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otary Dergisinin 2013-14 döneminin son sayısını biraz
gecikmeyle yayınlıyoruz. Her yıl dönemin son sayısında UR’nin konvansiyonu ile ilgili bilgileri aktarmaya
çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Uluslararası Rotary Konvansiyonu 1-4
Haziran tarihleri arasında Avustralya’nın Sydney şehrinde yapıldı.
18,000’den fazla Rotaryenin katıldığı bu büyük beraberlik ile ilgili
bilgilerin Haziran ayının ilk haftası sonuna doğru bize ulaşması
nedeniyle yayında geciktik.
Konvansiyonun dikkat çeken yönlerinden en önemlisi,
Avustralya hükümetinin Başbakanı Tony Abbott’un “çocuk felcine
son” projemize Avustralya hükümeti olarak 100 milyon dolar katkıda bulunacağını açıklaması idi. Çocuk Felcine Son, Uluslararası
Rotary’nin en büyük projesi ve çocuklarımızın sağlıklı bir gelecek
ortamında yaşamaları açısından önemli bir proje. Bu çapta bir
projenin gerçekleşmesi ise ancak hükümetlerin de konuya destek
vermeleriyle mümkün olacak. Bu nedenle Avustralyalı Rotaryenleri
ve UR liderlerini, bu bağışın gerçekleşmesinde gösterdikleri başarılı
savunuculuk nedeniyle kutluyoruz ve bunun tüm ülkeler için iyi bir
örnek olarak ele alınmasını diliyoruz.
Konvansiyon öncesi aktivitelerden bir tanesi, Sydney kentinin
meşhur köprüsüne Rotaryenlerin tırmanmasıydı. Dergimizin kapağında yer alan resimden de görülebileceği gibi, tırmanışa katılan
Rotaryenler ellerinde bayrak taşımakta idiler. Köprüde aynı anda
bulunan en çok insan sayısı ve taşınan en çok bayrak açısından
yeni bir rekor kırıldı. Ayrıca, bu olay sayesinde “Çocuk Felcine Son”
programına 108,000 dolar katkı sağlandı.
UR’nin her yıl düzenlediği fotoğraf yarışmasının sonuçları da
dergimizin sayfaları arasında yer alıyor. Jüri üyesi, Pulitzer ödülü
kazanmış fotoğrafçı David Hume Kennerly, “Dünyada, kameranın
arkasındaki odaklanmış bakış kadar güçlü bir silah yoktur”
diyor. Resimlere baktığınızda bu olguyu sizlerin de algılayacağınızı
düşünüyoruz.
Türk Rotary’sinin her üç bölgesi de asamblelerini gerçekleştirdi ve Başkan Gary C.K.Huang’ın başkanlığında “Rotary
Hizmetlerinizle Işıldasın” temasını guvernörlerimiz ve kulüplerimiz yeni dönemde uygulamaya hazırlar. Rotary hizmetinin en iyi
şekilde gerçekleşmeye devam edeceğine eminiz.
Bunun güzel örneklerinden biri de Çekirge Rotary kulübümüz tarafından başlatılan ve açılışı Mayıs ayında yapılan “Spastik
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi” (SERMER) oldu. Beş yıl süren
bir çalışma sonunda gerçekten de örnek bir hizmet merkezi Türk
halkının kullanımına sunuldu. Kulübümüzü tebrik ediyoruz.

Mayıs ayında üzücü bir haber de aldık. Osmangazi Rotary
Kulübü üyesi, 2008-09 dönem guvernörü “Mehmet İyigüllü” dostumuzu maalesef kaybettik. Müteveffaya tanrıdan rahmet, kederli
ailesine ve Rotary camiasına başsağlığı dileriz.
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“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup,
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Mayıs
Çocuk Felcinde sona çok yakınız

B
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ve başkanla ilgili
haberleri
www.rotary.org/
president adresinde
bulabilirsiniz.

undan çeyrek yüzyıldan uzun bir zaman önce başlayan Çocuk Felcine Son verme kampanyasının başından beri içinde olma fırsatına
sahip biri olarak bugünlere kadar gelirken, gerçekten de sona çok
yakın olduğumuzu hissediyorum.
O zamanlar hiç birimiz çocuk felcini sonlandırmanın ne kadar uzun süreceğini veya yolumuza ne tür engeller çıkacağını bilmiyorduk. Bilseydik böyle bir
meydan okumaya nasıl yaklaşırdık emin değilim. Ama bildiğim bir tek doğru
şey var, o da geçen 29 senenin her gününün bu çabaya değdiği oldu. Çünkü tüm
bu yıllar boyunca, milyonlarca çocuğu felce yakalanmaktan koruduk. Bunu bir
bedel olarak ölçmenin imkanı yok. Bugün, artık dünyada hiç bir çocuğun felç
riskini taşımadığı bir ortama kavuşmaya çok yakın bulunuyoruz.
Bitiş çizgisine kadar çok uzun bir yarış oldu. Ve bu çizgiyi şimdi görebiliyoruz. Ancak, çizgiyi ileriye doğru gitmeye devam ettiğimiz takdirde geçebiliriz.
Bunu yapabilmenin tek yolu ise ancak dünyanın her tarafındaki Rotaryenlerin
yardım etmeleriyle mümkün olabilir.
İlk ihtiyacımız sesimizi yükseltmek ve savunuculuk yapmak olmalı. 24
Ekim’deki Çocuk Felci Gününü şimdiden hatırlamalıyız. Bilinç yaratmak için
kulübünüz ve bölgenizin ne yapabileceğini şimdiden düşünün. Seçilmiş temsilcilerinize mektup yazın, “mor parmak*” fon yaratma organizasyonu yapın, yerel
bir okulda bir aktivite düzenleyin. Şayet sizin veya tanıdığınız birinin çocuk felci ile ilgili bir hikayesi varsa, bunu “www.endpolionow.org/stories” sitesinde paylaşın. En önemli olan şey ivmeyi devam ettirmektir. Toplumunuzun ve dünyanın,
çocuk felcine karşı yürütülen savaşta en kritik etapta olduğumuz konusunda
bilinçlendirin.
“Çocuk Felcine Son - Tarihi Bugün Yaratın” kampanyasının çok iyi gittiğini memnuiyetle belirtmek isterim. Uluslararası Rotary, Bill & Melinda Gates
Vakfı ile yapmış olduğu yeni anlaşmanın şartlarını yerine getirdi ve Ocak Ayında, tamamı bu yıl içinde kullanılmak üzere eşleştirilmiş fon olarak 70 milyon
dolar aldı. Bu anlaşmanın daha dört yılı var. Bu süre içinde, Gates Vakfı, yılda 35 milyon doları aşmamak kaydıyla, Rotary’nin çocuk felci için harcadığı
her dolar karşılığında 2 dolar katkıda bulunacak. Bu fırsatı kullanabilmek için,
sizleri elinizden gelen gayreti göstermeye teşvik etmek istiyorum. Beraberce,
Rotary’yi çocuk felcine son konusuna angaje edip, sonsuza dek dünyayı değiştirebiliriz.
*”Mor Parmak” deyimi, çocuk felci aşısı olanların küçük parmaklarının mor boya ile boyanmasından esinlenerek bazı kulüpler tarafından fon yaratmak amacıyla kullanılıyor.

RON D. BURTON
Uluslararası Rotary Başkanı
6 - R O TA R Y D E R G İ S İ / M AY I S - H A Z İ R A N 2 0 1 4

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Haziran
Yaptıklarımızla hizmet yığınımızı biraz daha arttırdık

O

klahoma’da bir deyişimiz vardır: odun yığınını her zaman bulduğundan
daha yüksek bir seviyede bırak. Bunu gerçekleştirebilmek için sizlerin katılımcı olmanızı talep ettim. Katılımcı olmak bu dönemin temasıydı –“Rotary ile Yaşamları Değiştirin” – bu anlamı taşıyordu. Ve her birimiz bunu gerçekleştirdik,
her birimiz yerimizden kalkarak katılımcı olduk ve Rotary ile yaşamları değiştirdik.
Bu yıl her birinizden yeni bir üye getirmenizi talep ettim. Yönetim kurulu dünyada
üyeliği güçlendirmek için temeli oluşturdu. Bu temel, insanlara Rotary’de neden olmaları gerektiğinin sebeplerini açıklıyor. Çocuklara kitap okumak, yemek tedarik projesine katılmak, ya da bir otoyolda çöp toplamak gibi herhangi bir projeye olası üye adaylarını katabilirsek, gerisi kendiliğinden gelecektir. Katılanlar, başkasının hayatında farklılık yarattıklarını görecekler ve Rotary hizmeti ile bir şey verdiğinizde, çok daha fazlasının kendilerine geri döndüğünü anlayacaklardır.
Dönem başında sizlerden Rotary Vakfına da bir hediye yapmanızı istemiştim. Tüm
guvernörlerimiz bunu yaptılar ve Rotary tarihinde bu taahhütte bulunan ilk sınıf oldular.
Bazen kulübümüze gidip herhangi bir sorumluluk almamakla kendimizi rahat hissedebiliyoruz. Belki bize katılımcı olmamız teklif edilmediği için böyle düşünüyoruz.
Tabi toplantıya gidip arkadaşlarımızı görmek her zaman güzel bir duygu yaratıyor. Ancak, harekete geçmek istiyorsanız, projeler yapmalısınız. Bizzat katıldığınız projeler
dengeleyici oluyorlar. Bir kamyondan yardım kutularını indirirken, yanınızdaki kişiyle
eşitliğinizi hissediyorsunuz, tıpkı onun da sizinle eşitliğini hissettiği gibi. Herkes beraberce hizmet ederse, aradaki dostluk güçleniyor ve insanları bu şekilde katılımcılığa
yönlendirebiliyorsunuz.
Rotaryenler çoğu kez Rotary’nin yaptıklarının ve neler yapabileceğinin farkında olmuyorlar. Şayet bu yıl izlediğim projelerin etkilerine şahit olabilseler, yaşamlarını değiştireceklerine eminim. Üyelerinin ortak arzularının iyi şeyler yapmak olduğu ve beraberce çalışarak inanılmaz şeyleri gerçekleştirdikleri bir organizasyonun üyesi
olduklarının farkına varacaklardır.
Rotaryenlerin yaptıkları iyi şeyleri gördükçe şaşkınlığım hep artıyor. Bu nedenle, odun yığınımızın, sizin çalışmalarınız sayesinnde bu yıl daha yüksek bir
seviyeye ulaştığına inanıyorum. Her birinizin “Rotary ile Yaşamları değiştirmeye” devam edeceğinizi umut ediyorum.

RON D. BURTON
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN

Meydan
okumaya
cevap
vermek

R

otaryenlerin motive oldukları zaman, meydan
okuma konusunda başarılı olduklarını gördük.
Kısa bir zaman önce Bill & Melinda Gates Vakfının bağışları ile ilgili olarak Rotary’nin çocuk felcini yoketme konusundaki meydan okumasında 200 milyon dolar
seviyesindeki kilometre taşını aştık. Sadece hedefimiz ulaşmakla kalmadık, onu geçerek 228.7 milyon dolara ulaştık.
Şimdi yeni bir fırsatla karşı karşıyayız. Gates Vakfı,
önümüzdeki beş yıl içinde Rotary’nin çocuk felcine son ile
ilgili yapacağı harcamaları bire iki oranında yılda 35 milyon
doları geçmemek üzere karşılayacak. Ancak bu parayı harcamadan önce o fonu yaratmalıyız.
Bu teklifi kabul etmek kolay olmadı. Rotaryenlerden bugüne kadar çok şey istediğimizi biliyorduk ve onlar da bu taleplerimiz karşısında cömertliklerini göstermişlerdi.
Çocuk felci virüsünün dünya genelinde bulaşmasını önlemeye çok yakınız. Bu müthiş bir başarı ama çocuk felcinden arındırılmış bir dünyayı gerçeğe dönüştürmek için daha
yapmamız gereken çok şey var.
Yıllar boyunca, çocuk felci vakalarını her yıl azaltmak
için çalıştık. Çocuk felci vakalarının sayısının azaldığı her
yıl bizim için iyi bir yıldı. Fakat şimdi çocuk felcine karşı savaşımızda başka bir evredeyiz. Bundan böyle “yeterince iyi”
diye bir şey yok. Dünyanın hiç bir noktasında çocuk felci
artık kalmamalı.
Bunun anlamı, her salgını, ne kadar küçük olursa olsun,
yoğun bir tepkiyle karşılamak demektir. Bunu ancak elimizde kaynak olduğu takdirde yapabiliriz. İşte bu nedenle, Çocuk Felcine şimdi son vermek ve bugün tarih yazmak için,
bu fonu yaratmak için beklemeye tahammülümüz yoktur.
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Dönemimdeki
yardımlarınıza
müteşekkirim

B

azılarımız, aktör Christofer Reeves’in şu
cümlesini biliyordur: “Rüyalarımızın bir
çoğu başlangıçta imkansız gibi gözükür, daha
sonra olasılığı az görünür ve sonunda irademizi ortaya
koyduğumuzda,kaçınılmaz olurlar.”
Rotary Vakfının mütevelli heyeti başkanı olarak dört
hedefle görevime başladım: çocuk felcini sonlandırmak,
vakfımızda aidiyet ve gurur olgusunu yaratmak, yeni bağış modelimizi başlatmak ve yaratıcı ortaklıklar ve projelere angaje olmak. Değişim, büyüme ve yeni başarılarla dolu heyecan verici bir yıl oldu ve dönemimi bitirirken,
Rotaryenlerin yaptıkları çalışmalardan anlatılamayacak
kadar gurur duyduğumu ifade etmek isterim.
Bu yılki önemli kilometre taşlarından biri Dünya Sağlık Örgütünün Güneydoğu Asya’yı çocuk felcinden arındırılmış alan ilan etmesi oldu. Bu uzun zamandır beklenen bir deklarasyondu. Sadece beş yıl önce Hindistan,
dünyadaki çocuk felci vakalarının yarısına yakınının görüldüğü bir ülke idi. Bölgedeki 11 ülke – Bangladeş, Butan, Timor-Leste Demokratik Cumhuriyeti, Hindistan,
Endonezya, Maldivler, Myanmar, Nepal, Kuzey Kore, Sri
Lanka ve Tayland – 1.8 milyar insanın barındığı ve dünyada çocuk felcinden resmi olarak arındırıldığı tasdik edilmiş 6 bölgeden dördüncüsünü temsil ediyor. Bu kilometre
taşı kendiliğinden ortaya çıkmadı; kendini adamış bir çok
gönüllünün sıkı çalışmasını içeriyor.
Rotary Vakfının mütevelli heyeti başkanı hizmetimin
bu son ayında müteşekkir olarak ayrılıyorum. Kendini
adamış ve çok çalışan Rotaryenlerle tanışma fırsatı için
müteşekkirim, ve hepinizin yardımıyla tespit etmiş olduğum dört hedefi gerçekleştirmemi sağladığınız için sizlere
teşekkür ederim.
Dong Kurn Lee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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Rotary'den kısa haberler

DÜNYADAN
ÖZETLER
[1]

3
2
5 8

ZİMBABWE

ABD'nin N.Y. Syrac u se Sunri se
Rotary Kulübü üyesi bir Zimbabweli,
kulübünün ülkesine temiz su getirmesini
sağladı. Kulüp, Zimbabwe'nin Belmont
Rotary Kulübü ile beraber Bulawayo eyaletinin Sigola
bölgesinde dört derin kuyu açtı. Kuyular sayesinde,
önceleri kilometrelerce yol yürüyerek su temin etmeye
çalışan ve bu esnada su kaynaklı hastalıklara da yakalanan
bölgenin 3,000 yaşayanı temiz suya kavuşmuş oldular.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
[2] 2013
yılının Ağustos
ayında, ABD'nin Massacussetts
eyaletinin Nashoba Valley kulübü üyeleri ve Tufts Üniversitesi diş hekimliğinden bir grup, Santa
Domingo'nun San Felipe de Villa Mella bölgesinde 150 kişinin ücretsiz diş
bakımının yapıldığı bir klinik gerçekleştirdiler. Noshaba Valley kulübü,
Santa Domingo Innovador kulübü
ile Vakıf eşleştirilmiş bağışlar kapsamında Rotaryenler tarafından işletilecek mobil bir diş kliniği oluşturulması
çalışmalarına başladı. Bağışlarla elde
edilecek dişçilik ekipmanları ile donatılacak bir kamyonla bölgedeki okullara
diş sağlığı ve eğitimi konusunda destek verilecek.

