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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Uluslararası Rotary’nin gelecek dönem guvernörlerinin 
eğitim aldığı ve organizasyonun merkezindeki lider-
lerle tanıştığı Uluslararası Asamble, ABD’nin San Diego 

şehrinde yapıldı. 537 guverörün katıldığı toplantıya bu yıl ilk kez 
bölgelerin Vakıf Komite başkanları da davet edilmişti. Hepimizin 
bildiği gibi, gerek Rotary’de, gerekse de Vakıfta, önümüzdeki 
dönem yeni uygulamalar başlayacak. Son üç yıldır Stratejik Plan 
ve Vakıf için de Geleceğin Vizyonu Planı pilot bölgelerde uygula-
malardan sonra 1 Temmuz’dan itibaren tüm Rotary dünyasında 
uygulanmaya başlayacak. Uluslararası Rotary, Rotary hizmetlerinin 
fonlamasında en etkin rolü oynayan  Vakıf bağışlarının da yeni bir 
düzen içinde işlemeye başlamasına geçiş döneminde bir aksaklığa 
neden olmamak ve daha etkin olabilmek için bu asambleye vakıf 
komite üyelerini de davet ederek bilgilendirdi.

Bu arada, 2012-13 döneminin 
teması da belli oldu. Uluslararası 
Rotary’nin gelecek dönem başka-
nı Ron D. Burton, temayı “Engage 
Rotary, Change Lives” olarak açık-
ladı. Türk Rotary’sinde önümüzdeki 
dönem görev alacak guvernörlerimiz, 
2420. bölgeden Haluk Ulusoy, 2430. 
Bölgeden Gürkan Olguntürk ve 2440. 
bölgeden Esat Kardiçalı, temanın 

Türkçesini “Rotary ile Yaşamları Değiştirin” şeklinde kullanmaya 
karar verdiler. 

Dergimizin geçen sayısında, başta The Rotarian olmak üzere 
tüm bölge dergilerinde yayınlanan “Global Outlook” ekinde vakıf 
bağışlarının yeni yapısı etraflı bir şekilde anlatılmıştı. Bu sayımız-
da da vakfın en büyük projesi olan “Çocuk Felcine Son” ile ilgili 
“Savunuculuk” konusu ele alınıyor. Amaç son durum çerçevesinde 
ortaya çıkan fon açığını kapatmak. Bu meyanda Rotaryenlerin 
ilişkilerini kullanarak savunuculuk görevi üstlenmeleri arzu ediliyor.  
Hep beraber bitiş çizgisini geçip Çocuk Felcinden arındırılmış bir 
dünyayı miras olarak bırakmaya çok yakınız ve bunu gerçekleşti-
receğiz.

2420. bölgemizin, Rotary Dergisi yerine Uluslararası Rotary’nin 
yayınladığı The Rotarian’a abone olma tercihinde son kararın 
verildiği ve bunun UR’ye iletildiğini öğrendik. Bu bölgedeki kulüp-
lerimize bundan böyle İngilizce olarak yayınlanan “The Rotarian” 
gönderilecek ve Uluslararası Rotary, bölge kulüplerine üye başına 
24 dolar üzerinden fatura gönderecek. Rotary Dergisi olarak da 
biz Türkçe yayınlanan dergimizi, İngilizce yayındaki içeriği dil 
nedeniyle anlamakta zorlananlar olabilir düşüncesiyle o bölgedeki 
kulüp başkanlarına az sayıda da olsa bedelsiz göndermeye devam 
ediyoruz. 

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

Ben bir Japon işadamıyım ve hemen hemen her gün takım elbise gi-
yerim. Rotary rozeti her zaman yakamdadır. Onu takarım çünkü 
Rotaryen olmaktan gurur duyarım. Gittiğim her yerde insanlar ro-

zetimi görüp benim kim olduğumu bilebilirler. Başka Rotaryenler onu görüp 
benim bir dost olduğumu kabullenirler, Rotaryen olmayanlar da aynı şekilde 
düşünebilir. Ben herkesin bu rozetin ne anlama geldiğini anlamalarından emin 
olmak istiyorum.

Bu nedenle hepinizden Rotary rozetini takmanızı ve bu rozetin anlamının 
ne olduğu konusunda bilinç oluşturmanızı istiyorum. Yakanızda rozeti taşı-
manızın sizi değiştirdiğine inanıyorum. Taktığınız rozet, sizi konuşmaya baş-
lamadan veya herhangi bir davranışta bulunmadan önce daha fazla düşünmeye 
itecektir.

Hepimiz Rotary hakkında konuşmaya hazır olmalıyız. Birisi size rozet ile 
ilgili soru sorduğunda ona cevap vermelisiniz. Rotary nedir? Rotary ne yapar? 
Bu sorulara cevap vermeye hepimiz her an hazır olmalıyız.

Sadece üye sayımızı arttırmak amacıyla potansiyel üyelere gidip onları 
Rotary’ye katılmaya davet edemeyiz. Onlara Rotary’nin ne kadar güzel bir or-
ganizasyon olduğunu göstermeli ve bir Rotary kulübü üyesi olmaları durumun-
da ne kadar mutlu olacaklarını anlatmalıyız.

İnsanları Rotary’ye katılmaya davet ederek onlara da bir anlamda yardım 
ediyoruz. Eminim ki hepimiz bizi Rotary’ye davet eden kişiye minnettarız. Ro-
tary nedeniyle kendi hayatımın ne kadar daha mutlu ve ne kadar daha verimli 
olduğunu biliyorum. Yashio Rotary Kulübünün üyesi olduğum günün, benim 
için hayatta değişik bir istikamete adım attığım, daha geniş bir bağlantı ortamı-
na, daha büyük tatmin ve daha derin bir barış ve kendi potansiyelimi kullanma 
olanağını yakaladığım gün olduğunu biliyorum. 

Bu duyguyu başkalarıyla da paylaşmak istiyorum. Bunun bir yolunun da 
yeni üyeler getirmekten geçtiğini biliyorum. Ancak bunu yaparken, her gün Ro-
tary rozetimizi takıp kamuoyu imajına odaklanmalı ve Rotary ve Rotary’nin 
yaptıkları konusunda bilinçlendirmeyi arttırmalıyız.

Sakuji Tanaka 
UluslararasıRotaryBaşkanı

Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı Sakuji 
Tanaka’nın konuşmaları 
ve başkanla ilgili 
haberleri 
www.rotary.org/
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ocak
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Barış
Hizmet Yoluyla

Sakuji Tanaka
Uluslararası Rotary Başkanı

2012 - 2013

Barış için sınır tanımayalım

Aralık ayında, bu yıl için planlamış olduğumuz üç Barış Konferansının ilkinde 
bir konuşma yaptım. İlk konferans, Berlin Barış Saatinin bulunduğu şehir olan 
Berlin’de yapıldı ve “Sınır Tanımayan Barış” temasını taşımaktaydı? Bir sanat eseri 

olan bu saat, 3 metre yüksekliğinde ve 2 ton ağırlığında. Kenarında ise şu kelimeler yer alıyor: 
Zaman tüm duvarları parçalar.

Barış saatinin açılışı 9 Kasım 1989 yılında yapıldı. Bu tarih Berlin duvarının çöktüğü gündü. 
Harika bir tesadüf eseri, saatin kollarının hareket etmeye başladığı an, Batı Berlin’le olan sınırın 
kaldırılması emri de veriliyordu. Saatin kenarında yazılanlar gerçek olmuştu.

Bizler Rotary’de çalışmalarımızı, ülkeler, kültür ve lisan olarak ayırmıyoruz. Pasaportlarımı-
zın nereye ait olduğu önem taşımamakta. Önemli olan, Kendinden Önce Hizmet’e inanmamız. 
Buna rağmen Rotary’de de ülkeler ve toplumlar bazında zaman zaman düşünmeden edemeyiz. Bu 
proje benim yaşadığım topluma çok fayda sağlayabilir veya proje, Almanya’da veya Kenya ya da 
Güney Afrika’da birilerine faydalı olabilir diye düşünebiliriz. Bazen değişik bir sınır kavramıyla 
düşünürüz. Bir projenin gençler için iyi olacağını, bir diğerinin yaşlılara yardım edeceğini, bazı 
projelerin ise aç, fakir ve hastalar ile engellilere faydalı olacağını düşünebiliriz. 

Gerçek ise, Kendinden Önce Hizmet’in bu tür sınırlar tanımamasıdır. Hizmeti gerçekleştirdi-
ğimizde, bunun etkileri yardım ettiğimiz toplum ile sınırlı kalmamaktadır. Bizler sadece gençle-
re, yaşlılara, bir okula ya da yetimlere yardım etmiyoruz. Hizmet ettiğimiz zaman, tüm insanlığa 
yardım ediyoruz. Yaptıklarımızın etkileri her an devam edegelmekte.

Kendinden Önce Hizmet’i kabul ettiğimizde bir tercihte bulunuyoruz. Bu tercihle, başkaları-
nın ihtiyaçlarını, kendimizinkilerin önüne geçiriyoruz. Bir anlamda şunu söylüyoruz: “Sizin prob-
lemleriniz benim problemimdir ve ben size yardım edecek kadar ilgiliyim.”

Rotary, ihtilafları oluşturan sebeplere değinerek barışı oluşturmaya çalışmaktadır: temiz su, 
beslenme, sanitasyon ve sağlık bakımı gibi ihtiyaçlar giderildiğinde, ortaya bir fırsat çıkar Ve bir 
umut doğar. Umudun sınırlerı yoktur. Umut, barışın oluşup büyüyebileceği bir bahçedir.

Hizmet yoluyla barış, içimizdeki en iyi duyguları ortaya çıkarır. O sayede etrafımızda çizmiş 
olduğumuz sınırların farkına varırız ve bunun yardımıyla da onları yıkmayı ba-
şarabiliriz.

Sakuji Tanaka 
UluslararasıRotaryBaşkanı

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Şubat



Yeni bir yıla girerken ve Rotary’nin yaşamındaki 
108. yılında tüm Rotaryenlere 2013 için en iyi 
dileklerimi sunmak isterim. Bu yıl Vakfımız için 

temel değişikliklerin yapılacağı bir dönem olacak. Tüm böl-
gelere önemli değişiklik getirecek yeni bağış modelimiz Tem-
muz ayından itibaren uygulamaya girecek. Bu değişikliklerin 
başarılı olabilmesi için sizlere güveniyoruz.

Geleceğin Vizyonu planı kapsamındaki bölge bağışlarının 
temel varsayımlarından biri, Rotaryenlerin, kendi toplumları 
veya ilgilendikleri toplumlardaki yapabilecekleri şeyleri, mer-
kez Evanston’dan daha iyi tespit edebilecekleri ve daha etkin 
gerçekleştirebilecekleri fikrine dayanıyor. Yeni bağış modeli, 
Vakfın kaynakları ile ilgili karar ve kullanım sorumluluğunu, 
bu seviyedeki Rotaryenlere teslim etmiş oluyor.

Ocak ayı içinde San Diego’da yapılan Uluslararası 
Asamble için yaptığımız zaman ve maddi yatırım, bu yoldaki 
başarımızı destekleyecek. Bu yılki asamble programı, Gele-
ceğin Vizyonu planı bilgilendirmesi ve eğitimine önemli bir 
zaman ayıracak. Bunun sonucu olarak, bölge liderleriniz geri 
döndükleri zaman, onların 2012-13 yılını Rotary ve Vakıf li-
derliği konusunda ne kadar iyi eğitildiklerini göreceksiniz. 
Bu sayede 2013-14 dönemi için daha güçlü temellere dayanan 
bir Vakıf yaratarak, biz Rotaryenlere dünyada daha fazla iyi-
lik yapma imkanı sağlamış olacağız. 

R otary iyi niyet ve anlayışı geliştirme fik-
ri üzerine inşa edildi. Misyonumuzda 
ve yaptığımız her şeyde bu yaklaşım bu-

lunmaktadır. Rotary Vakfı, her biri önemli olan altı 
konuya odaklanmaktadır. Ancak bunların her biri, 
dünyadaki barışa bağlıdır. 20 Şubat’ta Dünya Sosyal 
Adalet gününü barış olmadığı takdirde nasıl kutla-
rız? 23 Şubat’da, Rotary’nin de 108. yılının idrak edi-
leceği Dünya Barış ve Anlayış Gününü, barış için ça-
lıştığımızı söyleyemezsek nasıl kutlayabiliriz?

Kulüplerimiz ve Vakfımız kanalıyla dünyada ba-
rışı oluşturmak için sayısız imkan bulunmaktadır. 
Tarihteki en büyük halk sağlığı projesi olan PolioP-
lus  girişimi, kamu ve özel kesim arasında ortaklık-
lar oluşturarak, sağlık altyapısını geliştirerek ve fakir 
bölgeleri denetleyerek, tek bir çocuğun bile unutul-
ması halinde sağlıklı bir dünya olamayacağını herke-
se anlatarak barışı oluşturmak için önemli adımlar 
atmaktadır.

Barış paylaşmaktan kaynaklanır ve bir çoğunu-
zun bildiği gibi, “Rotary Paylaşır”* benim her Rotar-
yenin yapması gereken şeye bulmuş olduğum kişisel 
cevabımdır. Rotary’de Dünya Anlayış Ayını kutladı-
ğımız Şubat’ta, tüm bölgeler, kulüpler ve Rotaryenle-
rin çalışmaları, barış için birşeyleri de içerecek şekilde 
yönlendirilmelidir.

* Rotary Paylaşır (rotary Shares), Wilf Wİlkinson’un 
2007-08 dönemindeki başlanlığı döneminde kullandığı 
temadır.

VAKIF PENCERESİNDEN

Wilf Wilkinson
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Köklü değişiklikler yılı 

Dünyada barışı 
oluşturmaya yardım edin?
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DÜNYADAN 
ÖZETLER

Rotary'den kısa haberler 

[ 1 ]  KANADA
Kanada'nın Ontario Eyaletinin 7070. 
bölgesindeki 56 Rotary Kulübü, geçtiği-
miz Eylül ayında yıllık düzenlenen Vakıf 

Yürüyüşünde yeni bir rekor kırdı. 500'den fazla Ro-
taryen ve yerel sakinlerin katıldığı aktiviteden 142,000 
dolar fon temin edildi. Bölge Guvernörü Ted Koziel, 
GDG Bob Wallace ve Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti baş-
kanı Wilfrid J. Wilkinson aktiviteye katıldı. Bölge 2011 yılın-
da vakfa 848,000 dolar katkıda bulunmuştu. 

JAPONYA
Bundan 20 yıl önce, Tokyo'nun 
Seijo Shin Rotary Kulübün-
den Grace Michiko Saito Tokyo 
Grace adını taşıyan ve yaşlılar ile 
engelli genç müzisyenlere destek 
sağlayan bir yardım organizasyo-
nunu kurmuştu. Saito, 2002'den 
beri yılda iki kez PolioPlus için fon 
kampanyası da düzenliyor. Tokyo 
Grace bugüne kadar Çocuk Fel-
cine Son, felaket yardımları ve va-
kıf için 96,000 dolar fon topladı. 
Konserler kanalıyla yaratılan fonda 
tanınmış vokalistler, kemancılar, 
piyanistler, saksafon ve flüt üstat-
ları performansta yer aldılar. Ka-
sım ayında yapılan son aktivitede 
3,300 dolar fon temin edildi .

KAMERUN
Geçtiğimiz yılın başında, 

Ontario'nun Fergus-Elora Rotary 

r a g u a ' n ı n  f a k i r 
bölgelerine bağışlanmış 
noel hediyeleriyle dolu 
iki kamyon ve gönüllü Rotaryen-
leri göndermekte. Iowa'da ve yedi 
eyalette, kiliseler, okullar ve Rotar-
yenler yıl boyunca bu hediyeleri 
toplamak için çalışıyorlar. 2001 yı-
lından beri 2,400 adet ayakkabı, 
giyecek, okul malzemeleri ve ço-
cuklar için tuvalet malzemeleri 
dolu paketler gönderildi. Bunların 
yanısıra yeni doğurmuş kadınlar 
için gerekli malzeme, 100 adet bi-
siklet ve 12 ton da gıda malzemesi 
iletilmiş bulunuyor.

ABD
Florida Eyaletindeki Wekiva 

Nehri Havzası, etrafındaki 985 ki-
lometrekarelik alanda yaşayanlara 
içme suyu ve doğal yaşam alanları 

Kulübü, Bofoussam Rotary ku-
lübü ile müşterek bir çalışma ya-

parak, Kanada ve ABD'de 34 
kulübün projesi olan “Hand 
Up Cameroun” kapsamında 
yedi kırsal kasabada içilebilir su 

sistemi yerleştirdi. Bu kasabalar-
dan 1,300 nüfuslu Bawouk'ta ya-
şayanların çoğu kadın ve çocuktu. 
Erkekler iş nedeniyle yakındaki bir 
şehir olan Bamenda'ya göç etmiş-
lerdi. Yeni kurulan su sistemi bu 
ailelere fayda sağlarken, Bawo-
uk'taki ilköğretim okuluna giden 
talebeler ve pazara gelen ticaret er-
babına da temiz su imkanı sağla-
mış olacak. 

NİKARAGUA
Her yıl Kasım ayında, 

ABD'nin Iowa Eyaletinden Wa-
terloo Rotary kulübü, Nika-

2008'de
Kamerun'da 
kırsal kesimde  
yaşayanların
yüzde 51'i
iyileştirilmiş 
su 
kaynaklarına 
sahipti

parak, Kanada ve ABD'de 34 
kulübün projesi olan “Hand 
Up Cameroun” kapsamında 
yedi kırsal kasabada içilebilir su 

Kanada'nın Ontario Eyaletinin 7070. 
bölgesindeki 56 Rotary Kulübü, geçtiği-
miz Eylül ayında yıllık düzenlenen Vakıf 
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[6]

[7]için gerekli suyu sağla-
maktaydı. Ancak nit-
r a t  y o ğ u n l u ğ u 
nedeniyle suyun kalitesi düştü. 
Federal hükümet tarafından doğal 
yaşamı koruma sınırları içinde bu-
lunan nehir ile ilgili olarak Semi-
nole County South Rotary kulübü, 
evler ve iş yerlerinde nehir dostu bir 
kampanya başlattı. Bu kampanyaya 
imza atan bölge ahalisi, gübre  ve 
pestisit kullanımını kısıtlamaya, 
yerel bitki yetiştirmeye, fosep-
tiklerini muntazam olarak kontrol 
etmeye ve Wekiva Nehri Havzasını 
koruma çalışmaları ile ilgili 
hükümet yetkililerine mektup 
yazmaya söz veriyor.

TAY VAN
2011-12 döneminde, 3500. 

bölgeden rekor sayıda Vakıf büyük 

Bağışçıları çıktı (Major do-
nor). (Major Donor olan  Ro-
taryenler vakfa 10,000 doların 
üzerinde katkıda bulunuyorlar.)
Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan 
bir bölge konferansında bu sıfatı 
kazanan 82 kişi için bir seremoni 
düzenlenmiş, ve seremoni esna-
sında 2 kişi daha major donor ol-
muştu. Bölgenin bonkörlüğünden 
esinlenen o dönemin guvernörü 
Tony Hung-Ming Chang,  o top-
lantıda kürsüye çıkarak Arch C. 
Klumph Society üyesi olma hede-
fi ni açıklamıştı.  26 Ekim'de bu ger-
çekleşti ve eşi Julia ile 3 çift daha 
Vakfa 250,000 dolardan fazla kat-
kıda bulunarak Arch C. Klumph 
Society'ye katıldılar. 2011-12 dö-
neminde Taiwan'ın 3500. bölgesi-
nin vakfa toplam katkısı 1.5 milyon 
doları geçmiş oldu.

