PALAZZO

İletişim
Volkan Akyıldız

vakyildiz@saygrup.com
0532 292 92 22

Caddebostan Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı

3 - 6 Mayıs 2018
Aquasis de Luxe 

Resort & Spa Otel - DİDİM

İletişim
Kaner Kavcıoğlu

kanerkavcioglu@gmail.com
0552 213 35 33

rotary2440bolgekonferans.wordpress.com
Efes Rotary Kulübü

2440. Bölge 
BES ve Asamblesi

29 Mart - 1 Nisan 2018
Grand Hotel Ontur

Çeşme
İletişim

Cem Karagözlü
rotary2440asamble2018@gmail.com

0532 332 44 08
asamble2018.com

Mavişehir
Rotary Kulübü

2430. Bölge 
BES ve Asamblesi

11 - 15  Nisan 2018
Xanadu Resort Hotel

Belek - Antalya
İletişim

Mete Akcan
meteakcan@akcanlar.com.tr

0532 795 4854 
asamble2430.com

Gaziantep Zeugma 
Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

10 - 13 Mayıs 2018

Rixos Premium
Belek - Antalya

İletişim
Kerem Muradi

keremmuradi@gmail.com
0532 245 9955

Mersin Rotary Kulübü
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2420. Bölgenin eğitime dönük müthiş projesi

  Eğitim Dostları Projesini 
muhtemelen duymuşsunuzdur.

2017-18 Dönemi Bölge Guver-
nör’lerinin desteği ile projeyi Türkiye 
geneline yayma şansı ortaya çıktı.

Sizlerden, bu  projenin önderliğini 
yapmanızı, sadece Rotary konuşmayı 
bir kenara bırakıp, tekrar sahaya dön-
menizi  rica ediyorum.

İsterseniz projeyi hatırlatayım. 
Projeyi şu anda ABD‘de cirosu 350 
milyon dolar seviyesine ulaşmış olan 
Donors’ Choose isimli uygulamadan 
esinlenerek hazırladık. Bu uygulama 
“donorschoose.org” sitesi üzerinden iz-
lenebilir.

Bizm projemizde tüm Türki-
ye’den resmi okul öğretmenleri “www.
egitimdostlari.com” adını verdiğimiz 
siteye öğrencilerinin eğitimle ilgili is-
teklerini bir proje haline getirerek gi-
riyorlar. Talepler, komite tarafından 
değerlendirildikten sonra, sitede   ya-
yınlanıyor. Siteye ulaşan bağışcılar, is-
tedikleri projeye diledikleri kadar ba-
ğış yapıyorlar. Bedeli kadar bağış alan 
proje tamamlanmış sayılıyor ve proje 
kapsamındaki malzemeler satın alı-
narak okula teslim ediliyor.

Şu anda sitede Türkiye’nin her ta-
rafından 300’ün üzerinde proje yer 
alıyor. Muş’tan, Manisa’dan, Van’dan, 
Trabzon’dan, Adana’dan....aklınıza 
gelebilecek her yerden projeler var.

Gelelim sizden ne istediğimize: 
Bu siteyi bir proje bankası olarak ka-
bul etmenizi istiyoruz.  Bir proje seç-
menizi; proje bedelini, kulübünüzü ve 

çevrenizi mobilize ederek tamamla-
manızı istiyoruz. Böylece yüzler, hatta 
binlerce proje tamamlanmış, Rotary 
bayrağını ulaşmayı hayal bile edemi-
yeceğiniz yerlere taşımış olacağız.

 Yıllarca Rotary’e yakışır proje söy-
lemi ürettik. Sürdürülebilir, dönem-
lere sari, yüksek hacimli, ama gelecek 
dönemlere yük getirmeyen, proje iste-
dik. İstedik ki projelerimiz üretsin, in-
sanlara dokunsun ve Rotary’e saygın-
lık kazandırsın. İşte size, istediğiniz 
herşeye cevap veren bir proje.... 

Oturduğunuz yerden, belki sizin 

için çok uzaklarda bir köşe sayılabile-
cek Digor’daki köylü kızı Ayşe’ye do-
kunmanızı sağlayacak, Rotary’i yur-
dun en ücra köşelerine taşıyacak bir 
proje bu.

 Ben sahaya indim. 3 yıldır bu pro-
je için muhteşem bir ekiple ve büyük 
bir özveri ile çalışıyoruz.

Sizleri de tekrar Rotary ve Türkiye 
için proje üretmeye davet ediyorum.

Hepinize saygı ve sevgilerimi su-
narım.

Not: Bugüne kadar Türkiye’nin 
dört bir köşesinde, Ağrı’dan Edremit’e, 
en büyüğü 16,625 TL (bilgisayar sını-
fı), en küçüğü 184 TL’lik (23 Nisan’da 
çocuklar gülsün) 84 projeye 167bin 400 
lira yardım sağlanmış bulunuyor

GDG Seha SADIKLAR
2420. Bölge 1993-94 Dönem Guvernörü

İnternet üzerinden eğitimdostlari.com sitesine girdiğiniz zaman karşınıza çıkan sayfada 
Türkiye’nin her tarafından okul öğretmenlerinin taleplerinin bulunduğu bir sayfa ile 

karşılaşıyorsunuz. Bu talepleri inceleyip arzu ettiğiniz miktarda bağış yapabiliyorsunuz. 
Bir proje için birden fazla kişi de bağış yapabiliyor. Dolayısıyla Rotary kulüpleri bu 
projeyi inceleyip, kulüp olarak benimsedikleri listedeki taleplerden her hangi birini 

gerçekleştirebiliyorlar. 
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The Rotarian Dergisi 1920 yılında Türkiye 

hakkında, 1930 yılında ise Atatürk ve 

Devrimlerini içeren ayrıntılı birer yazı 

yayınladı. Türkiye ‘de Rotary Kulübü kurma 

çalışmaları 1928 yılına dayanır. James W. Davidson 

1928 Ağustos ayında ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelir. 

Rotay’nin Marko Polo’su olarak bilinen bu kişi, ülkemiz-

de çeşitli temaslarda bulunur. Dönemin İçişleri Bakanı  

Şükrü Kaya’yı ziyaret eder. Kuruluş hakkında bilgiler 

aktarır. Sonra konu Atatürk’e aktarılır. Atatürk yalnız 

erkeklerden kurulu ve kadınların dışlandığı bu kuruluşa 

sıcak bakmaz

Türkiye‘de Rotary’e ilgi 1950 yıllarından sonra 

başladı. Falih Rifkı Atay, Ahmet Emin Yalman, Ahmet 

Şükrü Esmer ve Münci Kapani Ankara’da Rotary Kulubü 

kurma girişiminde bulundular ancak başarılı olamadılar. 

Verdikleri dilekçeye aldıkları yanıt gerçekten ilginçti. 

“Rotary, yalnızca bir erkek kuruluşu olduğu için 

Anayasa’nın kadın ve erkek eşitliğine aykırı oldu-

ğundan kabul görmemiştir.”

Bu sonuçsuz girişimden sonra UR 1953 yılında 

Ortadoğu, Kıbrıs ve Türkiye’yi kapsayan  alanda çalışma 

yaptırır. 245. Bölge Guvernörü Catoni, Ankara’da  bir 

yemek düzenler. Yemeğe Türk ve yabancı  işadamlarını 

davet eder.  Osmanlı Bankası Ankara Şube  Müdürü, Pan 

Am Hava Yolları Genel Müdürü gibi ünlü isimler katılır.

ABD’de  öğrenimi sırasında  Rotary hakkında olduk-

ça bilgi edinmiş olan ve dönemin Meclis Başkanı Refik 

Koraltan’ın oğlu Oğuzhan Koraltan’a Türkiye’de Rotary 

kurma önerisinde bulunulur.

Rotary Kulübü, 24 Mart 1954 yılında Ankara Palas 

salonunda yapılan toplantı ile kurulmuş olur. Elbette ki 

bu kuruluşta Refik Koraltan’ın ve 1953 yılında dönemin 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın ABD’yi ziyareti sırasında 

bu kuruluş hakkında bilgi verilmesi etkili olmuştur.