[3] ABD

Florida'da Talllahassee'deki dokuz Rotary kulübü, Güneydoğu ABD, Ka-

raibler ve Güney Amerika'nın bir
kısmını kapsayan 22 ve 34. zonlar için,
"Rotary'nin Kalbi Var" girişimine destek amacıyla yiyecek ve fon topladılar.
UR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anne L. Matthews,
Dominik
Rotary'nin zon entitüCumhuriyetinde lerinde girişimi destekledi ve Şubat
yapılan bir
ayında açık ile ilgilenen kulüpleri katılmaya davet etti ve sosyal medyada
ankette
katılımcıların girişimi #RotaryHasHeart hashtag'iyle
yaymaya çalıştı. Tallahassee kulüpleri
sadece
bu öneriyi içtenlikle dikkate aldılar ve
%16'sının
Amerika'nın "Second Harvest of the Big
sağlıklı dişleri Band"kurumuyla 3,000'den fazla insana yemek temin ettiler.
olduğu tespit

edildi.

[4] İSKOÇ YA

Corstorpine Rotary kulübü Ekim
ayında imkanları az olan 20 gence
açıkhavada macera yaşama şansı yarat-
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tı. Rotaryenler, Loch
Lomond ve Trossachs
Milli Parkının sınırlarında bulunan "Belmore Tabiatta Öğrenim merkezinde üç
gün süren bir kampa sponsor oldular.
Katılımcılar, kayak yapma, kayalara tırmanma, yönlendirme ve ip tırmanma
gibi güven ve ekip çalışması gerektiren
aktivitelere katıldılar.

[5] NİKARAGUA

ABD'nin Texas eyaletinin 5790. bölgesinden dört kulüp ve Chinandenga Rotary kulübü arasında devam eden bir
proje kapsamında, iki Teksaslı öğretmen Nikaragua'ya giderek meslektaşları öğretmenler ve okul yöneticileriyle
konuşarak, okullarda sınıfların ihtiyacını belirlemeye çalıştılar. Bölge tanımlı fonları kullanarak Metroport Rotary
kulübü, Nikaragua'daki dört okulun

4

7
6

Zimbabwe'nin

nüfusunun
nüfusunun beşte

1

biri temiz su
kaynaklarına
ulaşamıyor
.

ders kitapları, bilgisayarlar, cep telefonları ve
ev aletleri tamiri ile ilgili mesleki eğitim kursları için gerekli
araç ve gereçleri temin ettiler. Yapılan
katkılar arasında, Chinandenga'daki
özel eğitim kurumunda ihtiyaç duyulan otistik ve görme problemi yaşayan
çocukların sınıflarında kullanılabilecek
malzemeler de bulunuyordu.

[6] VİETNAM

2,140 mil uzunluğunda sahili olan bu
ülkede boğularak ölenler
ciddi sorun teşkil ediyor.
Denizlerde güvenliği sağlamak amacıyla Avustralya'nın Perth
şehrindeki Vietnam Konsolosu, Hillways Rotary kulübü ile koordineli bir
çalışma düzenleyerek sanat programı
ve açık arttırma organize etti. Konsolosluk tarafından bağışlanan el işleri

içeriyor. Kitapların ilk partisi geçtiğimiz Ekim ayında 5,000 adet olarak
dört eyalette Dünya Çocuk Felci gününde dağıtıldı.

açık arttırmada satılarak 1,800 dolar fon yaratıldı ve bu para Vietnamlı çocukların yüzme ve suda emniyet
dersleri yanı sıra, iki Vietnamlı öğretmenin denizde kurtarma teknikleri
eğitimini sağladı.

[7] PAKİSTAN

Çocuk felcinin endemik olduğu ülkelerdeki en önemli meydan okumalardan biri, burada cahil kesime
ulaşıp onları hastalık önleme konusunda eğitmek ve aşıya olan ihtiyaç
konusunda ikna etmek olarak biliniyor. ABD'nin South Carolina eyaletinin Hilton Head Island Rotary
kulübü Pakistan'ın PolioPlus komitesi
ve UNICEF ile işbirliği yaparak yeni bir eğitim aracı geliştirdi. Söz konusu "konuşan
kitap", Pakistan'da yaygın olarak konuşulan Urdu ve Peştunca sesli mesajlar

[8] JAMAICA
Uzmanlara
göre

çocuk felcini
yoketmek için
2018 yılına
kadar 5,5
milyar dolar
harcamak
gerekecek.

İş yönetimi eğitiminin
hiç bir zaman geç olmadığını düşünen Kingston Rotary kulübü, Jamaica Eğitim
Bakanlığı ve gençlere yönelik Junior
Achievement kurumunun 180,000 dolarlık fon ile Ocak ayında beşinci sınıf
öğrencilerine ekonomi vatandaşlık, ve
para yönetimi konusunda eğitim verecek model bir iş kasabasının temelini attı. Latin Amerika ve Karaiplerde
ilk kez kurulan Junior Achievement
Biztown'da 11 dükkan bulunacak her
yıl 10,000'e yakın öğrenci çalışan ve
müşteri olarak bu komplekste eğitim
alacak.
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18,000 kişi Rotary’nin Sydney
konvansiyonunda buluştu

A

vustralya, dünyanın
her tarafından ulaşılması uzun süren
bir ülke. En yakın
Yeni Zelanda’dan bile 4 saate yakın
bir uçuşla Sydney’e varabiliniyor. Bu
duruma rağmen, Sydney’de 1-4 Haziran tarihleri arasında yapılan Uluslararası Rotary Konvansiyonuna
18,000’den fazla Rotaryen katılarak,
dostluk ve hizmet yarışında organizasyonun başarılarını birarada kutladılar.
Her ne kadar Konvansiyonun
başlangıcı 1 Haziran olarak belirtilmiş olsa da, Rotary aktiviteleri bir
hafta önceden başlamıştı. Bunların
en ilginç olanı ise Sydney Limanının meşhur köprüsüne 300’den fazla
Rotaryenin ellerinde kendi ülkelerini temsil eden bayraklarla tırmanarak iki yeni rekora imza atmaları ve
bu kapsamda Çocuk Felcine destek
amacıyla 108,000 dolar fon yaratmaları oldu.
Kırılan rekorlardan birincisi, 27
Haziran 2010 tarihinde 143 değişik
bayrağın aynı anda köprüde dalgalanması, diğeri ise 20 Ocak 2011’de
Amerikalı ünlü televizyon programcısı Oprah Winfrey’nin 316 kişiyle
Sydney Liman köprüsünde aynı anda
bulunan en fazla insan rekoruydu.
Rotary’nin bu girişiminde 340 Rotaryen, 278 bayrakla iki yeni rekora
imza atmış oldular.
Rotary ve Köprü tırmanışını yöneten kurum, bu amaçla satılan biletlerden elde edilen gelirin %50’sini
“Çocuk Felcine Son” kampanyasına
bağışladılar. Bill & Melinda Gates
Vakfı da bu rakamın iki katını bağış
olarak verdi.

✔✔ Konvansiyon, Avustralya Başbakanı Tony Abbott’un

Çocuk Felcine Son programına 100 milyon dolarlık
destek sözüyle açıldı

Uluslararası Rotary’nin 105.
konvansiyonuna ev sahipliği yapan
Avustralya, bu konuda oldukça tecrübeli bir ülke. Daha önce 1970-71
Konvansiyonu Sydney’de, 199293 Konvansiyonu Melbourne’da ve
2002-03 konvansiyonu Brisbane şeh-

rinde yapılmıştı. Sydney 33 yıl aradan sonra bir kez daha Rotaryenleri
konvansiyonda misafir etti.
Rotary’nin Sydney’de yapılan
105. konvansiyonu Sydney Olimpiyatlarının yapıldığı olimpik parktaki Allphones arenada yapıldı. Şehre

Avustralya Başbakanı Tony Abbott (üstte); Babası Dick Abbott ve UR’nin 2000-01 dönem
başkanı Frank Devlyn, açılış oturumunda başbakanın konuşmasını dinlerken
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olan uzaklığını da dikkate alan organizasyon komitesi, Sydney’deki tüm
toplu taşıma araçlarının konvansiyon
süresince ücretsiz ulaşım sağlamasını
da gerçekleştirmişti.
2014 Konvansiyonunun açılış
oturumu için Allphones Arena’nın
yolunu tutan Rotaryenler, Avustralya hükümetinin önümüzdeki beş yıl
süresince “Çocuk Felcine Son” kampanyasına 100 milyon dolar bağışta
bulunacağı haberi ile sevindiler.
Avustralya Başbakanı Tony Abbott ve New South Wales Eyalet
Başbakanı Mike Baird, Konvansiyon katılımcılarına hitap ettiler ve
Avustralyalı Rotaryenlere katkı için
güvence verdiler. Başbakan Abbott
son günlerde federal bütçedeki değişiklikleri nedeniyle eleştirilmekteydi.
Ancak konvansiyona ayakta alkışlanarak giriş yaptı. “Her zaman böyle
bir tezahürat ile karşılaşmıyorum” diye
Abbott, “umarım aranızda çok sayıda Avustralyalı vardır” diyerek espri
anlayışını katılımcılara gösterdi ve
“Avustralya hükümetini yaptıkları için
alkışlamayın, yaptıklarınız için kendinizi alkışlayın” dedi.

(Foto: Alyce Henson) UR Başkanı Ron Burton ve eşi Jetta Rotaryenleri selamlarken

Sydney’deki konvansiyonun 1 Hazirandaki açılış oturumu (Fot

Rotaryenler Sydney Köprüsüne aynı
anda tırmanan en fazla insan ve
en çok değişik bayrak taşıyan grup
olarak yeni bir rekora imza attılar

Konuşmasını yapmadan önce,
Başbakan Abbott UR Başkanı Ron
Burton, Genel Sekreter John Hewko
ve Rotary Yönetimi liderlerinden bazılarıyla biraraya geldi. Başkan Burton, Başbakan Abbott’dan ülkesindeki gibi liderlik göstererek özellikle
çocuk felcinin endemik ülkeleri yönlendirmede yardımcı olmasını rica
ettiler. Başbakan konuyla yakından
ilgilendi ve daha sağlıklı bir dünya
için yeni yollar oluşturmaya çalışacağını söyledi.
Açılış oturumunda, Başkan Burton konuşmasında Rotary’nin Gençlik Değişim, RYLA, Rotaract ve Interact gibi programlara yapmış olduğu maddi yatırımın karşılığını
almayı beceremediğini söyledi: “Bu

UR Başkanı Ron Burton açılış konuşmasını
yaparken
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programlara yaptığımız yatırımın karşılığını alma konusunda sınıfta kaldık.
Yeni nesilleri de aile gibi değerlendirmeli ve onları kaybetmeden Rotary’nin
önemli bir parçası olduklarını onlara
yansıtmalıyız.”
Rotary’nin gelecekte daha iyi gelişmesi için, Burton son iki yılda
gençlik programlarına büyük yatırım yaptı. “Sonuçta Rotary’nin geleceği
- yani yaşayabilmesi - bize bağlı” diyen
Burton, “Ya oturduğumuz sandalyelerden artık kalkıp bazı şeyleri değiştirmeliyiz, ya da nesli tükenmekte olanlar
kategorisine geçerek sonunda ölmeliyiz”
dedi.
Human Nature adlı grup, açılış oturumunda “Motown Show” adlı gösterileriyle
katılımcıları eğlendirdi. (üstte) (Foto© Rotary International) UR direktörleri birarada (altta)

✔✔ UR Gelecek dönem

direktörü Julia Phelps,
konvansiyonların
geleneksel bayrak
törenini başlatan kişi
oldu

2013-14 dönemi Uluslararası Rotary Başkanı Ron Burton konvansiyonun 2. gününde
konuşmasını Rotary liderleriyle beraber yaptı. Resimde Burton’ın yanında 201516 Başkan adayı Ravindran ve eşi, direktör Şafak Alpay ve eşi Deniz görülüyor
(Foto© Rotary International)
14 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 4

Başkan Burton Hindistan’da çocuk felci ile ilgili çalışmalarından dolayı Rotaryenleri tebrik ederken de,
“Rotary üyeleri bunu yapabiliyorlarsa,
her şeyi yapabilirler demektir” diyerek
Rotaryenlere olan güvenini vurguladı.
Başbakanın 100 milyon dolarlık
bağışı, konvansiyona katılan Rotaryenleri de çok etkiledi. Bir çoğu heyecanla konudan bahsederken bunun
Rotary için büyük bir onur olduğunu
dile getirdiler.
İlk
günün
programında
Avustralya’nın vokal gruplarından
Human Nature, katılımcıları eğlendirdi. Dört kişiden oluşan grup uzun
bir süredir Las Vegas’ta Motown

adında bir show ile dünya çapında tanınıyor.
Açılış oturumunun kapanışında,
UR Gelecek Dönem Direktörü Julia
Phelps, Rotary dünyasındaki bayrakların tanıtıldığı seremoniyi başlattı
En son katılan Myanmar da dahil olmak üzere 213 bayrak geçit törenine
katıldı. Lifesavers of New South Wales adlı kuruluşun Sydney körfezinde
kürek çekerek bayrak taşıdıkları aktivite de bayrak töreni esnasında video olarak ekrana yansıtıldı.

İKİNCİ GÜN
Büyük hizmet ve proje kuruluşlarından konuşmacıların sahne aldığı
ikinci günde “liderlik” konvansiyonun
teması olarak ortaya çıktı. World
Toilet Organization’dan Jack Sim,
Uluslararası Diabetler Federasyonu
başkanı Profesör Martin Silink, Eski
Rotary Elçilik bursiyerlerinden ve
dünyada liderlik konusunda uzman
olarak bilinen Tommy Spaulding ve
Avustralya’nın kriket sporunun yıldızı Brett Lee konuşmacılar arasındaydı.
“Dünyada tuvaletten daha fazla cep
telefonu var” diyen Sim, 4 milyar kişinin temiz su ve sanitasyona erişiminin olmadığını belirtti ve sosyal girişimciliği kullanarak insanların kendi
kendilerine yardım etmelerini sağlayabileceklerini öne sürdü. Sim’in başındaki kuruluş insanları tuvalet konusunda eğitiyor ve tuvaletleri satabilecekleri bir yapı içine alıyor.
Şeker hastalığının önemi konusunu Birleşmiş Milletlere taşıma konusunda büyük çaba göstermiş olan
Silink, bu gayretlerinin sonunda Birleşmiş Milletlerin 14 Kasım tarihini “Dünya Diabet Günü” ilan etmesini sağlamış. Rotary’nin 25 yıldır
BM’deki temsilcilik görevini yürüten Sylvan “Barney” Barnet, Silink’i
BM’ye tanıştıran ve bu kararın alınmasına katkıda bulunan kişilerden
biri. Silink, şeker gibi kronik bir has-

Global Fund for Children’ın kurucusu Maja Ajmera, bu yıl Rotary Mezunları Global
Hizmet Ödülünü alan kişi olarak 3. oturumun konuşmacıları arasındaydı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) cinsiyet uzmanı Mwala Chigaga, kadın erkek eşitliği,
Maasai kabilesinin üyesi Felix Mollel ise eğitim yoluyla fakirlikle savaş konusunda
Rotaryenlere hitap ettiler

talığın tüm dünya için tehdit oluşturduğunun BM nezdinde ilk kez kabul edilmesini konusunda yardımcı
olan Rotary’ye bu desteğinden dolayı
özellikle teşekkür etti. Şeker hastalığı ile ilgilenen Rotary Eylem Grubu, “Milenyum Kalkınma Hedefleri”
doğrultusunda konuyu kamu oyunun önünde tutmaya çalışıyor. Halen dünyada 382 milyon kişinin Tip
II Diabet hastalığından muzdarip olduğu ve bu rakama her yıl 7 milyon
kişinin eklendiği biliniyor.