BAHRE YN

Bahreyn'in baş-
kentindeki Manama 
Rotary Kulübü, kulü-
bün gençler arasında yaygın olan 
diabet II tip ile mücadele prog-
ramı kapsamında Bahreyn Diabet 
Derneğine, mobil diabet ünitesi 
bağışladı. Bahreyn'de çocuk ve ye-
tişkin ölümlerinin %12'sinin dia-
bet nedeniyle olduğu biliniyor. 
111,400 dolara mal olan minivan 
tipi araç, okullar ve mahallelere gi-
derek çocuklar üzerinde diabet 
tespiti için gerekli testleri yapıyor 
ve aileleri önlemler konusunda 
eğitiyor. Mobil araçta gönüllü dok-
torlar, hemşirelerin yanı sıra İrlan-
da'daki  Royal  Col lege  of 
Surgeons'ın Bahreyn'deki tıbbi 
kampüsünde görevli talebeler ça-
lışıyorlar.

7070. bölgede

Her Yıl,  Her 
Rotaryen 

kulübü sıfatını 
taşıyor   

52 kulüp

2012 yılında, 
diabet için 
dünya 
genelinde 
harcanan 
para 471 
milyar dolar 
olarak 
belirlendi.
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Rotary’nin Uluslararası 
Asamblesi ABD’nin 
Kaliforniya Eyaleti-
nin San Diego ken-

tinde 14-20 Ocak tarihleri arasında 
yapıldı. Her yıl gerçekleşen bu orga-
nizasyon, bir sonraki dönemin bölge 
guvernörlerinin eğitimini kapsıyor. 
Bu nedenle aynı dönemde eğitim al-
mış guvernörler de bir anlamda “sı-
nıfdaş” oluyorlar. Bu nedenle olayı, 
guvernörlerin okulu olarak da algıla-
mak mümkün. 

Bu yılki asamblenin bir başka 
özelliği de, Rotary’nin 2013-14 dö-
neminden itibaren uzun yıllardır 
planlanan, gerek vakıf, gerekse de 
Rotary’yi içeren yeni yapılanmanın 
tüm dünyada uygulanmaya başla-
yacağı olması idi. Hepimizin bildi-
ği gibi, Uluslararası Rotary “Strate-

jik Plan”, Rotary Vakfı ise “Geleceğin 
Vizyonu” planı adı altında yeni yak-
laşımları 1 Temmuz 2013’ten itiba-
ren uygulamaya başlayacak. Son üç 

yıldır, bu planların pilot uygulama-
ları zaten yapılmakta idi. 1 Temmuz 
2013’ten itibaren pilot uygulamalar 
son bulacak ve artık tüm dünyada 
Rotary’nin 21. yüzyıldaki rotasının 
koridorunu belirleyen planlar uygu-
lanmaya başlayacak.

Bu kapsam içinde başlayan ulus-
lararası asamble, 2013-14 dönemi 
başkanı Ron D.  Burton’ın dönem te-
masını “Engage Rotary, Change Lives” 
olarak tanıtmasıyla 14 Ocak günü 
başladı. 2013-14 döneminde görev 
alacak Guvernörlerimiz, 2420. böl-
geden Haluk Ulusoy, 2430. bölge-
den Gürkan Olguntürk ve 2440. böl-
geden Esat Kardiçalı, yeni temanın 
Türkçesini “Rotary ile Yaşamları De-
ğiştirin” olarak belirlediler.

Burton “Rotary hizmetini ileri-
ye götürmek istiyorsak, bugün burada 

San Diego’da yapılan asamblede yeni dönem teması açıklandı:

ROTARY İLE YAŞAMLARI DEĞİŞTİRİN
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bulunan herbirimizin Rotary ile ilgili 
duygularını tüm Rotaryenlerin de aynı 
şekilde hissetmelerini sağlamalıyız” di-
yerek başladığı konuşmasında, her 
Rotaryenin anlamlı bir rol oynaması 
gerektiğini, her birinin katkıda bulu-
nup, bu katkının da değerlendirilme-
si gerektiğini vurguladı.

Burton, 1 Temmuz’da başlayacak 
olan Rotary Vakfı bağışlarının yeni 
modelinin Rotaryenler için heyecan 
verici bir döneme girildiğinin işareti 
olduğuna değindi. 2010 yılından beri 
100 pilot bölge tarafından uygula-
nan yeni bağış modelinin Vakıf için 
yeni bir dönemi işaret ettiğini belir-
ten Burton, yeni yöntemin Rotaryen-
lerin yaşamları değiştirmelerine yar-
dımcı olacağına işaret etti.

Burton, “Rotary ile ilgili en gü-
zel şeyleri alıp bir üst seviyeye çıkaran 
yeni model, daha büyük ve sürdürülebi-
lir projelere imza atmamızı sağlarken, 
yerel projelerde de daha fazla esneklik 
sağlayarak hizmet edilen toplumların 
ihtiyaçlarına daha iyi hitap edecektir” 
dedi.

Bu yılki Uluslararası Asamble-
ye ilk kez bölgelerin vakıf komite-
si başkanları da katılmıştı. Burton, 
Guvernörlerden bu geçiş döneminde 
kulüplere yardımcı olmada liderlik 
yapmalarını ve bunu yaparken de va-
kıf komite başkanlarından faydalan-
malarını talep etti. Bu yılki eğitim ile 
ilgili oturumlar, ağırlıklı olarak dö-
nem liderlerinin yeni bağış modelin-
de uzman seviyesine ulaşmaları he-
deflenerek düzenlenmişti.

Asamble başlamadan önce, Bur-
ton tüm guvernörlerden, örnek lider-
lik göstererek kendi adlarına Rotary 
Vakfına bağış yapmalarını talep et-
mişti. Asambledeki konuşmasında, 
görev alacak 537 bölge guvernörünün 
tamamının bu çağrıya uyduğunu ve 
UR direktörleri ve vakıf mütevelli-
lerinin de katkılarıyla, bu çağrı kap-
samında elde edilen toplam bağışla-
rın 675,412 ABD doları olarak ger-

çekleştiğini açıkladı: “Şayet ben talep 
etmeseydim, büyük olasılıkla bu katkı-
nın önemli bir kısmı yapılmayacak ve 
para olarak Rotary Vakfına bağışlan-
mayacaktı. Bunun önemli bir ders ol-
duğunu düşünüyorum. Başkalarının 
bir şey yapmasını istiyorsanız, oturup 
bekleyebilir ve düşüncesinin oluşması-
nıa bakarsınız ya da direkt olarak talep 
edersiniz.” 

Burton bir ders olarak algılan-
ması gereken bu durumun üyelik 
için de geçerli olduğuna işaret etti 
ve her Rotaryenin bu konuda so-
rumlu olduğunu vurguladı. Kiwa-
nis International’ın gençlik programı 
olan Key kulüp üyesi olmasına rağ-
men, Oklahoma’nın Norman Rotary 
kulübünün kendisine teklif yaptığını 
ve bu nedenle Rotary’ye katıldığını 
belirten gelecek dönem başkanı Bur-
ton, “sormalısınız” dedi.

Ron D. Burton, konuşmasının so-

nunda, yeni üyenin katılımıyla işin 
sona ermediğini, önemli olan şeyin, 
yeni Rotaryenin Rotary’den esinlen-
mesi, Rotary’yi içselleştirmesi ve Ro-
tary hizmetinin gücünü kullanarak 
yaşamları değiştirmesi olduğunu ifa-
de etti.

GELECEĞİN VİZYONU PLANI
Bu yılki Uluslararası Asamble, 

ağırlıklı olarak Rotary liderlerinin, 1 
Temmuz’da başlayacak olan Rotary 
Vakfının yeni bağış modeli üzerine 
eğitim almalarına odaklandı. Bunun 
amacı, gelecek dönem guvernörleri 
ve bölge vakıf komitesi başkanlarını 
yeni bağış modeli konusunda zengin 
bir bilgi yapısıyla bölgelerine gönder-
mek idi. UR geçmiş dönem başkan-
larından ve Geleceğin Vizyonu Ko-
mitesi Başkanı Louis Vicente Giay, 
asambleye katılan liderlere, Gelece-
ğin Vizyonu planının, Rotary’yi ba-

2013-14 dönemi direktörleri birarada (üstte); Rotary’nin dönem başkanı Tanaka Japon 
Bayrağı, gelecek dönem başkanı Burton Amerikan Bayrağı ve ortada Rotary bayrağı ile 

sahneye çıktılar. (altta) (Foto: Alyce Henson)
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şarılı benzer filantropik kurumlar ile 
aynı seviyeye çıkarma fırsatı yarattı-
ğını belirtti. Giay, “Rotary’nin gelece-
ğini garanti etmek için, güçlü, enerjik, 
organize, çevik, rekabetçi, uluslararası 
nitelikli bir vakfa ve toplum, Rotaryen-
ler ve kulüplerin bize getirdiği talep ve 
meydan okumalara cevap verecek bir 
yapıya ihtiyacımız var” dedi. 

Giay yeni modelin avantajları-
na değinirken, üç temel bağış tipine 
indirgenen yeni yaklaşımın, muh-
telif aktiviteleri daha az gereksinim 
ile fonlayabileceğini belirtti. Giay, 
bölge bağışlarının yeni bölge komite 
yapısı sorumluluğuna verilmesinin, 
Rotary kulüp ve bölgelerinin yerel 
ve uluslararası toplumsal ihtiyaçla-
rı karşılamada daha esnek olmaları-
nı sağlayacağına da değindi: “Global 
bağışların Rotary’nin 6 odak alanına 
yönlendirilmesi sayesinde Rotary Vak-
fı projeleri daha büyük ve sürdürülebi-
lir etki sağlayacak ve topluma faydası 
çok daha uzun süre hissedilecektir” di-
yen Giay, geleceğin vizyonu planının 
Rotary’nin çocuk felcine son prog-
ramındaki liderlik rolünde stratejik 
partnerler ve başka kurumlarla ortak 
çalışmasını örnek aldığını ve bu saye-
de de, “paket bağışların” Rotaryenlere 
Rotary Dünya Fonu ve stratejik part-
nerleriyle oluşturduğu programlara 
katılma imkanı sunduğunu belirtti.

Giay “Rotaryenler olarak, Vakfımı-
zın yeni yapısını dünyada daha güzel 
şeyler yapmak için kullanabiliriz ve siz-
lerin bunu başaracağına eminim” diye-
rek konuşmasını bitirdi.

MARKA OLARAK ROTARY
Asamblenin bir başka oturu-

munda, Rotary liderleri eski baş-
kanlardan William B. Boyd’un Ro-
tary markasını güçlendirmek üzerine 
yaptığı konuşmayı dinlediler. Boyd, 
Siegel+Gale adlı şirket tarafından 
yapılan geniş kapsamlı bir araştırma-
da, Rotaryenler ve Rotaryen olma-
yanların organizasyonu algılamaları 

ile ilgili önemli farklılık bul-
duklarını belirtti ve “marka” 
girişiminin bu konuya hitap 
edeceğini söyledi. 

“Rotaryen olmayanlar için, 
bu iletişim çok önemlidir çün-
kü onlar bizim kim olduğumu-
zu, neler yaptığımızı ve başka 
organizasyonlardan ne gibi far-
kımız bulunduğunu bilmelidir-
ler. O zaman onlara aramıza 
katılın teklifini yapabiliriz” di-
yen Boyd, bu girişimin yeni 
bir marka bulma veya yarat-
ma amaçlı olmadığını, mevcut 
olanı daha net bir odaklama 
ile ön plana çıkarmak olduğu-
nu belirtti: “Marka nedir? Ba-
sit ve net bir anlatımla kim oldu-
ğumuz, ne yaptığımız ve neden 
önemli olduğumuzdur.”

Boyd, asambleye katılan-
lardan Rotary markası ile il-
gili mesajı yaymalarını ve Rotaryen 
olmayanlara da ulaşarak organizas-
yonun gerek yerel, gerekse de küresel 
olarak neler yaptığını anlatmalarını 
istedi.

VAKFIN HEDEFLERİ
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti 

Başkanlığı görevini üstlenecek olan 
Dong Kurn Lee, asamble konuşma-
sında vakfın 2013-14 hedeflerini an-
lattı. Lee, Çocuk Felcine Son kam-
panyasını başarıyla sona erdirmek, 
Geleceğin Vizyonu bağış modelini 
başarıyla lanse etmek, Rotaryenleri 
yaratıcı projelere yönlendirmek, or-

UR geçmiş dönem başkanlarından ve Geleceğin Vizyonu Komitesi Başkanı Louis Vicente 
Giay, asambleye katılan liderlere, Geleceğin Vizyonu planını anlattı. 

(Foto: Alyce Henson)

2013-14 Başkanı Ron D. Burton ve eşi Jetta 
asambleye elele girdiler. (Foto:Alyce Henson)
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taklıklar oluşturmak ve Rotary Vak-
fını sahiplenip bir gurur unsuru ola-
rak ortaya çıkarmak bu hedeflerin 
başında gelmektedir dedi.

“Rotary’de her iş değerlidir, her 
iş önemlidir. Ancak önümüzdeki yıl, 
bu toplantıya katılan bireyler olarak 
Rotary’nin başarısını etkileyecek önemli 
bir rolünüz var. Bu sadece 2013-14 dö-
nemi için değil ama onu takip eden yıl-
lar için de geçerlidir. Bu çok büyük bir 
sorumluluktur ama sizlerin bu meydan 
okumaya rahatlıkla katılacağınızdan 
eminim”.
UR’DEN DESTEK

16 Ocak’ta asambleye hitap eden 
UR Genel Sekreteri John Hewko, 
süreklilik, stratejik planlama ve sür-
dürülebilirliğe duyulan ihtiyaca de-
ğindi. Hewko, “Her Rotaryen ve her 
Rotary lideri, zincirin bir halkasıdır. 
Başarımız kendi gücümüzle ölçülemez. 
Burada ölçü, bizden önce yapılmışlar-
la, bizden sonra yapılacak olanlar ara-
sındaki bağlantı ile değerlendirilecektir” 
dedi.

John Hewko, gelecek dönem gu-
vernörlerinden, Temmuz ayından 
itibaren devreye girecek olan inter-
net üzerinden online çalışacak “Ro-
tary Club Central” sistemini kulla-
narak bölge ve kulüplerin geçmiş-
teki başarılarını daha iyi anlama ve 
kavramalarını ve önümüzdeki yıl-
lar için planalamayı stratejik olarak 
yapmalarını sağlamalarını istedi.  
Rotaryenler de Uluslararası 
Rotary’nin sitesinde “Member Access” 
bağlantısını kullanarak bu imkanı 
kullanabilecekler. 

Hewko, temel olarak sürdürüle-
bilirliğin, Rotaryenlerin şimdi yap-
tıklarının gelecekte de ek yatırıma 
gerek duyulmadan devam etmesine 
yardım edeceğine değindi. Hewko, 
“Kısa vadeli yapılan yardım, ihtiyacı 
uzun vadede karşılamaya yönelik yatı-
rıma göre hiç bir zaman kaynaklarımı-
zın daha verimli kullanılması ile sonuç-
lanmaz” dedi.

Bölgelerimizin 2013 -14 dönemi guvernörleri ve eşleri, asamblede başkan Ron D. 
Burton ve eşi Jetta ile geleneksel resmi çektirdiler. Üstte 2420. bölgeden Haluk Ulusoy 

ve eşi Şebnem, ortada, 2430. bölgeden Gürkan Olguntürk ve eşi Rana, alt sırada 2440. 
bölgeden Esat Kardiçalı ve eşi İclal görülüyor. (Foto:Alyce Henson)
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Genel Sekreter Hewko, guvernör 
adaylarından internet ve sosyal med-
yayı da kullanmalarını istedi. Ocak 
ayında devreye giren “Rotary Grants 
Microsite” da bu amaçla Rotary’nin 
promosyonunu yaparken, geleceğini 
de garantilemiş olacak.

ÇOCUK FELCİNE SON
Rotary’nin en büyük projesi olan 

Polio da asamblede bahsedilen konu-
ların başında geliyordu. Dünya Sağ-
lık Örgütü (WHO - DSÖ) Çocuk 
Felci, Acil Durum ve Ülke İşbirliği 
Genel Müdür Yardımcısı Bruce Ayl-
ward da bu konuda sahne alan ko-
nuşmacılar arasındaydı. 

Aylward, Asambleye hitap eder-
ken, Rotary’nin çocuk felcine son 
kapsamında dünyayı önemli bir eşi-
ğe getirdiğine değindi ama guvernör 
adaylarının işi bitirmek için liderlik-
lerine ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayl-
ward konuşmasında yakın zaman 
önce Pakistan’da öldürülen sağlık 
görevlilerinden bahsetti ve DSÖ’nün 
gönülller ve sağlık görevlilerinin gü-
venliği için gerekli girişimleri yaptık-
larını belirtti. 

Aylward, Çocuk Felcine Son 

Küresel Girişiminden bahseder-
ken, (GPEI) Rotary, Dünya Sağlık 
Örgütü, Unicef ve ABD Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezlerinin 
ortak çalışmasından da bahsetti ve 
Hindistan’da iki yıldır çocuk felci va-
kasına rastlanmamasının başarısını 
gündeme getirdi ve bu ülkede çocuk 
felcini yenmek imkansız görüşünü 
savunan uzmanların yanıldıklarına 
işaret etti.

Çocuk Felci halen Afganistan, 

Nijerya ve Pakistan olmak üzere üç 
ülkede endemik konumunu koru-
yor. Ancak bu ülkelerden başka ül-
kelere virüsün kolayca atlayabilme-
si ihtimali nedeniyle de aşılamaların 
muntazam olarak yapılması gerekti-
ğin belirtiliyor. Aylward, Rotary’nin 
bundan sonra oynayacağı önemli ro-
lün “savunuculuk” olduğunu da belir-
tirken, “Rotary, 1985 yılından beri 1 
milyar doların üzerinde yaptığı direkt 
katkının haricinde, bağışta bulunan çe-
şitli hükümetlerden 9 milyar dolar te-
min edilmesini sağlamıştır” dedi. 

Aylward, çocuk felcine son veril-
mesine çok yakın olunduğunu ve Ro-
taryenlerin beraberce bu hedef için 
çalışmaları gerektiğini söyledi: “Bu 
hastalığa son vermek için tarihteki en 
büyük fırsatı yakaladınız” diyen Ayl-
ward, bunu ancak Rotary’nin lider-
liğinde sonlandırabileceklerini söyle-
yerek sözlerini bitirdi.

Asamble, bayrak töreni, Guver-
nör adaylarının yerel kostümler ile 
yaptıkları gösteriler, gibi her yıl tek-
rarlanan aktiviteler sonrası, yeni 
dostlukların kurulduğu 2013 guver-
nörler sınıfının ülkelerine dönmele-
riyle sona erdi. 

UR Genel Sekreteri John Hewko, 
yeni düzenlemelerin önemini 

anlattı(Foto:Alyce Henson)

Asambleye katılan 537 gelecek dönem guvernörüne, yemekli toplantılarda bile bilgi aktarılmaya devam edildi.  (Foto: Monika Lozinska)
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2420. Bölge Konferansı

1 - 2 Haziran 2013

LÜTFİ KIRDAR
Kongre Merkezi İstanbul

İletişim
Erdal Balaban

0212 355 0219
konferans2013@gmail.com

Suadiye Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı

9 - 12 Mayıs 2013
Fethiye  Lykia World

Ölüdeniz - Fethiye
İletişim
Işıl Nişli

0532 684 7004
isil@nisli.com

Mavişehir Rotary Kulübü

2440. Bölge 
BES ve Asamblesi

11 - 14 Nisan 2013
Kaya Termal Resort Otel

Balçova - İzmir

İletişim
Müjdat Uyar

0533 275 8132
muyar@heraseramik.com

Karşıyaka Rotary Kulübü

2430. Bölge 
BES ve Asamblesi

3 - 7 Nisan 2013
Xanadu Otel

Belek - Antalya

İletişim
Bülent Erbora
0532 799 8919

bulent@erbora.com.tr
Çankaya Rotary Kulübü

2420. Bölge 
BES ve Asamblesi

20 Nisan 2013
Crown Plaza

İstanbul - Asia

İletişim
Hakan Atmaca
0532 425 5430

atmacaizmit@gmail.com

İzmit Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

16 - 19 Mayıs 2013

CALİSTA
Belek - Antalya

İletişim
Mesut Özcömert
0532 213 8685 

mesut@haifawi.com

Mersin Kızkalesi Rotary Kulübü
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globaloutlook
“ÇOCUK FELCİNE SON“ SAvUNUCULUğU İÇİN ROTARYENLERİN REHBERİ
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*Ekim 2012  it ibarıyla

 Dünyanın %99’u çocuk felcinden arınmış 
durumda. hindistan artık endemik değil. bu sakat 
bırakan hastalığı yenmeye çok yakınız, ancak 
hâla acil durum statüsündeyiz. işi sona erdirecek 

fonlara sahip değiliz. bu nedenle hastalığa son vermek için, 
sizin iletişim ağınızdaki  ilişkileri kullanmaya ihtiyacımız var. 
Savunuculuk küçük bir rotary liderler grubuna ait görev 
değildir – çocuk felcinin global gündemde kalması hepimizin 
önceliği olmalıdır. hükümet yetkililerine yazınız. Sosyal ağınızı 
kullanarak konunun yaygınlaşmasını sağlayınız. elektronik 
posta imzanızda www.endpolionow.org için link oluşturun. 
Fon yaratmak için bir yemek düzenleyin ve ilerlememizi 
engelleyen 700 milyon* dolarlık fon açığı‘nı kapamaya 
çalışın. bu sayıda, söyleminizi paylaşmanıza yardımcı olacak 
ipuçları bulacaksınız. ek grafikleri, mektup örneklerini www.
endpolionow.org’da bulabilirsiniz. hep beraber bitiş çizgisini 
geçip, çocuk felcinden arındırılmış bir dünyayı miras olarak 
bırakalım.

