
DE
RG

İS
İ

TÜRKİYE | rotarydergisi.com.tr

Sayı: 180 | Aralık 2020
ISSN 1304 -  7159

Rotary pandemi Rotary pandemi 
döneminde döneminde 
bile büyüyor, bile büyüyor, 
güçleniyorgüçleniyor
Maskeye 2021'de Maskeye 2021'de 
veda edecek miyiz? veda edecek miyiz? 



Matematiksel
bir başyapıt
Brooklyn, alışılmadık geometrik formuyla
dinamik ve modern yönetici ofisleri oluşturuyor.



Matematiksel
bir başyapıt
Brooklyn, alışılmadık geometrik formuyla
dinamik ve modern yönetici ofisleri oluşturuyor.



ARALIK 2020 / Sa yı 192-180 
ISSN 1304-7159

Rotary Yayın ve İletişim 
Hizmetleri A.Ş. adına imtiyaz sa hi bi

Güneş Ertaş
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ah met S. Tü kel
Yayın Kurulu

 DG Serhan Antalyalı, 
DG Ertan Soydan, Murat Sevinç,

Ahmet S. Tükel

Yönetim Kurulu
 GDG Nezih Bayındır, (Başkan), 

GDG Akın Gökyay, GDG Güneş Ertaş , 
GDG Ali Gökben, Murat Sevinç, 

Müjdat Uyar,  Ahmet S. Tükel

Ro tary Der gi si iki ay da bir
ya yın la nır.

 Der gi de ya yın la nan ya zıla rın
fi kir so rum lu lu ğu 

ya zı sa hip le ri nin dir / Der gi de yer 
alan ya zılar “Ro tary Der gi si” adı 

be lir ti le rek ik ti bas edi le bi lir.
Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın

(İki ayda bir yayınlanır)
Her tür lü ha ber leş me ad re si:

Ah met S. Tü kel
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D:405 
Kavala Plaza, Çankaya İZ MİR
Tel: (232) 461 96 42 - 441 05 16 

Fax: (232) 441 14 21
e-mail:rotarydergisi@gmail.com

Murat Sevinç
Tel: (212 438 2560)

mrsevinc@gmail.com
Rotary Dergisinin bu sayısı 

basılmamış olup sadece dijital 
platformda yayınlanmıştır.

rotary.com.tr
rotarydergisi.com.tr

issuu.com
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2021

İLAN TA Rİ FE Sİ
Arka Kapak 1.200 TL
Orta iki sayfa 1.500 TL
İç Kapaklar 1000 TL
İç Kapak Karşısı 1000 TL
İç Sayfalar 950 TL
Yarım Sayfa 500 TL
KDV Hariçtir

D
ER
G
İS
İ

EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Bir Rotary döneminin daha ilk yarı-
yılını bitirirken, dergi olarak da her 
ay bir sayı yayınlayarak gelecekte 

planlanan tempoya eriştik. Önümüzdeki altı 
ay için yine aylık olarak ve dijital yayın şek-
linde devam edeceğimizi tahmin ediyoruz. 
Önümüzdeki sayıdan itibaren derginin sayfa 
düzeni ve içeriğinde bazı değişikliklere şahit 
olacaksınız. Dergiyi yayınlayan Rotary Yayın ve 
İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Nezih Bayındır, yine Yönetim Kurulundaki arka-
daşımız Murat Sevinç ile beraber dergiye yeni 
bir görünüm katacaklar. Dönem sonuna kadar 
müşterek hazırlanacak derginin editörlüğünü 
de 2021 Temmuz'undan itibaren Murat Sevinç 
üstlenecek.      

Bu arada dergimizin İmtiyaz Sahipliğini de 
şirket adına yürüten GDB Gündüz Hekimgil 
dostumuz, yaş nedeniyle bu görevini sürdüre-
meyeceğini belirttiği için, Yönetim Kurulu ola-
rak Kurulu üyesi ve GDG Güneş Ertaş'ın imtiyaz 
sahibi olarak atanmasına karar verildi. Gündüz 
Hekimgil'in çabalarıyla 1988 yılında başlayan 
ve bugüne kadar aksamadan ve gelişerek 
gelen Rotary Dergisi olarak Gündüz Hekimgil'e 
hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, dergi ile 
uzun zamandır ilişkisi olan Güneş Ertaş'a da 
yeni görevinde başarılar dileriz.  

Dergimizin bu sayısında Kızılay Rotary 
Kulübü üyesi ve 2430. Bölge Sepsis Komitesi 
Başkanı ile GDG Ali Gökben tarafından yapılan 

bir söyleşi yer alıyor. Prof. Dr. Necmettin Ünal, 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anestezioloji 
ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
olup, COVID-19 ile ilgili görüşlerini aktarıyor.