New York Times’ın en çok satan
yazarları arasında yer alan Spaulding de disleksi ile büyümenin zorluklarından bahsetti ve Rotary’nin
bu konuda yardımıyla liderlik yeteneklerini nasıl keşfettiğini anlattı.
Eski bir RYLA katılımcısı ve Rotary
bursiyeri olan Spaulding, Rotaryenlerin hizmet ile ilgili duygularını değiştirdiklerini söyledi. “Paul Harris
bir organizasyon kurmadı, bir eylem
inşa etti” diye sözlerini tamamlayan
Spaulding’den sonra, Hindistan’da
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Konvansiyonun 2. gününde 2014-15 UR Başkanı Gary C.K.Huang ve eşi Corinna katılımcılara tanıtıldı. Altta Huang kürsüde görülüyor

1,200’den fazla çocuğa müzik terapisi uygulayan Mewsic India Vakfının
kurucusu Lee oturumun son konuşmacısı olarak sahneye çıktı.
Lee, bu konudan esinlenmesini
profesyonel bir atlet olmasına bağlıyor. Bazı günler tüm dünyanın ağır
baskısını üzerinde hissettiğini belirten Lee, bunun üstesinden müzik sayesinde geldiğini söyledi. Şimdi ise,
Hindistan’ın kırsal alanlarında yaşayan çocuklara müziği ulaştırarak
yardımcı olmaya alışıyor. Rotary kulüpleri de bu vakfa Rotary bağışlarıyla destek oluyorlar. Önümüzdeki
yıllarda Lee Hindistan’da 100 yeni
merkezi devreye alıp daha sonra da
Avustralya’ya açılmayı planlıyor.
Konvansiyonda aralarda düzenlenen oturumlarda liderlik ön planda
idi. Bunlardan bir tanesi “İnsani çalışmalar ve iş dünyası ile sosyal değişimi pozitif etkilemek” başlığını taşıyordu. Rotary Vakfının 2014 yılı “Global
Mezunlar İnsanlığa Hizmet Ödülü”
sahibi Maya Ajmera bu oturumun
lideriydi. Katılımcılar insanlara kendi kendilerine yardım etme fırsatının
nasıl verilebileceği konusunda eğitildiler. Örneğin, ihtiyacı olan bir kişinin sivrisineklerden korunmak için

3. GÜNDE 1 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

kendi parasıyla alacağı bir cibinliğe,
kendisine bedava verilecek olan bir
cibinlikten daha iyi bakacağı konusu
anlatıldı. Genç girişimcilerden Brenton Johnson, insanların sahip oldukları şeye bir yatırım yaptıklarını düşünmeleri gerekir dedi ve “Benim neslim, yani Y jenerasyınu, bu sosyal değişimin liderliğini yapabilir. Bunun için
gerekli enerji ve fırsata sahibiz” diyerek
sözlerini noktaladı.

Konvansiyonun 3. gününde,
Nijerya’lı işadamı ve filantropist Sir
Emeka Offor, Rotary Vakfına çocuk
felcine son çalışmaları ile ilgili olarak 1 milyon dolar bağış yaptığını
açıkladı. Chrome Group icra kurulu başkan yardımcısı ve Awka GRA
Rotary Kulübü üyesi olan Offor, bugüne kadar Rotary’nin çocuk felcine
son savaşına 3,1 milyon dolar katkıda bulundu. Geçen yıl 2013 Konvansiyonunda da 1 milyon dolarlık bağış
yapmış olan Offor, “Gençliğimde, bir
gün Nijerya’da çocuk felcine son için
anlamlı bir şey yapacağımı söylemiştim” dedi. “Dostlarım ve sınıf arkadaşlarımın bir çoğu bu hastalığın kurbanı
oldu” diyen Offor, Nijerya’da PolioPlus elçisi olarak görev yapıyor.

2440. bölge GDG’ü Güneş Ertaş konvansiyonun Halkla İlişkiler Oturumuna Panelist
olarak katılarak “Sosyal Medya Kullanarak Topluma Erişme” konulu bir konuşma yaptı
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Çocuk felcinin halen görüldüğü üç ülke Nijerya, Pakistan ve Afganistan. Nijerya’da önemli gelişme olması ve
son 12 ayda sadece 2 vakanın görülmesine rağmen, Offor
ülkenin kuzey eyaletlerinde halen ciddi güvenlik ve erişilebilirlik sorunlarının olduğunu açıkladı.
3. günün toplantısında Türk Rotary’si için sevindirici
bir olay yaşandı. 2440. bölge GDG Güneş Ertaş Sydney
Konvansiyonu Halkla İlişkiler Oturumuna panelist olarak katılarak “Sosyal Medya Kullanarak Topluma Erişme”
konulu bir konuşma yaptı. Yanında getirdiği lokumları gelen konuklara GLDGA Reha Akın ikram etti. Aynı gün
ayrıca Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı hazırlıkları ile ilgili olarak 2430. Bölge GLDG Korhan Atilla, GLDGA
Reha Akın ile beraber Avustralyalı Rotaryenlerle kısa bir
toplantı yapıldı ve her konuda Türk Rotaryenlerin yardıma hazır oldukları belirtildi. Akşam ise Mısır Büyükelçiliğinin verdiği davette üst düzey Mısırlı ve Avustralyalı Diplomat ve Rotaryenlerle beraber olan Türk Rotaryenler, bu
arada Sakuji Tanaka ile Pekin’de eşlerin projesinin 1.lik
haberini de başkanla paylaştı.

KONVANSİYONUN SON GÜNÜNDE ROTARY’NİN GELECEĞİ
SAHNE ALDI
Dördüncü günün oturumu Rotary’nin geleceğine
odaklandı ve Rotary’nin Yeni Nesiller ve eğitim programlarından faydalanan genç konuşmacılar konuşmacı olarak
düşüncelerini katılımcılara aktardılar.
Hindistan’ın 3230. bölgesinin Rotaract temsilcisi
Ramkumar Raju, UR Başkanı Ron Burton’ın bu yıl Ekim
ayında düzenlediği konferanslardan biri olan Chennai’deki Yeni Nesiller Konferansında 7,084 kişinin katılımıyla
“beş parmak havada” şeklinde birleşerek Guiness Rekorlar
Kitabında “Dünyadaki en büyük insan eli resmi” olarak yer
aldı. Bu projenin etkisi o kadar büyük oldu ki, konferansın
geçekleştiği bölgede Rotaract sayısı 2,000 kişi arttı.

Konvansiyonun kapanışında, katılımcılar
2015 yılında Brezilya’nın
São Paulo şehrinde yapılacak olan Konvansiyona davet edildiler. Şehrin
Belediye Başkanı Fernando Haddad’ın video’dan
yaptığı daveti izleyen Rotaryenler, Brezilya’nın geleneksel dans rutinlerini
de içeren Brezilya kültü-

rü konusunda bilgilendirildiler.
Rotary’nin 105. konvansiyonu son bulurken,
18,000’den fazla Rotaryen tekrar birarada olmanın mutluluğunu paylaştıktan sonra yavaş yavaş
ülkelerine döndüler.

RAVINDRAN 2015-16 ROTARY BAŞKANLIĞINI KABUL ETTİ
Konvansiyonun sonunda, Sri Lanka’nın Batı illerinden
Colombo Rotary Kulübü üyesi K.R. Ravindran 2015-16
dönemi için Uluslararası rotary Başkanlığına seçildi.
“Hayatta bir kez gelen bu fırsatı alçak gönüllülük ile kabul ediyorum” diyen Ravindran, “Sinsi çocuk felci virüsüne
karşı açtığımız savaş, yavaş da olsa sonuna yaklaşmakta ve
bizler de insani hizmetlerimizle binlerce kişiye ulaşıyoruz. Ancak tedbirli olmaya devam edelim, kayıtsızlığa kapılmayalım”
dedi. Ravindran, Rotaryenlerden daha çok iletişim içinde
olmalarını istedi ve Rotary’nin markasını özellikle organizasyonun dışında daha parlak ve daha iyi duyulan bir olgu
haline getirmek için sunulan kaynaklardan yararlanmalarını talep etti.

Yukarıdan aşağıya resimlar: Uluslarararı Rotary 2015-16 Dönem
başkanlığını kabul eden K.R. Ravindran; Konvansiyonun 3.
gününde Çocuk Felcine Son kampanyasına 1 milyon dolar
bağışlayan Nijeryalı işadamı Emeka Offer (Offer’in toplam
bağışı 3,1 milyon dolara ulaşmış bulunuyor); World Toilet
Organization’n kurucusu Jack Sim; 7,084 kişinin katılımıyla
oluşturulan dünyadaki en büyük insan elinin müspet etkisi, o
bölgede Rotaract sayısının 2,000 kişi artması oldu.
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Başarılı bir Rotaryen ve işadamı
GDG Mehmet İyigüllü aramızdan ayrıldı

R

otary Dergisi olarak 1988 yılından beri
Dönem Guvernörleri ile hep yakın ilişkimiz olmuştur. Her biri birbirinden
değerli, Rotary’ye kendini adamış bu arkadaşlarımız arasında bazıları ile ilişkilerimiz çok sıkı olmuştur. 2008 - 2009 döneminde 2440.
bölgenin başkanlığını üstlenen Mehmet İyigüllü’yü, başlangıçta bu kategoride algılamadık. Çok ciddi ve dâvudi
sesiyle de otoriter bir görünüm arz etmişti sanki.
Ta ki ilk telefon konuşmamızı yapana kadar. Çekinerek aramıştık. Ahizenin ucundaki sesin samimiyeti,
bize sevgili İyigüllü’nün işine ne kadar düşkün olduğunu, Rotary’ye ne kadar gönülden bağlı olduğunu ve hizmet
derken kendisinin de hizmet edenlerin başında geldiğini
ihsas etmesini telefon hattının diğer ucunda hemen algılamıştık.
Mükemmel bir Rotaryen ve iyi bir işadamıydı Mehmet
İyigüllü. Rotary dışında BUSİAD (Bursa sanayici ve İş
adamları Derneği), BTSO (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası), TOSYÖV (Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest
Meslek Grupları ve Yöneticilik Vakfı), BOSYÖD (Bursa
Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Grupları ve Yöneticilik Vakfı), DOSAB Müteşekkil Teşebbüs Başkanlığı
(Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Derneği), TABA (Türk Amerikan İş Adamları Derneği), İMMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçılar Birliği), BOSAD (Türkiye Boya Sanayicileri
Derneği), MKP Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Üyesi ve
BURSASPOR Genel Kurul Üyeliği gibi birçok dernek ve
kuruluşa üyeliği bulunmaktaydı.
GDG Gündüz Hekimgil, İyigüllü ile ilgili yorumunda şöyle anıyor müteveffayı: “ 1994 yılından itibaren Rotary 2440. Bölgede her kademede görev alan, 2008-2009 döneminde de Bölge Guvernörü olan Sevgili Mehmet İyigüllü
Rotary’de burada sıralayamayacağımız kadar çok ödüller almıştır.”
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İyigüllü 23 Şubat 1955 yılında Bursa’da doğdu. 1974
yılında Bursa Ticaret Lisesi’nden mezun oldu ve Balıkesir
Yüksek İşletmecilik okuluna girdi. 1976 yılında iş hayatına atıldı.
1980-1981 yılları arasında 13. mknz. P.A.K olarak
Seymen/İzmit’te vatani görevini tamamladı.
1982 yılında eşi Gülen ile evlendi ve aynı yıl İyigüllü
Şirketler Grubunun halen sürdürmekte olduğu Yönetim
Kurulu Başkanlığını devraldı. Melih ve Semih adında iki
erkek çocuk babası olan İyigüllü, 1996–1997 Dönemi Kulüp Sekreterliği, 1997–1998 Dönemi Bölge Meslek Hizmetleri Alt Komite Üyeliği, 1998–1999 Dönemi Polio
Plus Alt Komite Üyeliği , 1999–2000 Dönemi Kulüp Başkanlığı, 2000–2001 Dönemi Kulüp Hizmetleri Ana Komite Başkanlığı, 2001–2002 Dönemi Guvernör Yardımcılığı, 2002–2003 Dönemi Polio Plus Grup Koordinatörlüğü, 2003–2004 Dönemi Bölge Sekreteri, 2004–2005
Dönemi Üyelik Geliştirme Ana Komite Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Paul Harris Dostu olan Mehmet İyigüllü, aynı zamanda UR Başkanlık Ödülü, Bölge Üstün Hizmet Ödülü, Örnek Rotaryen ödülü ve Üyelik Geliştirme Komite Başkanlığı ödüllerini aldı.
Başta aile üyeleri eşi Gülen, oğulları Melih ve Semih
olmak üzere tüm Rotary camiasını başsağlığı, Merhuma
tanrıdan rahmet diliyorz. Başımız sağolsun.

ROTARY
HOBİ
GRUPLARI
www.rotary.org/fellowships
Rotary Hobi Grupları,
ortak ilgi alanı olan,
mesleki gelişmelerini
devam ettirmek isteyen,
yeni dostluklar oluşturmaya
çalışan, yeni hizmet
fırsatlarını arayan ve
Rotary tecrübelerini
genişletmeye çalışan
Rotaryenler, Rotaryen
eşleri ve Rotaraktlardan
oluşan gruplardır.
En az üç ülkede aktif
üyelerin bulunması gereken
Hobi grupları, kendi
kulübünüzün dışında kalıcı
dostluklar oluşturmanıza
yardımcı olur. Hobi
grubuna katılmak için
yandaki listede bulunan
web sitesi adreslerine
girin veya verilen e-posta
adresi ile temasa geçin.
Şayet yeni bir hobi grubu
oluşturmak istiyorsanız,
rotary fellowships@rotary.
org.adresine e-posta ile
müracaat edin.

Amatör Radio
www.ifroar.org

Çevre
www.envirorotarians.org

Fotoğrafçılar
www.ifrp.info

Antika Otomobiller
www.achafr.eu

Esperanto
bonaespero.brasil@gmail.com

Police ve Kanun Uygulayıcılar
www.polepfr.org

Authors and Writers
www.authorsandwritersrif.org

Balık Avlama
www.facebook.com/groups
/InternationalFellowship
ofFishingRotarians

Pre-Kolumbian Medeniyetleri
jaime.jimenez.castro@gmail.com

Bira
rotarymartin@comcast.net
Kuş Gözlemciliği
www.ifbr.org
Bowling
fratev@noviz.com
Kano ile Dolaşma
sites.google.com/site
/canoeingrotarians
Karavancılık
www.rotarianscaravanning.org.uk
Karnaval, Tören & festivaller
www.ifcpf.org
Satranç
www3.sympatico.ca/brian.clark
Bilgisayar Kullanıcıları
jkalassery@gmail.com
Konvansiyona Katılanlar
www.conventiongoers.org
Yemek Pişirme
www.rotariangourmet.com
Kriket
www.rotarycricket.org
Körling
www.curlingrotarians.com
Bisiklet Binme
www.cycling2serve.org
Diplomasi
kappenberger@gmail.com
Doktorlar
www.rotariandoctors.org
Doll Lovers
www.rotarydlf.org
E-Kulüpler
www.rotarianeclubfellowship
.wordpress.com
Editör ve Yayıncılar
www.ifrep.com

Uçma
www.iffr.org
Define Avı Oyunu
www.ifgr.org
Go
www.gpfr.jp
Golf
www.igfr-international.com
Ev Değişimi
jmensinger@hotmail.com
At Binme
franz.gillieron@highspeed.ch
İnternet
www.roti.org
İtalyan Kültürü
www.icwrf.org
Jazz
www.rotaryjazz.com
Latin Kültürü
www.rotarioslatinos.org
Avukatlar
www.rotarianlawyersfellowship.org
Sihirbazlar
www.rotarianmagician.org
Magna Graecia
www.fellowshipmagnagraecia.org
Maraton Koşma
www.rotarianrun.org
Motorsiklet
www.ifmr.org
Müzik
www.ifrm.org
Eski ve Ender Kitaplar
www.rotaryoldbooks.org
Geçmiş Dönem Guvernörleri
www.pdgsfellowship.org

Quilters and Fiber Artists
www.rotariansquilt.org
Demiryolları
www.ifrr.info
Dinlence Taşıtı
www.rvfweb.org
Rotary Global Tarihi
www.rotaryhistoryfellowship.org
Rotary Mirası ve Tarihi
www.rhhif.org
Pullarda Rotary
www.rotaryonstamps.org
İzcilik
www.ifsr-net.org
Tüple Dalış
www.ifrsd.org
Atıcılık Sğorları
www.rotaryclayshoot.com
Bekarlar
www.rsfinternational.net
Kayak
www.isfrski.org
Sosyal Ağlar
www.rosnf.net
Tenis
www.itfr.org
Toplam Kalite Kontrolü
www.rotarytqm.it
Seyahat ve Ev Sahipliği
www.ithf.org
ağlık ve Fitness
kappenberger@gmail.com
Şarap
www.rotarywine.net
Yatçılık
www.iyfr.net
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UR 2014 YILI
FOTOĞRAF
YARIŞMASINI
KAZANAN
RESİMLER

1. ÖDÜL
Fotoğraf: Christofer John V. Imperial, Diliman North R.K. Filipinler; Yer: Tarlac
City; Kennerly: Yardım isteyen resimdeki yüzler çok güçlü. Resim bir hikaye anlatıyor ama insanda hikayenin arkasındaki şartları öğrenme merakı uyandırıyor.
Time dergisinde rahatlıkla yayınlanabilecek bir fotoğraf.