SESİNİZİ 
DUYURUN 
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İ ngiltere’de  Çocuk Felci ulusal savunuculuk 
danışmanı olan Judith Diment, binlerce sterlin 
fon yarattı, üst seviyede dikkat çeken aktiviteler 
düzenledi ve bölgesindeki Rotaryenleri harekete 
geçirerek çocuk felcine son ile ilgili bilgilerin 

yaygınlaşmasını sağladı. İngiltere’nin Windsor St. George 
Rotary kulübü üyesi olan Judith, aynı zamanda yıllara 
dayanan pazarlama, iletişim ve aktivite organizasyonu 
tecrübesiyle kendi halkla ilişkiler danışmanlığını sürdürüyor. 
2012 yılında Londra’nın olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarına 
ev sahipliği yapması kararından sonra, Diment ve muhtelif 
bölgelerden Rotaryenler bu imkanı savunuculuk fırsatı olarak 
değerlendirdiler. Diment halen çocuk felci ile mücadelede 
fon açığını kapamak için hükümet yetkililerini eğitirken, aynı 
zamanda hastalığa son verme ihtiyacı olgusunu da toplumda 
yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Olimpiyatlar ve Paralimpik oyunları fırsatını nasıl azami 
fırsata çevirdiniz?
Kampanyamız konusunda bilinçlendirme amacıyla Paralimpikler 

ve çocuk felcini biraraya getirecek aktivite düzenlemeye karar 

verdim. Çocuk felci geçirmiş olan Paralimpikleri araştırdık. İngiliz 

Pakistan Vakfı ile beraber çalışırken, Pakistan Paralimpik Komitesine 

tanıştırıldım ve bazıları çocuk felci geçirmiş olan paralimpiklerin 

aktiviteye katılmalarını sağladım. Yaz olduğu için bir bahçe partisi 

düzenledik ve Pakistan, Nijer ve Haiti’den üç ülkenin paralimpik 

ekiplerini biraraya getirdik.  Amacımız çocuk felcinin Pakistan ve 

başka ülkelerde halen bir problem olduğunu vurgulamaktı. 

Savunuculuk çalışmalarınızı Olimpiyatların ana faaliyetiyle 
nasıl bağladınız?
Başlangıçta Olimpiyatlar için bir savunuculuk olayı düşündüm ama bu 

durumda bizim şansımız milyonda bir olacaktı. Paralimpik oyunların 

açılışı ile birleştirince olay ön plana çıktı. 

Bu sadece bilinçlendirme olayı mıydı?
Paralimpik aktivite fon yaratma amacıyla başlamadı. Fakat Pakistan 

Paralimpik komitesiyle konuştuktan sonra, çok kıt kaynakları olan 

paralimpikler için fon yaratmaya karar verdik. Nijer’den bir atletin, 

yarışmak için bir tekerlekli sandalyeyi ödünç aldığını duyduğum 

zaman, birşeyler yapmamız gerektiğini düşündüm. Bir açık arttırma 

düzenledik ve 4,500 sterlin fon yarattık. Bu paranın üçte ikisi 

paralimpik komitesine, üçte biri ise çocuk felcine kullanıldı. 

Bir aktivite planlamada ve Windsor Kalesi gibi alışılagelmişin 
dışında yerlerde organize etmede özel bir beceriniz var. 
Buralara nasıl girebiliyorsunuz?
Bu durum bir konuşma sonrası ortaya çıkan bir fırsattı. Windsor 

Kalesi yöneticisi ve eşi ile bir aktiviteye katılmıştım. Eşi bana tatilde 

bir planım olup olmadığını sordu. Uluslararası Rotary’nin New 

Orleans’taki konvansiyonuna katılacağımı ve orada konuşma 

yapacak olan Bill Gates’i dinlemek istediğimi söyledim. Daha 

sonra eşine Bill Gates ve çocuk felcine son kampanyası hakkında 

bilgi verdim ve bu hastalığı dünyada yoketmek için gerekli fon 

ihtiyacında açık olduğunu anlattım. Bu konuda belki Windsor 

kalesinde bir yemek organize ederek yardımcı olabileceğini söyledi  

ve konuyu takip ederek, olayı tüm yönleriyle açıklayan bir not 
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ÇOCUK FELCİ
ULUSAL 

SAVUNUCULUK
DANIŞMANI İLE

BİR SÖYLEŞİ 
JUDITH DIMENT
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göndermemi söyledi. Daha sonra benim Windsor’un dekanı ile 
iletişime geçmemi sağladı ve beraberce 70 kişi için Windsor 
Kalesindeki St. george’s house’da bir yemek organize ettik.

Nasıl geçti?
aktiviteyi planlarken, Ur Direktörü allan Jagger ile beraber 
çalıştım. gecenin sunucusu o oldu ve başkan Kalyan banerjee 
konuşmacıydı. ayrıca hindistan ve nijerya’da bulunmuş olan ve 
çocuk felcine son kampanyasını filme çeken, bbC’den Fergus 
Walsch da yemekten sonra bir konuşma yaptı. Konuşmasında 
çocuk felcini küresel bağlamda değerlendirdi ve çekmiş olduğu 
filmden bölümler gösterdi. iş dünyasının önde gelenleriyle bir çok 
medya mensubunu davet etmiştik. yemekten 35,000 sterlin fon 
yarattık. ingiliz hükümeti de bu fona 7,500 sterlin katkı yaptı.

Windsor kalesindeki yemek 2012 yılının Şubat ayında 
hindistan’ın çocuk felcinden arındırıldığı açıklaması ile aynı 
zamana rastgeldi. medya’nın daha fazla ilgi çekmesi için mi 
bu rastlantıyı ayarladınız?
bu biraz şans oldu. hindistan’daki çocuk felci kampanyasının 
iyi gittiğini biliyorduk, ama bazen bu durumdaki gibi şans da 
yanınızda oluyor. 

Bölgenizdeki kulüplerin çocuk felcine son kampanyasının 
reklamını yapmaları ve para toplamalarını nasıl teşvik 
ediyorsunuz?
Örneklerle yönlendirmek lazım. ben bu yıl aynı zamanda bölge 
guvernörüyüm ve Dünya polio gününde, tüm kulüpleri ziyaret 
ettim ve küçük bir medya olayı düzenledim. Ur’den bir halkla 
ilişkiler bağışı alarak halka yönelik 12 sayfalık 25,000 adet bir gazete 
yayınladık. Manşet polio idi. Kulüplerden gazeteyi dağıtmalarını 
ve çocuk felcini insanlara anlatmalarını istedim. bunu geçtiğimiz 
Şubat’ta yaptık ve dört haftada tamamladık. 25,000 gazete 
kolay dağıtılmıyor. geçen sene bunun bölge web sitesinde ve 
Facebook’taki etkisini analiz ettik. Web sitesini ziyaret edenlerin 
sayısının arttığını, Facebook’taki artışın daha fazla olduğunu gördük.

Sosyal medyayı savunuculuk rolünüzle nasıl 
bağdaştırıyorsunuz?
ben genç değilim ve sosyal medya ile büyümedim. onu 
öğrenmem gerekti. profesyonellerden öneriler aldım ve genel 
konuşmalardan ziyade bir amaca odaklandığınızda daha iyi 
sonuç aldığınızı öğrendim. Şimdi bir twitter hesabım var ve bunu 
sadece çocuk felci için kullanıyorum. Çok etkili oldu. benim takip 
ettiğim ve beni takip edenler bir şekilde polio ile alakalı kişiler. 
böylece, birbirleriyle ilişki kurabilecek tabii bir global toplum 
oluşturuyorsunuz. Facebook da önemli. onu sadece bölge 
guvernörlüğüm ile ilgili konularda kullanıyorum. Kişisel bir şey yok. 
twitter mesajlarım, Facebook sayfamda da yer alıyor.

5 
 NEDEN  

(1)  

hAYAT KURTARIR  
Uzmanlara göre, çocuk felcini yoketmek yerine

kontrol altında tutmak istediğimiz takdirde, önümüzdeki 40 yıl

içinde beş yaşın altında 10 milyon çocuk hastalık nedeniyle

felç olabilecek.

(2)  

 GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR  
Elimizde hastalığı yenecek aletler ve çocuklara

ulaşacak imkanlar var. yeni uygulamaya

başlanan bivalan aşı, çocuk felcinin kalan son iki aktif

tipine tek bir hamlede yok etmektedir.

(3)   

İYİ BİR YATIRImDIR 
Vaccine adlı tıbbi dergide yayınlanan bir bağımsız araştırmaya

göre, çocuk felcinden arındırılmış olan bir 

dünyaya yapılacak 9 milyar dolarlık global yatırım, 

20 senelik süre içinde 40 - 50 milyar dolar olarak

geri dönecektir.

(4)   

SİSTEmİ GÜÇLENDİRECEKTİR 
Çocuk Felcine son çalışmaları sonucu, tüm ülkelerde aktif olarak 

çalışan bir gözlemleme ağı oluşmuştur.

bu ağ kızamık aşılanması, ve bağırsak kurtlarını yokeden tabletler

ve cibinlikleri dağıtımı gibi başka sağlık

girişimlerini de desteklemektedir.

(5) 

ORTAmI hAZIRLAR  
Çocuk felci aşısı ile tüm çocuklara

ulaşabilme yeteneği, bundan sonraki global sağlık girişiminde

başarılı olacağımızın da bir göstergesidir.

ÇOCUK FELCİNE SON İÇİN
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Yüksek düzeyde ilişkileriniz var. Geniş bir ağı olmayan, ama 
çocuk felcine son amacıyla para toplamak isteyen ve bunun 
promosyonunu yapan Rotaryenlere ne önerirsiniz? 
ne kadar çok insanın, kullanmadıkları ilişkileri olduğunu bilseniz 
şaşarsınız. Soğuk bir mektup yazmaktansa, dostlarınızı, ailenizi ve 
iş arkadaşlarınızı kullanarak üstteki kişilere ulaşın. halkla ilişkiler ve 
iletişim konusuna alışık değilseniz, yazdığınız ve göndereceğiniz 
şeyi muhakkak bir başkasına okutun. Ur’deki görevlilerden ve 
Ur’nin kaynaklarından faydalanın. Örneğin ben ne zaman bir 
aktivite düzenlesem, Ur’nin çocuk felci ile ilgili bilgilerini de 
ekliyorum. bu bilgiler güncel ve profesyonelce hazırlanmış. 
bu sayede, insanların doğru ve güzel görünen bir şeyi 
ellerinde tutabilmelerini sağlıyorum.

Para talep etmenin zor olduğunu hiç düşündünüz mü?
ben birine gidip bana 5,00 sterlin ver demiyorum. bence 
para toplamanın bir yolu, konuyu gündeme getirmek 
için bir aktivite düzenlemektir. insanlar katılmak için para 
vereceklerini ve bu paranın da çocuk felcine gideceğini 
bilmeliler. Dolayısıyla onlara ödedikleri para karşılığında bir 
şey vermiş oluyorsunuz. Diğer bir yaklaşım ise insanların 
programdan haberdar edilmeleri ve bunu başarıyla 
sonlandırmaya ihtiyaç duyulduğunu hissetmeleridir. 
o zaman ya kendileri yardım ederler, ya da bizi maddi 
yardım verebilecek birisine yönlendirirler. bir diğer güçlü 
argümanımız ise rotary’nin bugüne kadar bu amaçla 1 
milyar dolardan fazla katkıda bulunmuş olmasıdır.

Potansiyel bağış yapacaklarla gerçekleşen toplantıların iyi 
geçmesini nasıl garanti edebilirsiniz?
araştırın. Katılımcılar geçmişleri ile ilgili bilgileri edinin. Web 
sitelerine girin, organizasyonlarının yapısını öğrenin. bir 
toplantıya hazırlıksız gidilmez. anlatacağınız şeyin rafine ve 
profesyonelce hazırlanmış olmasına dikkat edin. ben her 
zaman medya ile konuşacak müşterilerime, iç anahtar mesaj 
iletmelerini tavsiye ediyorum. potansiyel bağış yapacaklar 
için de bu yöntem geçerlidir. 1- ben rotary’deyim; 2- Çocuk 
Felci ve ihtiyaç nedeni; 3- nasıl yardım edebilirsiniz. bütün 
her şey yapacağınız hazırlığa bağlıdır. 

Çocuk felcini yenmek için her Rotaryenin çevresini 
kullanmasının ne kadar faydası olur?
ben her rotaryenin rotary’nin en iyi elçisi olduğuna 
inananlardanım ve bu amaçla tüm bilgi ve becerilerimizi 
kullanmalıyız. polio çok önemli bir program ve biz buna 
çok büyük katkı koyduk. Çocuk Felcine son vermek için 
her rotaryenin katkı yapması gerekir. bugüne kadar 
yaptıklarımızdan gurur duymalıyız ve çocuk felcine son 
vermeyi de gerçekleştirmeliyiz.  n

NASIL 
PARA 
İSTENİR
R obert Hall 2007 yılından beri bölgesinin çocuk felcine 

son kampanyası için 7 milyon dolardan fazla fon temin 
etmesini sağlamış. “yaptığım iş, sadece insanların ilgi 

duydukları şey için para harcamalarını kolaylaştırmak” diyen 
Hall, abD’nin Dunwoody Georgia rotary kulübü üyesi ve 34. 
Zon Çocuk Felcine Son kampanyası koordinatörü. Hall’e göre, 
insanlarla kişisel ilişkileri geliştirmek ve onların ilgi duydukları 
şeyi ortaya çıkarmaya yardım etmek başarının anahtarı. Hall 
fon yaratmaya üç etapı kullanarak yaklaşıyor :  

(1) 
Uyarın. Potansiyel bağış yapacak kişiyi çocuk felci 
mücadelesi konusunda bilgilendirin ve kendinizin 

neden bu işe gönül verdiğinizi anlatın. bu yıl kaç vaka görüldü, 
ne kadar fon eksiği var gibi gerçeği yansıtan verileri anlatmak 
ne kadar geçerli olsa da, insanlar bir hikayeden daha çok 
etkileniyorlar. Örneğin Hall’in eşi, çocukluğunda bir parkta 
oynayan çocukların, polio nedeniyle sakatlanmış bir çocuğun 
koltuk değneklerini alıp onu itmelerini anlatarak duygulara 
daha etkili olarak tesir edebiliyor.

(2) Talep edin. talep etmediğiniz takdirde, ne olursa 
olsun kimse size bir şey vermeyecektir. yüksek bir 

miktar talep edecekseniz, bire bir bir toplantı düzenleyin. belli 
bir miktarı talep ettikten sonra sessizliğinizi muhafaza edin ve 
potansiyel bağışçının cevabını bekleyin. bu zor olabilir ama 
bağışı yapacak kişinin değerlendirmesi gerektiğini unutmayın. 
Cevap evet olduğu takdirde, bağışı alın. (kredi kartı veya yıllara 
yayılan söz ile olabilir) Cevap hayır olduğu takdirde dört soru 
ile konuyu açıklığa kavuşturun: rotary nedeniyle mi? Proje 
problem mi teşkil ediyor? miktar doğru değil mi? Zamanlamada 
sorun var mı? bunlara verilecek cevaplar, bir sonraki adımı 
belirleyecektir. bazı durumlarda, bir kaç ay sonra tekrar talep 
etme şansı doğabilir.

(3) 
Takdir edin. Olayın arkasından bir teşekkür notu 
gönderin ve uygun olduğu takdirde ve önemli bir katkı 

ise kamuoyunda bu takdiri paylaşın. büyük bağışlar genellikle 
çiftlerin onayıyla gerçekleşir. bu nedenle her iki kişiye de 
teşekkür etmeyi unutmayın.– SUSie Ma
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TÜm  
DÜNYADA
SAvUNUCULUK

aVuStRalYa
Mart 2011’de, avustralya’daki 
rotaryenler başbakan Julia gillard’a 

hitabeden bir mektup yazma kampanyası düzenlediler. 
Mektupta avustralya hükümetine çağrıda bulunularak 
çocuk felci ile mücadeleye tekrar katılınması için global 
Çocuk Felcine Son girişimine (gpeI) katkıda bulunulması 
istendi ve ekim ayında avustralya’da gerçekleşecek 
olan Commonwealth ülkeleri toplantısının gündemine 
çocuk felcinin alınması talep edildi. ağustos ayında 
avustralya’nın bölge dergisi rotary Down Under, 
başbakana açık bir mektup yayınladı. Kampanya 
başarılı oldu: toplantıda gillard, ingiltere başbakanı 
David Cameron, nijerya Cumhurbaşkanı goodluck 
Jonathan, Kanada başbakanı Stephen harper ve pakistan 
başbakan yusuf rıza gilani, bir ortak açıklama yaparak, 
avustralya’nın dört yıllık bir dönemde gpeI fonuna aşı 
satın alınması, hastalığın izlenmesi ve ihtiyaç olan yerde 
acil desteğin sağlanması için 50 milyon avustralya doları 
katkıda bulunacağını bildirdiler. başbakan gillard, değişim 
için uzun zamandır çalışan rotary’nin küresel girişimini 
de takdir ettiğini belirtirken, tüm katılımcılara, değişimin 
mümkün olabileceğini de hatırlattı.

bENIN
Cotonou’daki 12 rotaryen, sosyal medyayı 
kullanarak “Çocuk Felcini bitirmeye bukadar 

kaldı” kampanyasını 3 milyon kişiye duyurdu. rotaryenler 
Facebook’taki resimlerini “bu Kadar Kaldı” kampanyasında 
kullanılan resimlerle değiştirdiler.  bazı arkadaşlarını da 
işaretleyen rotaryenler rotary’nin çocuk felcine son 
kampanyası hakkında da bilgi verdiler. işaretlenen her 
arkadaş yardım ve işaret hakkında bildiri aldı. bu sayede 
çocuk felci konusunda sanal ortamda konuşmalar başladı. 
ve kıssa bir zaman sonra bir çok kişi profil resmini “bu 
Kadar Kaldı” reklamlarıyla değiştirmeye başladı. rotary’nin 
20. zon koordinatörü boris Crestia, Cotonou’da başlayan 
hareketin benin’deki diğer şehirlere de yayıldığını söyledi. 
togo’daki rotaryenler de profil resimlerini değiştirmeye 
başladılar. onları gabon’lu rotaryenler takip etti. olay 

daha sonra Fildişi Sahili’ne atladı. onu takiben Fas’taki 
rotaryenlerin aynı şeyi yapmasından sonra Fransa’ya 
da sıçradı. Sanal alemin sosyal medyası kullanılarak bu 
sayede 3 milyona yakın insana ulaşıldı. 

kaNaDa
Kanada’lı rotaryenler, parlamento’da 
görev yapan milletvekillerinin “Çocuk 

Felcine Son” girişimini desteklemeleri için mektup 
kampanyası başlattılar. ağustos ayında başlatılan 
kampanyada her ikisi de Kanadalı olan ve halen rotary 
Vakfı Mütevelli heyeti başkanı ve Ur geçmiş Dönem 
başkanlarından Wilfrid J. Wilkinson ile Uluslararası 
polioplus Komite başkanı robert S. Scott, başbakan 
Stephen harper’a mektup yazarak kampanyayı başlattılar. 
Mektubun bir kopyası da ülkedeki tüm rotaryenlere 
gönderildi ve ekindeki bir diğer mektupta da temsilcileri 
ile temasa geçmeleri istendi. Üç gün içinde, Wilkinson 
başbakanla konuşmuş olan veya hükümetin önemli 
görevlerinde bulunan arkadaşlarına mektup yazarak 
mesajın yayılmasını talep eden rotaryenlerden haberler 
almaya başladı. bu kişisel iletişim etkili oldu. eylül ayında, 
Kanada hükümeti, birleşmiş Milletler yıllık asamblesi 
esnasında gerçekleşen bir yan toplantıda bir açıklama 
yaparak hükümet olarak çocuk felcine son kampanyasına 
katkıda bulunacaklarını açıkladı. Kanada Uluslararası 
Kalkınma ajansı ve bill & Melinda gates vakfı, Kanadalı 
rotaryenlerden gpeI için yapılan her 1 dolarlık katkı için 
1 milyon dolara kadar 1 dolar ek katkıda bulunacaklarını 
açıkladılar. girişim tamamlandığında bu sayede toplam 
3 milyon dolar fon yaratılmış olacak. rotaryenlerin bu 
yöntemle fon yaratması, onların Kanada halkından da 
para talep etmelerini sağladı. Kanada hükümeti ve gates 
Vakfının da rotary’nin çocuk felcine son çalışmasının 
arkasında olması, fon yaratılmasına artı etki sağladı.