 Ankara’dan İstanbul’a nakil olan Oğuzhan Koraltan 

burada Rıfat Bereket, İsmail Hakkı Kutbay, Kazım 

Taşkent, Hilmi Naili Barlo ve Eli Rosental ile, 8 Şubat 

1956 yılında İstanbul Rotary Kulübü’nün kurulmasına 

öncülük eder.

Türkiye’nin üçüncü kulübü olan “İzmir Rotary 

Kulübü” ilk toplantısını 9 Ocak 1962 günü yaptı ve 2 

Mayıs 1963 tarihinde Charter Belgesini aldı. 

Türkiye’nin dördüncü kulübü, ilk toplantısını 12 

Haziran 1963 tarihinde Çelikpalas Otelinde yapan 

“Bursa Rotary Kulübü”dür.

Türkiye’de 1966 yılındaki Rotary Kulüp sayısı 6’dır. 

1978 yılında bu sayı 30 oldu. 1980 yılında  Türkiye  

Uluslararası Rotary 243. Bölge kimliğini kazandı. 1988’de 

Türkiye iki bölgeye ayrıldı İstanbul ve çevresi 242., ülke-

nin geri kalan kısmı 243. Bölge oldu. 1994 yılında üç 

bölge oluştu. İstanbul ve Marmara çevresi 2420. Bölge, 

Orta ve Doğu Anadolu 2430. Bölge ve Ege Bölgesi ise 

2440. Bölge olarak haritada yerini aldı.

2017 yılı itibariyle bölgelere göre dağılım şöyledir:

Bölge                 Kulüp sayısı                 Üye sayısı

2420                       72                            2088

2430                       93                             2273

2440                       64                             1654

                            -------                         ----------

                            229                               5996

 Rotary’nin en güzel yanlarından  biri,  görme fırsatı 

elde ettiğiniz insanların çeşitliliğidir. İster toplantılarda, 

asamblelerde ya da bir araya gelen ve çok eğlence-

li birlikteliklerde tanışmak bütünleşmek farklı duygu 

oluşturmaktadır. Rotary’yi de büyük yapan bu olaydır; 

hepimizin nasıl bu kadar farklı olabildiği ve aynı zaman-

da kendimizi evimizde hissettiğimiz bir ortamı nasıl 

paylaşabildiğimizin göstergesidir.

Rotaryen sevgilerimle…

TÜRKİYE’DE ROTARY
Ekrem YAZAR

GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır
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2420. Bölge Guvernörü’nün Çocuk Felci günü mesajı

Tüm dünyada 24 Ekim “Çocuk Felci” günü olarak kutlanıyor. Bu yıl 5.si-
nin yapıldığı bu önemli günde 2420. bölgemiz mesajı Fatih Sultan 

Mehmet Köprüsünde üç gün süreyle “Çocuk Felcine Son” bayrağını dalga-
landırarak topluma ulaştırdı. Bölge guvernörü Kaan Kobaklıoğlu konu ile ilgili 
şöyle konuştu: “Değerli Rotary Ailemiz, 1985 yılından bugüne değin Uluslara-
rası Rotary, 122 ülkede iki milyondan fazla çocuğun  Çocuk Felci Hastalığından 
korunması için, binlerce gönüllünün emeği ile 1,700,000,000 Amerikan doları, 
katkıda bulunmuştur.  Çocuk Felci hastalığı bugün dünya üzerinde sadece Af-
ganistan, Pakistan ve Nijerya’da ve çok az sayıda vakıada görülmüştür.  Bu ko-
nuya dikkat çekmek için de Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından her yıl 24 
Ekim tarihi Dünya Çocuk Felci (Polio) Günü olarak kutlanmaktadır.  Biz de U.R. 
2420. Bölge olarak bu yıl 22 Ekim’den başlamak üzere 3 gün süre ile Fatih Sul-
tan Mehmet Köprüsüne ‘Çocuk Felcine Son’ bayrağı asmış bulunmaktayız. Ta-
rih yazmaya geri sayımın başladığı bugünde hepinizin Dünya Çocuk Felci (Polio) 
ile Savaş Günümüzü Kutlarım.”

Ataşehir Rotary 50 otobüsle ilköğretim çağındaki gençler 
için Anıtkabir ziyareti  düzenledi

31 Ekim 2017 Salı günü Beşiktaş Rotary Kulübünün de destek verdiği 
Ataşehir Rotary Kulübü’nün mükemmel organizasyonunda 50 oto-

büs ilkokul öğrencileri ve başta 2420. Bölge Dönem Guvernörü Kaan Koba-
koğlu ve eşi olmak üzere UR. 2420. Bölge Rotary ailesiyle birlikte Anıtkabir’de 
Atatürk’ün huzurun çıkıldı. Beşiktaş Rotary Kulübü’nü temsilen  bu anlamlı ve 
mükemmel organizasyona katılanlar, Başkan Metin Tümay ile birlikte muhte-
şem bir gün yaşadıklarını söylediler ve bu organizasyonu düzenleyen Ataşehir 
Rotary Kulübü’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Erenköy Rotary’den UNICEF yararına sergi 

Erenköy Rotary kulübü üyesi İbrahim Gözükara’nın eşi Ressam Tülin 
Kaynak Gözükara’nın Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisindeki UNICEF 

yararına düzenlenen resim sergisinin açılış kokteylinde Başkan Muzaffer Ço-
lak, eşi Feride Çolak ve Hamra Öcal hazır bulundu. Sergi daha sonraki günler-
de de Rotaryenler

 ve eşleri tarafından ziyaret edildi.

Başkent RK, Pembe kurdele ile 3000 kişiye ulaştı 

Ankara Başkent Rotary Kulübü Meme Kanseri Farkındalık projesi kap-
samında Ankara Kızılay AVM’de 3000 kişiye ulaşan projesini 28 Ekim 

günü gerçekleştirdi. Kulüp üye ve eşleri binlerce pembe kurdele hazırladı. 
Günlük 35.000 kişinin ziyaret ettiği ve şehrin en merkezi yerindeki AVM’nin 
ana giriş kapısı karşısına yerleştirilen 2,4 mt yüksekliğindeki pembe kurde-
le üzerine kadınların birer pembe kurdele iğnelemesi sağlandı. Birebir temas 
kurulan kadınların yakasına da pembe kurdele takıldı ve meme kanseri bilgi-
lendirme broşürü verildi. İki saatin sonunda büyük pembe kurdelenin üzeri 
AVM’ye gelen kadınlarca takılmış küçük pembe kurdelelerle doldu. Proje aynı 
gün akşamı Halk TV’nin gece haberlerinde geniş şekilde yer aldı.  

                         
32 yıllık Ordu RK’ne ilk kez bayan üye kaydoldu

Ordu Rotary Kulübü, Guvernör Yardımcısı İsmail Okutgen ve Eşi Servin 
Okutgen’ in katılımıyla Gardenya Restaurantda düzenlenen gecede 6 

yeni üyeye rozete takılması töreni yapıldı.  Düzenlenen geceye Ordu Rotaract 
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Kulübü Başkanı Kübra Bölükbaş ve üyeleri, Ordu Rotary kulüp üyeleri ve da-
vetliler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Karakaş 
yaptı.Karakaş, “Ordu Rotary Kulübünü büyütmenin ve çeşitliliği arttırmanın 
hizmetlerimizin daha etkin olması için yeni üyeler katılması çabalarımız ve ka-
dın üye katılmasına öncelik vermiştik. Bugün ne mutlu ki aramıza yeni katılan 
6 yeni üyeden 5’i kadın üye. Tüm yeni üyelerimize hoş geldiniz demek istiyo-
rum, ancak aramıza katılan kadın üye dostlarımıza daha farklı bir heyecan ve 
motivasyonla hoş geldiniz demek istiyorum. 32 yıllık kulüp tarihinin ilk kadın 
üyeleri olacaklar ve yeni fırsatlar için bir öncü olacaklar. Ben hepsi birbirinden 
değerli yeni dostlarımıza hoş geldiniz derken,  tüm dostlarıma bu süreçte bana 
ve yönetim kuruluna verdikleri destek için teşekkür ederim”  ifadesini kullandı.