2. ÖDÜL
Fotoğraf: Nand Fiems, Gistel RK Belçika; Yer: Lobesa Vadisi, Butan; Kennerly: Fotoğraf
altı şöyle olabilir: “Lobesa Vadisinda içilebilir su yoktu. Resimdeki kız şimdi bu suya
kavuştuklarını gösteriyor”. Bu resim durumu özetliyor ve o nedenle seçtim. Su yaşamın
temeli ve dünyanın bir çok bölgesi suya kavuşmak için mücadele ediyor.
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P

ulitzer ödülü kazanmış fotoğrafçı David H
kış kadar güçlü bir silah yoktur” diyor. UR
Kennerly, yarışmaya katılan binlerce fotoğ
Guatemala’ya değişik ülkelerde çekilmiş. K
karanlık köşelerini aydınlattığına ve bizleri
Bu sayfalarda yer alan ödül ve onur
Rotarian’ın yıl içinde yayınlanan sayılarında da yayınlanıy
jeleri ve resmi çeken kişi hakkında daha fazla bilgilenmey
için siz de resim düşünmeye başlayın.

3. ÖDÜL
Fotoğraf: Lola Reid Allin, Belleville RK, Ontario Kanada; Yer: Kuzeybatı Rwanda
nın Virunga Masifleri yakınındaki Mwiko okulu ; Kennerly: Herşey gözlerde.
Eğitim yaşamın esaslarından ve resim çocukların okulda olduğunu gösterdiği
ve bundan mutlu olduklarını ifade eden bakışları beni de mutlu etti. Dünyanın en
ihtilaflı bölgelerinden birindeki bu resim normale dönüldüğünün işaret gibi.

Mansiyon kazanan resimler

Fotoğraf: Frank Hawkins, Apper Keys Florida RK, ABD; Yer: Ubein Köprüsü, Amarapura, Myanmar ; Kennerly: İnsanlar ilişki kurabiliyorsa hayat daha güzeldir. Resim, iki kasaba arasında ticari
ve insani ilişkileri oluşmasını sağlayan eski bir ahşap köprüyü gösteriyor.

Fotoğraf: Richard Wing, Upper
Arlington, Ohio Rotary Kulübü, ABD;
Yer: San Antonio Palopó, Atitlán gölü
kıyısı, Guatemala; Kennerly: uvarları
çamurdan yapılmış bir evin içine
sızan ışığın genç bebeği aydınlatması.
harika bir ışık kullanımı.

Fotoğraf: Lola Reid Allin, Belleville Ontario, Kanada; Yer: El Petén, Guatemala ; Kennerly:
Resim Guatemala’da bir yaşlılar evinde hamile bir kadın ve güçsüz bir yaşlıyı gösteriyor.
Yataktaki kedi, duvardaki İsa resmi ve birbirleriyle hiç alakası yokmuş gibi duran iki insan
beni etkiledi.

Hume Kennerly, “Dünyada, kameranın arkasındaki odaklanmış baR’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasının bu yılki misafir jüri üyesi
ğrafı inceledi. Şeçilen resimler Filipinler’den Fransa’ya, Butan’dan
Kennerly resimlerin gücünün davranışları değiştirdiğine, dünyanın
i iyi ve kötü şeyler hakkında bilgilendirdiğine inanıyor.
mansiyonuna lâyık görülmüş resimlerin dışında kalanlar, The
yor. Yarışmaya katılan fotoğraflar, bizleri resmettikleri Rotary proye itiyor. Şimdiden, 1 Aralık’ta başlayacak olan 2015 yılı yarışması

Fotoğraf: Christophe Delaloi, Charleville Rimbaud RK, Fransa; Yer:
Charleville Mézières, Fransa; Kennerly: Yüzüne umut ve mutluluğun
yansıdığı bu genç çocuğun, hayatını kurtaracak ameliyatı öğrendiği
andaki reaksiyonunu gösteriyor.

Fotoğraf: Jeremy Lambert, Chattanooga Breakfast RK, Tennessee ABD;
Yer: Chevrine, Haiti; Kennerly: Bu dokunaklı resim paylaşma ile ilgili ve
kaşığa odaklanarak bir çocuğun kendine ait bir şeyi başkasına sunma
arzusunu gösteriyor.
Fotoğraf: Bev Hilton, Nanaimo Oceanside RK, British Columbia, Kanada;
Yer: Cape sahili, Gana; Kennerly: Kendine güvenin bir resmi. Akşamüstü
denize çıkmaya hazırlanan balıkçıları gösteren bu resim, parlak renklerden oluşturduğu paletle National Geographic stili bir fotoğraf.
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2440. Bölge Rotary’yi hizmetleriyle ışıldatmaya hazır

2

014-15 döneminde 2440.
bölgede görev alacak Rotaryenlerin eğitiminin
verildiği asamble, 10-13
Nisan tarihleri arasında Kuşadası
Pine Bay otelde yapıldı.
Organizasyon 2014-15 döneminde 2440. bölge guvernörlüğü görevini üstlenecek Mecit İsce’nin de üyesi
bulunduğu Söke Rotary kulübü tarafından gerçekleştirildi.
Kuşadası’nın en güzel otellerinden Pine Bay’de gerçekleşen asamblede 206 oda konaklama gerçekleşti.
70 Rotaryen ise yakın mesafede olduklarından günü birlik katılımda
bulundular.
Geleneksel bayrak töreni Cuma
günü saat 17’de yapıldı. Asambleye
katılmayan, ama başkanlarına desteklerini göstermek isteyen Rotaryenlerden 150 kişi daha bu tören
esnasında organizasyonun yapıldığı salonda biraraya geldiler. Eşleri
ve misafirleriyle beraber, asambleye
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katılanların sayısı özellikle Cuma günkü oturumda 700’e
yaklaştı. Konaklamalı katılım yapan kulüplerimiz arasında en fazla üye ile katılan kulüpler Nilüfer, Osmangazi, ve
Bostanlı Rotary kulüpleri oldu. 2440. bölgenin 63 kulübünün 60’ının başkanı bilfiil asambleye katıldılar. Asamblede hem görevli hem de misafir 16 geçmiş dönem, gelecek
dönem ve dönemin guvernörleri de katıldılar. Asambleye
Türk Rotary’sinin önemli isimlerinden, 2014-16 döneminde Uluslararası Rotary’de direktör olarak görev yapacak Şafak Alpay da katılımcılar arasındaydı. 2440. Bölge
GLDG Mecit İsce, 2420. bölge GLDG Müfit Ülke, 2430
Bölge GLDG Korhan Atillâ, DG Esat Kardiçalı gala yemeğinde pasta beraberce kestiler.
5 ayrı toplantı salonu ve paralel oturumları ile tamamlanan asamblede Cuma günü öğlen sadece gelecek dönem
başkanlarının ve görevlilerinin katıldığı sayıları 100’e ulaşan Rotaryenler ile Söke Rotary kulübünün örnek toplantısı gerçekleştirildi. Örnek toplantının konuşmacı konuğu,
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Mustafa Binicioğlu idi.
Cuma günü yapılan bayrak töreninden sonra GLDG
Mecit İsce sahneye gelerek gelecek dönem tema ve hedeflerini anlatan bir konuşma yaptı. Ocak ayında San Diego’da
yapılan asamblede Uluslararası Rotary Başkanlığını 1
Temmuz’da devralacak olan Gary C.K.Huang’ın belirlemiş olduğu “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” (Light up Rotary) temasını bölgede nasıl uygulayacağını anlatan İsce,
katılımcıların hizmet odaklı çalışmaları nasıl yönlendirecekleri konusunda dönem temasına uygun stratejiler doğrultusunda bilgi verdi.
Asamblenin Cumartesi günkü konuşmacısı eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu idi. Geniş bilgisi ve engin
tecrübesinin yanısıra belagat üstatlarından olan Karakoyunlu, Rotaryenleri etkileyen bir konuşma yaptı.
Asamble danışmanı GDG Selim Yeğen, Bölge Eğitim
Lideri GDG Ahmet Gürmeriç, Asamble Komitesi Başkanı Hakkı Davas, Söke Rotary Kulüp Başkanı Burak Semerci, Söke Rotary ailesine sponsor olanlar ve tüm katılımcılara. GLDG Mecit İsce asamble sonunda teşekkür
etti.

2440. bölgenin Kuşadası Pinebay otelde yapılan asamblesinden
çeşitli görüntüler bu sayfadaki fotoğraflarda yer alıyor.
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2430. Bölge’nin “Muhteşem Hizmetler” asamblesi

UR

2430.
Bölge
2014-15
BES ve Eğitim
Asamblesi 3-6 Nisan 2014 tarihleri
arasında Ankara Tandoğan Rotary
Kulübünün ev sahipliğinde, Antalya, Belek Xanadu Resort
Otelde 685 kişinin konaklamalı, ve yaklaşık 30
kişinin günübirlik katılımıyla gerçekleşti.
2430. Mıntıka Müstakbel Mutasarrıfı” Korhan Atillâ, Dönem Temasını “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” olarak açıklarken, dönem hedeflerini
de senaryosunu ve şarkı
sözlerini kendisinin kaleme aldığı, yönetmenliğini
ise Murat Atak’ın yaptığı “Zamansız Mutasarrıf ”
adlı müzikal komedi ile
“Sancak Beylerine” ve mıntıka görevlilerine duyur-

du. “Dünyada Rotary 1905 yerine bir
kaç asır daha önce kurulsaydı ne olurdu?” sorusuyla başlayan oyunun gerek piyesleri, gerek şarkıları, Rotary
mesajları ile doluydu.
Müzikal komedide rol alan Tan-
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doğan Rotary Ailesi ile “Mıntıka
Katipleri”nden oluşan “Pusula” ekibinin üyeleri 1 yılı aşkın bir hazırlık ve
eğitim sonrasında izleyenlerinin karşısına dans, şarkı ve oyunlarıyla çıktılar.

Bölge Eğitmeni GDG Murat Öz (Lala Murat Paşa) tarafından hazırlanan eğitim içeriği, Genel oturumlarda yapılan sunumlar yanında 20 ayrı paralel oturumla Gelecek
Dönem Başkanları ve Kulüp Görevlilerine aktarıldı.
Eşler için düzenlenen oturumlarda ise GLDG eşi Aylin Atillâ, Rotary deneyimleri ve anılarını paylaşarak eşlerin Rotary’deki önemini vurguladı.
90’ar dakika sureli 3 ayrı zaman dilimi ayrılmış olan
“Hizmet Fuarı” uygulamasında Bölge Komiteleri kendilerine ayrılan masalarda proje ve programlarını ziyaretçilere
ayrıntılı bir şekilde anlatmak olanağı buldular, soruları cevapladılar. Hizmet fuarı Gelecek Dönem Başkanları başta
olmak üzere tüm katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Ayrıca; Kıdemli Rotaryenler, Rotary’e Yeni Katılmış
Üyeler ve Eşlerle ayrı ayrı olmak üzere gerçekleştirilen üç
forumda Rotary Ailesinin Rotary’nin geleceğine dönük
düşünce, kaygı ve önerileri serbest olarak tartışıldı ve çıkan
sonuçlar yol haritası oluşturmak üzere kayıt altına alındı.
Asamblenin Yurt dışından da konukları vardı. UR
Vakfı Denetim Departmanı Başkanı Meredith Burlew
Vakıf konusunda, EEMA Başkanı Vivi-Anne Asell ve
Başkan Yardımcısı GDG Luciano Di Martino ise Gençlik
Değişim konusunda bilgilerini paylaştılar.
Her bir ayrıntısına gösterilen titizlik ve özenin belirgin bir şekilde fark edilebildiği Asamble’ye her 3 Bölgemizin Dönem ve Gelecek Dönem Guvernörleri’nin yanı sıra
2430. Bölgemizden 12, diğer Bölgelerimizden birer Geçmiş Dönem Guvernörümüzle, 3 Gelecek Dönem Guvernör Adayımız katıldı.

Eşler için düzenlenen oturumlarda GLDG eşi Aylin Atillâ, Rotary
deneyimleri ve anılarını paylaşarak eşlerin Rotary’deki önemini
vurguladı

GLDG Korhan Atilla, dönem temasını açıklarken, senaryosu ve şarkı
sözlerini kendi yazdığı, yönetmenliğini ise Murat Atak’ın yaptığı
“Zamansız Mutasarrıf” adlı müzikal komediyi sahneye koyarak
measajını iletti

Kıdemli Rotaryenler, Rotary’e yeni katılmış
üyeler ve eşlerle ayrı ayrı olmak üzere
gerçekleştirilen üç forumda, Rotary Ailesinin
Rotary’nin geleceğine dönük düşünce, kaygı
ve önerileri serbest olarak tartışıldı ve çıkan
sonuçlar yol haritası oluşturmak üzere kayıt
altına alındı
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Sevgili dönem Başkanım

A

sambleye (BES) katıldınız. Deneyimli konuşmacıları dinlediniz. Oradaki

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

dayanışmayı gördünüz. Oraya gelen Rotaryen dostlarımız, gönüllü geldiler.
Hiç kimse sizleri o toplantılara zorla götürmedi. Asamblede, öncelikle kendi

ülkende yaşayan insanımıza sonra tüm insanlığa hizmet sunmanın heyecanını birlikte

•

Toplantıları yönetelim,

yaşadınız. Heyecan dorukta ve hizmet anlayışı tüm yüreğinizi, bedeninizi sardı. Kendinize

•

Guvernörle ve Guvernörlükle iyi ilişkiler içinde olalım ve kulübün toplumun

olan güvenle kulüplerinize döndünüz. Bu şevk, bu heyecan sizi hizmet etme denizinin
içine attı.

çıkarlarını gözetelim.
•

Sevgili Başkanım, insanlardaki heyecan o insanın motorudur. Alır seni güzele,
doğruya ve iyiye götürür. Ancak motorun çalışması için yakıta gereksinim vardır. İşte sizin
de çalışmanız için başarınız için donanımlı olmanız gerekir. Kulaktan dolma, yalan yanlış
bilgilerle bu büyük kulübü yönetemezsiniz. Onun için her yıl asambleler düzenlenir.

Kulübünü etkili kılmak ve üyelerin devamını sağlamak için ilgi çekici gündemler oluşturalım,

•

Bölgemizin ve UR’nin idari koşullarını yerine getirelim.