GDB'lerimizden Meltem Onay da pandemi 
döneminde uluslararası ilişkileri nasıl yürüttü-
ğünü anlatan bir yazı ile bu sayıya katkıda 
bulundu. Ülkelerarası ilişkilerdeki tecrübesi ışı-
ğında sanal ortamda da olsa temasların geniş-
letilebileceğini ve ikiz kulüp çalışmalarının yapı-
labileceği net bir şekilde açıklanıyor.

Rotary'deki bazı düzenlemelere paralel ola-
rak,  kulüplerimizin ana tüzükleri ve iç tüzükleri-
ne ilişkin bazı maddelerin değişikliğe uğraması 
hakkında çalışmalar yapmış olan 2430. Bölge 
Hukuk ve Tüzük Komitesi Başkanı Anıl Uysal'ın 
Guvernör Mektubu Sinerji'de yayınlanan açık-
lamalarına kulüplerin ilgisini çekebileceğini 
düşünerek aşağıda sayfamızda yer veriyoruz. 

2021'in herkese sağlık getirmesini dileriz.
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BAŞKAN'IN MESAJI

Liza Larson
Engage Rotary E-Club'ü 
ve Plano East, 
Rotary Kulübü Texas

2020 yılına baktığımda yaşamlarımızın nasıl değiş-
tiğini düşünüyorum. Küresel COVID-19 pandemisi 
bir çoğumuza acı ve kayıp getirdi. Ve hepimiz için 

günlük yaşantımız, aile ve iş zamanımız bu yıl değişti. 
Ama bu zor yılın da sonunu getirdik, sadece kendi 
başımıza değil, Rotary'de her zaman yaptığımız gibi 
başkalarına el uzatarak bunu yaptık. Her geçen yıl orga-
nizasyona olan gururum artıyor. 

2020 yılını bizim için büyük değişim ve güç olarak 
düşünüyorum. Pandemiye rağmen Rotary durmadı. 
Engelleri kaldırdık, iletişim için yeni yollar bulduk ve 
çevrimiçi projeler ve sanal fon yaratma gibi hizmete yeni 
yaklaşımları kucakladık. Rotary'nin bu yıl nasıl daha 
güçlendiğini anlatmak için iki Rotaryenden hikayelerini   
paylaşmalarını istedim.

Pandemi nedeniyle herşey kapanırken, e-kulübümüz 
uluslararası da dahil olmak üzere dijital hizmete başlamış-
tı bile. Çeşitli Rotary kulüplerinin üyesi olan ben ve 14 Ame-
rikalı kadın, WhatsApp uygulaması ile Costa Rica'nın kır-
sal kesimlerindeki kadın girişimcilere mentorluk yaparak 
RETUS Tours adlı ekoturizm işlerini büyütmeye yardımcı 
olduk. Proje büyüdü ve halen 30'a yakın Rotaryen danış-
manlık yaparken, RETUS web sitesi ve sosyal medyada 
yardımcı oluyorlar. En önemlisi, bu kadınların ilişkiler ku-
rarak güçlenmelerini ve yaşamlarını değiştirilmelerini çev-
rimiçi olarak gerçekleştiriyoruz. Hatta ben Rosa adındaki 
bir kadına uluslararası bir konferans için hazırladığı su-
numda yardımcı oldum. Costa Rika'lı kadınlar ile olan an-
gajmanımız bazen bizzat orada bulunmamızı gerektirse 
de, değişim gerektiren en büyük etki birey olarak orada ol-
madan gerçekleşti. — Liza Larson, E-Kulüp Engage ve Pla-
no East Rotary Kulübü Texas. 

COVID-19 başladığında kulübümün başkanı idim ve 
bir çok üyemizin Zoom imkanı yoktu. Pandemi sırasın-
daki ilk Zoom toplantısına 53 üyemizden sadece 10 tane-
si katıldı. Dışarıya açılıp dünyadan konuşmacı konuklar 
bulmanın üyelerimizin katılımını arttıracağını düşün-
düm. Bir çok Rotary Lideri, Rotary Barış Bursiyeri ve 
hatta Başkan Holger Knaack sanal olarak katıldılar ve 
kulübümüzde konuşma yaptılar. Toplantılara katılım 
yükselirken, yemek almadığımızdan maliyetlerimiz de 
düştü. Şehir dışında çalışna bazı üyelerimiz de tekrar 
toplantılarımıza katılmaya başladı. Çevrimiçi toplantı-
larımızı MyRotary'de kayıt altına almak, tüm dünyanın 
çeşitli bölgelerinden temasları arttırdı ve Holger Knaa-
ck'ın konuştuğu toplantıya 300 kişi katıldı. Üyeler ve mi-
safirler projelerimize katkı yaptıkları için fon birikimi-
miz de arttı. Herkes için esnek olmak amacıyla şimdi 
hibrid üyelik teklif etmeye başladık. Benim için 2020, 
yeni dostluklar oluşturmanın yanı sıra en iyi Rotary yı-
lım oldu  — Blessing Michael, Rotary Club of Port Har-
court North, Nijerya