Başkan Hakan Karakaş’ın konuşmasının ardından kulübe yeni katılan 
üyelere rozetleri takıldı ve kulübün üye sayısı 26’ya çıktı. Düzenlenen 

gecede Gıda Mühendisi Arzu Sönmez, Psikolog Nagihan Akarsu, Ordu Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi Adem Kılıç, Ziraat Mühendisi Meltem Erbaş,  Ordu Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Funda Irmak Yılmaz ve İngilizce - İspanyolca Öğret-
meni Ayda Rasti Ordu Rotary Kulübü yeni üyesi oldular.

Hamsi Izgara, Ordu Rotary 
Kulübü üyelerini biraraya 
getirdi

Ordu Rotary kulübü ailesi 
hamsi izgarada bir ara-

daydı. 19 Kasım 2017 Pazar günü, 
Rtn. Tansu Odabaş ve Rtn. Tuğrul 
Odabaş’ın ev sahipliğinde, Ordu 
Rotary Kulübü Ailesi olarak, Hamsi 
ızgara yapldı. Emeği geçen, Tansu 
ve Tuğrul Odabaş kardeşlere ve 
bütün dostlara teşekkür edildi.

Başkent Rotary’den 111. RYLA (Bursiyer) Semineri

Başkent Rotary Kulübü, Bursiyer gençlerimizin liderlik yolunda kendi-
lerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla RYLA Seminerini An-

kara Tandoğan Rotary Kulübü ile birlikte düzenledi. Başkent Rotaract ve Tan-
doğan Rotaract Kulüpleri de RYLA ‘da en büyük desteği sağladılar.  

Üç ayrı toplantıda tartıştıktan sonra, RYLA Semineri teması “DİJİTAL GE-
LECEK ve LİDERLİK” olarak belirlendi. Konuşmacılarla tek tek diyaloga geçtildi  

ve katılımları rica edildi. Toplantının amacını duyan konuşmacıların hepsi or-
ganizasyona destek olmak adına Rotaryenlerin ricalarını kırmadılar. Katılımcı 
gençlerin mutluluğu Rotaryenler için paha biçilmez bir hazdı.

RYLA Seminerinde;
Dünyanın en iyi 100 Kadın Fütüristi listesinde (tek Türk olarak) yer alan 

Ufuk TARHAN, “Gelecek ve İnsan” ,
Tevfik KIZGINKAYA “Gençlik ve Gelecek” ,
Prof.Dr.Emin CANDANSAYAR, “Teknokentler ve Gelecek” ,
Yaprak YAPSAN, “Dijital Liderlik” ,
Abdullah BİLGİN, “Dijital Finansal Hayat” ,
Emrehan HALICI, “Yaratıcı Zeka ve Problem Çözme” ,
Dünyaca ünlü ressam Hikmet ÇETİNKAYA, “Sanat ve Liderlik” ,
Nazlı Kılan ERMUT ve Feyza KÖSEOĞLU, “Mutlu Olan Parmağını Kaldırsın” ,
Nurettin ÖZDEBİR, “İş Hayatı ve Liderlik” ,
Doç.Dr.Emek KEPENEK, “Dijital Oyunlar” ,
Narınç ATAMAN, “Koçvari Liderlik”,
Dr.Selçuk TOPAL, “Uzayda Lider Olan Dünyanın Lideri olur” ,
Murat ATAK, “Toplum Önünde Konuşma Sanatı” başlıklı konuşmalarını 

gerçekleştirdiler.

Adana Çukurova RK Yalmanlı RTB ilkokulunun güncel 
ihtiyaçlarını karşılandı

Adana Çukurova Rk’nün Yalmanlı Rotary Toplum Birliği’nin daha önce-
ki ziyaretlerinde tespit edilen güncel öncelikli eksiklikleri tamamen 

üyelerin destekleri ile karşılandı. İlkokulun yangın tüpü değiştirildi, üyeler-
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den toplanan 85 adet çocuk kitabı bilahare kütüphaneye konmak üzere 
öğrencilere dağıtıldı, ilk yardım dolabı ve içindeki ilk yardım malzemeleri 
yenilendi, 2 adet fileli minyatür futbol kalesi hediye edildi.

Samsun Rotary projeleriyle dikkat çekiyor

Samsun Rotary kulübü dönem ile ilgili yaptığı muhtelif projelerle hiz-
met görevini ifa etme yolunda önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, 

Samsun Rotary, Turmepa ile fen bilimleri lisesinde - denizlerin ve çevrenin te-
mizliğinin önemini anlattı. Samsun fen bilimlerinde 4. ve 5. sınıflara Turme-
pa ile denizlerin temizliği konusunda seminer verildi.

Samsun Rotary Köy-Ka projesi

Samsun Rotary olarak Köy-Ka projesini Kumköy toplum birliğinde ger-
çekleştirdi. Bu proje kapsamındaKöy-Ka projesini Kumköy toplum 

birliğinde kadınlara, çocuklar ile iletişim konusunda psikolog Özlem Mama se-
miner verdi.
Kent Kaşifi projesi

Samsun Rotary Kulübü KENT KAŞİFİ projesini gerçekleştirdi. Sam-
sun Rotary projeyi ZİÇEV işbirliği ile hayata geçirdi.Proje kapsamında 

Kart oyunu, Puzzle oyunu ve ardından da Tekkeköy Arkeoloji vadisininin gezisi 
yer aldı.

Nemrut Rotary’den zirvede engelliler için özel konser

UNESCO’nun dünya kültür mirasları arasında saydığı, 2206 metre 
yükseklikteki Nemrut dağı, engellileri misafir ederek “Arpanatolia” 

grubunun konserine ev sahipliği yaptı.
Fiziksel engeli olanlar ve Rotaryenler devasa kral ve tanrı heykellerinin 

arasında güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği Nemrut dağına 
zorlu bir tırmanışın ardından ulaşmayı başardı. Adıyaman’da her yıl düzenle-

nen ve geleneksel hale getirilen “Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede xvııı 
- “Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında Adıyaman Nemrut Rotary Ku-
lübü UR. 2420. ve 2440. Bölge Federasyonlarına bağlı Rotary Kulüplerinin ve 
Engelli derneklerinin de desteği ve katılımıyla çok daha coşkulu ve renkli bir 
projeyi “Arpanatoli” grubu tarafından Anadolu’nun eşiz melodileri ve harika 
bir konser ile tamamladı.

Nemrut Dağı zirvesinde bu yıl Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, 
Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Karadeniz Ereğli ve birçok ilin yanı sıra 
ABD, Brezilya, Tayvan, Meksika, Kore, Tayland ve Bulgaristan başta olmak üze-
re Exchange Değişim Programı öğrencileri çok sayıda engelli ve rotaryenlerin 
katılımı ile gerçekleştirilen organizasyon büyük ilgi gördü. Engellilerin zirvede 
buluşmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Rotary 2430. Bölge Fede-
rasyonu Başkanı Serdar Ünlü, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün 18 yıldır 
gerçekleştirdiği bu projenin hem engellilerin sorunlarına dikkat çekerek far-
kındalık yarattığını hem de başta Adıyaman olmak üzere bölgenin ve Nemrut 
Dağının tanıtımına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Nemrut Dağının zirvesinde harika bir konser gerçekleştirdiklerini söyle-
yen “Arpanatolia” grubu üyeleri ise, dünyanın en önemli tarihi mekânlarından 
biri olan Nemrut Dağına verdikleri konserin büyüleyici atmosferi ile engellile-
rin mutluluğunun birleştiğine dikkat çekti. Konser sonrasında Rotary 2430. 
Bölge Federasyonu Başkanı Serdar Ünlü Arpanatolia grubuna bir plaket tak-
dim ederek engelliler ve zirvedeki konuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Engellilerin Nemrut tırmanışı kortej yürüyüşü ile start aldı

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün bu yıl 18.’sini gerçekleştirdiği 
“Engelliler ile Nemrut Dağı Tırmanıyoruz” projesi kortej yürüyüşüyle 
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başladı. Türkiye’nin değişik illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Adı-
yaman’a gelen engelliler 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zir-
vesine tırmandılar. 