FİNlaNDİYa
Finlandiya’daki rotaryenler, hükümetle 
beraber çalışarak çocuk felci için 2010-

2012 döneminde 1.04 milyon dolar fon yarattılar.  
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TÜm  
DÜNYADA
SAvUNUCULUK

aVuStRalYa
Mart 2011’de, avustralya’daki 
rotaryenler başbakan Julia gillard’a 

hitabeden bir mektup yazma kampanyası düzenlediler. 
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çocuk felcinin alınması talep edildi. ağustos ayında 
avustralya’nın bölge dergisi rotary Down Under, 
başbakana açık bir mektup yayınladı. Kampanya 
başarılı oldu: toplantıda gillard, ingiltere başbakanı 
David Cameron, nijerya Cumhurbaşkanı goodluck 
Jonathan, Kanada başbakanı Stephen harper ve pakistan 
başbakan yusuf rıza gilani, bir ortak açıklama yaparak, 
avustralya’nın dört yıllık bir dönemde gpeI fonuna aşı 
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için uzun zamandır çalışan rotary’nin küresel girişimini 
de takdir ettiğini belirtirken, tüm katılımcılara, değişimin 
mümkün olabileceğini de hatırlattı.

bENIN
Cotonou’daki 12 rotaryen, sosyal medyayı 
kullanarak “Çocuk Felcini bitirmeye bukadar 

kaldı” kampanyasını 3 milyon kişiye duyurdu. rotaryenler 
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Kadar Kaldı” reklamlarıyla değiştirmeye başladı. rotary’nin 
20. zon koordinatörü boris Crestia, Cotonou’da başlayan 
hareketin benin’deki diğer şehirlere de yayıldığını söyledi. 
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rotaryenlerden gpeI için yapılan her 1 dolarlık katkı için 
1 milyon dolara kadar 1 dolar ek katkıda bulunacaklarını 
açıkladılar. girişim tamamlandığında bu sayede toplam 
3 milyon dolar fon yaratılmış olacak. rotaryenlerin bu 
yöntemle fon yaratması, onların Kanada halkından da 
para talep etmelerini sağladı. Kanada hükümeti ve gates 
Vakfının da rotary’nin çocuk felcine son çalışmasının 
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FİNlaNDİYa
Finlandiya’daki rotaryenler, hükümetle 
beraber çalışarak çocuk felci için 2010-

2012 döneminde 1.04 milyon dolar fon yarattılar.  

Finlandiya’daki rotary bölgelerinin bir kuruluşu olan 
Suomen rotary kanalıyla rotaryenler afganistan’da çocuk 
felcine son çalışmalarına destek ve sağlık görevlilerinin 
eğitilmesi için gerekli maddi destek talebinde bulundular 
ve bunu temin ettiler. 
rotaryenler gerekli fonların %15’ini sağlıyorlar. geri kalan 
miktar ise Finlandiya hükümeti tarafından ödeniyor. para 
rotary Vakfı kanalıyla Dünya Sağlık Örgütü (Who)’ne 
iletiliyor. Devam eden çalışmalar 21013 yılı sonuna kadar 
sürecek. Finlandiya hükümeti ve rotaryenler, müşterek 
çalışmalarını yeni projelerde de devam ettirme niyetlerini 
açıkladılar. bu kapsamda, Dünya Çocuk Felci gününde, 
ortak çalışmanın anlamını toplumda daha iyi vurgulamak 
için, Sağlık ve refah Ulusal enstitüsü, Suomen rotary, 
Finlandiya Dışişleri bakanlığı Finlandiya Sosyal işler ve 
Sağlık bakanlığı ve Finlandiya polio’dan hayatta Kalanlar 
derneği tarafından bir seminer organize edildi.

NİJERYa
Cumhurbaşkanı goodluck Jonathan, 
çocuk felcine destek konusunda 

kararlılığını gösterdi: girişim için ayrılan bütçeyi 
yaklaşık iki kat arttırmanın yanı sıra, ülke genelinde bir 
acil icra planı başlattı. plan kapsamında, nijerya’daki 
rotaryenler geleneksel liderlerle beraber çalışarak 
yerel seviyedeki insanlara ulaşmak amacıyla çocuk felci 
elçileri görevlendiriyorlar. eğlence dünyasının önde 
gelen simaları ve ünlü kişilerin yanı sıra rotaryenler 
toplum liderlerini de olayın içine çekmeye çalışıyorlar. 
Kampanya ülkenin kuzeyinde, halen yüksek risk altında 
olduğu belirlenen bölgeleri hedef alıyor. nijerya 
polioplus Komitesi başkanı olubusuyi a. onabolu, bu 
metot sayesinde, toplum genelinde görünen direnci 
kıracaklarına inandığını belirtiyor. 

PakİStaN
rotary’nin pakistan’daki polioplus 
Komitesi, Coca-Cola’nın pakistan’daki 

kuruluşuyla elele vererek çocuk felcine son çalışmalarının 
promosyonunu gerçekleştirdi. Coca-Cola, 70 milyondan 

fazla şişe etiketine çocuk felci ile ilgili mesajlar bastı ve tüm 
ülkedeki çağrı merkezlerine Çocuk Felcine Son melodisini 
entegre etti. ayrıca firma pakistan genelinde dağıtılan 
soğutucuların üzerine kalıcı bir şekilde yer alan mesajlar 
yerleştirdi ve ülkenin muhtelif yerlerindeki billboard’larda 
Ulusal aşılama günlerinin promosyonunu yapan afişler 
bastırdı. Coca-Cola pakistan, çocuk felci aşısının nakliyesini 
sağlamak için vanlara sponsorluk temin ederken, risk 
taşıyan bölgelerde çocukların ishalden korunması için 
temiz su desteği de sağladı. pakistan polioplus Komite 
başkanı aziz Mermon, Coca-Cola’nın yanlarında yer alması 
sayesinde, başka uluslararası şirketlerden de bu anlamlı 
olaya destek talep etmeyi planladıklarını belirtti. 

abD
James l. lacy geçen yıl Washington’da 
yaklaşık 40 gün geçirdiğini ve bu zaman 

zarfında hükümet yetkililerini arayarak çocuk felci için para 
talep ettiğini söylüyor. 1998-99 dönemi Ur başkanı ve abD 
polio Savunuculuk görev gücü başkanı lacy, bu zaman 
içinde ne kadar çok kişiyle temas etiğinin rakamsal tahminini 
bizlere bırakıyor. Van Scoyoc associates firmasından 
ed long ile beraber çalışan lacy, devlet kadrolarındaki 
görevlileri çocuk felci konusundaki güncel durumdan 
haberdar ettiklerini, bugüne kadar yapılmış olanlar ve 
önümüzdeki yıl neler yapılması planlandığı konusunda 
bilgilendirmiş. Çalışmanın semeresi de görülmüş. lobi 
çalışmalarının başladığı ilk yıl olan 1995’te, abD hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezine 11 milyon dolar fon ayrılmış. 
bu rakam 2012 yılında 111.6 milyon dolara yükselmiş. ayrıca 
USaID için de 39.5 milyon dolar verilmiş. Kongre’yi en çok 
etkileyen şeylerden biri de rotaryenlerin kendi başlarına 
yarattıkları fonun büyüklüğü olmuş. rotary her yıl, Kongre 
üyeleri arasında çocuk felci son kampanyası için başkana 
veya Kongre’nin diğer üyelerine mektup yazarak katkıda 
bulunanları “Çocuk Felci Şampiyonları” olarak taltif ediyor. 
abD, bugüne kadar 2 milyar dolar ile gpeI’ye en fazla katkıyı 
yapmış olan ülke konumunu koruyor.
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BAŞLARKEN

 Yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, 
seçilmiş temsilcileriniz, iş dünyası liderleri ve 
arkadaşlarınızla konuşup çocuk felcine son 

girişimini desteklemelerini istemektir.? işte size bazı 
fikirler: 

 1Çocuk felcine son ile ilgili yazıları paylaşın. Özellikle 
de rotary’nin rolünü vurgulayan ve destek 
ihtiyacını belirten yazıları seçin. 

 2Çocuk felcine son vermenin önemini, www.
endpolionow.org adresinden temin edeceğiniz 
grafiklerle anlatın. grafikler anahtar mesajları 

basit olarak aktarırlar ve sosyal medyada her zaman 
için kolayca paylaşılınabilirler.

 3Seçilmiş bir kişiyi kulübünüze konuşmacı olarak 
davet edin ve bunu bir fırsat olarak kullanıp 
rotary’nin çocuk felcini sonlandırmadaki 

gayretlerini vurgulayın. Konuşmacıya, “Çocuk Felcine 
Son” rozeti, ya da aşı yapılan bir çocuk resmi gibi 
çocuk felci ile ilgili bir hatıra verin. gerektiği takdirde 
ve imkan dahilinde ise, konuşmacı adına Çocuk Felci 
Kampanyasına bir bağış yapıldığını anons edin. 

MEVCut  
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Doğal Gaz

Gerçeklerin Işığında

Doğal Gaz, başta metan olmak üzere hidrokarbon 
gazların karışımından oluşur. Petrol ve kömür gibi bir fosil 
yakıt olup, enerji üretmek için rafine edilebilir. Bilim adam-
ları, fosil yakıtların, bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizma-
ların toprak altında uzun yıllar yüksek basınç altında 
sıkışmaları nedeniyle meydana gelmekteler. Petrol ve kömü-
rün aksine, doğal gazın yanışı daha temiz kabul edilmekte; 
Yanma esnasında potansiyel olarak daha az zararlı emisyon 
oluşuyor. 

Petrol oluşumu doğal gaza göre daha düşük ısıda olu-
şuyor. Dünyanın yüzeyinden derinlere doğru gittikçe, doğal 
gaza petrolden çok daha fazla rastlanıyor. Daha 1820'li yıllarda, 
bilim adamları, doğal gaz birikimlerinin kaya gazı olarak şistli 
ortamda bulunduğunu belirlemiş, ancak ticari sondajlar başa-
rılı olamamıştı.

1947 yılından başlamak üzere, hidrolik kırılma 
veya fracking denen proses, kireçtaşı ve kumtaşına uygulanıp 
doğal gaz elde edilmeye çalışılmıştı. Fracking aynı zamanda 
şistli kayalardan gaz elde etmek için de uygulanmıştı; bu kireç 
ve kum taşı uygulamalarından çok daha zordu. Kullanılan me-
todda, açılan kuyulara yüksek basınç altında kum, su ve kim-
yasallar enjekte ediliyor ve kırılan kayada çatlaklar meydana 
geliyor. Bu kırıklar arasından açığa çıkan gaz boru hattına ve-
riliyor. 1970'lerin sonunda başlayan “yoğun hidrolik kırma 
tekniği” günümüzdeki doğal gaz kullanımında patlamayı oluş-
turdu. 1998 yılında, suya sürtünmeyi azaltan kimyasalların 

katılmasıyla sıvının akışkanlığı arttırıldı. Bugün ise yeni bir 
metod olan “yüksek hacimli yatay hidrolik kırılma” prosesi kul-
lanılıyor.

Halen kaya gazı Amerika'nın doğal gazının %25'ini 
sağlıyor. Bu oran 2001 yılında %2 idi. ABD Enerji Enformasyon 
Ajansı, dünyada 187 trilyon metreküp kaya gazı kaynağı oldu-
ğunu tahmin ediyor. En büyük yataklar Çin'de bulunuyor. İkinci 
sırada ABD yer alıyor. Meksika ve Kanada'da da bu tür doğal 
gazın bulunması, Kuzey Amerika kıtasının kaya gazı bakımın-
dan en büyük doğal gaz kaynağı olduğuna işaret ediyor. Kuzey 
Amerika'nın en büyük kaya gazı yatağı, çoğu Pennsylvania eya-
letinde olmak üzere Ohio, New York ve West Virginia'da bulu-
nuyor.  

Kırılma konusunda çevre ile ilgili endişeler, su kay-
nakları üzerindeki olası etki üzerine yoğunlaşıyor. Zira, kaya 
gazı çıkarılırken kullanılan suda kanserojen olan benzen tü-
revleri bulunuyor.

2009 yılında ABD'de 31 eyalette 493,000 aktif doğal gaz 
kuyusu bulunmaktaydı. Bunların %90'ı kırılma metodunu kul-
lanıyor. Çevre Koruma Ajansı (EPA), yeraltı içme suları stan-
dardını belirleyen kuruluş ama kırılma standartlarını eyaletler 
belirliyor. Vermont eyaleti kırılma yöntemini yasaklayan tek 
eyalet. 2010 yılında EPA 1.9 milyon dolarlık bütçe ile kırılma 
yönteminin su kalitesine etkileri araştırmasını başlattı. So-
nuçlar bu alandaki politikaları belirleyecek. –  PAUL ENGLEMAN

 
yazan David W. Coffin

[Bedford Hills, N.Y., ABD]

Hidrolik Kırılma (Fracking)
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Bu yazımda sizlerle farklı konuları tartışmak 
istiyorum. Rotary 107 yaşında. Tarihin akı-
şında durmaksızın yoluna devam etmiş. 

Şaşmamış, kişilere göre farklılıklar göstermemiş. Ama 
zamanın koşullarına ve yöresel özelliklere göre kurallar 
zinciri oluşturmaktan da kaçınmamış. Bu nedenle de 
herkes rahat. Takvimler belli, seçimler belli, önemli gün-
ler belli yeter ki Rotaryen dostlarım ellerindeki kaynakları 
okusunlar yalnız üye olmakla kalmasınlar üyeliğin kural-
larını yerine getirsinler. O zaman hem o dostum kendi 
kulübünde etkin olur hem de insanlığa yararlı.

Evet bir dönemin yarısındayız. Bir yılın projeleri 
uygulanıyor, heyecan dorukta.  İnsana hizmet etmek için 
yarış çoktan başladı bile. Yarış ama tatlı yarış… Kulüp 
başkanlarım, hizmet komitesindeki arkadaşlar, guvernör 
hepsi ayakta hepsine zaman az geliyor. Daha doğrusu 
zamanla yarışıyorlar. Kolay gelsin sevgili dostlarıma. 
Onların ve bizim başarılı olmamız en yüce dileğimizdir.

İşlerini ciddiye alırlarsa ve kulüp üyelerini projelere 
ortak ederlerse başarı önlerinde duruyor demektir. Ama 
“Geçiyordum karga kardeş bir uğradım.” yaklaşımında 
bulunurlarsa dönem biter fakat arkada yapılan bir şey 
olamaz..

Kulüp seminerlerine, haftalık programlara ve gün-
deme, bölge seminerlerine önem vermeleri başarının 
özünü oluşturur diye düşünüyorum. Bekleyip güzellikleri 
yıl sonunda alkışlayacağız.

Ben yılların Rotary üyesiyim, kurallara aykırı olma-
sına karşın iki kez başkanlık yaptım. Önüme çıkan sorular 
dün de bugün de hemen hemen hep aynı: :”Rotary Nedir, 
Rotaryenler kimlerdir, Rotary neler yapar, neden toplum-
ca yeteri kadar tanınmıyorsunuz?

Bu sorular yalnız bana mı soruluyor? İnanıyorum ki, 
ben Rotaryenim diyen herkes aynı sorularla karşı karşıya 
kalmaktadır. Elbette ki bu sorulara verilecek yanıtlar, 
müspet, gerçeklere dayalı, açık ve kısa olmalıdır. En 
önemlisi inandırıcı olması gerekir. Örneğin:

Rotary, dünyanın en büyük uluslar arası insani 
hizmet kuruluşlarından biridir.

Rotaryenler, birlikte çalışarak, toplumsal koşulları 
iyileştirmeye kendini adamış iş ve meslek dünyası lider-
leridir. Yaklaşık 170 ülkede 34.196 Rotary Kulübü bulu-
nan 1.218.269 Rotaryenden oluşan kuruluştur. Ayrıca 
Rotaract sayısı 210.979, İnteract sayısı ise, 32.015’tir

Rotary Neler Yapar? Hedefi kendinden önce hizmet-
tir. Bu kuruluş tüm dünyada insanlığın gereksinimlerine 
yanıt arar. Yanlış anlaşılmasın bu kuruluş yardım amaçlı 
değildir. Rotary dünyanın en büyük özel kaynaklı uluslar 
arası burs programının sponsorudur. Programın baş-
langıcından bugüne değin 100 ülkeden yaklaşık 34.000 

öğrenci yurtdışı çalışmaları sırasında kazandıkları beceri-
leri kendi toplumlarına yardım etmede kullanarak Rotary 
‘nin kültür elçileri olmuşlardır.

Rotary dünyada birtakım üniversitelerle anlaşa-
rak barışta anlaşmazlıkların çözümünde yüksek lisans 
derecesi vermektedir. Amaç, bir sonraki nesil elçileri ve 
sosyal liderleri gelecekteki anlaşmazlıklar konusunda 
eğitmektir. Dünyadaki Rotary kulüpleri her yıl binlerce 
uluslar arası toplumsal ve insancıl projeler gerçekleştir-
mektedir. Okumayı öğrettiğimiz her çocuk, meslek sahibi 
yaptığımız her yetişkin ve kurduğumuz her oyun sahası 
dünya insanını bir araya getirmek için ilk adımdır. Rotary 
üyeliği sayesinde her kültürden ve her ülkeden insanlar 
siyası sınırları aşan yaşam boyu dostluklar kurarlar.

Neden yeteri kadar tanınmadığımıza gelince: Bu 
soru  sorulunca hep Rahmetli Orhan Karul’un ölmeden 
önceki yazısını anımsarım. Diyordu ki Karul::” Tanınmak 
için sevilmek, sevilmek için de toplumla iç içe olmak 
gerekir.” Sanıyorum ki bundan kısa ve özet yanıt olamaz. 
Seçkin salonlarda halktan kopuk yapılan toplantılar, 
inandırıcı olmaz. Bu yaklaşımlar elbette ki tanınmamızı 
engeller.

Biz Rotaryenler, neler yaptınız sorusu soruldu-
ğunda  hemen aklımıza “Çocuk Felci hizmet projesini 

anımsarız. Sakat bırakan , bazen de ölümle sonuç-

landıran bir hastalık olan Çocuk Felci, çağımızda 

bile Afrika’nın ve Asya’nın bazı ülkelerini hâlâ tehdit 

ediyor. Bir çocuğun, kendini sakat bırakan ve bu 

hastalıktan ömür boyu korunabilmesi için sadece 

11-14 cent değerindeki oral Çocuk Felci aşısı ile koru-

yabilmek mümkündür. 1980’lerde  her gün 1000 

çocuk,kendisini felç eden hastalığa yakalanıyordu.. 