Rotary, kuralları olan kuruluştur. Hiç kimse keyfi olarak kulübünü yönetemez. Siz,
kulübünüzün birinci derecede sorumlu bireyisiniz. Ama siz, her şey değilsiniz. Sakın

Bir kişinin Rotary üyesi olması yetmiyor, o kişinin Rotary’i yaşaması gerekir. Bu da

böyle kulaktan dolma duyumlara inanarak keyfi davranışlara girmeyelim. Çünkü güçlü

önce bilgi sonra ruhsal zenginlikle olur. Bilgi birikiminiz yoksa ve bu büyük kuruluşun,

olan siz değil, genel kurul ve yönetim kuruludur. Her Rotaryen önce hizmet için vardır;

kuruluş amaçlarını benimseyememişseniz o kuruluşta başarılı olmanız mümkün değil.

ancak hizmet üretirken de nezaket kurallarına son derece önem verilmelidir. Siz de

Öyle ise “BES’”te edindiğiniz bilgileri pekiştirmek sizin elinizde. Size verilen “Kulüp

başkan olduğunuz sürece üyelerinizi kırmaktan çok, onları motive etmeniz başarınız için

Başkanının El Kitabı” “Yöntem El Kitabı” her zaman sizin doğruları uygulamak için

ön koşuldur.

rehberiniz olmalıdır. Lütfen göreve başlama tarihi olan Temmuz bire kadar bu eserleri
okuyalım ve o kitaplardaki bilgileri özümseyelim.

Unutmayalım ki Rotary Kulüpleri, birer okuldur. Üyeleri doğru bilgilendirmek
önemlidir. Öyle ise her toplantının en az on dakikasını bilgilendirmeye ayıralım. Çünkü

Siz o kulübün liderisiniz. Lider, planlar, paylaştırır, denetler, moral verir, dostlukları

bilmeyen insan kendine güvensizdir. Bilmeyen insan, başkasını ikna etmekte zorlanır.

geliştirir. Siz projeleri uygulayan değil, uygulatan kişisiniz. Yönetim kurulu üyelerini,

Hatta kendisi ile de barışık olamaz. O nedenle “Rotary Bilgileri” adı altında seminerler

hizmet grubu başkanlarını çalıştıran ve başarıyı elde eden kişisiniz.

verdirmek işinizi kolaylaştırır.

Göreve başlamadan önce:

Rotary özellikle ülkemizde kan kaybediyor. Bunun birçok nedeni elbette ki vardır.

•

Hizmet gruplarının başkanlarını seçelim,

Ama yılmadan, usanmadan çalışmak ve üye sayımızı artırmak önemlidir. Bazı ülkelerde

•

Hizmet gurubu başkanlarından kendilerinin çalışabileceği kişileri üye seçme-

her yüz kişiden biri ,Rotaryen iken bizde 12 bin kişiden bir vatandaşımız Rotaryendir.

lerini sağlayalım,

Gelecek dönem UR Başkanımız üye sayısını artırımını hedefliyor. Bu sayı en az 50 bin

Yönetim kurulu üyelerine asli görevleri yanında hangi hizmet grubu ile çalı-

olmalıdır mesajını veriyor. Siz başkanlarımın da kulüplerine getirecekleri üye sayısını

şacağını belirleyelim,

belirlemeleri çok önemlidir.

•
•

Hizmet gruplarından kısa ve uzun zamanlı projeler üretmelerini sağlayalım,

•

Yönetim Kurulu ile Toplantı sorumlusunu seçimini yapalım,

Rotaryenleridir. Bulunduğunuz il, ilçede eski Rotaractları belirleyip onları toplantılara

•

Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın hazırlıklarını birlikte gözden geçirelim,

davet edelim ve üyeliğini sağlayalım

•

Komitelerin hazırladıkları projeleri genel kurulla da paylaşıp ve üyelerden

•
•

Lütfen Rotaraclarla ilgilenelim. Unutmayalım ki onlar, geleceğin en bilinçli

Sevgili başkanım, kulüpleriniz sizleri çok önceden başkan olarak belirledi. Hedef,

gelen önerileri dikkate alalım,

yapacaklarınızı önceden öğrenmek ve donanımlı olarak göreve başlamanızı sağlamaktır.

Komite Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile yapacağınız toplantılarda

Önünüzde çok az zaman kaldı. Zaman su gibi akıp gidiyor. Göreve başlamadan önce

bölgenizde uygulanabilecek hedefleri belirleyelim,

projelerimizi ilgili komite başkan ve üyeleri ile bir daha gözden geçirelim. Devir teslim

Hedef belirlerken üyelerle paylaşalım, ölçülebilirliğine dikkat edelim, yöreniz-

töreninizi görkemli yapalım. Mümkünse törene ilinizin veya ilçenizin ileri gelenlerini

de ilgi çekiciliğine önem verelim, zamanı iyi kullanalım.

davet edelim. O törende detaya girmeden projelerimizi tanıtalım ve halkla bütünleşelim.

Göreve başladıktan sonra:

Sizler, hizmetlerinizi sunmak ve liderliğinizi sergilemek için başkanlığınızı iyi

•

Komitelere nezaret edelim,

değerlendiriniz ve kulübünüze, çevrenize, insanlığa hizmet borcunuzu yerine getirmek

•

Kulüp bütçesini denetleyelim,

için bu fırsatı iyi kullanınız. Bu fırsatı ömrünüz boyunca bir kez yakalayabilirsiniz. Çünkü

•

Projeler için kaynak arayışını gerçekleştirelim,

Rotary’de bir birey ancak bir kez başkan seçilebilir.

•

Yeni üye tekliflerini tüzüğe uygun yönetim kurulu ile birlikte kabul veya ret

Haydi kolay gelsin, başarılar!

edelim,

Rotary sevgilerimle.

26 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 4

Spastik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi SERMER hayata geçti

R

otary 2440. bölgenin en kapsamlı girişimlerinden olan, 1,220 m2 kapalı alana ve 1.000.000$
bütçeye sahip Spastik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Projesinin temeli 15 Nisan 2009 yılında Bursa Çekirge Rotary Kulubü tarafından atıldı.
Nilüfer Belediyesinin talebiyle başlayan proje, 23 şubat
2009 tarihinde Nilüfer Belediyesine ait arsanın imzalanan
protokolle Çekirge Rotary Kulübüne tahsis edilmesiyle
start aldı. Geçen 5 yılda inşaat tamamlandı ve işletmesi
Zihinsel Engellileri de kapsayacak şekilde Nilvak (Nilüfer
Engelliler Rehabilitasyon Vakfı ) yönetimine devredildi.
Merkez, Fizyoterapi salonları, oyun odaları, bireysel ve
grup terapi odaları, spor salonları, hidroterapi (havuz) ve
duşlar, odyoloji ünitesi, çok amaçlı salon (tiyatro ve el çalışmaları, seminer ve gösteriler için) aileler için kafeterya,
yemekhane, uygulama odası, konuşma terapisi, elektro terapi, bilgisayar eğitimi ve idari odalar, öğretmen odaları ile
donatıldı ve belki de bu konuda yapılmış en kapsamlı ve
modern rehabilitasyon merkezi oldu. Merkezde günde 60
öğrenciye eğitim verilmekte ve eğitimler birebir gerçekleşmekte. Bu da ayda ortalama 1,000, yılda en az 10,000 çocuğa eğitim ve tedavi anlamına gelmekte.
Bu projenin gerçekleşmesi için, her yıl düzenli şenlikler yapıldı, ciddi gelirler elde edildi. Şenliklerde standlar kuruldu, 1,000 kişilik davetiye satışlarıyla brunchlar
düzenlendi ve sponsorlarla 100,000 dolar seviyesinde gelir
elde edildi. Bu brunchlarda herşey sponsorlarla karşılandı
davetiye satışları projeye aktarıldı.
Oda satışları yapılarak odalara isim yazılması karşılı-

ğında odalardan 10,000 $-50,000 $ arası gelir elde edildi.
Üyeler ve eşler tarafından tiyatro oyunu sahnelendi
hatta başka bir Rotary bölgesine turneye bile gidildi. Takvim satışları yapıldı, her yıl 5,000 adet takvim bastırılarak
satıldı. Ayrıca kulüp üyeleri kendi branşları doğrultusunda inşaata destek verdiler.
5 yıl süren bu yoğun çalışma sonunda Çekirge Rotary,
Rotaract ve Interact Kulüpleri üye ve eşleri projeyi hayata
geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

SERMER’in gerçekleşme döneminin protokol imzalanmasından,
temel atma, inşaata başlama, fon yaratma ve açılışından resimler
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Agora RK Geleneksel Resim Yarışması Tamamlandı

A

gora Rotary Kulübünün her sene düzenlediği Resim Yarışmasının
Ödül Töreni 23 Nisan 2014 tarihinde Bayraklı Kaymakamı Adem
Arslan, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Garnizon Komutanı Murat
Yılmazarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürünün katıldığı organizasyon ile gerçekleştirildi.

renle sertifikalarını aldı. Girişimcilik Kursunun bu yıl 2. sini düzenlediklerini ve
şimdiye kadar 90 girişimciyi iş sahibi yaptıklarını ifade eden Bornova Rotary
Kulübü Başkanı Hakan Örnekoğlu “Kursiyerlerimizin kursları başarı ile bitirmeleri bizi mutlu etti. Kursun doğru insanlara verildiğini ve şehrimize, ülkemize
faydalı bir proje olduğunu bir kere daha yerinde gördük. Özellikle hanımların
bu kursa katılmalarından dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Günümüzde
kadınlarımızın genelde evde olduğu bir ortamda girişimci kursiyerlerimizin
çoğunluğunun kadın olması bizi ayrıca gururlandırdı. Gerçekten pırıl pırıl bir
ekip gördük. Bu ekip umarım bir çok başarılara imza atar. Genelde hanımların
kendi yeteneklerini sergileyebileceği el sanatları, seramik, yiyecek, içecek gibi
konularda işler kuracaklarını gördük. Hepsine şimdiden başarılar diliyor, kutluyorum” diye konuştu.

Bostanlı RK’nden Örnek Proje : Yaren Bebek
Balçova Rotary ve Mozart Akademi’den dünyada bir ilk

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Balçova Rotary Kulübü,
Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) yararına Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nde 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri düzenledi. Yaklaşık 1,500 dinleyicinin bulunduğu gecede dünyada ilk kez Carmina Burana adlı eser 200 kişilik Çocuk Korosu tarafından seslendirildi.
Balçova Rotary Kulübü Başkanı Ali Balcı “200 çocuk 8 aydır bu konsere hazırlanıyordu. Carl Orff’un ünlü eseri Carmina Burana’yı dünya’da ilk kez
bir çocuk korosu Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Türkiye görme özürlüler kitaplığı yararına seslendiriyor olması bir kaç açıdan farklı bir mutluluk yaşatıyor hepimize”
diye konuştu.
Balcı, Balçova Rotary Kulübü olarak bu gecenin oluşmasında katkı sağlayan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesine, TAV’a, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne, Mozart Akademi Çok Sesli Çocuk ve
Gençlik Korosu, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, Özel Piri Reis Okulları çocuk korosuna ve çocukları bu özel geceye hazırlayan koro şefleri Fatma
Cinpir, İlhan Cinpir, İlhan Akyunak ve Ekim İlgen’e solistler soprano Evren Işık,
Tenor Hakan Aysev ve Tenor Erdem Erdoğan’a da teşekkür etti.

Bornova RK girişimcilik kursu başarıyla tamamlandı

B

ornova Rotary Kulübü, Karabağlar Belediyesi ve KOSGEB’in ortaklaşa olarak düzenlediği “Girişimcilik Kursu”na katılan 60 girişimci tö-
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B

ostanlı Rotary Kulübünün Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde tedavi
gören çocukların tedavilerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yaren Bebek Projesi kulübün olağan toplantısında katılımcılarla paylaşıldı. Hasta çocukların tedavi süreçlerini “Yaren” adı verilen bez bebeklerle geçirmesini öngören projede tam bir “gönüllü” festivali yaşandı. Bostanlı Rotary
Kulübü’nün liderliğindeki projede ünlü modacı Zeynep Acar, ilk bağışçıların
bulunması ve bebeklerin süslenmesi için kumaş desteği verdi. İzmir Ekonomi
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır liderliğinde bölüm öğrencileri Yaren Bebek’ler
için farkındalık yaratmak üzere bebekleri süsleyerek giydirdiler. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim görevlileri Burak Amirak ve Selin Türkel liderliğinde bölümün son sınıf öğrencileri halkla
ilişkiler, reklam ve tanıtım projeleri oluşturdular. Öğrenciler arasında oluşturulan 4 grubun yaptığı projeler bir yarışma ile değerlendirildi.
Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Kerem
Kaban ve öğrencileri tarafından, Bostanlı RK üyesi Rüçhan Gürel’in oyuncu
desteği ile kısa film çekildi. 8. Renk isimli film 6. ROFİFE’de Film Kulübü Özel
Ödülü’ne layık görüldü. Kulüp üyeleri, eşleri ve Rotary Gönüllüleri gerçekleştirdikleri organizasyonlarda Aysel Salih Baysak Anaokulu, Wonderland Anaokulu, Bostanlı Anaokulu, Buca Avukat İlhan Ege Anaokulu, Bizim Kulüp Anaokulu ve Karşıyaka Suzan Divrik Kız Meslek Lisesi Anaokulu öğrenci ve velilerinin katılımları ile anaokullarında Yaren Bebek Etkinlikleri düzenleyerek bir
yandan çocukların velileri ile bebekleri süslemelerini sağlarken, diğer yandan
Yaren Bebek’in kim olduğu, hasta çocuklara nasıl faydalar sağladığı, projeye sağladıkları katkının önemi çocuklar ve aileleri ile paylaşarak, farkındalık

KULÜPLER’DEN HABERLER
yaratılmasını sağladılar. Bostanlı Rotary Kulübünün hamiliğini yaptığı Bostanlı Rotaract
Külübü ve Bostanlı İnteract
Kulübü üyeleri de projenin
simgesi Yaren Bebeklerle farkındalık çalışmalarına ve bağış toplanmasına katkı sağladılar. Ayrıca Bostanlı
Rotaract Kulübü yine projeye destek olmak üzere açtıkları http://yarenbebek.
blogspot.com.tr/blogu üzerinden farkındalık çalışmalarına katkı sağladılar.
Dr.Behçet Uz Çocuk Vakfı-BUVAK ile yapılan işbirliği neticesinde, 7’den 70’e
toplumun her kesiminin katkı koyduğu proje kapsamında hastanenin pek çok
servisinin ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Yapılan bağışlarla;
- Cerrahi Servisi Ameliyat Bölümüne 1 adet çamaşır makinesi,
- Acil Servise 3 adet uzaktan ateş ölçer ve 1 adet dijital tansiyon aleti,
- Onkoloji Servisine 40 adet beslenme seti,
- Süt 2 Bölümüne 1 adet set altı buzdolabı,
- Dermatoloji Servisine 40 adet bistro çeşitleri,
- Onkoloji Servisine 1 adet acil arabası alındı.
- Yeni Doğan Servisinin tüm perdeleri yaptırıldı.
Yapılan bağışlarla hastanenin ihtiyaçlarının alımına devam edilmekte.
Bostanlı Rotary Kulübü tarafından Hilton Oteli’nde düzenlenen olağan toplantıda Yaren Bebek Projesi için dönem boyunca yapılan tüm çalışmalar hazırlanan görsel sunumlar eşliğinde anlatılarak projenin sağladığı başarı ve sürdürülebilir bir proje olduğu paylaşıldı.