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün bu yıl 18.’sini gerçekleştirdiği “En-
gelliler ile Nemrut Dağı Tırmanıyoruz” projesi kortej yürüyüşüyle başladı. Adı-
yaman’da gerçekleştirilecek etkinlikler Mimar Sinan Kültür Parkında Adı-
yaman Belediyesinin ev sahipliğinde konuklara öğle yemeği ikram edilmesi 
ile başladı. Rotary 2430 Bölge Federasyonuna bağlı Rotary Kulüplerinin 
bağışladığı 12 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engellilere dağıtıldı.  

Gölbaşı caddesi üzerinde Adıyaman Lisesi önünden başlayan kortej yü-
rüyüşüne Türkiye’nin değişik illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Adıya-
man’a gelen engelliler ve Rotaryenler davullar ve zurnalar eşliğinde halkın da 
katılımı ile coşkulu bir yürüyüşü Adıyaman Arkeoloji Müzesinde sonlandırdı.  

Gerçekleştirilen korteje UR. 2420, 2430 ve 2440 Bölge Federasyonları 
Başkanları, Rotaryenler, Amerika, Meksika, Tayland, Kore, Tayvan, Brezilya ve 
Bulgaristan’dan gençler, engelliler, engelli aileleri ve Derneklerinin yanı sıra 
çok sayıda vatandaş katıldı.

 Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler 
2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut dağı zirvesine yapılacak olan tırmanış 
ve Arpanatolia konseri ile devam etti.

Adana Güney RK’nden “Fark Yaratan Girişimcilik Projesi”

Adana Güney Rotary Kulübü tarafından düzenlenen “Fark Yaratan Gi-
rişimcilik Buluşmaları” devam ediyor. Kiremithane Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Moderatör-
lüğünü Meltem Uzuan Aydın’ın üstlendiği oturuma Adana Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Efe Efeoğlu ve Boak Makine Ge-

nel Müdürü Ümit Özer konuşmacı olarak katıldı.

Konya Rotary’nin 12. Mevlana Barış ve Dostluk etkinlikleri

Konya Rotary Kulübünün geleneksel olarak düzenlediği “Mevlana Ba-
rış ve Dostluk Etkinlikleri”nin 12.si bu yıl 8-10 Aralık tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek. Doğumunun 810. yılında anılan Hazreti Mevlana’nın 744. 
Vuslat yıldönümü’nde yapılacak bu etkinlik Konya’da 5 yıldızlı Ramada Plaza’da 
yapılacak. Aktivitede müze gezileri ve Çatalhöyük gezisi ile Sema törenlerinin 
yanı sıra 8 ve 9 Aralık akşam yemekleri organizasyonu da gerçekleştirlecek. 

Delikliçınar RK yaz okulu öğrencilerini doğayla buluşturdu

Delikliçınar Rotary Kulübü 20 Temmuz 2017 tarihinde Supçin Çocuk 
Kulübü Yaz Okulundaki çocukları doğayla taşıdı. Montajlarını çocuk-

ların kendi elleri ile yaptıkları kuş yuvaları, Denizli Şehir Ormanı’nda uygun 
alanlardaki ağaçlara yerleştirildi ve yemleri konuldu. Delikliçınar Rotary Kulü-
bü çocukların bu heyecanlı ve güzel anlarına tanıklık etti. Çocuklarla, üyeleri-
nin hazırladığı yiyecekler ile piknik yapıldı. Bu etkinlikle çocuklara orman sev-
gisi aşılandı, ormanın kuşları ve tüm hayvanların yanında insanlar için önemini 
kavramaları amaçlandı. 

Çakabey RK yaşlıları unutmadı

Çakabey Rotary Kulübü “Hastalıkların Önlenmesi” öncelikli hizmet alanı 
kapsamında; onların sağlıkla yaşamalarına katkı sağlayacak, iskelet 

kas sistemlerindeki ağrılarını şifalandıracak Yaşlı Yogası eğitimini, Bostanlı 
Yoga Akademisi eğitmeni Pelin Sümer ile gerçekleştirdi. Birlikte yoga yaptık-
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tan sonra, yaşlıların ikramlarıyla ağırlandılar. 

Bu arada huzurevinin ihtiyacı olan çamaşır makinası, Su ve Sanitasyon 
öncelikli hizmet alanı kapsamında hijyenik ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hu-
zurevi sakinlerinin kullanımına kazandırıldı. Ayrıca 2 adet  tekerlekli sandalye 
ve yaşlıların eğitim  sonrasında da  öğrendikleri hareketleri tekrarlayabilmesi 
için jimnastik bantları hediye edildi. Etkinliğe, 9. Grup Guvernör Yrd.  Özlem 
Tugrul, Dokuz Eylül Rotary Kulübünden Figen Ertaş, Çiğli Rotary Kulübünden 
Esen Dölen Öncü de katıldılar.

Tophane Rotary Kulübünden Mudanya’ya Bisiklet Turu

Tophane Rotary Kulübü’nün geleneksel etkinliği Tophane’den Mudan-
ya’ya Bisiklet Turu’nun Dokuzuncusu 24 Eylül 2017 Pazar günü bisik-

letli dostlarla birlikte, “ARABA SENİN, YOL HEPİMİZİN!” sloganı ile gerçekleş-
tirildi. 2009 yılından bu yana Dünya Otomobilsiz Şehirler Günü’nde çevreye 
olan duyarlılığı arttırmak, bisikletin günlük hayattaki kullanımını sağlamak ve 
trafikte bisikletlilerin de haklarının olduğuna dikkat çekmek için Tophane’den 
polis ve ambulans eskortluğunda 1000 civarında bisikletli ile başlayan tur, 
Mudanya’da Mütareke Meydanı’nda son buldu. Aynı zamanda bu turu başla-
tan geçmiş dönem başkan ve eşi merhum Hakan ve Nuray Özdündar da saygı 
ve sevgi ile anıldı. Nilüfer Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, 
Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilciliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bur-
sa İl Müdürlüğü’nün organizasyon desteği ile gerçekleşen tura A-Plas, Ünver 
Group ve Küresel Çevre firmaları da sponsor olarak çevreye verdikleri öne-
mi gösterdiler. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kent Kon-
seyi Başkanı Fehmi Enginalp, Rotary 2440. Bölge Geçmiş Dönem Guvernörü 
İsmail Rodoplu, 3. Grup Guvernör Yardımcısı Umut Önel, Edremit Rotary Kulü-
bü Başkanı Şaban Rodoplu’nun katılımı ile gerçekleşen turda, bisikletçiler Mu-
danya’da Mütareke Meydanı’nda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 
Tophane Rotary Kulübü üyeleri ve meydanı dolduran halk tarafından Mudanya 
Belediye Bondosu’nun güzel ezgileri ile karşılandı. Tura katılan bisikletçilere 

10 ad bisiklet ve 35 adet kask çekilişle hediye edildi.

Uludağ Rotary’nin kurduğu orkestra konser verdi

28Ekim Cumartesi günü Bursa Korupark AVM’de, Uludağ Rotary 
Kulübünün  kurup desteklediği “Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk 

Orkestrası ”Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde iki konser verdi.
Çocukların ücretsiz müzik eğitimi aldıkları, kişisel gelişimlerine büyük 

katkı sağlayan 45 çocuktan oluşan orkestra, Bursa’nın  en önemli buluşma 
noktasında halkla bütünleşti ve büyük alkış aldı.

Halktan çok geniş katılımla gerçekleşen bu etkinlik, Rotary’nin hizmetle-
rinin bizzat toplum tarafından izlenmesi sayesinde Rotary imajına da müspet 
katkı yaptı.