Rotary ve ortakları  Çocuk Felcini yok etme girişimini 

başlattıktan sonra 30 senelik zaman içinde  Çocuk 

Felci olayları yüzde 99 azaldı. Rotary üyeleri 122 ülke-

de iki milyardan fazla çocuğun aşılanması için hem 

zaman hem de para yönünden katkıda bulunmuşlar-

dır. Rotary bugüne kadar bu hastalık için 1.2 milyon 

dolar Bill  Gates Vakfı 350 milyon dolar ve Rotary ek 

olarak 200 milyon dolar daha ek  para koymuştur. 

Kısaca Çocuk Felci için harcanan para  1. 750 milyon 

doların üzerindedir. Çocuk Felci dünyada yok edilene 

kadar çocuklarımızı mahveden bu hastalıktan kurta-

rana kadar mücadeleye devam edilecektir.

İşte yine geliyorum tanınmayışımıza. 2012-2013 
Dönemi görev alan  sevgili Rotaryen dostlarım, kamuo-
yu yaratmak zorundayız. Toplumumuzu yaptıklarımızla 
bilgilendirmek temel görevimiz olmalı. Aksi halde yap-
tıklarımızı ancak biz biliriz.

Sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. 2001-2002 

döneminde Trabzon Rotary Kulübü Başkanıydım. Kulüp 
1985’te kurulmuş olmasına karşın böyle kuruluşun varlı-
ğını bilen azdı. Hatta yanlış tanıyanların sayısı azımsan-
mayacak kadar çoktu. Ben bir yerel televizyonda 36 kez 
Rotary’le ilgili söyleşide bulundum. Gerek ben gerekse 
Televizyon yöneticileri tehdit aldık Ama biz yolumuza 
devam ettik. Zamanla tehditler sıfırlandı..

Aynı televizyon kanalı ile  iki ay ortak program 
yaptık. Saat 14.00-16.00 arası yapılan programda Arkada 
Rotary bayrağı asılı olacak ve sunucu bu programın 
Trabzon Rotary Kulübü yayını olduğunu söyleyecekti. 
Televizyon kanalı bilgimiz dahilinde  uzman kişilerle 
programını yürüttü. Yine önce tehdit aldık ama sonra 
toplumdan teşekkür takdir duyguları yükseldi. İnanır 
mısınız Trabzon’da yaşayan her kesimdeki insan kurulu-
şumuza olumlu bakmaya başladı.

Diyorum ki neden üç bölge Guvernörü ulusal 
bir gazetede veya ulusal bir televizyonda programlar 
düzenleyerek bu büyük kuruluşu tanıtmıyorlar? Neden 
Kulüpler, yerel basını ve yayını kullanmıyorlar? İşte kul-
lanmazsak dünyada her bin kişiden biri Rotaryen olurken 
bizim ülkemizde de her on bin kişiden biri Rotaryen olur. 
Benim insanım, benim toplumum bu kadar çağ gerisinde 
değildir. Ama bizler görevimizi yapmıyoruz veya yapamı-
yoruz diye düşünüyorum.

Sevgili dostlarım demokrat olamazsak, demokra-
siyi içimize sindiremezsek olmazsa olmaz. Onun için 
lütfen geçmişte  ve şimdi kendilerine saygı duyduğumuz  
guvernör dostlarımız artık kulüplerinin birer üyesi olduk-
larını kabul buyursunlar  ve çantalarını alıp kulüp kulüp 
dolaşıp üyelere moral versinler ve onları bilgilendirsinler 
ve geleceğe hazırlasınlar diyorum. Biz onların engin 
bilgilerinden ve anılarından yararlanmak istiyoruz. Hep 
derim ya bir kuruluşun müfettişleri ile guvernörler birbir-
lerine benzerler. Gittikleri yerlerden güzellikleri, orijinal 
bulduklarını alırlar diğer kulüplere taşırlar. Onun için her 
guvernör dostumuzun beyninde, yüreğinde o kadar çok 
anlatacakları var ki bunu bir yılda bitiremezler bile.

Rotary kültürünü özümseyerek ve yaşamımızın 
parçası haline getirerek, insana insanlığa  koşar adımla 
“Hizmet yoluyla birlikte gidelim.

Ne dersiniz?

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

OLMAZSA OLMAZ
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Acarkent RK Elma Şenliği düzenledi

Acarkent Rotary Kulübü, geçtiğimiz Ekim ayında Acarkent Uğurpark’ta Elma 
Şenliği düzenledi. Acarkent Mikro Kredi Şubesi açılışında İsmet Acar tara-

fından bağışlanan elmalar şenlikte tüketicilere aracısız ulaştı. Düzenlenen etkinliğe 
Türkiye’de Mikro Kredi uygulamasını ilk başlatan Prof. Dr. Aziz Akgül, TİSVA yetkilileri, 
Yavuz Seçkin, Kayahan, Acarkent RAC kurucu başkanı Rtc. Melis Oğuz ile Başkan Rtc. 
Özge Nam, EDES Başkanı Gülay Demirel ve kulüp üyeleri katıldı. Etkinliğe Eko Bahçe ve 
Saray Çiftliği sponsor oldu.

Acarkent RK, 112 Acil Ambulans İstasyonu kuruyor.

Acarkent Rotary 112 acil ambulans istasyonu çok yakında hizmete açılacak. Pro-
je kapsamında, hayırsever iş adamı İsmet Acar’ın bir mülkü (Total’in yanındaki 

bina) 112 acil ambulans istasyonu olarak kullanılacak. İstasyonda Doktor, hemşire, tek-
nisyen ve şoför olmak üzere değişik vardiyalarda 16 personel, aynı anda ise 4 personel 
7/24 hazır bulunacak. Yapılması planlanan istasyonda erkek ve kadın için ayrı ayrı din-
lenme odaları, telsiz ve bilgisayarlar, acil ilaç deposu ve bir de tam donanımlı ambulans 
bulunacak. Proje, Acarkent’li Fatih R. Saraçoğlu’nun başkanı olduğu Uluslararası Rotary 
2420. bölge vakfı ile İl Sağlık Müdürlüğünü arasında yapılan protokol kapsamında ya-
pılacak.

Acarkent’te ve civarında oturanların ihtiyacı olan ve değişik nedenlerden dolayı 
çözümlenemeyen bu hizmeti Acarkent Rotary kulübü, değerli iş adamı İsmet Acar ve 
Akro Genel Müdürü Turgut Yeğen’in katkılarıyla gerçekleştirecek. Bölgede yapılacak bu 
istasyonla, Acarkent ve Beykoz konaklarına 2-3 dakikada, Çiğdem ve Soğuksu mahalle-
lerine 5-10 dakikada, Zerzavatçı, Cumhuriyet ve Polenezköy’e 10-15 dakikada ambulans 
ile ulaşılabilecek.

Konuyla ciddi olarak ilgilenen İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir ekip ile, Acarken Rotary 
üyeleri yılın son günü biraraya geldiler. Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Neslihan 
Büyükmurat, Md. Yrd. Dr. Niyazi Özüçelik ve Başhekim Dr. Fatih Sabuncu istasyonun ya-
pılacağı yeri ve bölgeyi görmek için geldiler. İncelemeler sırasında bir de ambulans çağ-
rılarak, beğenilen yer bir de ambulans ekibine gösterildi. Acarkent’in Joker’i Turgut Ye-
ğen,  bütün Acarkent’i ve diğer çevre mahalleleri gelen ekibe gezdirdi. F kapısından sahil 
yoluna kadar gidildi. Acarkent C kapısındaki Total’in yanındaki binada gösterilen yer be-

ğenildi. Seçilen noktanın otobana yakın olması, sitenin dışında kalması ve her noktaya 
ulaşımı kolay olması İl Sağlık Müdürlüğünce tercihte etkili oldu.

Silivri Rotary Kulübü

Silivri Rotary Kulübü,  Kadir Has Üniversitesinde Kadir Has Üniversitesi Öğrenci-
lerine yönelik olarak, Silivri Rotaract Kulübü ve Kadir Has Üniversitesiyle ortak-

laşa RYLA Semineri gerçekleştirdi. Seminerin sabah oturumunda Eğitmen olarak Bülent 
Gizer Liderlik konularında interaktif bir sunum gerçekleştirdi.Öğlen yemeğinin ardından 
öğleden sonraki oturumda Rtn.İbrahim Arıkan mesleki deneyimleri, iş hayatı ve özelik-
le katılımcıların merak ettiği Rotary ve Rotaract nedir konularında soru cevap şeklinde 
konuşmalarını gerçekleştirdi. Katılımcılar İbrahim Arıkan’ın anlatımlarından kendileri ile 
ilgili pozitif kazanımlar çıkardıklarını belirterek kendisine teşekkür ettiler. RYLA Semine-
rinin sonunda Silivri Rotary Klübü Dönem Başkanı Ülkü Büyükgönenç, Eğitmen Bülent 
Gizer ve İbrahim Arıkan’a RYLA Seminerine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ede-
rek plaket takdim etti.Ryla seminerin sonunda katılan 51 katılmcıya sertifikaları takdim 
edildi. Ardından İbrahim Arıkan katılcılara kendi yazdığı “Ya Yenilenirsin Ya Da Yenilirsin” 
ile “Öğreten Öğretmen Öğrenen Öğrenci” kitaplarını imzalayarak takdim etti.

Kadıköy Rotary Kulübünden anorak ve bot yardımı

Kadıköy Rotary Kulübü, Erzurum Aşık Yaşar Reyhani İlköğretim Okulu’ndaki 103 
öğrenciye kışlık bot ve anorak yardımı yaptı. Kasım ayında Erzurum’a giden DB 

Yüksel Arda ve Toplum Hizmetleri Komite Başkanı  Hami Erdem tarafından, Okul Mü-
dürü Hikmet Bastem’in refakatinde öğrenciler giydirildi. Proje 6,665 liralık bir harcama 
ile gerçekleşti. 

Beyoğlu RK’nden Okulumuz Depreme Hazırlanıyor Projesi

Okulumuz Depreme Hazırlanıyor projesi kapsamında, Türkiye Deprem Vakfı’nın 
“Depreme Hazırlıkta En iyi Uygulamalar” çalışmaları çerçevesinde, Türkiye 

Deprem Vakfı, Beyoğlu Rotary Kulübü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 
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MODSEA – Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ile görsel ve uygulamalı depreme 
hazırlık bilinci eğitimlerinin ilki olan Ahmet Emin Yalman İlköğretim Okulundaki eğitim-
ler, 11 Aralık 2012 tarihinde tamamlandı.

Projenin ilk uygulaması Habertürk TV’den canlı olarak yayınlandı, değişik basın or-
ganlarında yer aldı ve oldukça ses getirdi. Ahmet Emin Yalman İÖ Okulundaki törende 
TDV Başkanı Prof. Dr. Hasan Boduroğlu, Rotary 2420 Bölge dönem Guvernörü Sait Feyzi-
oğlu, Guvernör Yardımcısı Latif Kumbuloğlu, Beyoğlu Rotary Kulübü Başkanı Oya Erhan 
ve kulüp üyeleri hazır bulunarak projeye olan desteklerini gösterdiler.

Projenin amacı, bilgi eksikliği, belirsizlikler ve çaresizlik hissi ile beslenen yanlış 
yaklaşımları, hazırlıklı olmanın getirdiği güven hissine dönüştürmek olarak belirlen-
mişti. Okul yönetiminin, öğrencilerin ve velilerin çalışmalara katılmasını sağlamak, aynı 
zamanda olumlu çalışmaları kamuoyunda paylaşarak hazırlıkların hızlandırılmasına ve 
doğru yönde bilinçlenmeye katkıda bulunmak, projenin diğer hedefleri arasında yer al-
makta. Bu bağlamda, öncelikle Beyoğlu ilçesindeki ilköğretim okullarını kapsayan pro-
je, il çapında tüm okulların MODSEA eğitimlerine katılımları teşvik edilmekte. Böylece, 
deprem nerede ve ne zaman yaşanırsa yaşansın, durumu mümkün olan en az can kaybı 
ve hasarla atlatabileceğimiz bilinci ve inancı, toplumun her kesimine aşılanabilir. Proje-
nin tüm paydaşlarında; yöneticilerde, öğretmenlerde, personelde, ailelerde ve öğrenci-
lerde depremden korunma kültürü oluşturulması için çalışılmakta.

Projenin uygulama yöntemi olarak Kocaeli Depremi’ni –şiddeti %40 azaltılmış 
olarak- MODSEA- Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı’nda deneyimleyerek önce-
den hazırlınma konusunda görsel ve uygulamalı bilinçlenme eğitimi verilmekte. Ayrıca, 
MODSEA eğitimleri kapsamında eğitime gidilen okullara 4.sınıf sosyal bilgiler kitabında 
depremi anlatan deprem karakteri Maskot SİSMAİL’in “DEPREM BİLGİ Panosu” projesi 
uygulama çalışmaları yer almakta. Böylece, ulusal çapta depremden korunma kültü-
rü bilincini kazandırmak; sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak, depreme hazırlıklı olma 
bilincini yerleştirmek; korkutmadan deprem olgusunun anlaşılmasını sağlamak hedef-
lenmekte. Proje kapsamında, yaklaşık 120 okul ziyaret edilmesi, 50.000 öğrenci’ye bire 
bir ulaşılması planlandı.

Eskişehir Yunus Emre Rotary Kulübü Erken Tanı projesi

Eskişehir Yunus Emre  Rotary Kulübü Erken Tanı Hayat Kurtarır başlıklı proje kap-
samında birden fazla olarak yapılacak anlatımların ilkini, Eskişehir Büyükşehir 

Belediyesi 75. Yıl Eğitim Merkezinde gerçekleştirdi. 50 kadın katılımcıya, konu ve önemi, 
kulüp üyesi Op. Dr. Tolga Hüner tarafından aktarıldı.  

Proje kapsamında anlatımlar Ocak ayı içinde devam etti. Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi’nin Emek Mahallesinde yer alan eğitim merkezinde, 50 kadın katılımcıya an-
latım gerçekleştirildi. Daha sonra ine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Kadın 

Dayanışma Merkezinde 20 katılımcıya anlatım sunuldu.

Yunus Emre Rotary Kulübü, Gelecek günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ka-
dın çalışanlarına yönelik, toplam 200 kişi üzerinde, büyük katılımlı olarak projeye devam 
etmeyi planlıyor.  Aynı kapsamda Eskişehir Adliyesinde, adliye personeline bir anlatım 
planlandı ve  ilgili makamlardan olur alındı. Yine Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Belediye 
Başkanlığının da talebi bulunuyor.

Yıldız RK pediatrik onkoloji bölümüne yılbaşı ziyareti yaptı

25 Aralık 2012 Tarihinde Yıldız Rotary ve Yıldız Rotaract Kulüpleri 5 yıldan 
beri devam eden projelerini bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşa-

dılar. Kulüp üyeleri, 5 yıldan beri düzenli olarak Ankara Hacettepe Üniversitesi Hasta-
neleri Pediatrik Onkoloji Servisinde tedavileri devam eden çocukları yılbaşı öncesinde 
ziyaret ederek moral vermeye çalışıyor. Öncelikle Bölüm Başkanı Prof. Dr Münevver 
Büyükpamukçu’yu ziyaret ederek teşekkür belgesi sunan kulüp üyeleri, servisteki görev-
liler, çocuklar ve aileleri ile birlikte eğlenceli aktivitelerde bulundular. Çocuklara müzikli 
tiyatro oyunu gösterimi yapıldı, tiyatro sonrasında Noel Baba gelerek yılbaşı hediyelerini 
dağıttı.  Ayrıca Rotaryenler, eşleri ve Rotaract’ların katılımı ile ev yapımı olarak hazır-
lanan yiyecek ve içecekler de çocuklara sunularak hoşça vakit geçirmeleri sağlanmaya 
çalışıldı. Yıldız Rotary Kulübü Başkanı Dürdane Memmedova ve Yıldız Rotaract Kulübü 
Başkanı Alev Abacı ile birlikte , tedavi süreçleri devam eden çocuklara geçmiş olsun di-
lekleri iletilerek , yeniden görüşmeye söz verildi. 

Oran RK, Cinsel İstismar ve Şiddet semineri düzenledi

Oran Rotary Kulübü 2 Ocak 2013 tarihinde Keçiören Kalaba Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi okulunda 40 öğretmene ‘’Cinsel İstismar ve Şiddet’’ konulu eğitim verdi.

Bu eğitimde cinsel istismara veya şiddete uğramış çocuklara nasıl yaklaşılması ve hangi 
kurum ve mercilere başvurulması hakkında öğretmenler bilgilendirildi. 

Oran Rotary Kulübü Aralık ayında da Limak Ambasador Otel’de 150 kadına Aile İçi 
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Şiddetin Önlenmesi adına bir proje gerçekleştirmişti. Bu toplantıda Ankara Barosu avu-
katlarının sosyal sorumluluk projesi olan “Gelincik” projesi, proje sorumlusu Avukat Hilal 
Akdeniz tarafından tanıtıldı. Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürü Dr. 
Aytuğ Balcıoğulları Kadın Sığınma Evlerinin işleyişi hakkında bilgiler verdi. 
 

Kadın Hakları Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Türkiye’de kadının durumunu is-
tatistiklerle sundu. Kadın Sığınma Evlerinden “Yeni Bir Yaşama Merhaba” diyebilmiş bir 
kadınımız bizim ile yaşadıklarını paylaştı. Kulüp Başkanı Özgül Keskin de konuşmasında 
şiddetin sadece kadınların değil tüm toplumların sorunu olduğunu ve önce kadınlarımı-
zın eğitilerek evlerde çocuklarına uyguladıkları şiddeti bitirerek bir yerlerden başlamala-
rını ve toplum olarak  şiddete dur dememiz gerektiğini ifade etti.

Meslek Hizmet ödülü

Ankara Oran Rotary Kulübü, 17 Aralık tarihinde Büyükhanlı Park Otel’de, doğal 
tarım uygulamaları ile çiftçileri eğiterek, doğal beslenme üzerine farkındalık 

yaratıp doğal gıdaları evlerimize ulaştıran  Pınar Kaftancıoğlu’na (İpek Hanımın Çiftliği) 
Meslek Hizmet Ödül verdi. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık kulüp adına ödülü 
takdim etti. Oran Rotary kulübü de Rotaryenlerin hayat ve iş felsefesini oluşturan Dörtlü 
Özdenetim plaketini başkana sundu.

Arslatepe RK’nden 
Dünya Engelliler 
Günü aktivitesi

Malatya Arslante-
pe Rotary Kulübü 

Başkanı Mehmet Çamurlu   ve 
kulüp üyeleri 3 Aralık tarihli 
“Dünya Engelliler Günü” sebe-

biyle Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesini ziyaret ettiler. Geçtiğimiz yıl kendile-
rine burs verilen Üniversite öğrencisi 2 engellinin yanısıra yaklaşık 20 engelli ve dernek 
yönetiminin hazır bulunduğu ziyaret esnasında Arslantepe Kulüp üyelerinin katkılarıyla 
hazırlanan yemek yenildi. Ziyaret anısına derneğe Kulübün flaması hediye edildi ve bir-

likte yürütülecek projeler konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Bolu Rotary geleneksel satranç turnuvası

Bolu Rotary Kulübünün,  geleneksel  hale gelen “15. Cumhuriyet Satranç Turnu-
vası” 20 - 21 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri Olimpiyat Gençlik Evi’nde ger-

çekleştirildi. Bu yılki turnuvaya her yıl gerçekleştirilen yaş gruplarının yanı sıra,  ilk kez 
zihinsel engelli satranç severler de katıldı. Pazar günü yapılan ödül töreninde dereceye 
giren yarışmacılara madalyaları ve hediyeleri verildi. Ödül törenine Vali Yardımcısı Ömer 
Eru, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Suat Çelen ve Bolu Rotary Kulübü üyeleri ka-
tıldı. Etkinlik basında geniş şekilde yer aldı.

