Kurumsal İletişim Komitesi Ortak Dil Anketi Sonuçları

R

otary'de programlar genellikle merkez Evasnton'da
oluşur ve UR bünyesindeki 8 lisana tercüme edilerek ülkelere dağıtılırlar. Toplulukta tercüme edilmeyen lisanlardan biri de maalesef Türkçe. Ülkemizde
3 bölge olması de ortak bir dil kullanımını elzem bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkarıyor.
Bu amaçla, Şafak Alpay, Güneş Ertaş, N. Altan Arslan, Murat Egemen, Zeki Özen, Gaye Berköz ve Saldıray
Uygur'dan oluşan Kurumsal İletişim Komitesi Terimler ve Tanımlar çalışma grubu, düzenlediği anket sonrası aşağıdaki sonuçlara vardı:
Rotary's Areas of Focus
a) Önceliklerimiz (%0)
b) Yedi altın önceliğimiz (%0)
c) Öncelikli Yedi Odak Alanımız (%100)

mü

1- Peace and Conflict Prevention/Resolution
a) Barış ve Anlaşmazlıkların Çözü-

2- Disease Prevention and Treatment
a) Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavi
(%10)
b) Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi (%90)
3- Water and Sanitation
a) Temiz Su ve Hijyen Sağlanması (%10)
b)Temiz Su ve Hijyen (%60)
c) Su Sanitasyon ve Hijyen (%0)
d) Temiz Su ve Sanitasyon (%30)
4- Maternal and Child Health
a) Ana ve Çocuk Sağlığı (%10)
b) Anne ve Çocuk Sağlığı (%90)
5- Basic Education and Literacy
a) Okuryazarlığın Arttırılması ve Temel Eğitim (%10)
b)Temel Eğitim ve Okuryazarlık (%90)

12 - R O T A R Y D E R G İ S İ / A Ğ U S T O S 2 0 2 0

6- Economic and Community Development
a) Ekonomik ve Toplumsal Gelişim
(%40)
b) Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma (%60)
7- Supporting The Environment
a) Çevre Koruma (%0)
b) Çevreyi Koruma (%20)
c) Temiz ve Yaşanabilir Çevre (%40)
d) Çevreyi Koruma ve Destekleme (%40)
Bu durumda tercih guvernörlere bırakılmıştır.
Çevre ile ilgili logo Uluslararası Rotary tarafından
henüz oluşturulmamıştır.
MİSYON BİLDİRİSİ
Together, we see a world where people unite and
take action to create lasting change — across the
globe, in our communities, and in ourselves.
a) Önce kendi içimizde, sonra yaşadığımız toplumlarda ve nihayetinde tüm dünyada kalıcı değişimi yaratmak üzere bir araya geldiğimiz ve harekete geçtiğimiz bir dünya hedefliyoruz. (%42.9)
(Çalışma Grubunca Tavsiye Edilen)
b) Dünya genelinde hep birlikte, topluluklarımızda
ve kendimizde kalıcı bir değişim yaratmak için insanların birleştiği ve harekete geçtiği bir dünya görüyoruz.
(%14.3)
c) Birlikte yerküremizde, toplumlarımızda ve kendi
içimizde kalıcı değişimi yaratmak üzere hepimizin bir
araya geldiği ve harekete geçtiği bir dünya hedefliyoruz.
(%28.6)
d) Birlikte topluluklarımızda ve kendimizde kalıcı
bir değişim yaratak için insanların dünya genelinde birleştiği ve harekete geçtiği bir dünya görüyoruz. (%0)
e) Birlikte, tüm insanların tek vücut halinde kendi
topluluklarımızda ve kendimizde kalıcı değişiklikleri
küresel anlamda yaptığımız bir dünyayı öngörüyoruz.
(%14.3)