Denizli Rotary kulübü kültür sanat etkinliği

Denizli Rotary Kulübü, Denizli’nin ilçelerinde yaşayanların sanatla bu-
luşması için kaynak elde etmek amacıyla, Denizli’nin büyük eksiği 

olan sosyal yaşamda kültür ve sanat etkinliklerinin ilkini Önder Focan ve Su İdil 
Jazz Konserini başarıyla gerçekleştirdi. 

Denizli’nin jazz’a olan ilgisi, şehirde bu yönde bir açığının olduğunun kanıtı 
niteliğindeydi. 

Bu projeyi gerçekleştirirken oluşturulan komitede Denizli’nin kültür ve 
sanat konusunda önde gelen isimleri yer aldı ve fon yaratma için kullanmak 
için iyi bir yöntem olduğuna karar verildi.

Denizli Rotary Kulübü, Önder Focan Jazz konserinden elde ettiği gelir ile 
ilçelerde yaşayan ilk ve orta öğretim okullarında okuyan çocuklar için müzikli 
tiyatro gösterisi ve/veya müzik atölyesi ve dinletisi gerçekleştirmeyi hedefli-
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Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Uluslararası Ro-
tary’nin Uzun Dönem Gençlik Değişim Programı kapsamında 5 

ülkeden Türkiye’ye gelen 14 öğrenciyi Özdere’deki  2. Uyum Kampı’nda 
bir araya getirdi.

Farklı kültürleri bir araya getirerek Dünya üzerinde barış ve anla-
yışı sağlamak ve bunu gençler aracılığıyla yapmak amacıyla Rotary’nin 
oluşturduğu “Uluslararası Gençlik Değişim” programlarına bu yıl Rotary 
2440. Bölge’de Meksika, Arjantin, Tayvan, Brezilya ve Amerika’dan gelen 
14 değişim öğrencisi katıldı. Geçen ay Rotary 2440. Bölgede tanışma 
etkinliği adı altında düzenlenen programın ikincisi bu ay iki gün süreyle 
Özdere’de gerçekleşti. İlk gün Bölge Eğitim Lideri Güneş Ertaş’ın sunu-

muyla değişim prog-
ramının amacının ve 
içeriğinin anlatıldığı 
kültür kampı, farklı 
kültürleri tanıma, ku-
ralları öğrenme, bilgi 
alış verişinde bulunma 
ve oryantasyon eğitimi 
ile devam etti. İkinci 
gün ise İzmir ve çev-
resi olan Efes, Merye-
mana Gezisi yapılarak 
yaşadıkları şehri tanı-
maları sağlandı.

Uluslararası Rotary’nin 1920’li yıllarda Avrupa’da başlayan, 
1972’den sonra da  “Yararlı Uluslararası Etkinlik” Programı çerçevesin-
de devam eden Gençlik değişim programına 1990 yılında Rotary 2440. 
Bölge de dahil oldu. Programa 10 yıl süreyle Komite Başkanlığı yapmış 
olan Geçmiş Dönem Komite Başkanı Gökşin Akçalı Rotary Gençlik deği-
şim programını üç aşamalı olarak anlattı. Akçalı “Rotary, 15-18 yaş arası 

uzun dönem öğrenci değişim programı dediğimiz yaklaşık 1 yıl süreyle ül-
kelerarası öğrenci değişimi; 15-25 yaş arasında bulunan 1 hafta, 10 gün 
yada 15 günlük kamplardan oluşan kısa dönem öğrenci değişim progra-
mı ve 25-30 yaş arası okuyan yada çalışan genç iş insanlarından oluşan 
değişim programları ile uluslararası anlayışı geliştirmek için bu prog-
ramları uyguluyoruz” dedi.
Gençlik Değişim Programı ile Farklılıklarının farkına 
varıyorlar

Uzun Dönem Gençlik Değişim Programında öğrencilerin 1 yıl sürey-
le geldikleri ülkedeki eğitime eş değer bir okulda eğitimlerine devam et-
tiklerini söyleyen Uluslararası Rotary 2440. Bölge Gençlik Değişim Prog-
ramı Komite Başkanı Talat Bekiroğlu ise “Bu yıl 14 öğrencimiz Türkiye’de  
bizim yerleştirdiğimiz ailelerin yanında kalarak yine bizim yerleştirdiğimiz 
okullarda eğitimlerine devam ediyor. Yine, Türkiye’den aynı ülkelere gi-
den 14 öğrencimiz de oradaki uyum programlarıyla kültür alış verişlerin-
de bulunarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler ” dedi. Programın 
öğrenciler üzerindeki etkisine de değinen Bekiroğlu “Rotary’nin 100 yıla 
yakın bir süredir uyguladığı bu değişim programının öğrenciye katkısını 
sorduğumuzda gelen yanıt ‘değişim programıyla bizler farklılıklarımızın 
farkına varıyoruz’ şeklinde oluyor” bu da programın bizler için amacına 
ulaştığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Yurt dışından gelen öğrenciler Rotary’nin Gençlik Değişim Programıyla 2. Uyum Kampında buluştu

yor.

Tophane RK Atatürk Müzesi Fotoğraflarını yeniledi

1923 Yılı’nda Bursa’yı ziyareti sırasında Atatürk’e hediye edilen 
evi, Ulu Önder vasiyetinde, arazisi ve içindeki tüm eşyaları 

ile Türk Milletine bağışlamıştı. Sonraki yıllarda müze haline getirilen evin cep-
hesindeki duvarlara, 2005-2006 döneminde Tophane Rotary Kulübü tarafın-
dan Atatürk ve Cumhuriyet temalı fotoğraflar yaptırıldı. Fotoğrafların zaman 
içinde yıpranması nedeniyle yenilenmesi ihtiyacı doğdu. Fotoğrafların yenileri 
yaptırıldı ve yerlerine konuldu. Yenilenmenin açılışı 14 Kasım’da dönem Dönem 
Guvernörü Lütfi Demir’in katılımı ile yapıldı. Aynı zamanda müzenin üst katın-
da oluşturulan eğitim salonuna 25 adet sandalye, sehpa ve televizyon ile tefrişi 
Tophane Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirildi.

  
Çakabey Rotary Kulübü etkin faaliyetlerini sürdürüyor

Çakabey Rotary Kulübü 27 Ekim Cuma günü Toplum Birliği Okulu olan-
Bornova Ömer Seyfettin İlkokulunda düzenlediği  Resim ve Şiir yarış-

ması Ödül törenine katıldı.
Geleceğe dair umutlarının arttığınıı söyleyen Çakabey’li Rotaryenler, 

ATA’mızın önderliğinde yetişen   çocuklarımızın ışığını, inancını, yeteneklerini 
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ve gücünü, Cumhuriyetimizin  sağlam ve güçlü minik bekçilerini gördüklerini 
ve onlarla gurur duyduklarını ifade ettiler.

Çakabey Rotary Kulübü, 24 Ekim  Salı günü de Toplum birliği okulu Ömer 
Seyfettin   I.Ö. Okulu öğrencileriyle, Cumhuriyet haftası kutlama etkinlikleri 
kapsamında Atatürk müzesi ziyaretini gerçekleştirdi. Hayatlarında ilk defa 
Atatürk’ün yaşadığı  evini gören miniklerin heyecanı Atatürk’e olan sevgi ve 
bağlılıkları görülmeye değerdi.

Çakabey Rotary’nin küresel ısınma hedefli projesi

Çakabey Rotary kulübü, bu kapsamda “Havayı Koklayan Adam” adıyla 
anılan küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında en büyük far-

kındalığı yaratan değerli meteoroloji mühendisi, hava durumu sunucusu Bün-
yamin Sürmeli’nin küresel ısınma ve iklim değişikliğine dair kitabı “MAVİ MİS-
KET”i BRAIL alfabesine çevrilmek ve sesli kitap oluşturulmak üzere TÜRGÖK 
(Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı)na  bağışladı. 1000 TL karşılığında hazır-
lanacak kabartmalı baskı ile oluşan kitap ve oluşturulacak sesli kitap CD’lerle 
çoğaltılarak  TÜRGÖK’ün 1600 görme engelli kütüphane üyesine ulaştırılma 
imkânı bulacak.