Bolu Rotary TLG seminerlerinin 3.sünü geçekleştirdi

Bolu Rotary Kulübü’nün, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğ-
rencileri için düzenlediği “Toplum Liderleri Geliyor” seminerlerinin üçüncüsü 

A.İ.B.Ü. Pembe Salonda yapıldı. Son oturumun konuşmacısı yaşam koçu Saadet Şen 
Öner, verdiği  “Etkili İletişim” isimli seminerde tüm salona duygulu anlar yaşattı. Ve çok 
güzel bir finale imza attı.

A.İ.B.Ü.Rektör Vekili  Prof. Dr.Mehmet Bahar, Rektör Yrd. Prof. Dr. Akçahan Geptire-
men, öğretim üyeleri, Rotary 2430. Bölge Guvernör Yardımcıları, kulüp konukları ve Bolu 
Rotary Kulübü üyelerinin katıldığı öğleden sonraki kapanış töreniyle de yedi hafta süren 
seminerler sona erdi. Kapanış töreninde yapılan protokol konuşmalarının ardından katı-
lımcılara sertifikaları ve dereceye girenlere ödülleri verildi. Bu arada tüm öğrenciler kür-
süden seminerler ile ilgili düşüncelerini paylaştılar. Ayrıca kulüp başkanı Çağlar Yamaner 
seminerlere katkıları bulunan öğretim üyeleri ve sponsorlara teşekkür plaketlerini verdi.

Aspendos Rotary 
Kulübü Meslek Hizmet 
Ödülü

Aspendos Rotary 
Kulübü’nün Meslek Hiz-

metleri Ödül töreni bu yıl Best Wes-
tern Plus Khan Otel’de yapıldı. Örnek 
çalışmaların yanı sıra, iş ve meslek 
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onuru ile yüksek ahlaki standartların yaygınlaştırılmasında önderlik yapan kişilere ve-
rilen Meslek Hizmet Ödülünün bu yılki sahibi müzik adamı, şair ve yazar Besim Akkuş 
oldu. Akkuş’un ödülü 2430. Bölge Guvernörü Murat Öz tarafından takdim edildi.

Ordu Rotary Kulübü, vergi mevzuatı paneli düzenledi
Ordu Rotary Kulübü ve Ordu SMMM Odası işbirliği ile gerçekleştirilen “Vergi Mev-

zuatı ve Dönem Sonu İşlemleri” Paneli, 16 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 13:30 da 
Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBKT) salonunda yapıldı. Oda Başkanı Ertuğrul 
Yüksel’in açılış konuşmasını yaptığı panelde, Yüksel, yeni Türk Ticaret Kanununun, Tür-
kiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak,  Türkiye kalkınacaksa, kalkınmış, ekono-
misi büyümüş ülkeler arasına girecekse, böylesi medeni bir yasaya ihtiyacı olduğunu 
belirtti. Yasanın bazı yerleri sertti. Yumuşatılması lazımdı. Onlara biz de zaten taraftık, 
ama yumuşasın derken hep ortadan kalktı. Bazı maddeleri sonraya itildi, bazı maddeleri 
yeni iş camiasının istekleri doğrultusunda ertelendi, ötelendi ve hata ve hatta yeni yasa, 
eskisinin de gerisine düştü. Çünkü şu anda, şirketlerin bir denetim kurulu yok. Denetim 
boyutu havada kaldı” dedi. 

Ordu Rotary Kulüp Başkanı Tuğrul Odabaş ise “Meslek Eğitimleri kulübümüzün ön-
celik verdiği konulardan birisidir.” diyerek, Ordu Rotary Kulübü ve Ordu Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler Odasının birlikte organize ettiği panele katılan Mehmet Altındağ ve 
Uygur Temizer’e teşekkür etti.

Samsun RK, Temiz 
Su projesinde 10,000 
öğrenciye ulaştı

Samsun Rotary Kulübü, 
Samsun İl Milli Eğitim Müdür-
lüğünden temin ettiği liste da-
hilinde 20 İlkokul ve Ortaokula 
55 adet su pınarını teslim etti 
ve montajlarının yapılmasını 

sağladı. Samsun’un Canik, Atakum, Taflan ve Yakakent bölgelerindeki okullarda eğitim 
ve öğretim gören toplam 10.156 öğrenci bu proje sayesinde sağlıklı su içme olanağına 
kavuştu. Bu projenin fonu kulüpteki tüm kadınların görev aldığı komitelerde ve hobi 
gruplarında ürettikleri elişlerinin satıldığı Kermes Çayı’ndan elde edildi. 

“Oyunculuk Çocuklarla” projesinin 3.sü gerçekleşti

Samsun Rotary Kulübü, “Oyunculuk Çocuklarla” projesinin 3.sünü gerçekleştirdi.
Rotaryen Eşi Betigül Ceylan’ın komite başkanlığını yaptığı ve Roteryen eşleri 

İnci Görgülü, Servin Okutgen, Ezgi Baysal ve Ebru Tören’in oluşturduğu komite tarafın-
dan yürütülen projede, çocukların drama yoluyla farkındalıklarını geliştirmeleri, ifade ve 
sunum yeteneklerini artırmaları amaçlanıyor. Projede ünlü menajer ve müzik yorumcu-
su Yaşar Gaga, ödüllü genç yönetmenlerden Mehmet Selçuk Bilge ve dizilerden tanınan 

oyuncu Haki Biçici eğitmen olarak yer aldı. 7-14 yaş aralığındaki çocukları hedefleyen 
çalışmaya 33 çocuk katıldı.

Samsun Rotary Kulübü Meslek Hizmet ödülleri
Samsun Rotary Kulübü, Aralık ayında gerçekleştirilen kulüp toplantısında meslek 

hizmetleri ödülleri verdi. Ödüllerden ikisi, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden ba-
kır dövmeciliğini yaşatan Bakırcı Seyfi Demir ustayla, saat tamirciliğini yaşatan Musa 
Avcı ustaya, bir diğeri de Samsun’da 15 yıldır tiyatro sanatına hizmet eden yönetmen ve 
oyuncu Cem Kaynar’a verildi.

Konya Rotary Kulübünün Mevlana Anma Etkinlikleri

Konya Rotary Kulübü tarafından Mevlana Anma Etkinlikleri doğrultusunda gele-
nekselleşen ve bu yıl sekizincisi düzenlenen programda 120 katılımcı Konya’da 

misafir edildi. Büyük düşünür Mevlana’nın vuslat yıldönümü dolayısıyla geleneksel ola-
rak düzenlenen Mevlana’yı anma törenlerinde yapılan sema ayinini, Mevlana’nın yaşa-
mış olduğu kent olan Konya’da izlemek için gelen Rotaryenler, Türkiye’nin ve dünyanın 
bir çok yerinden gelen yerli ve yabancı konuklarla birlikte mistik bir ortamda izlendi. 

İki gün süren programda misafirler Konya Hilton Inn Garden Otelde ağırlandı-
lar. Programa katılanlar Konya mutfağının seçkin yemeklerinden oluşan menüsüyle 
Konya’yı kuşbakışı izleyen Ak Yokuş tesislerinde farklı lezzetleri tatma fırsatını yakalar-
ken, düzenlenen kültürel gezi kapsamında da doyurucu bir ortamı yaşadılar. 

Program kapsamında Konya’nın Selçuklu dönemine ait tarihi yerlerin ve müzeleri-
nin gezilmesi yanı sıra, insanlığın ilk yerleşim bölgelerinden olan Çatalhöyük bölgesi de 
ziyaret edildi. Konya Rotary kulübü, 8. kez gerçekleştirdiği bu organizasyona olan ilginin 
önümüzdeki yıllarda da artarak gelişmesini planlıyor.

Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü yoğun faaliyet içinde

Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü, yoğun bir faaliyet dönemi yaşıyor.  Kadınlara 
ve Gençlere yönelik Hizmetler kapsamında Nimet ilköğretim okulu ana sınıfı 

düzenlendi, Bursiyer sayısı artırılarak 8’e çıkarıldı, Interact Kulübü güçlendirildi ve Ereğli 
Belediyesinin düzenlediği Sünnet Şölenine destek verildi. Toplum Hizmetleri kapsamın-
da, ihtiyaç sahibi 50 kişiye hazırlanan ramazan yardımı bileti verildi, Ereğli Belediyesinin 
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düzenlediği Hamsi Festivaline Zonguldak, Düzce,Bolu, Adapazarı, Adapazarı Çark Rotary 
Kulübü ve Interact kulüplerinin katılımı sağlandıi

Ayrıca, Dağköyü okuluna ihtiyaçları olan seramikler Kalebodur’dan temin edildi, 
şişelerden toplanan mavi kapaklar engelliler derneğine teslim edildi, Kdz.Ereğli kız ye-
tiştirme yurdunda erken tanı hayat kurtarır projesi kapsamında bilgilendirme sunumu 
yapıldı ve Sarıkadı köyünde bir aileye astım makinesı ve giyecek, kırtasiye yardımı ger-
çekleştirildi.

Anadolu Rotary 
Kulübü Atık Yağ ve Pil 
projesi gerçekleştirdi

Eskişehir Anadolu Ro-
tary Kulübü, atık yağ 

ve taşınabilir atık piller(TAP) 
projesini Eskişehir Tepebaşı 

Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdi. Tepebaşı Belediyesi projeye büyük destek verdi. 
Anadolu Rotary kulübü tarafından, Espark, Neo, Özdilek ve Kanatlı AVM’lerinde mev-
cut olan sistemde 4 adet toplama noktası oluşturuldu ve sisteme dahil edildi. Atık yağ 
projesinde, toplama noktalarına gelen yağlar kabıyla birlikte toplama bidonlarına bıra-
kılıyor. Bidonlar dolduktan sonra 444 44 26 nolu (mavi masa) çağrı merkezine bildirili-
yor. Belediye ile sözleşmeli, lisanslı atık yağ firması tarafından yağlar alınarak toplama 
merkezine götürülüyor. Bio dizel yakıt ve elektiriğe dönüşmesi için lisanslı fabrikalara 
taşınıyor.

Taşınabilir atık pil(TAP)projesinde ise toplanan atık piller kentsel katı artık toplama 
noktasında bu iş için özel yapılmış olan sızdırmaz beton toplama merkezine tutanak 
karışılığında teslim ediliyor. Burada toplanan atık piller belirli bir rakama ulaştığı zaman 
lisanlı pil nakil araçlarıyla istanbuldaki toplama merkezine taşınıp yok ediliyor.

Eğitime çifte katkı

Eskişehir Rotary Kulüp ve Çıraklık Eğitim Merkezi işbirliği ile EAL İzci Öğrenci 
Evi’nin zemini yenilenirken fayans döşeme eğitimi de verildi. Eskişehir Rotary 

Kulübü, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarına bir ye-
nisini daha ekledi. Rotary Kulübü ve Eskişehir Çıraklık Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçek-
leştirilen bir proje ile hem usta eğitimi gerçekleştirildi hem de Eskişehir Anadolu Lisesi 
bünyesindeki bir tesisin zemini yenilendi.

Eskişehir Rotary Kulübü ve Eskişehir Çıraklık Eğitim Merkezi işbirliğiyle yaşama 
geçirilen bir proje ile Eskişehir Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan İzci Öğrenci Evi’nin 
zemini baştan sona yenilendi. Eskişehir’deki işadamlarından sağlanan malzemelerin 

kullanıldığı zemin yenileme çalışmaları sırasında 12 kişi de eğitimden geçirildi. Eskişe-
hir Çıraklık Eğitim Merkezi görevlilerinin verdiği eğitimle fayans döşemeyi öğrenen 12 
kişiye ustalık belgesi verildi.

Eğitime çifte katkı sağlayan örnek çalışma ile ilgili olarak düşüncelerini açıklayan 
Eskişehir Rotary Kulübü Başkanı İhsan Avcı, “Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği eğiti-
me katkı sağlamaya çalışıyoruz. Eskişehir Çıraklık Eğitim Merkezi işbirliğiyle yeni bir çalışma 
gerçekleştirdik. Eskişehir Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmaya katkı sağlayan 
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Osman Anıl ve E.A.L. Müdürü Özcan Türkmen’e teşekkür 
ederiz. Rotary Kulüp olarak benzeri çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceğiz” dedi.

Efes RK Toplum Birliği Çalışmaları Devam Ediyor

Efes Rotary Kulübü, Toplum Birliği’nde sınıf kitaplıklarının montajını tamamladı. 
Projede öğrencilerin kitaba daha kolay ulaşmalarını ve okuma heveslerini art-

tırması beklenen sınıf kitaplıkları kuruluyor. İlk etapta tüm sınıflarda yaklaşık 30 okuma 
kitabı kapasiteli kitap raflarını Efes Rotary üyeleri monte ettiler. Okulda eğitimin olma-
dığı 15 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde daha önceden hazırlanmış raf malze-
meleri ve montaj ekipmanı ile okula giden; Kulüp Başkanı Kökten Ulaş Birant, eşi Derya, 
Toplum Birliği Projesi yürütücüsü (ve dönem Genel Sekreteri) Metin Hepyükselen, üye 
Kaner Kavcıoğlu ve üye Mümtaz Ayça yaklaşık 4 saat süren bir çalışma ile tüm sınıflarda 
kitaplıkları monte ettiler. Ayrıca ilk etapta toplamış oldukları kitapları da, incelenmek 
üzere okula bırakan Rotaryenler, tüm Rotary kulüplerinden kitap desteklerini bekledik-
lerini hatırlattılar.

Efes Rotary kulübü 3. RYLA Seminerini gerçekleştirdi

Efes Rotary Kulübü, 07-09 Aralık 2012 tarihleri arasında, Richmond Ephesus 
Otelde RYLA semineri düzenledi. 78 gencin katılımı ile gerçekleşen 2 günlük 

etkinlikte, “Liderlik ve Bilişimde Girişimcilik” teması altında eğlenceli ve öğretici oyunlarla 
süslenmiş, yoğun bir eğitim yaşandı.   İzmir Efes Rotary Kulübü üyeleri, eşleri ve  Efes 
Rotaract Kulübü üyeleri ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte; Hitabet Sanatı Eğitimi ve 
“Atatürk’ten Liderlik Dersleri” anlatımlarıyla Utku Erişik, “Girişimciliğin Anatomisi” eğitimi 
ile Zeynep Terim, Girişimcilik tecrübeleriyle Selçuk Terim, firmasını %30000 büyütmüş, 
mucize girişimci, Logic Bilişim firması sahibi Fatih Özkentli, yeni fikirleriyle EnPara.Com, 
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Dijital pazarlamanın öncülerinden,Alemşah Öztürk konuşmacı olarak yer aldı.  Ayrıca 
Grup Dir eğitimcileri tarafından verilmiş ritim eğitimi ve muhteşem bir gala yemeği ile 
sonuçlanan programda, katılımcılar yoğun eğitim programının yanında eğlenceli bir 
haftasonu da yaşadılar. Bölgede gerçekleştirilecek 5. RYLA seminerinden 3.süne ev sa-
hipliği yapan Efes Rotary Kulübü Başkanı Kökten Ulaş Birant, etkinliğe destek olan OKI, 
HP, Epson, Pronet, Printpen, PLM, Netsis ve Ertay Yapı firmalarına, tüm Rotary ve Rota-
ract Kulübü üyelerine, değerli eğitimlerini ve tecrübelerini paylaşan konuşmacılara ve 
tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Ege RK Eğitim Sınıfı Tefrişi

Yaklaşık iki ay önce Gümüşpala Şehit Nazım Bey İlköğretim Okulu Zihinsel En-
gelliler Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenleri Ege Rotary Kulübüne başvurarak, çok 

özel çocukların, zor şartlarda okudukları sınıfın standartlara ve ihtiyaçlarına uygun bi-
çimde yenilenmesini talep ettiler. Ege Rotary Kulübü tamamen kulüp üyelerinin spon-
sorluk anlamında özverili çalışmaları neticesinde, kulüp bütçelerinden hiç bir bedel 
harcamadan yeni üyeleri Figen Göktürk’ün girişimleriyle bu sınıfı hazırladılar. Okulun 
sınıf öğretmenlerinin kendilerine ulaşmasıyla harekete geçtiklerini ifade eden Ege Ro-
tary Kulübü Başkanı Elif Özkaya sınıfın perde, yer döşemesi, klima, sınıf araç gereçleri 
ve özel eğitim oyuncaklarından oluşan tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.  Özkaya, 
kulüp olarak ele aldıkları projeyi çok hızlı bir şekilde çözen ve sonuna kadar götüren bir 
sistemle çevre, eğitim, hijyen ve su gibi daha pek çok projeye imza attıklarını da sözleri-
ne ekledi. Sınıf 25 Aralık 2012 günü, Dönem Guvernörü Güneş Ertaş ve eşi, 9. Grup Gu-
vernör Yardımcısı Huriye Serter ve eşi, Ege Rotary Kulübü üyeleri, Belediye Başkanı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü, okul yönetimi, veliler, öğrenciler ve basın mensuplarının katıldığı 
bir törenle hizmete girdi. 

Agora Rotary Kulübü Su ve Hijyen Eğitimi verdi

Agora  Rotary Kulübü Karabağlar Aydın Mahallesi Toplum Birliği’ndeki, Ali 
Akadlar İlköğretim Okulu’ndaki 98 öğrenciye Su ve Hijyen Eğitimi verdi. Oku-

lun rehber öğretmeni  tarafından 2. sınıflara verilmesini istediği eğitim 4 Ocak 2013  ta-
rihinde Agora Rotary Kulübü üyesi GDB  Dr. Seval Elçi tarafından verildi. Okulda toplantı 
ve tiyatro salonu olmadığı için  2. sınıfların 3 farklı şubesine 3 farklı derse giren eğitmen, 
eğitimlerine Pasak ile Yunak isimli 2 sevimli sincapın rol aldığı hijyeni anlatan çizgi film 
gösterimi ile başladı. Sonrasında ise çocuklara interaktif olarak Su ve Hijyen hakkında 
bilgiler verildi, her  eğitimin  sonunda çocuklara Agora Rotary Kulübü tarafından temin 
edilen diş  fırçaları armağan  edildi.  

Bir diğer projesinde, Agora Rotary Kulübü Ege Rotary Kulübü ile başlattığı “Karbon 
Ayak İzi” projelesinin ilk adımı olan 200 adet ağaç fidanını dağıttı. Agora-Ege Rotary 
Kulüpleri Korusu’nu kurmak hedefi ile yola çıkan Rotaryenler, bunu gerçekleştirmek için  
Ege Orman Vakfı ile görüştüler.

Ayvalık RK’nden Eğitime Destek

Ayvalık Rotary Kulübü Akçapınar Taşımalı Öğretim Okulunun Kütüphanesine ki-
tap temin etti ve kız öğrencilerin saç kesimlerini yaptırdı. Rotary nedir broşür-

leri dağıtarak Rotary tanıtımına katkıda bulundular. Ayrıca okul yemekhanesi ve gösteri 
salonunun ihtiyaçlarını tespit ettiler.
 

Balıkesir RK Diş Taraması

Balıkesir RK yeni Toplum Birliği Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda 23 
Kasım’da 300 öğrenciyi kapsayan ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi.  

Rtn. Fehim İnal ve Rotaryan Eşi Esma Kanağ  tarafından yapılan tarama,  öğrenciler, 
veliler ve Müdüriyet tarafından ilgiyle karşılandı.  Öğrencilere diş fırçası ve diş macunu 
bakım setleri dağıtıldı ve Diş hekimleri odasından yetkililerle beraber diş sağlığı üzerine 
veli ve öğrencilere bilgiler verildi.
 
İzmir RK Güzel Konuşma projesinin 46.sı yapıldı

İzmir Rotary Kulübü  geleneksel projelerinden olan Liselerarası Güzel Konuşma 
Yarışmasının 46. sını Yaşar Üniversitesinin Bornova Kampüsünde gerçekleştirdi.  

Yarışmaya katılan okullar sabah 10.00 da üniversitede yerlerini aldılar. Okullar “Toplum-
sal Barış ve Hoşgörü Ortamının Geliştirilmesi için Genç Kuşaklara Düşen Görevler Nelerdir?” 
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konusu hakkında hazırlıklarını yaptılar. Çalışmadan sonra öğrenciler üniversitenin ye-
mekhanesinde yemeklerini yedikten sonra  konferans salonunda yerlerini aldılar. Yarış-
macılar sırasıyla konuşmalarını yaptıktan sonra, değerlendirme komitesi kuliste yerini 
alırken, geçmiş senelerde yarışmaya katılan ve birinci olan Dr. Latife Doğanay kürsüye 
gelerek anısını anlattı. Ardından Duygu Sücan Yılmaz sahneye gelerek “Doğru Solunum 
Alma Teknikleri” hakkında bir sunum yaptı.