Bu hikayeler Rotary için önümüzdeki yıllarda iyimser 
olmak için sebep teşkil etmeli. Sadece yaşamaya çalışmı-
yoruz, aynı zamanda güçleniyoruz. Organizasyonumu-
zun ne kadar dirençli olduğunu keşfediyoruz.  Pandemi 
döneminde bile, Rotary'nin büyüdüğünü, fırsatlar yarat-
tığını, üyeler ve hizmet ettiğimiz toplumu nasıl angaje 
ettiğini bizzat görüyoruz. 

Ratzebourg'daki evimizden sizlere Suzanne ve ben yı-
lın bu döneminde en sıcak selamlarımızı gönderiyoruz. 
2021'in getireceği güzel şeyleri de sabırsızlıkla bekliyoruz. Blessing Michael  

Port Harcourt North, 
Rotary Kulübü, NijeryaHOLGER KNAACK

Uluslararası Rotary Başkanı



ROTARY'NİN HEDEFİ
Rotary'nin hedefi, değerli teşebbüslerin 
temeli sayılan "hizmet ideali"ni teşvik 
etmek ve özellikle:

İlk olarak Tanışıklığın, bir hizmet fırsatı 
olarak geliştirilmesi;

İkinci olarak İş ve meslek hayatında 
ahlak standartlarının teşviki, bütün 
yararlı mesleklerin değerlerinin 
tanınması ve takdir edilmesi ve her 
Rotaryenin kendi iş ve mesleğini 
topluma bir hizmet fırsatı sayarak 
yüceltilmesi;

Üçüncü olarak Her Rotaryenin "hizmet 
ideali"ni kişisel yaşamında, iş ve 
meslek hayatında ve toplum hayatında 
uygulaması;

Dördüncü olarak Hizmet idealinde 
birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında 
dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak 
suretiyle uluslararası anlayışın, iyi 
niyetin ve barışın geliştirilmesi.

DÖRTLÜ ÖZDENETİM
Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve 
yaptıklarımız:

1. Gerçeğe uygun mu?
2. İlgililerin tümü için adil mi?
3. İyi niyet ve daha iyi dostluklar 

sağlayacak mı?
4. İlgililerin tümü için yararlı mı?

ROTARYENLERİN DAVRANIŞ KODU
Aşağıdaki davranış kodu, Rotaryenlerce 
kullanılmak için kabul edilmiştir:

Bir Rotaryen olarak ben,

1. Kişisel ve iş hayatımda tutarlılık 
ve yüksek etik standartlara uygun 
davranmak,

2. Başkalarına adil davranmak ve onlara 
ve mesleklerine saygı göstermek,

3. Profesyonel yeteneklerimi kullanarak: 
gençlere mentorluk yapmak, özel 
ihtiyacı olanlara yardım etmek, 
toplumda ve dünyada insanların 
yaşam kalitesini yükseltmek,

4. Rotary ve Rotaryenlerin aleyhine 
olan davranışlardan kaçınmak,

5. Rotary toplantılarında, faaliyetlerinde 
ve aktivitelerinde tacizden uzak bir 
ortamı korumak, her türlü tacizi rapor 
etmek ve bunu rapor eden kişiilere 
misilleme yapılmamasını temin için 
yardımcı olmak.

KENDİNDEN ÖNCE 
HİZMET

Sisli bir Noel akşamı, Viktorya dönemi 
Londra'sında yaşlı bir hasis, masasının 
başında oturmaktadır.  

Bitkin ve hayal kırıklığına uğramış Ebe-
nezer Scrooge için sadece tek çıkar vardı. 
Yeğeninin Noel yemeğine davetini kabul 
etmemiş, fakir ve yoksullara yardım etmek 
istememiş ve memuru Bob Cratchit'e Noel 
için bile istemeyerek izin vermişti.