Bünyamin Sürmeli, instagram etiketinde kulübün bu projesinden  haber-
dar olduğunda, bu proje için kendi kitabının seçilmesinden onur duyduğunu 
belirterek  kulübü ziyaret etmek istediğini belirtti.

Çakabey RK Diş Taraması gerçekleştirdi

Ağız ve Diş sağlığı haftasında  Çakabey Rotary Kulübünün GDB Diş he-
kimi  Arda  Çetintaş ve gönüllü destekçisi Diş Hekimi  Pınar Titiz Ateş 

ile Toplum birliğinde geleneksel  diş sağlığı eğitimi ve diş taraması gerçekleş-
tirdi.100 çocuğa diş taraması yapılıp, diş fırça ve macunları dağıtıldı.

Yogayla ağrılara son

Yaşlılara yönelik düzenlediği etkinliklerle dikkat çeken Çakabey Rotary 
Kulübü, huzurevinde yaşayan yaşlıların iskelet kas sistemlerindeki 

ağrıları hafifletmek ve daha sağlıklı bir yaşama kavuşmalarını sağlamak ama-
cıyla ‘Yaşlı Yogası’ etkinliği düzenledi. 

Çakabey Rotary Kulübü Bostanlı Yoga Akademi işbirliği ile Karşıyaka Zü-
beyde Hanım Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinleri için ‘Yaşlı Yogası’ etkinliği 
gerçekleştirdi. Yoga Eğitmeni Pelin Sümer eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik-
te yaşlıların kas ağrılarını biraz olsun dinerken, yalnız olmadıklarını bilmenin 
mutluluğunu yaşadılar. Çakabey Rotary Kulübü Başkanı Meral Gündüz, hu-
zurevi sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için bu tür etkinliklere devam 
edeceklerini söyledi. Huzurevi yönetiminin ve sakinlerinin kendilerini çok iyi 
ağırladığını dile getiren Gündüz, “Huzurevini önceki ziyaretimiz sırasında bazı 
ihtiyaçları olduğunu tespit etmiştik. Kulubümüzün ana hedefleri arasında yer 
alan ‘su ve hijyen’ kapsamında çamaşır makinesi, 2 adet tekerlekli sandalye ve 
‘yaşlı yogası’ etkinliğinde öğrendikleri hareketleri tekrarlayabilmeleri için jim-
nastik bantları hediye ettik” dedi.

Karşıyaka Rotary Ukrayna’da kardeş kulüp buldu

Karşıyaka Rotary Kulübü, Ülkelerarası Komiteler kapsamında ilişiki 
kurduğu Ukrayna’nın Lviv International Rotary kulübünü ziyaret etti 

ve kulübün vakıf projesine 1000$ lik katk koydu. Karşıyaka Rotary kulübünün 
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kendi projesi olan ve Vakıf’tan destek aradığı “Terapi Bahcesi” projesi için de 
Lviv kulübü 1000 $ lik katkıda bulunma kararı aldı.

Karşıyaka Rotary Kulübü, ayrıca Ukrayna Kinyazi Rotary Kulübü ile de 
Twinn Clup sözleşmesi imzaladı. Terapi Bahçesi projesini bu kulübe de tanıtan 
Karşıyaka Rotary, büyük olasılıkla buradan da bir destek temin edecek.

“Terapi Bahçesi” projesi Bornova Belediyesinin de desteği ile temin edi-
len bir arsa üzerine engellilerin kullanımına açık ve bir anlamda terapi için de 
kullanılacak bir mekan yaratmayı amaçlıyor. Belediye 4500 metrekarelik olan 
alanı 20 yıllığına Karşıyaka Rotary’ye hibe etti. Özel olarak tasarlanan proje-
nin İzmir için bir ilk olacağı ve önemli fayda sağlaması düşünülüyor. Burada 
engellilere, daha çok özel gereksinimli çocuklar ve kişiler için açık havada re-
ahabilitasyon - fizik tedavi imkanları sağlanacak. Neden açık hava? Günümüz 
insanı dahi kapalı alan sendromu yaşarken, engelli kişiler bu durumlarından 
dolayı dışarı çıkmakta zorlanmakta, hatta kapalı alanlarda tutulmakta. Fiziyo-
terapist, ergoterapist, psikolog ve özel eğitimciler, gönüllü ekiplerle bu alan-
da çalışmalar yapacaklar. Böyle bir bahçenin örneği dünyada sadece 4 yerde 
mevcut. 

Bu tesislerden otizm spektrum bozukluğu olanlar, fiziksel engelli kişiler, 
zihinsel engelliler, uyum bozukluğu olan çocuklar, görme engelliler, hiperak-
tivite- hipoaktivite, travmatik bozuklular, öğrenme bozuklulukları, kaygı- duyu 
bütümleme bozuklukları  olanlar faydalanabilecekler. Resimde Karşıyaka Ro-
tary Kulübü Dönem Başkanı Gaye Berköz ve Ukrayna Kinyazi Rotary Kulübü 
başkanı Andrıj Ilkıv ile GDG Esat Kardiçalı ve GDB Mithat Sucuoğlu görülüyor.

Buca RK - 5. Liselerarası Plaj Voleybol Turnuvası…

Buca Rotary kulübünün faaliyetleri arasında geleneksel görünüm ka-
zanan plaj voleybolu turnuvası da yer alıyor. Bu kapsamda 5.Liselera-

rası Plaj Voleybol Turnuvası 9-10 Eylül 2017 tarihinde Alsancak Plaj Voleybol 

Kortları’nda oynandı. Turnuva hem erkek hem de kadın takımların iştiraki ile 
gerçekleşti. 

Teos Sakin RK Tenis Şenliği...

Teos Sakin Rotary Kulübü spor fa-
aliyetlerine desteğini sürdürüyor. 

Bu kapsamda kulübün sponsorluğunda, 
Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü Tenis 
Şubesi tarafından düzenlenen 2. Sonbahar 
Tenis Şenliği Güzelbahçe Spor Salonu Tenis 
Kortlarında 19 Eylül 2017 Salı günü ger-
çekleştirildi. Turnuva esnasında Rotary’nin 
de tanıtımı yapılmış oldu.

Teos Sakin RK Kıyı Temizliği...

Rotary kulüpleri çevre duyarlılığını gösterdikleri bir çok projeye imza 
atıyor. Bu girişimlerden birini de Teos Sakin Rotary Kulübü gerçek-

leştirdi. Genellikle TURMEPA organizasyonunda gerçekleştirilen bu aktivite-
lerden birinde bu sene de farklı noktalarda kıyılara uzanan TURMEPA, Ulus-
lararası Kıyı Temizliği Kampanyası etkinliğinin İzmir etabını Güzelbahçe Bele-
diyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Teos Sakin Rotary Kulübü’nün 
destekleriyle Güzelbahçe’de 16 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Didim RK ve Ukrayna Lviv International RK kardeş kulüp oldu

Türk Rotary kulüplerinin kardeş kulüp anlaşmaları gittikçe artan bir 
eğilim gösteriyor. Didim Rotary Kulübü de bu yolda adım atan kulüp-

lerden biri oldu. Didim Rotary,  Ukrayna Lviv International Rotary Kulübü ile 
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kardeş kulüp anlaşması imzaladı ve ICC Ukrayna Türkiye dostluğunu da bu ve-
sile ile başlatmış oldu. 

Kordon RK - 
kırtasiye yardımı...

Kordon Rotary Ku-
lübü sosyal yar-

dım projesi kapsamında 
ihtiyacı olanlara destek 
amacıyla eğitime başla-
yan Şahinbey - Gaziantep 
Hatice Karslıgil İlkokulu 
öğrencilerine 6.480 adet / 
38 koli ürün gönderdi.

Bursa TED Interact Kulübü İlk Toplantısını Gerçekleştirdi...