 Yarışmada birinciliği Atakent Anadolu Lisesi’nden Öner Uğurlu, ikinciliği Atatürk 
Lisesi’nden Hasan Demirbaşoğlu ve üçüncülüğü Çakabey Lisesi’nden Büşra Ban aldı.  Fi-
nale kalan tüm öğrencilere katılım belgeleri ve birer kitap hediye edildi.  Derece alan 
birinci öğrenciye 3 altın, öğretmenine 1 altın verildi ve plaketi Yaşar Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Barkan tarafından takdim edildi. İkinci gelen öğrenci 2 altın aldı  ve plake-
ti 6. Grup Guvernör Yardımcısı Hasan Anlı tarafından sunuldu. Plaketi Rtn. Şener Muter 
tarafından sunulan üçüncü olan öğrenciye de 1 altın takdim edildi. 

Bandırma RK Satranç Turnuvası düzenledi

Bandıma Rotary Kulübü, Aralık ayında Vecihibey İlköğretim Okulu’nda 150 öğ-
rencinin üç kategoride yarışmaya başladığı Satranç Turnuvası düzenledi. Kulü-

bün geleneksel bir aktivite olarak organize etmeyi planladığı Bandırma RK İkinci Satranç 
Turnuvası  iki gün sürdü. Açılışını Bandırma RK Başkanı İlkay Pireci’nin yaptığı etkinlikte 
etkin bir Rotary tanıtımı da Rotary Broşürleri ve tanıtıcı, bilgilendirici konuşmalarla  ger-
çekleşti.

İki Genç Kulüp, Çocuk hastanesi için el ele verdi

Ege ve Agora Rotary Kulüpleri Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne yardım için el 
ele verdi. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Ankara Devlet Opera ve 

Bale sanatçılarının İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte verdiği konserden elde 
edilen gelirle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine Non-invaziv baş üstü hasta takip cihazı 
alınacak. 

Ege Rotary Kulübü Başkanı Elif Aydın Özkaya ve Agora Rotary Kulübü Başkanı Aslı 
Sakıpağa Erden, böyle anlamlı bir yardım için iki kulübün bir araya gelmesinden duy-
dukları memnuniyeti dile getirerek, bu yardımlaşmaların süreceği sinyalini verdiler. 

Ankara Devlet Opera ve Balesinin solist sanatçıları Esin Talınlı, Funda Saltaş ve Çiğ-
dem Önol, şef Naci Özgüç yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni orkestrasıyla verdikleri 
konserde ünlü arya ve napolitenlerden Türk Halk ezgilerine kadar uzanan zengin bir re-
partuarı seyirciyle paylaştılar. Konser İzmirliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. 

Bornova RK Gaziemir Lisesinde çok amaçlı salon düzenledi

Bornova Rotary Kulübü tarafından yaptırılan Gaziemir Lisesi Çok Amaçlı Salo-
nunun açılış töreni 30 Kasım tarihinde yapıldı. Açılış töreninde bir konuşma 

yapan Kulüp Başkanı Halil Kalaycıoğlu; Katılımcılara Rotary ve Bornova Rotary Kulübü 
çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Okul Müdürü M.Salih Sasa, salon tefrişini üstlenen 
Bornova Rotary Kulübüne teşekkür etti ve kulüp başkanına teşekkür plaketini takdim 
ederek, diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasını diledi.

Bostanlı Interact Kulübü kuruluyor

Kuruluş çalışmaları başlayan Bostanlı Interact Kulübü aday üyeleri  7 Aralık 2012 
günü Bölge Federasyon Merkezinde toplandılar. Toplantıya Bölge Interact Ko-

mite Üyesi Nazmi Çetindağ, Bostanlı Rotary Kulübü Başlanı Tamer Hepağır, 21 Interact 
adayı katıldı.
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Karabağlar Çalıkuşu RK öğrencilerle tiyatroda

Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü, Toplum Birliği’ndeki Tahir Merzeci Ortaokul 
öğrencilerini Karabağlar Kültür Merkezi’nde oynanan“ Kendini Mıknatıs sanan 

Çocuk” adlı tiyatro oyunu ile buluşturdu. Karabağlar Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen 
etkinlik  oyunu izleyen çocuklar tarafından çok beğenildi.

Karabağlar Çalıkuşu RK Anne-Çocuk Sağlığı Projesi

Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü 3 Ocak 2013 tarihinde anne –çocuk sağlı-
ğı kapsamında Behçet Uz Çocuk Hastanesi Yeni Doğan Servisinde genç an-

nelere bebeklerini sağlıklı ve doğru biçimde nasıl emzirebileceklerini anlatan Atilla 
Çilengiroğlu’nun  “ Emzirme Hüneri” adlı kitabı dağıttı.

Çanakkale RK’nden Görme Engelliler İÖO’na Destek

Çanakkale Rotary Kulübü 9 Ocak 2013 tarihinde Çanakkale ili Gelibolu ilçesi Gör-
me Engelliler İlköğretim Okulu’na giderek görme engelli öğrencilerle buluştu. 

Kendilerine Kulübün eğitim çantası ile görme engellilerin kullandığı ve okul yönetimi 
tarafından talep edilen tabletler hediye edildi. Öğrencilerle yeni yıl pastası keserek şar-
kılar söylendi. Ayrıca okul orkestrası unutulmaz çok güzel bir konser verdi. Son derece 
güzel, duygusal anların yaşandığı ziyarette okul yönetimine, öğrencilere Rotary hakkın-
da bilgilendirme yapıldı. Çanakkale ve Gelibolu yerel basınının takip ettiği bu ziyarette, 
Çanakkale Görme Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Battal’ da katıldı.

Karia Rotary Kulübünden Giysi Bağışı

Bodrum Sağlık Vakfının Oasis Alışveriş Merkezi nde bulunan mağazasında en-
gelli çocuklar yararına satılması için 90 parça yeni kışlık bayan giysisi bağış-

landı. Etkinlik ile ilgili haber Bodrum Sağlık Vakfının Facebook sayfasında yayınlandı.

Karia RK Plio Plus Yararına Kermes Düzenledi

Karia Rotary Kulübü 20-21-22 -23 Aralık tarihleri arasında Oasis Alışveriş Merke-
zinde düzenlenen Yılbaşı Kermesinde Polio Plus yararına bir stant açtı.

Kulüp üyelerinin yanı sıra eşlerin ve interactların da katıldığı standa gelenlere “Ço-
cuk Felcine Son”kampanyası hakkında  bilgilendirme yapılıp hazırlanan ürünler satıldı.

Çekirge Rotary Kulübü ilkyardım semineri düzenledi

Afette Hayatta Kalma ve Temel İlkyardım Semineri 8 Aralık 2012 tarihinde 
Bursa’da Çekirge Rotary Kulübü organizasyonunda başarıyla gerçekleşti. Se-

miner esnasında, katılımcılar ilk yardım yöntemlerini birbirleri üzerinde deneyerek öğ-
rendiler.

Didim Rotary ve Rotaract’tan Diş Sağlığı semineri

Didim  Rotary ve Rotaract Kulüpleri, ağız ve diş sağlığı konusundaki farkındalığı 
artırmak için,  28 Kasım Çarşamba günü Toplum Birliği kapsamındaki Cumhu-

riyet İlköğretim Okulu’nda  ana sınıfı,1. ve 2. sınıflar olmak üzere toplam 96 öğrenciye 
seminer verdi. Seminerde DT Hilmi Yıldırım diş sağlığının önemini vurguladı ve diş fırça-
lama bilincini aşılamaya çalıştı. Katılımcı öğrencilere  ayrıca Rtn. Mehmet Soysal tarafın-
dan temin edilen diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.
 
Dokuz Eylül RK engelliler için yat yarışı düzenledi

Dokuz Eylül Rotary Kulübü 1-2 Aralık tarihlerinde Karşıyaka İş Okulu Zihinsel En-
gelliler yararına  1. Dokuz Eylül Yat Yarışını düzenledi. Yarışın birinci günü  kötü 
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hava şartlarından dolayı birinci ayak iptal edildi, 2. gün yarış gerçekleştirildi.  

Yat yarışına 18 yarış teknesi kayıt yaptırdı ve yarıştı.  Dokuz Eylül Rotary Kulübü‘nden 
IRC I Race Sınıfında Kulüp Başkanı Barbaros Salman ve üyesi Burak Erkan LAIDIES FIRST 
teknesiyle yarıştılar ve kendi kategorilerinde birinci oldular. Bu etkinlikte Zihinsel Engel-
liler Okulu yararına 800 TL bağış toplandı.  Ayrıca ödül töreninde eşler projesi olan  yeni 
yıl Ajandalarından 92 adet satılarak burslar için gelir elde edildi.

Dokuz Eylül RK Sağlık Projesine fon için konser düzenledi

Dokuz Eylül Rotary Kulübü 19 Aralık 2012 Çarşamba akşamı Ahmed Adnan Say-
gun Sanat Merkezinde Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Yoğun Bakım Üni-

tesi için ihtiyaç olan solunum ünitesini almak için Yılbaşı Konseri düzenledi.

Afet Barınak Paketi “Shelterbox”  Edremit Cumhuriyet 
Meydanında Sergilendi

Edremit Rotary Kulübü, Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda, Rotary’nin afet-
lerde acil barınak olanağı sağlayan Afet Barınak Paketi “Shelterbox”ı açarak, 

sergiledi. Rotary 2440 Bölge Federasyonu Afet Eylem Grupları Başkanı Erhan Gökdağ 
ve eşi Meral ve oğlu Hasan Gökdağ tarafından tanıtılan Shelterbox’a, yağan yağmura 
rağmen ilgi çok oldu. Ziyaretçilere Afet Barınak Paketi “Shelterbox” broşürleri dağıtıldı. 
Rotary’nin Edremit’de tanıtımı amacıyla Edremit Rotary Kulübü’nce organize edilen ak-
tivite öncesi yerel basına, Özel İdare Müdürlüğü’ne, 19 ncu Piyade Tugayı’na ve Edremit 
Belediyesi’nde ki afetle ilgili birimlere davetiye gönderildi, aktivite öncesi haberi yerel 
Hakimiyet Gazetesi’nde 10 Ocak 2013 tarihinde yayınlandı. Aktivite sonrası haberi de 
yine aynı gazetenin 15 Ocak 2013 tarihli nüshasında yer aldı. Aktivite, Yarıyıl Değerlen-
dirme Toplantısı öncesi gerçekleştirildi. 

 
Uludağ Rotary’nin düzenlediği Kros Yarışlarına rekor katılım

Uludağ Rotary Kulübünün bu yıl düzenlediği  6. Okullararası Kros Yarışmasında 
rekor bir katılımla 687 sporcu yarıştı. Sadece hakemlerin 35 kişi olduğu bu 

yarışta, okullardan gelen öğretmenler , diğer öğrenciler, görevliler, aileler ve izleyicilerle 

beraber yaklaşık 1500 kişinin izlediği bu önemli yarışa Bursa basını da çok ilgi gösterdi.

Bölge Guvernörü Güneş Ertaş, eşi Figen, Bölge Görevlileri ve Dönem Başkanlarının 
da izlediği ve kupa töreninde dereceye girenlere madalyalarını, ödüllerini ve kupaları-
nı takdim ettikleri bu büyük organizasyon başarıyla tamamlandı. 6 kategoride yarışan 
sporculardan ilk üç dereceye girenlere çeşitli ödüllerin yanı sıra 1 yıl süreyle spor bursu 
verilecek. Her yıl gittikçe büyüyen ve ilgi gören bu organizasyonun, gelecek yıllarda  böl-
geler arasında yaygınlaştırılması planlanmakta.
 
Uludağ RK Meme Kanseri Semineri düzenledi

27 Kasım günü Uludağ Rotary Kulübü üyesi Erol Aksaz, Aksu Köyünde, 20 kadı-
na ‘’Meme Kanseri’’ konusunda çok verimli geçen bir bilinçlendirme semineri 

gerçekleştirdi.   Sunumunu görsel olarak slaytlar ile yapan Erol Aksaz bunun yanı sıra, 
İzmir Sağlık Müdürlüğünden temin edilen kadın memesi maketinde tatbikat yaparak ve 
bütün kadınlara da yaptırarak bu konuda bilinçlenmelerini sağladı.
 

Kordon RK Galoş Makinesi

Kordon Rotary Kulübü Buca Halk Eğitim Merkezi’ne zeka engellilere meslek 
edindirme kursunda kullanılmak ve para kazanabilmeleri için galoş makina-

sı aldı. Engelliler kazandıkları parayla ilk önce “Aynalı Dolap” alacaklarını ifade ettiler.

Gündoğdu RK RCC çalışmaları devam ediyor

Gündoğdu Rotary Kulübü İzkent Mahallesi Toplum Birliğinde Velilerle “Kitap 
Kulübü Projesi” yürütülmekte. 18 Aralık 2012 günkü toplantıda, Kitap Kulü-

bü üyeleri bu ay okudukları kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar. 21 Ocak 
2013’de yeni toplantıya kadar okunacak olan kitaplar dağıtıldı. Velilerle olan buluşmalar, 
ikramlar ve birlikte gelişen sohbetlerle keyifli bir ortamda geçiyor.
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Gündoğdu R.K’nün RCC’de Özel Eğitim Sınıf Ziyareti

Gündoğdu Rotary Kulübü İzkent Mahallesi Toplum Birliği Okulu’nda Özel Eğitim 
Sınıfını 18 Aralık 2012 Salı günü ziyaret etti. Özel Eğitim Sınıfı için temin edi-

len, kavram setleri, özel eğitim çalışma setleri, özel eğitim sınıfı kitapları, beslenme ve 
sağlık kurallarının öğretilmesinde, trafik kurallarının öğretilmesinde vb. kullanılan araç 
gereç, abaküs, lego setleri, ahşap zeka ürünleri gibi materyallar okula teslim edildi. 

Marmaris RK Geleneksel Bilgi Yarışması
Marmaris Rotary Kulübü 11 Aralık 2012 tarihinde geleneksel olarak her yıl gerçek-

leştirdiği Ortaokullar arası Ödüllü Bilgi Yarışmasının 6.sını Marmaris Mares Oteli’nde 
başarıyla gerçekleştirdi. Yarışmaya Marmaris ve civarındaki 18 Ortaokul katıldı. Birinci, 
ikinci ve üçüncü gelen okullara akıllı tahta hediye edildi.

3. Halkla İlişkiler Seminerini Nilüfer RK düzenledi

Halkla ilişkiler seminerlerinin 3.sü “Kurumsal iletişimde Hangi Anahtar” teması 
ile 15 Aralık 2012 tarihinde Bursa’da Nilüfer Rotary kulübü tarafından düzen-

lendi. Bu seminer öncesinde 2440. Bölge Rotaryenlerine yönelik bir “Rotary Algı Anketi” 
yapıldı ve bu anketin sonuçları da bu toplantıda değerlendirildi. Toplantıya konuşmacı 
olarak 2420. Bölge GDG H.Tahsin Tuğrul, Prof.Dr. Ali Ceylan ve GDB Mümtaz Erdoğan ka-
tıldılar. Ankete 184 Rotaryen vakitlerini ayırıp yanıt verdiler. Toplantıya 1.,2. Ve 3. Gurup 

kulüplerinden 14üne ait 75 Rotaryen ve Nilüfer Rotaract kulübünden 8 Rotaraktör katıl-
dı ve konuşmaların ardından  yaklaşık 2 saat, katılımcıların görüş ve önerilerine ayrıldı.

Söke RK Diş Taraması

Söke Rotary Kulübü Sıdıka İlköğretim Okulunda eşlerin de katıldığı ağız ve diş 
sağlığı taraması projesini gerçekleştirdi.  GLDGA Mecit İsçe tarafından öğren-

cilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verilerek ağız ve diş muayenesi yapıldı. Kulüp 
üyeleri tarafından tüm öğrencilere diş macunu ve diş fırçası armağan edildi.
 

Pamukkale RK Polio Plus Desteği

Çocuk Felcine Son’a doğru yaklaşılırken, kulüplerimiz de destek amacıyla bazı 
organizasyonlarla fon yaratmaya çalışıyorlar. Pamukkale Rotary Kulübü de 

bunun örneklerinden birini gösterdi. Kulüp Çocuk Felci yararına Yasmin Levy konseri 
gerçekleştirdi.  Konser öncesi Afet Eylem komitesi fuayede Shelterbox çadırı sergiledi.
 

Osmangazi RK Kıranışıklar Köyü Etkinlikleri

Osmangazi Rotary Kulübü 16 Ocak 2013 tarihinde Kıranışıklar Köyünde bir dizi 
etkinlik gerçekleştirdi. Bunlardan birincisi Çocuk gözüyle Barış Temalı, Kıranı-

şıklar Köyü İlköğretim Okulu Öğrencileri arasında gereçekleştirilen Resim Yarışması’nın 
ödül töreni idi. Sonrasında Köylülere Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Tayar 
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ve Prof. Dr. Erkan Işığıçok  tarafından Hijyen Beslenme ve Yaşam Kalitesi konularında, 
Nilüfer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Büro Sorumlusu Sosyolog Gülbiz Alkan tarafından 
Toplumsal Şiddet ile Mücadele konusunda seminerler verildi. Etkinliğe Dönem Guvernör 
Eşi Figen Ertaş ve 3. Grup Guvernör Yardımcısı Veda Eroğlu’da katıldı.

Osmangazi RK Cihaz Bağışı

Osmangazi RK bu dönem üçüncüsünü düzenlediği “Klasik Otomobil Turu” etkin-
liği doğrultusunda etkinliğin geliri ve sponsorların desteğiyle Sağlık Bakanlığı 

verilerinden yola çıkarak, kanser vakalarının en çok görüldüğü ve son yedi yılda %100 
artış gösterdiği Marmara Bölgesinde, Güney Marmara ve Bursa’nın en büyük kanser teş-
his tedavi merkezi Bursa Onkoloji Hastanesi üroloji bölümüne böbrek ve mesane içi tü-
mör kanser teşhisi ve Böbrek Taşı tedavisi için acil ihtiyaçları olan 25.000 TL değerinde 
“Üreterorenoskop” cihazı bağışladı. Hastane yetkililerinin açıklamasında, Üroloji Kliniğine 
11 ayda 3,200 kişinin böbrek , mesane, tümör ve kanser yanı sıra diğer hastalıklar sebe-
biyle müracaatı olduğunu, ancak bu hastalıklardan yaklaşık 1000 kişinin teşhis ve teda-
visi için gerekli olan Üreterorenoskop cihazı olmadığı için eski yöntem ile tedavi edildik-
leri bildirilmişti. Osmangazi Rotary Kulübü, cihazın bağışlanmasıyla kanser hastalarına 
bir yaşam desteği sağlamış oldu.

Osmangazi RK Meslek Tanıtım Semineri

Osmangazi Rotary Kulübü Görükle Kız Teknik ve Meslek Lisesinde 185 öğrenciye 
yönelik Meslek Tanıtım Semineri düzenledi. Kulüp üyeleri Eczacı Burçin Yayla, 

Yeminli Mali Müşavir Sedat Atkın ve Medical Estetik Uzmanı Dr. Zeynep Kırker tarafın-
dan verilen semineri öğrenciler ilgiyle izledi.Dr Zeynep Kırker tarafından iki öğrenciye 
staj imkanı verilecek.
 