Bostanlı RK tiyatro
ödülleri

B

ostanlı Rotary Kulübü tarafından Rotary
çatısı altında Türkiye’de ilk
kez gerçekleştirilen 1.Tiyatro
Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bostanlı
Rotary Kulübü Kültür Sanat
Komitesi Başkanı Rüçhan
Gürel’in yürüttüğü proje çerçevesinde, bu yıl tiyatro sezonu boyunca sahnelenen 30
oyun, Bostanlı Rotary Kulübü
Üyelerinden oluşan 11 kişilik jüri tarafından izlenerek Ödenekli Tiyatrolar ve
Özel Tiyatrolar olarak iki klasmanda 16 kategoride olmak üzere toplam 32 sanatçı ödüle layık bulundu. Han Tiyatrosu Ünal Gürel sahnesinde gerçekleşen
ödül töreni öncesi düzenlenen kokteylde Rotary Ailesi ve tiyatro sanatçıları bir
araya gelerek sohbet etme imkanı buldular. Rotaryenlerimiz ve eşleri ile sanatçıların ve halkın yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde salon doldu taştı. Ödül
töreninin açılış konuşmasını yapan Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Berkay Eskinazi konuşmasına ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ““Hepiniz millet
vekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat
sanatkar olamazsınız.” sözleri ile başlayarak büyük alkış aldı. Bir ülkenin geliş-

mişlik düzeyinin sanata ve sanatçısına verdiği değerle ölçüldüğü gerçeğinden
hareketle Türkiye’de Rotary çatısı altında bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Berkay Eskinazi “İzmir’den sanata destek amacıyla
başlattığımız bu yarışmanın her geçen yıl büyüyerek geleneksel hale gelmesi
en büyük arzumuz.” dedi. Ödüle layık bulunan sanatçılar ödüllerini kulüp üyelerinden alırken, içinden geçmekte oldukları zorlu süreçte sanata ve sanatçıya
değer vererek böylesi anlamlı bir destek sağladıkları için Bostanlı Rotary Kulübüne teşekkürlerini ilettiler.

Engelliler RYLA Semineri başarıyla tamamlandı

D

önemin son, 2440. bölgenin ilk Engelliler RYLA Semineri 5-6 Nisan
2014 tarihlerinde Çekirge Rotary Kulübü evsahipliğinde Bursa Holiday Inn Otelinde başarıyla tamamlandı.
RYLA Komite Başkanı Hülya Köseleci RYLA ile ilgili olarak şöyle konuştu: “UR. 2440. Bölge olarak ilk kez Engelli RYLA Semineri düzenlemiş olmanın
heyecanını taşımaktayız. Çekirge Rotary kulübü organizasyonu ile 5-6 Nisan
2014 tarihinde Bursa Holiday Inn Otel’de ‘LİDERLİK ENGEL TANIMAZ’ teması
ile 35 engelli gencimizle birlikte muhteşem bir RYLA semineri yaşamış olduk.
Rtn. Memiş Yılmam, Ayna Danışmanlık’tan İnci Aktaş ve Özlem Aktaş ve tiyatro
oyuncusu Kamil Atlıman eğitmen olarak katıldılar. Ayrıca engelli olimpiyat
yüzme şampiyonu Durducan Nevruz ve engelli milli maratoncu Nihat Demir
başarı öykülerini ve kişisel mücadelelerini engelli gençlerimizle paylaşarak
onlara örnek oldular. Engelli gençlerimizle birlikte Çekirge Rotary ailesi, Cumartesi gecesi Bursa kent Konseyi Engelliler Meclisi Kalbin Ritmi grubu eşliğinde ‘eğlencede engel yoktur’ sloganıyla çok güzel bir gece yaşadılar. Ancak
RYLA’nın asıl sürprizi, RYLA’yı ziyaret eden Roberto Carlos oldu. Benzetmek
gerekirse, RYLA’ya gökten düşmüş gibi gelen Roberto Carlos ile bir fotograf
karesinde yer almak gençlerimizi çok mutlu etti. Bu muhteşem organizasyonu gerçekleştirmek amacıyla aylardan beri özveri ile çalışan başta Çekirge RK.
Başkanı Didem Şanlı ve Kulüp RYLA Organizasyon Komite başkanı Zerrin Özgüle olmak üzere tüm Çekirge Rotary, Çekirge Rotaract ve Çekirge Interact
ailesine şükranlarımı sunarım. Bugüne kadar bölgemizde yapılmamışı yaparak bizlere Çekirge Rotary ailesi örnek oldular. RYLA’mızı ziyaret eden GDG Ahmet Gürmeriç ve GLDGA İsmail Rodoplu ile tüm bölge görevlileri, kulüp başkanları ve Rotaryen dostlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca bu seminere engelli
genç gönderen ya da bir engelli gence sponsor olarak destek olan tüm kulüplere teşekkür ederiz. 3 dönemden bu yana sürdürdüğüm Bölge RYLA komitesi başkanlığı görevimi bu son 18. RYLA semineri ile tamamlamış olmanın tatlı
burukluğunu yaşamaktayım. Engellilere yönelik RYLA seminerlerinin gelecek
dönemlerde de devamı olmasını dilerim.
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binayı yenileyerek köye güzel bir anaokulu kazandırdılar. Bina aynı zamanda
köy kadınları için halk eğitim merkezi olarak da hizmet verecek.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rotaract Kulübü Başkanı Zeynep Alpagot,
sponsorlar ve üyeler sayesinde yüklü bir bütçeyle kötü durumdaki lojmanın
yeniden kullanılacak hale geldiğini belirterek, “Hem anaokulu öğrencilerimiz
güzel bir binaya kavuştu hem de Seferihisar Belediyesinin desteği ile köy kadınları halk eğitim merkezi olarak da kullanılacak binada eğitim alabilecekler. Seferihisar Belediyesi tarafından haftada 3 gün görevlendirilecek olan eğitmen
köylü kadınların ihtiyacı olan eğitimleri verecek” diye konuştu.

Çeşme RK Uçurtma Şenliği Düzenledi

Ç

eşme Rotary Kulübü geleneksel olarak düzenlediği uçurtma şenliğini
bu sene 23 Nisan 2014 tarihinde Toplum Birliğinin bulunduğu
Germiyan’da gerçekleştirdi.

Kuşadası RK I. Satranç Turnuvası 23 Nisan’da yapıldı

K

Öğrenci Bursları için “Unutulmayanlar” konseri

D

okuz Eylül Rotary Kulübü yüksek öğrenim burslarına katkı için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Unutulmayanlar” konseri
düzenledi. Yaklaşık bin kişinin izlediği konserin tüm gelirinin öğrenci bursuna
aktarılacağını kaydeden Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Fatih Akçiçek, “Biz
Dokuz Eylül Rotary Kulübü olarak bölgenin standardının çok ötesinde burs veriyoruz. Yani her ay bizim verdiğimiz burs miktarı ile bir koru oluşturmak mümkün. 1993 de kulübümüzün kurulduğu günden beri kulübümüzün böyle bir kültürü var. Burslar bizim öncelikli etkinlik alanımız” diye konuştu. 60’lı yılların romantizmini yansıtan parçalardan oluşan konserin solistleri Livio Angelisanti
ve Maça Beşlisi idi. Konser öncesi ve sonrasında Rotaryen eşlerinin hazırladığı
yiyecek ve içeceklerle katılımcılara kokteyl verildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rotaract Kulübü
köye anaokulu kazandırdı

İ

zmir Ekonomi Üniversitesi Rotaract Kulübü üyeleri Seferihisar Düzce
Köyü’nde eskiden lojman olarak kullanılan bugün harabe hale gelmiş
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uşadası Rotary Kulübü I. Satranç Turnuvasını Özçelik Otel”de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı etkinlikleri dahilinde gerçekleştirdi. TSF Kuşadası İlçe Temsilcisi Nida Ballı”nın desteği ile gerçekleşen turnuva 2 kategoride gerçekleşti.
(2001 -2002-2003-2004 doğumlular ve (2005-2006-2007 doğumlular olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen turnuvanın ilk hamlesini Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Esat Kardıçalı ve Kuşadası
Rotary Kulübü Başkanı İbrahim Durak yaptı. Turnuvada 2001-2004 Doğumlularda 1.liği Egemen Gümüşkaya 2.liği Emre Onat Yıldız 3.lüğü ise Yiğit Özden
aldılar 2005-2007 doğumlularda ise 1.lik İrfan Tuna Genç”in 2.lik Umut Can
Taşkan”ın 3.lük ise Muhammed Yusuf Çelik”in oldu. Turnuvanın 3.lük ödüllerini
Gelecek Dönem Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı Suat Kutucu 2.lik ödüllerini
Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı İbrahim Durak ve 1.lik ödüllerini ise Kuşadası
Kaymakamı Sayın Muammer Aksoy verdiler. Kuşadası Kaymakamı Muammer
Aksoy Kuşadası Rotary Kulübünü bu güzel ve gelecek açısından önemli turnuvayı düzenledikleri için kutladığını belirtti ve Kazanan ve katılan tüm çocukları
velileriyle beraber tebrik etti. Bu yıl ilk kez gerçekleşen turnuvanın geleneksel hale gelmesi için çalışacaklarını belirten Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı İbrahim Durak Hedeflerinin önümüzdeki yıllarda Ulusal ve daha sonrasında Uluslararası Turnuva gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Katılımlarından
dolayı Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy”a şükranlarını sunan İbrahim
Durak Geçen ay gerçekleşen Resif Projesinde de Kaymakamlık olarak Resif
Projesine verdikleri desteğin önemini vurguladı. Tören Kuşadası Rotary Kulübü başkanı Ibrahim Durak”ın TSF Kuşadası ilçe temsilcisi Nida Ballı”ya şükran
Plaketi vermesiyle sona erdi.

Mavişehir RK Engelsiz Palet Projesine destek verdi

M

avişehir Rotary Kulübü, Ege Üniversitesi Su Altı Topluluğunun (EGESAT) Engelsiz Paletler Projesine destek vererek 18 engelli öğrenci-
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nin sportif faaliyetlere katılımını sağladı.
Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Lütfiye Kula, projeye sponsor olarak
bütün masrafları karşıladıklarını, Engelsiz Paletler adıyla tişörtler, bornozlar
yaptırdıklarını ifade ederek bu öğrencilerin suyla ilk kez tanıştıklarını, önce
yüzmeyi sonra dalmayı öğreneceklerini söyledi. Kula, “Çok güzel ve çok heyecan verici bir proje. Hepsi de çok mutlular. Bu mutluluğu görerek bu projenin
bizler için de ne kadar doğru bir proje olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Merkezi yararına Alsancak Kedi Kültür Sanat Merkezi’nde 1 günlük resim sergisi açtı. Sergiye Karşıyaka Kaymakamı Saadettin Yücel ve çok sayıda Rotary
gönüllüsü katılırken sergiden elde edilecek gelir resimleri yapan çocuklarla,
çocukların okullarına aktarılacak.

Projeyi geçen yıl ilk başlatan Dokuz Eylül Rotary Kulübü Üyesi Nurettin Günüç 3 okuldaki engelli öğrencilerin yaptıkları yağlı boya tabloların sergilendiğini belirterek, “Öğrencilerimiz hem kendilerine hem de okullarına katkı sağlıyorlar. Bunun da lokomotifleri Rotary Kulüpleri” diye konuştu.
Ege Üniversitesi Su Altı Topluluğu (EGESAT) Aile İletişimi Danışma Birimi
Koordinatörü Tayfun Koç da geçen yıl başlatılan projenin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek “Burada 18 tane engelli öğrencinin sportif faaliyetlere katılımları ve topluluğumuzda herkes dalgıç olduğu için de çocuklara
dalış deneyiminin nasıl bir şey olduğunu, spora ilgi kazanarak sosyal yanlarının
gelişmesini ve bunu alışkanlık haline getirmelerini amaçlıyoruz” dedi.
Koç, amaçlarının
bu kadarla kalmadığını aynı zamanda
Ege Üniversitesindeki öğrencilerin sosyal
sorumluluk bilincini
kazanmasını istediklerini vurgulayarak, “Buradaki etkinliğin Türkiye’de literatürde olmadığını gördük onun için eğer uygulayabilirsek bunu bir araştırma
haline getirip literatüre de sunmaya çalışacağız. 18 tane hafif mental zihinsel
engelli öğrencimiz var. Bizim topluluktan gönüllü olan 40 öğrencimiz onları
sporla tanıştırdı. Sınır zeka öğrencilerimiz de var, 60-65 IQ ya sahip öğrencilerimiz de. 2 gün boyunca ilk gün suya alıştırma etkinliğinde aynı zamanda öğrencilerden hangisinin dalış sporunu yapabileceğini, dalışta zorlanıp zorlanmayacağını öğrenmek amacıyla onları suya ısındırıyoruz. Ayrıca öğrencilerin
özelliklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Nasıl davranışlar sergilerler, suyun altında
tehlikeli bir duruma maruz kalabilirler mi diye” şeklinde konuştu.

Özel Ressamlardan Yağlı Boya Resim Sergisi

R

otary 2440. Bölge 8. grup Rotary Kulüpleri engelli çocukların yaptığı resimlerden oluşan “Özel Ressamlardan Yağlı Boya Resim Sergisi”
açtı. Sergiden elde edilen gelir yine engelli çocuklara ve okullarına aktarılacak.
Alsancak, Buca, Dokuz Eylül, Güzelyalı ve Kordon Rotary Kulüplerinden
oluşan 8. grup Rotary Kulüpleri, İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Karşıyaka Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ve Aliağa Özel Eğitim İş Uygulama

Bursa RK İklim Değişikliği Seminerlerinin 13.sü
Tamamlandı

B

ursa Rotary Kulübü Su - Açlık - Sağlık komitesi (SAS) “İklim Değişikliği” konusunda toplumda farkındalık yaratma amaçlı konferanslarına
devam ediyor. Dönemin onüçüncü konferansı 29 Nisan 2014 tarihinde, Uludağ Üniversitesi A.O.Sönmez Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirildi. Her konferansın başlangıcında yapıldığı gibi dinleyicilere Rotary kulüpleri ve çalışmaları ile ilgili tanıtım yapıldı. Yaklaşık 90 öğrenci ve 3 öğretim
görevlisinin takip ettiği bu konferansı Komite Başkanı Ersin Karaaslan verdi.
Kendisine Kulüp üyesi Turhan Karaçim ve Muradiye Rotary Kulübü Gelecek
Donem Başkanı İlkem Güner refakat ettiler.

Demirtaş RK
Kitap Okuma
Yarışması
Düzenledi

D

emirtaş Rotary Kulübü
Toplum Birliği Demirtaşpaşa İlkokulunda düzenlediği Kitap Okuma Yarışmasını tamamladı. 22 Nisan 2014 tarihinde yapılan ödül töreninde 90 öğrenci
ödüllendirildi.
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“Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor”
Pekin’den Ödülle Döndü

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Rotaryen Eşlerinin TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk
Kabartma Baskılı “Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor”
isimli Yemek Kitabı bu yıl 19. su düzenlenen GOURMAND Dünya Yemek Kitapları Yarışmasında “Yardım ve Fon Yaratan Kitaplar” kategorisinde birinci oldu.
Bu yıl 20-21 Mayıs 2014
tarihlerinde Çin’in Başkenti Pekin’de gerçekleşen ödül
törenine Uluslararası Rotary Geçmiş Dönem 2440.
Bölge Federasyon Başkanı
Güneş Ertaş ve eşi Figen Ertaş, TÜRGÖK Genel Sekreteri Şafak Özpoyraz ve
kitapta yer alan tariflerin
standart hale gelmesini sağlayarak kitaba destek veren
Şef Ömür Akkor katıldı.
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sında 187 Ülkeden 74 kategoride binlerce kitap, yayınevi, şef ve yazar derece almak için mücadele etti.