Tüm dünyada Rotary kulüplerinin yanı sıra gençlere yönelik Rotaract 
ve Interact kulüplerinin sayılarında artış gözleniyor. Bu artış sadece 

kulüp sayısında değil, gençlere yönelik bu prganizasyonaların üye sayılarında 
da gözleniyor. Bu kapsamda ülkemizde de Rotary kulüpleri sponsorluğunda 
yeni Interact ve Rotaract kulüpleri kurulmaya devam ediyor. Bunlardan biri de 
geçtiğimiz günlerde Yeşil Rotary Kulübü sponsorluğunda TED Bursa Interact 
Kulübü olarak resmî kuruluşunu tamamladı ve ilk toplantıları ile birlikte üye 
rozet töreni gerçekleştirildi.

Bodrum RK ve Karia RK Resim Sergisi...

Kültür sanat komitesi üyesi Reyhan Özlen’in “Komşu Sular” adı altında 
topladığı eserlerinin sergilendiği ve gelirinin çocuk felcine aktarıla-

cağı sergiyi Karia Rotary Kulübü ile Bodrum Rotary Kulübü ortaklaşa düzenle-

di.  29 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Zeynep Çavuş Sanat Galerisinde düzen-
lenen sergi büyük ilgi gördü.

Dokuz Eylül RK - Minik Kalpler İçin Elele GÖKSEL KONSERİ...

Eğitim, Rotary’nin önem verdiği altı odak noktasından biri. EÇEV de bu 
alanda önemli çalışmalar yapan bir vakfımız. Bu durumu dikkate alan 

Dokuz Eylül Rotary Kulübü, 30 Eylül 2017 tarihinde İzmir Ahmed Adnan Say-
gun Sanat Merkezi’nde EÇEV yararına başarılı bir Göksel Konseri gerçekleş-
tirdi.

Teos Sakin RK - Türk Sanatları Festivali...

Teos Sakin Rotary Kulübü sanata destek konusunda da faaliyet göste-
riyor. Kulübün destek verdiği 4. Geleneksel Türk El Sanatları Festivali, 

5 gün süreyle İzmir’in Güzelbahçe İlçesinde Yalı Mahallesi İlhan Selçuk Par-
kı’nda gerçekleşen sergi ile toplumla buluştu.

ÜAK (ICC) - Türkiye - Almanya yıllık toplantısı

Türk Rotary’sinin uluslararası alanda daha etkin olmasında önemli rol 
oynayan “Ülkelerarası Komiteler”in toplantıları bu yıl da hızla devam 
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ediyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz Eylül ayının 21-24’ünde Hamburg’da 
gerçekleşen  ÜAK Türkiye - Almanya yllık toplantısı oldu. 

ÜAK - Türkiye & Bulgaristan

Bir diğer Ulkelerarası Komite toplantısı da Bulgaristan ile gerçekleşti. 
2440. Bölgeden Ülkelerarası Komiteler Türkiye - Bulgaristan Komite 

Başkanı Şaban Rodoplu Kırcaali Rotary Kulübü Dönem Başkanı Bahar Palova 
ile 19 Eylül 2017 tarihinde Bayrak Değişimi gerçekleştirdi.

Ege RK - Anne Baba okulu eğitimi verdi

Rotary’nin önem verdiği Anne-Baba Okulu projesi kapsamında bir 
adım da Ege Rotary kulübünden geldi. Ege Rotary Kulübü Narlıdere 

Kılıçaslan İlkokulu’nda Anne Baba Okulu projesi kapsamında ilk eğitimlerini 
verdi.

Caddebostan 
Rotary’den 
Çocuklar için 
Sanat etkinliği

Ca d d e b o s t a n 
Rotary Ku-

lübünün, lösemili ço-
cuklara destek olmak 
amacıyla Suadiye Sa-
nat Atölyeleri’nde dü-
zenlemiş olduğu re-
sim, heykel, seramik, 

taş boyama ve cam boyama workshopları çok güzel görüntülere sahne oldu. 
Tüm üyeler hep beraber  renkli ve eğlenceli bir gün geçirdiler. Kulüp üyeleri, 
emeği geçen, cumartesi gününü fiziken ve manen etkinliğe ayıran başta proje 
annesi Sevgili Fulya Okbay olmak üzere katılan, ve içlerindeki sanatçı ruhu hep 
beraber keşfettikleri çocuklara teşekkürler ettiler.

Edirne Rotary Kulübü Megalit Sempozyumu düzenledi

Edirne Rotary Kulübü ve Trakya Üniversitesinin (TÜ) iş birliğiyle 1. 
Uluslararası Trakya Megalit (anıttaş) Sempozyumu düzenlendi. TÜ 

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne Ticaret ve 
Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumda yaptığı konuş-
mada, arkeoloji mirasını çok iyi tanımadıklarını ve tanıtamadıklarını belirtti.

Trakya’nın kültür mirası açısından çok zengin bir bölge olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Beksaç, şunları söyledi: “Arkeoloji mirasını çok iyi tanımıyoruz 
ve tanıtamıyoruz, bunu pek çok kişi söylüyor. Ama biz bu sahada çalışan insan-
lar bu kültür mirasının ne kadar büyük ve ne kadar zengin olduğunu biliyoruz. 
Trakya bir bütün, bugün için Trakya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye ara-
sında hatta Romanya ve Moldova’nın dahil olduğu topraklar üzerinde yayılı-
yor. Trakya bir bütün, kültürüyle bir bütün, geçmişiyle bir bütün. Muhtemelen 
bundan sonraki çalışmalarda da bir bağ olacaktır ve bu noktada da megalitler 
(ataların ve toplum içinde önemli yeri olan kimselerin adlarına ve anılarına di-
kilen büyük taş) bir dostluk zinciri sağlayacaktır. Bu nedenle bizim ilk çabamız 
megalitlerin tanıtılması, çalışmaların daha hızlı oluşabilmesi ve gelişmiş düzeye 
taşınabilmesi için başlangıcı oluşturmak olmuştur. Böyle bir çalışma yapılma-
sına imkan sağlayan Rotary Kulübüne teşekkür ederim.”

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Timur Kırgız ise Trakya’nın insanlığın en 
önemli merkezlerinden olduğunu belirtti. Trakya’daki anıtlara sahip çıkılması 
gerektiğini ifade eden Kırgız, “Binlerce yıl bir insan geçmişiyle, anıtlarıyla dün-
ya üzerinde farklı bir yeri işgal eder. Bu anıtlarıyla, farklı oluşumlarıyla büyük 
öneme sahiptir. Trakya’nın geçmişinde önemli bir süreçte Traklar vardır. Trak-
ların yaptığı eserler de farklı oluşlarıyla dikkati çeker. Onların özündeki kültü-
rel değerlerden, yaşam biçimlerinden ve tutkularından bahsedilir. Taş ve kaya 
Traklar için önemlidir. Doğanın ve doğaüstünün birleştiği kayalar onlar için da-
ima ilham kaynağı olmuştur. Trakya’nın anıtları hepimizindir, onlar insan mira-
sının ayrılmaz parçalarıdır” dedi.

Edirne Rotary Kulübü Dönem Başkanı Dr. Muzaffer Memiş ise Rotary Ku-
lübünün çalışmalarıyla ilgili olarak katılımcılara bilgi verdi.

Edirne Rotary 
Kulübü Meslek 
Başarı Ödülü

Edirne Rotary 
Kulübü Mes-

lekte Başarı Ödülü, Üye 
Kabul Töreni ve Paul 
Harris Rozeti Törenleri-
ni gerçekleştirdi. Mes-

lekte Başarı Ödüllerini Edirne’nin gururu 1.lig futbol hakemi Özgür YANKAYA 
ile yine Bulgaristan Plovdiv’de restaurant işletmeciliği yaparak Edirne’nin ve 
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KASIM 1929

ARALIK  1958

KONVANSİYON SÜTUNU

Toronto belki de dünyadaki en 
multi kültürel şehirlerden bi-
ridir. Konuşulan lisanlar ka-
dar değişik mutfağı da var. 