Eve geldiğinde acaip şeyler olmaya baş-
ladı. Vefat etmiş olan iş ortağı Jacob Marley, 
bir zincire bağlı hayalet olarak gözükmüş ve 
Scrooge'a sadece kendi çıkarını düşünmek-
ten vazgeçmesini, yoksa sonunun kendi gibi 
olacağını söylemişti.

Charles Dickens'ın klasik romanındaki 
sert bir içedönüklükten, cömert bir insana 
dönüşümü anlatan hikayesinin Noel Şar-
kısının  temeli budur. Bu bana göre hangi 
inanç ve zamanda olursa olsun, çok anlamlı 
dersler sunmaktadır.

Çok sevdiğim bölümlerden birinde, bir 
ruh sihirli bir şekilde Scrooge'u Cratchit'le-
rin evine götürür. Orada memurunu farklı 
bir bakış açısından görür ve mütevazi ama 
kalben dolu bir yortu günü toplantısına 
şahit olur. O noktada Scrooge, dostluk, aile 
ve minnettarlığın muhasebe gibi kaydedi-
lemeyeceğini anlar. Hikayenin sonunda 
Scrooge en önemli dersi öğrenmiştir: yaşa-
dığın sürece, insanlığa hizmet etmek için 
hiç bir zaman geç değildir.  

İnsaniyet bizim işimizdir
VAKIF BAŞKANI'NIN MESAJI

K.R. RAVİNDRAN
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı

Yılın sonundaki bayramlarımızın 
zamanı geldi. Verme ve paylaşma zamanı-
dır bu ama sadece sevdiklerimizle sınırlı 
değildir. Aynı zamanda hiç karşılaşmadığı-
mız ve hiç bir zaman için görmeyeceğimiz, 
bizler gibi şanslı olmayan ve bir yardım 
eline ihtiyacı olanlar içindir. Scrooge'un 
bir noel akşamı anlamış olduğu "vermenin 
sırrı", tam da Rotary Vakfının 365 gün yap-
tığı şeydir.

Vakfımız hem yardım yapmakta 
hem de sahada çalışmaktadır. Rotaryen-
ler sahada yetenek ve iş tecrübeleri ile 
gönüllü olarak sizler tarafından fonlanan 
bağışlara destek olurlar. Bu şekilde anne-
ler ve çocuklarını koruma, COVID-19'un 
şokundan kurtulmaya çalışan toplumlara 
yardım gibi, Rotary'nin en önemli çalışma-
ları gerçekleştirilir. 

Lütfen Rotary Vakfını bu cömertlik mev-
siminde hatırlayın. Unutmayın ki, Vakfa 
yapacağınız bağışlar, tüm odak alanla-
rındaki çalışmalarımızı büyütmektedir. 
Bu çalışmalar sadece bugün değil, ama 
bizler gittikten sonra ebedileşmiş olmakta-
dır. Bugün yapacağımız destekler ile Vakıf 
mucize hizmet çalışmalarını başkaları için 
yapmaya devam edecektir. Hepinize gönder-
miş olduğunuz bağışlar için teşekkür ederim.
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DÜNYAMIZ

Dünyadaki  Rotary Projeleri

Ekvator
Yaklaşık dört yıl önce, 7.8 şiddetinde 
bir depremin Ekvator sahilindeki 
toplumların bulunduğu bölgede 
yıkıcı etki yaratmasından sonra, Quito 
Occidente Rotary Kulübü, depremin 
merkezine yakın olan Don Juan balıkçı 
kasabasında yaşayanlara yardım etmeye 
devam ediyor. 2016 yılında, Quito'lu 
Rotaryenler, balıkçıların sürdürülebilir 
bir operasyona geçişlerini temin 
etmek için mobilize oldular ve diğer 
kulüpler ve sivil toplum örgütleriyle 
birleşerek inşa edilen bir balık işleme 
merkezinin inşaatına 24.000 dolarlık 
katkıda bulundular. 2020 Temmuz'una 
gelindiğinde, balıkçı toplumu COVID-19 
pandemisinin ekonomik etkilerini 
hissetmeye başladıklarında, kulüp 
üyeleri, orada yaşayan yaklaşık 300 
ailenin 80 tanesine, depremden sonra 
kurulmuş bir organizasyon olan Don 
Juan Artisan Balık Üretim Derneği ile 
müşterek çalışma ile gıda kitleri temin 
etti.