Yeşil Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödüllerini verdi

Yeşil Rotary Kulübü bu dönem Meslek Hizmet Ödülünü Bursa’da yetişmiş 2 ünlü 
sanatçıya verdi. “Öyle Bir Geçer zaman ki” dizisiyle tanınan yönetmen Zeynep 

Günay Tan ile yıllarca sinema ve tiyatroya emek vermiş sanatçı Meral Çetinkaya’ya Mes-
lek Hizmet Ödülleri verildi. 12 Aralık tarihli eşli kulüp toplantısında gerçekleşen ödül tö-
renine Bölge Görevlileri ve basın mensupları da katıldı. 1. Grup Guvernör Yardımcısı Reha 
Akın, Bölge RYLA Komit Hülya Köseleci, Bölge Mesleki Eğitim komite üyesi İsmail Ro-
doplu ve Mudanya Rotary Kulübü Başkanı Bilal Kasap, törene katılanlar arasında yer aldı. 

NİLSEM’de Kurslar Başladı

Nilüfer Belediyesi ve Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu işbirliği ile 
oluşturulan “Nilüfer Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi”nde (NİLSEM) eğitimler 

devam ediyor. İlk aşamada giyim, el nakışı, minyatür, tezhip gibi 8 branşın yer aldığı 

NİLSEM’de yakında evde çocuk bakıcılığı, yaşlı ve hasta bakımı, mozaik, vitray yapımı ve 
pastacılık gibi alanlarda da eğitimler başlayacak.

Rotary 2440. Bölge Dönem Guvernörü Güneş Ertaş ile NİLSEM’i ziyaret eden Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Uluslararası 2440. Bölge Federasyonu ve Nilüfer Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile oluşturduğumuz bu yapı sayesinde kursiyerlerimi-
zin ekonomik değerlere dönüştürebileceği beceriler kazanmalarını ve kentimizde nitelikli 
istihdamı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. DG Güneş Ertaş ve Bölge Sekreteri  Sait Tosun ile 
Bursa’daki Rotary Kulübü başkanlarının da katıldığı ziyarette kursiyerlerin çalışmalarını 
inceleyen grup, ortaya çıkan eserlerin ekonomik değer olarak piyasaya girmesine imkan 
sağlayacak satış noktalarının oluşturulması için birlikte proje üretme kararı aldı.
 

Konak Metro İstasyonunda Konser...

9. Grup Rotary Kulüpleri İzmir Konak Metro İstasyonunda 28 Aralık 2012 günü 
Yeni Yıl Konseri düzenlediler. Halkın büyük ilgisini çeken konser Işılay Saygın 

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencileri Orkestrası tarafından verildi. 
 
Golf Hobi Grubu kuruldu

Golf sporunu öğrenmeye hevesli, bu spora ilgi duyan Rotaryenlere yönelik ola-
rak Golf Hobi Grubu kuruldu. Bölge Konvansiyon Komite Başkanı olan ve aynı 

zamanda Türkiye Golf Federasyonundan lisanslı  golfçu Emre Gezgin’in başkanlığında 
oluşturulacak olan bu hobi grubunun kuruluş aşaması için konuya ilgi duyan Rotaryen-
lerin gruba katılımaları bekleniyor.

Grubun kurucuları, Golf Hobi Grubu kuruluş çalışmaları hakkındaki bilgilerin kulüp 
ve komite üyelerine iletmesini rica ediyorlar. Katılım bilgileri ile ilgili geri dönüşler için 
gelecek talepleri aşağıda iletişim bilgileri bulunan Emre Gezgin’e iletebilirsiniz. Özellikle 
konuya ilgi duyan tüm Rotaryenlerin aktif katılımları bekleniyor.

Emre Gezgin Cep Tel : 0 532 3979703 
E-Mail : egezgin@vispotravel.com

❑❑❑
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ŞUBAT 1936

OCAK 1922

Rotary - Birleşmiş Milletler 
gününde barış konuşuldu

Yaklaşık 1,000 Rotaryen, 
Birleşmiş Milletler yetkilileri, 
Rotary Gençlik Program 

katılımcıları ve davetliler, 3 Kasım 
günü New York’taki Birleşmiş Milletler 
binasında biraraya gelerek global 
barış ile ilgili düzenlenen panelde 
konuşmacıları dinlediler. BM’deki 
Uluslararası Rotary temsilcileri 
tarafından organize edilen aktivitede, 
bu yıl BM üst düzey yetkilileri ve 
Rotary liderlerinin sunumlarından 
sonra, her iki organizasyonun barışa 
ulaşmak için belirledikleri ortak 
hedefler üzerinde tartışma yapıldı. 
Katılımcılar arasında Rotary Barış 
Bursiyerleri de bulunuyordu. 
UR Genel Sekreteri John Hewko, 
Rotary-BM gününün, Rotary’nin barış 
oluşturmadaki çalışmaları konusunda 
perspektif bakış yarattığını belirtti ve 
Rotary’nin kuruluşundan beri barış 
üzerine kurumsal bir odaklanması 
bulunduğunu, bunun Rotary’nin 
misyonunun bir parçası olduğunu ve 
Rotary’nin bütün veya kısmi olarak 
barışı inşa eden başarılı projeleri ve 
programları olduğuna dikkat çekti.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

Rotary’nin gençlere olan 
ilgisi, bir çok kulübün 

gençler haftasına katıldığı  
1920’li yılların başına 
dayanır. Bu faaliyet, 

Rotaryenlerin mentor 
olarak görev alacağı 

bu eğitim, vatandaşlık 
ve meslek konusunda 

gençlerin geliştirilmesini 
amaçlamaktaydı. 1922’ye 

gelindiğinde ‘‘Gençler 
Haftası” tüm dünyaya 
yayılmışdı. Bu güzel 

dergi kapağı da, 91 yıl 
sonra bizlere Uluslararası 

Rotary’nin genç nesiller 
ile ilgili dünya çapındaki 

desteğini gösteriyor.

Kış olimpiyat oyunları 
10 gün süreyle Bohemya’nın 

Alplerinde
Garmisch-

Partenkirschen’de 10 
gün bayunca yapıldı. 28 
ülkeyi temsil eden 660 
yarışmacının katıldığı 

Şubat 1936’da gerçekleşen 
bu faaliyet, Almanya’nın 

I. Dünya Savaşından 
sonra dünya toplumuna 
geri dönüşünün işaretini 

veriyordu. Derginin kapağı, 
Seattle Rotary kulübünün 

sponsor olduğu Mount 
Rainier’de yapılan bir 
yarışı resmetmekteydi. 

Aktivite sonunda 
1936 olimpiyatlarına 

katılan Amerikan 
kayak ekibi seçilmişti. 



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,216,779 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,416
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 219,397
Ku lüp ler:  ............................................................... 9,539
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 344,149
Ku lüp ler:  ............................................................... 14,63
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 172,845
Top lu luk ................................................................. 7,515
Arch C. Klumph Society üyeleri ............................ 326
Pa ul Har ris Dost la rı:  .................................... 1,310,366
Ma jor Do nors ...................................................... 14,482
Va kıf Be ne fak tör le ri ........................................... 86,588
Be qu est So ci ety Mem bers ................................... 7,812
Not: Ra kam lar 30 Kasım 2012 sonu ge len üç ay lık ye ni ku-
lüp ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. Bağış yapanların 
rakamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 79 2,221
2430: Bölge: 86 2,142
2440. Bölge: 63 1.672
TOPLAM 228 6,035
Kasım 2012 sonu itibarıyla. ** Aralık 2011itibarıyla

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Lisbon, Portekiz, 2013
Sydney, Avustralya, 2014
Seoul, Kore, 2016
Atlanta, Georgia, ABD 2017

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Binlerce bisikletçi kampanya için yarıştı

Aralarında 90 Rotaryen de olan ve Amerika Birleşik Devlet-
lerinin muhtelif şehirlerinden gelen bisikletçiler, 17 Kasım 
günü Arizona’da El Tour de Tuscon yarışına katılılar ve Ço-

cuk Felcine Son kampanyası için 375,000 dolar fon yarattılar.
Uluslararası Rotary Genel Sekreteri John Hewko ve eşi Marga da 

dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 9,000 bisikletçinin katıldığı bu ya-
rışta 42, 60, 85 ve 110 millik etapları tamamladılar. Tuscon’daki Üniver-
site Tıp Merkezinin sponsorluğunda gerçekleşen aktivitede, resimde 
görülen Hewko çifti kendilerine hedef olarak koydukları 111,000 doları 
aşarak 200,000 dolar fon yaratmayı başardılar.

Polio kampanyasının yarışlardan elde edilen geliri paylaşan aktivi-
teler arasına resmen katılmasından sonra, Rotaryenler 2009 yılından 
beri bu yarışta yer alıyorlar. İlk yıl 27 yarışçı tura katılmış ve 35,000 dolar 
fon elde edilmişti. O tarihten beri de katılımcıların sayısı sürekli olarak 
arttı.

Bisiklet turu ile ilgili şenliklerin içinde yarış öncesi düzenlenen bir 
akşam yemeği yer alıyor. Rotaryenler ayrıca etabın koşulduğu parkur 
boyunca ve finiş çizgisinin arkasında bir su istasyonu kurarak, bisiklet-
çilerin buluştukları noktalarda Rotary konusunda bilgilendirme yaptı-
lar.

İkinci Barış Konferansı Honolulu’da 
yapıldı

Rotary’nin bu yılki Barış 
Konferanslarından ikinci-
si, 25-27 Ocak tarihlerinde 

Hawai’de Honolulu şehrinde yapıldı. 
Myanmar demokrasi hareketinin lide-
ri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Aung 
San Suu Kyi, toplantının misafir ko-
nuşmacısıydı. 

Suu Kyi yaptığı konuşmasın-
da somut barışa ulaşılamayacağını 
ama o hedef için çalışmak gerekti-
ğini belirtti. Suu Kyi, insan haklarını 
garanti altına almak için demokratik 
kurumların şart olduğunu ifade etti. Suu Kyi, gençlerin de bu alanda 
önemli bir rolü olduğunu belirtti.  Konferansa 1,800 Rotaryen katıl-
dı. 3. Barış Konferansı 17-18 Mayıs’ta Hiroshima’da gerçekleştirilecek.

Şubat ayında yapılacaklar listesi

2013-14 dönemi için bağış tipleri ile ilgili müracaat formları 
tüm bölgeler için online olarak aktif duruma geçmiş bu-

lunuyor. Bu ay içinde bölgelerin kulüpleri eğitip kalifiye etmeleri 
bekleniyor. Şubat - Haziran ayları arasında bölgeler bağış yöneti-
mi seminerleri düzenleyip bölge bağışları için kulüp tekliflerinin 
toplanmasını bir zaman çizelgesine oturtmaya çalışmalılar. 

Ayrıca bu dönemde, bölgelerin ek bölge bağışları kalifi-
kasyon gereksinimleri ile ilgili politikalarını belirlemeleri 

ve Bölgeye Ayrılan Fonların kulüpler ve Rotary Vakfına rapor edil-
me prosesinin detaylarını açıklığa kavuşturmaları gerekiyor. Yeni 
bağışların işleyiş mekanizmasının esaslarını oluşturan Geleceğin 
Vizyonu planı 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmiş olacak.
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KULÜPLER’DEN HABERLER

Yoksul ve cimri    
Yoksulun biri cimri mi cimri bir 

zengine gidip “Seninle benim babam 
Adem, annemiz de Havva değil mi? 
Öyleyse kardeşiz biz. Ama senin de 
bunca malın mülkün var. Kardeşçe 
paylaşalım şunu.” dedi.

Zengin adam uşağına seslendi:
- Şuna bir mangır ver de bir an ev-

vel gitsin başımdan!
Yoksul: Efendim, neden doğru 

dürüst pay etmiyorsun ?
Zengin: Aman sus! Öteki kar-

deşlerin bir haberi olursa payına bu 
kadar da düşmez !

●●●

Müvekkil
Avukat hırsızlıkla suçlanan mü-

vekkilini yaratıcı bir savunma ile ha-
pisten kurtarmak istemektedir. Avu-
kat Yargıca hitaben;

- “Müvekkilim, arabanın camın-
dan içeri sadece kolunu sokup çantayı 
almıştır. Müvekkilimin kolu, müvekki-
limin bizzat kendisi değildir. Sadece bir 
kol tarafından işlenen bir suç için niye 
bütün bir kişiyi cezalandırıyorsunuz.” 
der...

Yargıç , gülümseyerek;
- “Peki o zaman aynı mantıkla gidi-

yorum ve müvekkilinizin kolunu 1 yıl 
hapse mahkum ediyorum. Müvekkili-
niz isterse ona eşlik edebilir.” der...

Müvekkil gülümser. Avukatın 
yardımıyla müvekkilin takma kolu-
nu çıkartırlar ve dönüp giderler...

●●●

Ziyaretçi
Kanuni Sultan Süleyman, bü-

yük ve muhteşem bir sünnet düğü-
nü yapmıştı. Bu düğün uzun müddet 
dillere destan oldu. Bundan evvel de 
veziri İbrahim Paşa, evlenmesi mü-
nasebetle büyük bir düğün yapmış 
ve Kanuni’yi davet etmişti... Birgün 

Sultan Süleyman, Paşa’ya “Paşa! Se-
nin düğünün mü, benim düğünüm 
mü daha muhteşem oldu?” diye sor-
du. Paşa “Benim düğünüm” diye cevap 
verdi.

Sultan Süleyman üzülerek ve 
hiddetlenerek sordu:

-Neden?
-Zira efendim, benim düğünüme 

dünyanın en büyük padişahı geldi. 
Sizin düğününüze ise böyle bir kim-
se gelmedi...”

●●●

Toplu sözleşme
Toplu sözleşme pazarlığından 

yeni çıkmış sendika başkanı, salon-
da toplanmış isçilere ateşli bir söylev 
çekmektedir:

- “Yoldaşlar! Yönetimle yeni bir söz-
leşme yaptık. Bundan böyle haftanın 
dört günü daha çalışmayacağız!” 

Kalabalık,
- “Yaşasıııınn!” diye bağırır.
- “Çalışma saatimiz beşte değil, 

dörtte bitecektiiir!”
- “Yahaaaaaa!!”
- “Çalışmaya dokuzda değil, onbir-

de baslayacağııızz!”
- “Helaaallll!!”
- “Maaşlarımız yüzde 150 artacak-

tıııırrr!”
- “Vaaaaaauuuuuvvvv!!”
- “Yalnızca Çarşambaları çalışaca-

ğız!”
Bu sözün ardından derin bir ses-

sizlik olur. Derken arkalardan bir ses 
duyulur:

- “Her Çarşamba mı !”

●●●

Kavga edeceez
Dağıstanlılar kavga etmeyi çok sever-
lermiş. Bir gün Rusun biri Dağıstan-
lının arabasına çarpar. İçinden 3 Da-
ğıstanlı çıkar ve adama:

-”Kavga edecez” der.

Rus:
-”Abi affet özür diliyorum”
-”Yok biz kavga edecez”
-”Abi polis çağıralım hata kiminse 
ödesin”
-”Yok kavga edecez”
-”Tamam abi ben sizin hasarı ödiyim 
kavga etmeyelim”
-”Yok baba biz kavga edecez”
-”Abi ben sizin hasarı ödiyim alın 
araba da sizin olsun”
-”Mümkün değil kavga edecez”
-”Abi tamam ama böyle kavga olur 
mu, 3 e 1 olmaz valla”
Ve Dağıstanlı lideri yanındaki arka-
daşına döner ve:
-”Geç lan karşıya kavga edecez..”

●●●

Churchill
İkinci Dünya Savaşı sırasında İn-

giltere Başbakanı Churchill radyoda 
konuşma yapmaya gidiyormuş. Rad-
yoevinin kapısına gelince, bindiği 
taksinin şoförüne sormuş: 

- Beni yarım saat bekleyebilir mi-
sin? 

Karanlıkta müşterisinin yüzünü 
seçemeyen şoför: 

- Özür dilerim, sör, ama başbaka-
nın konuşmasını dinleyeceğim. 

Churchill yurttaşının bu ilgisin-
den pek hoşnut kalarak iki sterlin 
uzatmış. Şoför parayı aldıktan sonra 
yerlere eğilerek selam vermiş:

Zaten kimin umrundaki Churc-
hill, sizi bekliyorum, efendim. 

●●●

Veteriner
Veteriner Temel, Birleşmiş 

Milletler’e delege olmuş... 
Diğer delegeler merakla ve alaylı 

bir şekilde sormuşlar, 
- Veterinermişsiniz doğru mu? 
- Togrutur, pi tertiniz mi vardur?

Gülerek, Keyif Alarak



O C A K  -  Ş U B A T  2 0 1 3  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 43

ENGLISH SUMMARY

Türkiye’de topluma 

hizmet için biraraya gelmiş, iş ve meslek sahibi 

Rotaryenlerin dergisinin hedef kitlenize 

uygun olduğunu düşünüyorsanız, 

5,600 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

Page 29: Clubs in action

Acarkent: An emergency ambulance service venter will soon become active 
thanks to the efforts of the club. Ismet Acar, a member of Acarkent Rotary club is letting 
the club use one of his properties for this purpose. The station will offer 24 hour service 
to its vicinity and employ 4 people in each shift. A fully equipped ambulance will always 
be ready to serve the community.
Eskişehir Yunus Emre: Under a project entitled “Early Diagnosis Saves 
Lives”, the club is offering a series of seminars to women in the region. The project was 
started mainly to inform women about breast cancer and how self control can prevent 
the start of unwanted developments.
Samsun: Over 10,000 students are benefiting as a result of this project that aimed 
to supply clean, drinkable water in schools. 20 primary schools and 55 middle schools 
attended by a total of 10,156 students were equipped with drinking fountains for safe 
watter drinking.
Ege: The teachers of the special class for handicapped students at Şehit Nazım Bey 
Elementary School asked Ege Rotary club if they could help to furnish this special 
classroom. Undertaking this offer as a project, the club found enough sponsorship to 
change the flooring, the curtains of the classroom and provided educational tools ve 
special educational toys as well as an airconditioner for the classroom.
Efes: As part of a community corps activity, the club undertook this hands-on project 
and club members put together the book shelves in each class room of the school 

located in the village where RCC activity is being conducted. 
Balıkesir: 300 students of Gaziosmanpaşa Elementary School have been given a 
dental check-up by this club. During the activity, tooth paste and tooth bursh sets were 
also distributed to the students.
Çanakkale: The club members visited the school for blind children and donated 
a special educational set and a tablet recommended by the teachers to the students. As 
the activity corresponded with the New Year, a cake was cut to celebrate the upcoming 
New Year.  
Edremit: Shelterbox that is extensively used by Rotary International as part of 
disaster relief efforts,  was exhibited in the town center of Edremit by the club. Many 
people showed interest depite rainy water conditions.

NİLSEM: This is the acronym for Nilüfer Continous Vocational Educational Center 
that was formed by District 2440 in collaboration with the majorship of Nilüfer. 
8 different vocatiional courses are offered at the center, including sawing, hand 
embroidery, miniature making. Soon other vocational courses  like child caring, elderly 
and ill people nursing, mosaic and stainglass making and pastry.
Uludağ: The 6th Crosscountry racing event was organized this year with a record 
number of participation from the schools. 687 students took part at the start of the race 
that was monitored by 35 referees. Races were organized in 6 different categories and 
the first three racers were awarded with different gifts and a one year sports scholarship
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www.rotary.org

Dünyada tahminen 878 milyon kişi — yaklaşık 
yarısının istihdam edildiği — günde 1.25 ABD $’ından az bir parayla yaşıyor.

Hindistan’da, Rotary Vakfı mezunlarından Hannah Warren  
dokuma yapan fakir kadınlara yardım ederek onların 
eğitim, malzeme, ve uluslararası pazarlara erişimini sağlayarak , 
yaşamlarını kolaylaştıracak para kazanmalarını sağlıyor.

  Warren, “Şayet bursu almamış olsam, bu tür bir çalışmayı  
yapmam kattiyen mümkün olmazdı”.  “Rotary bursları
bir defalık bağış değildir; iyiniyet için yapılan bir yatırımdır.” diyor.

Yıllık fona yapacağınız katkılar sayesinde Rotary 
Vakfı ve partnerleri, fakirlik kısır döngüsünü sona erdirecek
sürdürülebilir çözümler yaratıyorlar 

Hemen bugün www.rotary.org/contribute .

Dünyada iyi  
 şeyler yapıyoruz 

Bağışınızın nerede 
kullanıldığını görün

HER

HER
YIL

ROTARYEN

sitesini ziyaret ederek katkınızı gerçekleştirin