Yemek kitabının hikayesi
Rotary 2440. Bölge geçmiş dönem başkanı Güneş Ertaş’ın eşi Figen Ertaş ve bölgeye bağlı rotaryen
eşleri ile birlikte geçen yıl Türkiye’de tek olan TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) ile birlikte uzun soluklu bir projeye
imza atmıştı. Geçen yılın
başından itibaren başlayıp
dönem sonunda tamamlanan projede kabartma baskılı (Braille alfabesi ile) 100
tariften oluşan bir yemek kitabı ve yemek kitabının sesli cd si görme özürlüler için
hazırlanmıştı. Oldukça maliyetli olan bu işin sonunda
son olarak da İMSE (İzmir
Mutfak Sanatları Enstitüsü)
yardımıyla görme özürlü kişilere bir de yemek kursu
düzenlenerek uygulamalı öğrenmeleri sağlanmıştı.
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başarmak adına Başkent Rotary Kulübü tarafından satın alınan, “Air Hokey”
ve “Langırt” masalarında çocuklarla oyunlar oynandı. Başkent Rotary Kulübü,
Interact ve Rotaractlarla hep birlikte temin ettikleri oyuncaklardan çocuklara hediyeler verdiler. Oyun malzemelerinden ortak kullanım için uygun olanları okul idaresine teslim edildi. Tabii ki çok duygusal anlar yaşandı. Katılanlar,
çocukların hastane ortamında kısa da olsa yaşamlarını renklendirmekten ve
onların yüzündeki sevinci görmekten mutlu ama karışık duygularla ayrıldılar.

Nilüfer RK “Boyun Kadar Kitap Oku” yarışması
tamamlandı

N

ilüfer Rotary Kulübünün her sene düzenlediği “Boyun Kadar Kitap
Oku” Yarışması bu sene de başarıyla tamamlanarak dereceye giren
öğrencilere Nilüfer Belediye Başkanı’nın da katıldığı törende ödülleri verildi.

2430. bölgenin küresel bağış projesi gerçekleşti

U

Türkiye-Almanya Ülkelerarası Komiteler Toplantısı
Gerçekleşti

T

ürkiye-Almanya Ülkelerarası Komiteler Toplantısı 1-4 Mayıs 2014
tarihlerinde Almanya’nın Bonn şehrinde gerçekleşti. Toplantıda
Türkiye’yi Komite Başkanı Nevin Can ve Komite üyeleri Mürüvet Algümüş ve
Hayati Uçal temsil ettiler.

.R. 2430. Bölgenin, Samsun Valiliğinin de desteği ile yaklaşık
400.000. TL harcayarak ve Samsun İlkadım RK’nün evsahipliğinde
gerçekleştirdiği dev küresel bağış projesinin açılış töreni 10 Mayıs 2014 tarihinde Samsun ili Vezirköprü ilçesi Tepeören köyünde yapıldı. 2430. bölgenin
halihazırdaki bu en büyük projesinde köy içme suyu, kanalizasyonu, arıtması,
atık su geri-kazanım sistemleri yeniden inşaa edilmiş, köydeki bölge ilköğretim okulu ise modern bir tuvalete kavuşturulmuştur. Yaklaşık 1500’den fazla
kişinin hayatını Rotary ile değiştirmekten sonsuz mutluluk duyduklarını ifade
eden 2430. bölge liderleri, projenin U.R. Vakfının, Güney Kore’den 5 R.K.’nün
ve 2430. bölgeden 12 R.K.’nün yaklaşık 160 bin USD ile desteklediğini açıkladılar. Bu proje, Rotary camiasının ülkemize yaptığı ve yapabileceği hizmetleri
gösterebilmek adına büyük ve güzel bir örnek olarak tarihe geçecektir.

Başkent Rotary Kulübü Onkoloji Çocuk Hastanesindeydi

A

nkara Başkent Rotary Kulübü 6 Nisan 2014 Pazar günü 13.00-15.30
saatleri arasında Rotaractlar, Interactlar, Rotaryen dostları ve eşleri ile birlikte bir projesini daha gerçekleştirdi. Onkoloji Çocuk Hastanesinde
tedavi gören çocuklara ve refakatçılarına Başkent Rotary Kulübü kadınlarının yaptığı nefis tatlı, tuzlu, kek, kurabiye ve börekler ile meyve suyu ikramlarında bulunuldu. Kulüp onkoloji hastanesindeki çocuklara bir nebze olsun
hastalıklarını unutturacak sıcak ve neşeli ortam yaratmayı hedeflemişti. Bunu

Aslantepe Rotary resim yarışması

M

.Arslantepe Rotary Kulübü başkan ve üyeleri 23 Nisan 2014 tarihinde Yeşilyurt Gazi İ.Ö.O. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katıldı. 7 yıldır yapılagelen “Geleneksel 23 Nisan konulu” resim yarışması sonucunda ilk 3 dereceye giren öğrencilere resim setlerinden oluşan
armağanları sunuldu. Çocukların çoşkulu bayram kutlamasına eşlik edildi.
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bu bilinci topluma yaymak” diye konuştu. Baharın gelmesiyle birlikte herkesin
sahillere, doğaya çıkma ihtiyacı hissettiğini ifade eden Yemişçi, gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasını şöyle anlattı:

Hedef 10,000 çocuk projesi

M

. Arslantepe Rotary Kulübü “Hedef 10.000 Öğrenci” projesi kapsamında, 15-16-17 Nisan 2014 tarihlerinde, Eti Sanat Çocuk Tiyatrosunun, Malatya Sabancı Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelediği, “23 Nisan ” adlı oyunda, Yakınca İ.Ö.O.’dan 150, Gündüzbey İ.Ö.O dan 135 , Karaköy
İ.Ö.O.’dan 125 olmak üzere toplam 410 öğrenciyi daha tiyatro ile buluşturdu.
5. yılına giren projede bugüne dek tiyatro ile buluşan çocuk sayısı 3.160 oldu.

“Burada sahilde ve denizin kıyıya yakın yerlerinde geri dönüşümü olmayan
çöp poşetlerinden tutun da cam şişelere, şişe kapaklarına, metal atıklardan
plastik borulara kadar doğada çözünmesi mümkün olmayan çok çeşitli çöp ve
atık malzemelerle karşılaştık ve büyük bir titizlikle kıyı şeridinde ne varsa toplayarak yanımızda getirdiğimiz çöp poşetlerine attık. Bunu yaparken de çevreye
duyarlılığımızı göstermeyi ve örnek olmayı amaçladık. Herkesin kendi çöpünü
çöp kutularına atması gerektiği bunun bir yaşam biçimine dönüşmesi gerektiğini hedefledik. Güzel Urla’mızın sahillerini denizlerimizi tüm kıyı şeridini hatta
tüm doğayı temiz tutmak, korumak ve bu bilincin yaygınlaştığı bir toplum oluşturmak temel görevimiz olmalı.” Urla sahilindeki temizlik çalışmasına temizlik
bilincindeki çocuklar da katıldı.

Mersin Rotary Yükseköğretim Tanıtım günleri

M

ersin Toros Rotary Kulübü olarak on iki yıldır düzenlediğimiz “Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri” (MEYOTAG) etkinliğimizi bu yıl
8-9-10 Mayıs 2014 tarihlerinde başarı ile gerçekleştirdik.

Urla RK üyeleri elbirliği ile Urla sahilini temizledi

U

rla Rotary Kulübü üyeleri Urla Belediyesi eski Başkanı Selçuk
Karaosmanoğlu’nun da katılımıyla Urla sahilinde kıyı temizliği gerçekleştirdi. Urla Rotary Kulübü Başkanı Turgut Yemişçi kulüp olarak doğaya
ve çevreye çok önem verdiklerini belirterek bunun en güzel örneğinin de dünyada karbon ayak izi ölçümü en düşük 2. köy olan Kadıovacık Köyüne verdikleri
destek olduğunu kaydederek “Amacımız temiz bir çevreye temiz sahillere ve
denizlere kavuşmak ve en önemlisi de bunu bir yaşam biçimi haline getirerek
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İzmir Rotary Kulübü başarılı bir RYLA düzenledi
İzmir Rotary Kulübü, 58 gencin katıldığı RYLA seminerine ev sahipliği yaptı. Daha önce programlarda yayınladığımız gibi tüm konuşmacılarımız
özenli şekilde programlarına uydular ve değerli bilgi birikimlerini ve sevgilerini gençlerimizle paylaştılar. Gençler de harika idi. Çok katılımcı çok ilgili ve çok
öğrenme odaklı idiler. Hiçbiri ders kaçırmayı istemedi. Tam zamanında salonda oldular. Bu arada en dikkatli öğrenciler sevgili İzmir Rotary Kulübü üyeleri
ve sevgili eşleri idi. Hepsi tüm toplantıları izlediler ve notlar aldılar. Hatta biraz
geç kalanlar, erken gelenden notlarını tamamladılar… Bu hepimize örnek olacak bir yaşam sevinci işareti olarak belleklerimizde yerini aldı.
Herbiri birbirinden değerli RYLA seminerimizin çok değerli Konuşmacı-
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ları Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan,Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Beno Kuryel, İclal Kardıçalı, Ayçe Dikmen, Uluğ Atasoy, Zeki Gürdal Karaoğlu gerçekten harika sunumları ile ilgiyi
hep canlı tuttular. Gençler ve tüm katılımcılar hep birlikte çok değişik bilgiler
öğrendik. Bilincimizde yeni ışıklar yaktık. Hepsine verdikleri bu harika destek
için teşekkür ediyorum.
Seminer için çok güzel bir mekanda Kuşadası DoubleTree by Hilton Otelde
idik. Değerli dostumuz Naile Çukurova dostumuzun ev sahipliğinde tüm otel
çalışanları gerçekten kendimizi EVİMİZDE hissettiren duyguyu bizlere yaşattılar. Bu otel tarihi tabakhane dokusu içine öylesine güzel yerleştirilmiş ve o
denli şahane bir manzara sunuyor ki tüm katılımcılar çok mutlu olduklarını
her an belirttiler. Ayrıca çok zengin ve çeşitli menüler içinden seçmekte çok
zorlandık. Kuşadası Limanı manzaralı ve tatlı esintili tertemiz havası ve otel içi
aktiviteleri ile mükemmeldi. Orada zaman geçirmenizi öneririz.
İzmir Rotaract Kulübümüz Başkanı Cem Günalp ile diğer üye Rotaractörlerimiz de bizlere destek verdiler. Karşılama masasında, tiyatro çalışmalarında Aydın ve Zeynep ile tüm gün fotoğraf çekimini özenle yapan Çağdaş Bulut,
teknik masada Gizem Melek’te ellerinden gelen katkı ile seminerimizi bizler
için güzelleştirdiler.
Sevgili Rita Özkesen tüm seminerin neşesi ve heyecanı artırıcı enerjisi ile hepimizin sevgilisi olmayı hak etti. Güzel müzikler seçti.. Her konuyu
düşündü,eksik kalan heryere yetişti… Gelecekte çok başarılı olacağını bugünden ispat etti ve kalplerimizi kazandı. Tabii diğer küçük katılımcımız Ali Özgel
de Rita ile birlikte katkı koydu tüm sevimliliği ile…
Her RYLA toplantısından sonra yapılan anketleri aktaran Bölge RYLA Komite Başkanı Hülya Köseleci bu defa da çok özenli bir sunumu hemen ertesi
günü yayınladı. Kulüp Toplantımızda bu sunumu, YK üyemiz ve UR Prog. Komitesi Başkanı Fevzi Tavus dostumuz üyelerimize açıklamalı olarak sundu. Katılımcı gençlerin genel olarak memnuniyetini yansıtan bu sonuçlar İzmir Rotary
Kulübü Dönem Başkanı SEVGİ Postoğlu olarak beni ve kulüp olarak bizleri
çok mutlu etti. Bölge olarak gençleri destekleyen güzel RYLA’lar yapılması dileğimizdir.

Nemrut Rotary Kulübünün geleneksel projesi artan ilgiyle
devam ediyor: “Engelliler Nemrut Dağının zirvesinde”

A

dıyaman’da, Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut’a Tırmanıyoruz Projesi” kapsamında çok sayıda engelli, Rotaryenlerin yardımı ile Nemrut
Dağı’nın zirvesine çıktı.
Nemrut Rotary Kulübü tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen proje kapsamında çok sayıda engelli Adıyaman’a geldi. Engelliler, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na tırmanış için sabah erken saatlerde hazırlandı. Zorlu
bir tırmanış olmasına rağmen tekerlekli sandalye ile gelen engelliler Rotaryenlerin yardımı ile zirveye tırmanmanın sevincini yaşadı. Devasa tanrı ve kral
heykellerinin bulunduğu zirveye ulaşan engelliler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

lekli sandalyede bir tırmanış gerçekleştirdiğini belirten ve Ankara’dan Gelen
Necla Kılıç, bugün hayatımın gerçekten dönüm noktası diyerek şöyle konuştu:

“Çünkü ilk kez bir dağın zirvesine çıkıyorum. Özellikle de Nemrut dağı gibi
tarihi bir mekanda olmak beni çok etkiledi. Buradaki devasa heykeller ve atmosfer gerçekten büyüleyici. Ben, engelliler için böyle bir organizasyonu düzenleyen Adıyaman Nemrut rotary kulübüne ve sevgili üyelerine çok teşekkür
ediyorum. Çünkü onlar ve bu güzel proje olmasaydı bizler burada olamayacaktık. Ben şanslı bir engelli olarak buradayım ama bütün engellilerin bu projeye
mutlaka katılmasını tavsiye ediyorum.”
14 yıldır sürdürdükleri projenin büyük ilgi gördüğünü belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Hamit Doğan;”Rotary engellilerle birlikte
Nemrut’un zirvesinde” sloganıyla her yıl engellileri Nemrut Dağının zirvesinde
buluşturuyoruz. Ancak bu yıl Soma’da yaşanan maden faciasından dolayı mayıs ayının 2. haftası olan engelliler haftasında gerçekleştiremedik ve bugüne
ertelemek zorunda kaldık. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak bu yıl 14.’sünü
gerçekleştirdiğimiz projede Ankara, Adana, Gaziantep, Malatya, Mersin ve
Gaziantep başta olmak üzere çok sayıda engelliyi Adıyaman’da misafirler ediyoruz. Amacımız Dünyanın 8. Harikası Nemrut dağının zirvesine yaptığımız
zorlu bir tırmanış ile engellilerin engel tanımadığına dikkat çekebilmekti ve
bunu başardık. Herkes bir engelli adayıdır ve bunu unutmadan hayatımızda
var olan tüm engellilerle birlikte onların sorunlarına çözümler üreterek fırsatlar verildiğinde herşeyi başarabileceklerini görtermekti. Bu konuda başarılı
olduğumuza inanıyorum. Bizlerle burada olan engelli kardeşlerimize ve projemize destek veren tüm Rotary kulüplerine teşekkür ediyorum” dedi.
Zirveye çıkmanın mutluluğunu yaşayan diğer engelliler de, kendilerine
yardımcı Rotaryenlere teşekkür ederken, toplumun engellilere bakış açısının
değişmesini istedi. (Haber-Fotoğraf: Ferit BİNZET)

Zoru başardılar
Normal şartlarda sağlıklı insanların bile tırmanırken zorlandığı Nemrut
dağının zirvesine Rotaryenlerin yardımı ile taşınarak çıkarılan engellilerin zirveye ulaşabilme mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Hayatında ilk kez tekerM A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 4 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 35
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

MAYIS 1971

Royce Abbey vefat etti
UR’nin 1988-89 dönemi başkanı
Albert Henry Royce Abbey, 20 Şubat’ta
Avustralya’nın Melbourne kentinde 91
yaşında vefat etti.
Royce bir işadamı, savaş kahramanı
ve toplum lider olarak çok başarılı
biriydi. Erken yaşta okulu terkeden
Royce, gençlik yıllarında ayakkabı
mağazasında ve emlakçıda çalıştı.
Daha sonra II. Dünya Savaşında
Avustralya Ordusuna yazıldı. Yeni
Gine’de savaşan birlikte komutanları
yaralanınca çavuş Abbey kumandayı

ABD İçişleri Bakanlığında
görevli jeofizikçi S. Fred
Singer, 1970’li yılların başında
Maryland’de College Park
Rotary Kulübünde yaptığı
konuşmada yeni bir kelime
kullandı: “popullution”. Hızlı
nüfus artışı ve kirlenmenin
çevreye verdiği zararın
karmaşık sorununu ifade
ediyordu. Mayıs 1971’deki
dergimiz de bir dizi çevre
konusunu ele almıştı. İngiliz
eğitimci ve gazeteci Lord
Ritchie-Calder dergide yer alan
“Planet Dünya: Seçenekleri
Yenilemek” adlı makalesinde,
insanların dünyadaki kiralama sürelerinin sonuna gelindiğini ve gelecek için
ümidin ancak imalatçı firmaların atıkları azaltmanın değerini anlamaları ile
yeşerebileceğini şu cümle ile ifade etmişti: “Atık, atılmış zenginliktir.”

aldı ve karşı taarruzda başarılı olarak
o zamanlar liderlik yeteneklerini
gösterdi.
Savaştan sonra kardeşleriyle beraber
pencere panjurları üretimine
başladı. Kurduğu firma satıldığında
Avustralya’nın en büyük panjur
üreticisi olmuştu.
Royce Abbey’in 60 yılı aşan bir Rotary
hayatı oldu. 1954 yılında Rotaryen
olan Royce, 1963-64’te kulüp başkanı,
1969-70’de 9800. bölge guvernörlüğü
görevlerinden sonra 1976-77’de
UR Direktörü, 1977-78’de başkan
yardımcılığı görevinde bulundu.
Başkanlık yaptığı yıl, Yasama Konseyi
kadınların Rotary’ye katılmasını
kabul etti.
Rotary Vakfı için Avustralya’da
kurulan Royce and Jane Abbey
Vakfı Asya-Pasifik bölgesinde tarım
burslarını finanse ediyor.