23-27 Haziran tarihleri arasında yapı-
lacak 2018 Uluslararası Rotary Kon-
vansiyonuna katılırsanız, bunlardan 
bazılarının muhakkak tadına bakmak 
isteyeceksinizdir. 

İtalyan yemeklerini sevenler için 
Little Italy, Yunan yemekleri için Gre-
ek Town, Little India’da Hint yemek-
leri ve Chinatown’da Çin yemekleri 
sizleri bekliyor olacak. Küçük Portekiz 
Mahallesinde et yemek isteyenler Alex 
Rei dos Leitoes’e ya da tatlı için Nova 
Era Bakery’de pastel de nata’yı ziya-
ret edebilirler. Koreatown’da Kore’nin 
geleneksel yemeklerini en iyi şekilde 
sunan Buk Chang’da Dong Soon To-
fu’yu tatmadan geçmeyin. Kensington 
Market’te Şili’nin özelliklerini taşıyan 
jumbo Empanadas (mısır yaprağı içine 
sarılmış mısır, soğan ve bazil) ilginç bir 
deneme olabilir.

Toronto’da hamburgerler bile yara-
tıcı bir yaklaşımla yapılıyor. Richmond 
Station’da Station Burger bir sütlü ek-
mek arasında pancarla sunuluyor. Va-
tican City’de double cheeseburger iki 
kızarmış peynir sandoviçi arasında ve-
riliyor. Manzarayı seviyorsanız da CN 
Kulesinin 350 metre yükseklikteki 360 
adlı restoranı ziyaret etmeyi unutma-
yın.  

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

kullanabilirsiniz.

The Rotarian’da yayınlanan 
serilerden bir çoğunun okuyucu-
lar arasında tartışmalar yarattığı 
bilinir. Bu da onlardan biri idi. I. 
Dünya Savaşının bitiminden 11 
yıl sonra dergide Harold R. Peat 
tarafından yazılan “Private Peat” 
başlığı ile Chicago şehrinin inşa 
etmeyi planladığı bir savaş anı-
tı gündeme geldi. Yazıda “Bu anıt 
neyi anacak? Savaşı mı? Peki o za-
man Savaşı Savaş gibi mi yoksa in-
sanların savaşı görmek istediği gibi 
mi anacak? Bir savaşın gerçek anıtı 
aptallığın, korkunun, pis kokunun, 
ırza geçmenin, cahilliğin, günahla-
rın ve deliliğin kabul edilmesi ola-

caktır.” deniliyordu. Dergi editörleri, Rotary’nin amaçlarıyla örtüşen böyle bir 
konunun yazmadan geçilemeyeceğini, ve kulüplerin bu yazıyı kullanarak top-
lantılarında tartışma konusu yapmalarını istediler. 

Danimarkalı ilüstrasyon us-
tası Paul Høyrup’un, küçük bir 
kasabayı resmettiği bu çizim der-
gi kapağında yer aldı. Danimar-
ka’da kitaplar ve gazetelerde çı-
kan eserleri ile tanınan Høyrup, 
1950 yılında bu resimle Hall-
mark kartpostallarının açmış ol-
duğu yarışmada ilk 100 arasında 
yer almıştı. (Hallmark’ın kuru-
cusu Joyce C. Hall Kansas City 
Missouri Rotary Kulübü üyesi 
idi.) Bu sayıda ayrıca Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Rene Cassin tarafından yazılmış 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilgili açıklama yer aldı. Bunun yanı 
sıra Time Dergisi Genel Yayın Yönetmeni John Stuart Martin’in de yabani 
hindiler ile ilgili bir yazısı da dergideydi.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

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



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.220.185 
Ku lüp ler: * .....................................................35.727
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................242.949
Ku lüp ler:  .......................................................10.563
In te ract
Üye ler:  .........................................................511.796
Ku lüp ler:  .......................................................22.252
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..............................................................210.500
Top lu luk ...........................................................9.452
Not: Ra kam lar 31 Ağustos 2017 sonu itibarıyla Rotary Club 
Central “Reports” bölümünden alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

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

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

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Afetlerde nasıl katkı yaparız

Deprem ve kasırga felaketlerinden etkilenmiş 
olanlara yardım için 4 özel fon yaratıldı. 

Kasırga Harvey – Hesap adı: Gulf Coast Disaster 
Relief Fund. Hesap no: 608
Kasırga Irma ve Maria – Hesap adı: urricane 
Emergency Relief Fund. Hesap no: 296
Meksika Depremleri – Hesap adı: exico Earthquake 
Recovery Fund. Hesap no: 613
Porto Riko – Hesap adı: Puerto Rico Recovery. Hesap 
no: 614
Katkınızı çek, elektronik transfer ya da kredi kartınızla 
yapabilirsiniz. Yukarıdaki listed bulunan hesap adı ve 
numarasını belirtmeniz yeterli olacaktır. Kredi kartı 
ile katkı yaprken lütfen adres kutusunu işaretleyerek 
adresinizi Rotary ile paylaşın. 
Bağışlarınızı bit.ly/2xXRyuI adresinden yapabilirsiniz.

UR 2019-20 Başkanı Maloney

Alabama Ey-
aletinin De-
catur Rota-

ry Kulübü üyesi Mark 
Daniel Maloney, Ul-
uslararası Rotary Aday 
Saptama Komite-
si tarafından 2019-20 
dönemi başkanı olarak 
seçildi. 1 Ekim itibarıy-
la itiraz eden olmadığı 
için Maloney’nin 
başkanlığı da kesinleşti.

“Rotary Kulüplerde 
yaşanır” diyen Maloney bir avukat. Kulüpleri toplum seviye-
sinde desteklemek ve güçlendirmeyi planlarken, Rotary’nin 
kültürünü de hizmete yönelik bir üyelik organizasyonu olarak 
muhafaza etmeyi, büyüme için de yeni bölgesel yaklaşımları 
uygulamak istiyor. 

Çocuk Felcinin yokedilmesi Rotary’nin tanınırlığını büyük 
ölçüde arttırıp bir çok fırsatı da beraberinde getirecektir diyen 
Maloney, “İyi şeyler yapmanın küresel güç kaynağı olma potansi-
yelimiz var” diyor.

Maloney, Blackburn, Maloney and Schupper LLC hukuk 
firmasının ortaklarından. Firma vergi, varlık planlaması ve ta-
rım yasaları konusunda uzman. Maloney Güneydoğu ve orta 
batıda büyük tarım firmalarının temsilcisi olup Amerikan 
Barosunun Tarımda Vergilendirme komitesinin başkanlığını 
yaptı. Maloney Amerikan Barosu, Alabama Eyalet Barosu ve 
Alabama Hukuk Enstitüsü üyesi.

Decatur’un dini çevrelerinde aktif olan Maloney, kilisenin 
finans konseyinde ve bir katolik okulun yönetiminde görev 
aldı. Greater Decatur Toplum Vakfı, Morgan County Meals 
on Wheels, Morgan County ve Morgan Decatur Ticaret oda-
ları direktörü olarak çalıştı. 

1980 yılından beri Rotaryen olan Maloney, UR direktö-
rü, Vakıf mütevellisi ve başkan yardımcılığı, 2003-04 Başkanı 
Jonathan Majiyagbe’nin emir eri, görevlerinde bulundu. Yasa-
ma Konseyine başkan, başkan yardımcılığı temsilci ve eğitmen 
olarak katıldı. 2004 Osaka Konvansiyon komitesi danışman-
lığı ve 2014 Sydney Konvansiyon Komitesi başkanlığı yaptı.

Guvernör olmadan önce Maloney bir Grup İnceleme Deği-
şim Ekibine Nijerya’da liderlik yaptı. 

Maloney’nin eşi Gay, aynı firmada çalışan bir avukat ve 
aynı zamanda Decatur Daybreak Rotary kulübü üyesi ve eski 
başkanı. Her ikisi de Paul Harris Dostu, Büyük Bağışçı ve 
Bequest Society üyesi.
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