HAZİRAN 1991

Birleşmiş Milletler Dünya
Çevre Gününü kutlamak
amacıyla, Haziran 1991
sayımızın kapak konusu,
lalelerin renkli tarihini
anlatan bir yazı idi. Her yıl
Michigan Eyaletinin Holland
şehrinde, kasabanın felemenk
geçmişi ve milyonlarca
lalenin açmasını kutlamak
için düzenlenen Lale zamanı
Festivali 500 binden fazla kişi
tarafından ziyaret edilir. İlk
festival 1929 senesinin Mayıs
ayı ortalarında yapılmıştı.
İki yıl sonra bir lise biyoloji
öğretmeni, kentsel güzellik
için lale ekilmesi önerisinde
bulundu. O yıl kasaba
Hollanda’da 100,000 lale tohumu getirip ekti ve festival bugünlere kadar
devam etti.
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ABD’den çocuk felcine 205 milyon dolar

A

BD Başkanı Barack Obama, Ocak ayında imzaladığı
tahsisat kararıyla 2014 yılında ABD Hastalık Kontrol
ve Önleme Merkezi ve USAID tarafından kullanılmak
üzere çocuk felci için 205 milyon dolar ayrılmasını kararlaştırdı.
Çocuk Felcine en büyük katkıyı yapan ABD’nin 1980’lerin ortasından bugüne kadar bu amaçla bütçeden ayırdığı rakam 2,3
milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Başlangıç yıllarında çocuk felci
125 ülkede görülmekte ve her yıl 350,000 çocuğu etkilemekte idi.
Bugün ise sadece Pakistan, Afganistan ve Nijerya çocuk felcinin
rastlandığı ülkeler arasında bulunuyor ve 2013 yılında rastlanılan
vaka sayısı da 157’ye düşmüş durumda.
Rotary’nin Çocuk Felcini Yoketme Savunuculuk Görev Gücü
başkanı James Lacy ve ekibi, çocuk felci konusunda Amerikan hükümetini bilgilendiriyor ve fon toplamak için gerekli girişimlerde
bulunuyor.

Pakistan’da güven oluşturmak

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,220,115 *
Kulüpler: *............................................................ 34,558
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 158,401
Kulüpler: ................................................................ 6,887
Interact
Üyeler: ................................................................ 385,066
Kulüpler: .............................................................. 16,742
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 182,137
Topluluk.................................................................. 7,919
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 328
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 2 Nisan 2014 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların rakamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

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

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

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Sao Paulo Brezilya, 7 - 10 Haziran 2015
Seoul, Kore, 29 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018

P

akistan’ın Afganistan sınırında bulunan Killi Bakşo’ya bugüne kadar çocuk felci aşısı
uygulayan kimse ayak basmamıştı. Bölgede yaşayan bir çok insan, aşıların kısırlık
yarattığı ve AIDS hastalığı getirdiği gerekçesiyle aşılanmaya karşı çıkıyorlardı. Halkın
güvenmemesi ve militan grupların tehditleri sonucu ölümcül olaylar meydana geldi. 2013
yılında 20 aşılama görevlisi ve onları korumakta olan 9 polis memuru Pakistan’da öldürüldü.
Bu kötü olay henüz akıllardayken, Rotary’nin desteklediği bir ekip kasabaya giderek
aşılanmanın kabul edilmesi için orada yaşayanları ikna etmeye çalıştı. Zor ve potansiyel olarak
yaşamı tehdit eden bir mücadele bekleniyordu.
Köyün yaşlıları ve dini liderleri ile toplantı ayarlamak bir a sürdü. Ancak ekibin ısrarı sonuç
getirdi. Aşılanmaya başlanılması kabul edilmişti.
Ancak kampanya tekrar tökezledi. Aşılama başlayıp çocukların yarısına yakını aşılanmışken,
militan bir grup gelerek köyde sorgulama yapmaya başladı. Ancak toplum liderleri kararlarının
arkasında durdular ve bir saat süren görüşmeler sonrası militanlar ikna edildi ve geri çekilmeleri
sağlandı. Ağızdan aşılama da tekrar başladı.
Rotaryenler Pakistan’da toplumda özellikle hastalık riskinin yüksek olduğu alanlarda güven
geliştirmek için yedi adet kaynak merkezi oluşturdular. Merkezler, Rotary kulüpleriyle beraber,
çocuk felci, kızamık ve diğer hastalıklara karşı aşılama yapılan kamplara sponsor olmakta,
ücretsiz check-up, ilaç, A vitamini ve gözlük gibi ihtiyaçları karşılıyor. Ayrıca okullardaki
çocukların aşılanmasına yardım ediyorlar.
Rotaryenler dini liderlerle de çalışarak, aşılanma konusunda destek sağlayan PolioPlus
Ulema Komitesini oluşturdular. Bu çalışmalar ailelerin fikirlerini değiştirmesine neden olurken,
aşılanma imkanı olmaya çocuklara da erişmek mümkün duruma geldi. Bir bölgede elde edilen
başarının dalga etkisi de hemen başka bölgelerde de uygulamaların kabul edilmesini sağlamaya
başladı.
Afganistan’da 2013 yılında endemik vaka görülmedi. Rapor edilen 13 vakanın Pakistan ile
ilişkileri kesin olarak tespit edildi. Bu sonuç, sosyal girişimcilerin, toplumun yaşlılarının ve dini
liderlerin “güven oluşturma”da başarılarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
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Gülerek, Keyif Alarak
The Rotarian arşivinden

Mevlana ve 3 Ders

Ormanda bir fare vardı. Havalı,
kibirli, her an bir hayvana musallat
olan kuyruğu dik fare. Kuşların yuvasına pislemediği gün maymunun
kuyruğu ısırır, tavşanı korkutmadığı gün tilkinin başını şişirdi. Orman
hayvanları illallah demişti farenin
elinden. Bu böyle devam edemezdi.
Sonunda hayvanlar aralarında bir
heyet kurup aslanı ziyarete gittiler.
Ormanın kralı oydu, bir çare bulurdu nasılsa…
Bütün hayvanları topladı aslan.
Yaşlı kaplumbağayı dinlediler önce,
sonra zürafayı, sonra tavşanı, maymunu, ağaçkakanı, yılanı, hatta diğer
fareleri. Sözü en son kedi aldı:
—Saygıdeğer kralım, dedi bıyıklarını burarak, bu işi bana bırakın.
Bir onunla ta ezelden düşmanız.
Aslan diğer hayvanlara baktı, ne
dersiniz, diye soruyor gibiydi. Olur
manasına başlarını salladılar. Kedi
göğsünü gere gere yeni görevinin başına gitti. Herkes olacakları beklemeye koyuldu.
Fare bir ağacın altında, olanlardan habersiz, planlar kurmakla meşguldü. Kuyruğunu dikmiş kendi
kendine konuşuyor, sinsi sinsi gülüyordu. Kedi yavaşça yaklaştı arkasından. Doğrusu bu işin kolay olacağını o da beklemiyordu. Avına sessizce
yaklaştı, pençesini kaldırdı, o da ne!
Bu farenin ensesinde gözü vardı sanki. Kedinin gölgesini gören fare şimşek hızıyla fırladı. Önde kaçarken
bile kuyruğu havada bir fare, arkasında görev aşkıyla yanan azimli bir
kedi. Görülmeye değerdi doğrusu.
O köşe senin, bu ağaç benim; o
kayalık senin, bu kovuk benim, öyle
bir koşturmaca ki!
Nihayet düz bir ovaya geldiler.
Fare sağına baktı, soluna baktı, kaçacak yer yok. Karşıda otlamakta olan
bir inek gördü. Bütün kuvvetini toplayıp, ineğin yanına doğru koşmaya

başladı. Nefes nefeseydi. Az önceki
sıçrayışında biraz daha ağır kalsa,
neredeyse dik kuyruğunun ucundan
yakalanacaktı. Can havliyle bir yandan ineğin yanına koşuyor, bir yandan da, dur sen, diyordu, bir kurtulayım neler yapacağım sana, dur sen!
Nihayet ineğin yanına ulaştı fare.
Yalvardı, yakardı, beni sakla diyerek.
Ne derse desin inek kabul etmiyor,
senden az çekmedim, diyordu, ne halin varsa gör!
Türlü diller döktü, ağladı.
—Ben ettim sen etme inek kardeş, diyordu, şu kedi belasından bir
kurtulayım, beni sen bile tanıyamayacaksın. Nasıl akıllı-uslu olacağı bir
bilsen… Hem bir düşünsene, kuyruğu dik fare ve inek… Asırlar sonra
bile bizi anlatacak kitaplar.
Sonunda;
—Peki peki, dedi inek; uzatma
da geç şöyle arkama,
Ve farenin üstüne pisledi.
Kedi ovaya vardığında acınacak
haldeydi. Ayakta duracak hali kal-
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mamıştı zavallı hayvanın. Hemen sağa-sola bakınmaya başladı. Dümdüz
bir ovaydı burası ve karşıdaki inekten
başka kimsecikler yoktu. Belki de bu
inek fareyi görmüştür diye düşündü.
Son takatini toplayarak ineğin yanına geldiğinde, bir şey sormasına gerek kalmamıştı. Kedi gülmeye başladı.
Manzara şöyleydi: Dümdüz bir
ova, bir inek, ineğin hemen arkasında taze pislik kümesi, onun içinde
dik bir kuyruk… Yavaş yavaş yaklaştı kedi, kuyruğundan tuttuğu gibi fareyi parçalayıverdi.
Hazreti Mevlana, bu hikâyeden
üç şey anlamak lazım diyor:
Bir: Sana her pislik atan, senin
düşmanın değildir.
İki: Seni pislikten çıkaran herkes,
dostun değildir.
Üç: Madem bu kadar pisliğin
içindesin, kuyruğu dik gezmenin alemi ne?
●●●

ULUSLARARASI ROTARY YÖNETİM KURULU KARARLARI
UR Yönetim Kurulu 2013-14 dönemi 3.
PROGRAMLAR

toplantısını 20-23 Ocak 2014 tarihlerinde
ABD’nin Illinois Eyaletinin Evanston şehrinde yaptı. Toplantıda Kurul 8 komitenin raporunu inceledi ve 35 karar aldı.

✔✔

KULÜPLER VE BÖLGELER
✔✔

✔✔

✔✔

Yönetim Kurulu Belarus, Polonya ve
Ukrayna’yı içeren 2230. bölgedeki kulüplerde yeni bir reorganizasyona giderek 1 Temmuz 2016’dan geçerli olmak üzere iki bölge oluşturdu. 2231.
bölge Polonya’nın sınırlarını, 2232. bölge ise Belarus ve Ukrayna’nın sınırlarını
kapsayacak.
Yönetim Kurulu Meksika’da da reorganizasyona giderek 4180, 4190 ve 4200.
bölgeleri iki yeni bölge olarak konsolide etti: 4185. ve 4195. bölgeler.
Üyelik verilerinin kalitesi ve zamana
uygunluğunu iyileştirmek için yapılan
çalışmalarda, Yönettim Kurulu kulüplerin bu bilgileri gönderme şekillerindeki politikasında değişiklik yaptı. Buna
göre 1 Ocak 2015’ten geçerli olmak
üzere kulüpler yeni ve üyeliği sona ermiş olanların bilgisini 30 gün içinde rapor edecek ve UR’ye gönderilecek bu
raporlamadan sorumlu kişi kulüp sekreteri olacak. Yapılan değişiklikler sayesinde Uluslararası Rotary’nin kulüplere
üye aidatları ile ilgili gönderdiği faturalar basitleşecek.

Yönetim Kurulu, Rotary Koordinatörleri
ve Rotary Halkla İlişkiler Koordinatörlerinin yıllık eğitim programlarında revizyona gitti ve 2014-15 döneminden başlamak üzere, tüm koordinatörlerin değil, sadece yeni atananların eğitimlere
katılmalarını karara bağladı.

ULUSLARARASI TOPLANTILAR
✔✔

Yönetim Kurulu Sao Paulo konvansiyonuna katılım ile ilgili dünya genelinde para iadesi - indirim yapmayı kabul
etti. Buna göre, 31 Mart 2015’e kadar,
bir bölgeden katılan Rotaryenler ve
19 yaşın üzerindeki misafirlerinin toplam sayısı, 1 Temmuz 2014 tarihli yarı
yıl raporunda belirtilen bölgedeki Rotaryenlerin %10’unu geçtiği takdirde,
Uluslararası Rotary, bölgeden toplanan
kayıt ücretlerinin %10’a kadarını konvansiyon sonrası bölgeye iade edecek .

YÖNETİM VE FİNANS
✔✔

✔✔

protokolünde aşağıdaki sıraya göre değişiklikler yaptı: Başkan (veya başkanın
temsilcisi), Geçmiş Dönem Başkanları
(kıdem sırasına göre), Gelecek dönem
Başkanı, Başkan Adayı, Başkan Yardımcısı, Sayman, İcra Kurulu Başkanı Olan
Direktör, Diğer Direktörler, Vakıf Başkanı, Vakıf Gelecek Dönem Başkanı, Vakıf
Başkan Yardımcısı, Diğer Mütevelliler,
Genel Sekreter, Geçmiş Dönem Direktörleri (Kıdeme Göre), Gelecek Dönem
Direktörleri, Geçmiş Dönem Mütevellileri, Gelecek Dönem Mütevellileri, Direktör Adayları, Geçmiş Dönem Genel
Sekreterleri (Kıdeme Göre), Rıbı Başkan,
Bir Önceki Başkan, Başkan Yardımcısı,
Onursal Saymanı, Bölge Guvernörleri,
Geçmiş Dönem Guvernörleri (Kıdeme
Göre), Rotary Koordinatörleri, Rotary
Halkla İlişkiler Koordinatörleri, Rotary
Vakfı Bölge Koordinatörleri, Endowment Ve Major Gift Danışmanları, Gelecek Dönem Guvernör Adayları.
❑❑❑

Rotary’nin çalışmalarının promosyonunun dünya sergilerinde yapılabileceğini dikkate alan Yönetim Kurulu, 2015 yılında Milano’da yapılacak olan Expo’ya
katılım desteğini yeniledi.
Yönetim Kurulu tüm aktif, geçmiş ve
gelecek dönem Rotary ve Vakıf liderleri, komite üyeleri, eşlerinin UR toplantı ve listelerinde tavsiye ettiği yer alış

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

Rotaryenlerin dergisinin hedef kitlenize
uygun olduğunu düşünüyorsanız,

6,100 tirajlı yayında, ilanlarınızla siz de yer alınız.
Rotary Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş. / 1571 Sokak No: 16 / Çınarlı 35110 İZMİR
Tel: (0 232) 461 96 42 * e-posta: rotarydergisi@gmail.com
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