Amerika Birleşik Devletleri
Bir Wisconsin Rotary Kulübü, tamamen 
tabii bir metod kullanarak bakımını 
yaptığı bir belediye parkındaki 
istenmeyen otları ortadan kaldırıyor: 
Keçiler. Haziran ayında, Milwaukee 
şehrinin Kuzey banliyölerinde bulunan 
Mequon-Thiensville Sunrise Rotary 
Kulübü, 40 tane keçiyi parka götürdü 
ve çevre dostu olan bu temizliği yaptı. 
Bir üreticiden kiralanmış olan keçiler, 
geyik dikeni, kurtkulağı gibi otları, 
Rotaryenlerin erişmekte zorlandığı 
alanlarda temizliği yaparken, yılda iki 
kez yapılan bu temizliğe 100'den fazla 
gönüllü de katıldı.

“Özellikle geyikdikenini normal 
yollardan toplasaydık, bu kadar büyük 
bir etki oluşturamazdık"  diyen kulüp 
üyesi Connie Pukaite, "Rotaryenler 
keçilerin padoklarındaki elektrik çitleri 
kurdular, vardiya ile çalışarak keçileri 
gözlemlediler ve su verdiler, ve günde 
iki kez çitleri kontrol ettiler. Bir çok 
arazi sahibi yerel kişi de konu ile ilgili 
bilgi almak için başvurdu. Başvuranlar 
arasında kendi arazileri üzerindeki geyik 
dikenlerinden kurtulmak isteyen bir 
Belediye de yer aldı.

EKVATOR'UN
2017  YILI BALIK 

İHRACATI  4.7
MİLYAR$   
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5.6 
MİLYON  
MALAWİLİ'NİN TEMİZ SUYA 
ERİŞİMİ YOK

Moldovya ve Romanya
Rotaraktörlerin başlattığı bir proje 
olan "Mutluluk Kupası"nda kulüp 
üyeleri çay, sıcak şarap ve mevsimin 
diğer içeceklerini iki ülkede sınırları 
olan 2241. bölgenin noel pazarlarında 
yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir 
dağıtıyorlar. Moldova'nın Chişinau 
Rotary Kulübü üyesi Dan Zagnat, 
üyelerin sıcak içkileri üzerinde projenin 
ve bölgenin logosu olan bardaklarda 
sattıklarını belirtiyor: Ana hedef bardak 
satmak, içindeki içecekler ekstra, diğer 
bir deyimle isteyen bardağı boş olarak 
ya da dolu satın alabiliyor. 2020 yılı için 
pandemi nedeniyle aksama yaşanmış 

Moğolistan 
Ulanbator Peace Avenue Rotary Kulübü,
Ger İnovasyon Hub'ında kurulmuş olan 
bir kütüphane ile okur yazarlığı arttırmak 
için başlattığı "Haydi Okuyalım" girişimini 
genişletti. Lokal merkez, yaklaşık üçte 
birinin yaşları 18'in altında olan 6.000 
kişiye hizmet götürüyor. Haydi Okuyalım 
(Let's Read) programı, kütüphaneleri, 
engellilere göre hazırlanmış olanlar da 
dahil kitaplar ve okunacak malzeme 
ile dolduruyor. Resimli kitaplar, sesli 
kitaplar, Braille kitapları ve işaret 
dili kitapları bulunuyor. Kulüp üyesi 
Suvd Nergul, özel ihtiyaca hitap eden 
ekipmanlar da temin ettiklerini belirtiyor. 
Narlag Ulanbatur Rotary Kulübünün 
girişiminden esinlenen aktivite, hem 
ülkede hem de yurt dışında işbirliğinin 
gücünü gösteriyor. Haydi Okuyalım 
programı, aileler, öğretmenler ve 
kütüphaneciler için eğitim oturumları 
da kapsayan bir aktivite olarak dikkat 
çekerken, Moğolistan'daki bir çok 
Rotaryen, Rotary Kulübü ve sponsorların 
yanı sıra, Hong Kong, Japonya ve 
ABD'deki Rotaryenlerden gelen destekler 
sayesinde sürdürülüyor.                                 

 — BRAD WEBBER

Malawi
Lilongwe Rotary Kulübü üyeleri, Rotary 
toplantısında öğle yemeği yemeyerek, 
elde kalan para ile Chiweza kasabasında 
iki adet su kiosku kurulmasını temin 
ettiler. Üyelerin bir çoğu, yemeğin 
maliyetinin çok üzerinde ilave katkıda 
da bulundular. Kulüp üyesi Norah 
Chavula Chirwa'nın açıklamalarına 
göre, Rotaryenler yapı için 2.400 dolar 
topladılar. Bunlardan birincisi 6.500 
talebenin bulunduğu Chimwala 
İlköğretim Okuluna su temin etmek, 
ikincisi ise kasabaya su getirmek için 
harcandı. Rotary suyu getirinceye kadar, 
okuldaki talebelerin içilebilir suya ve 
kullanma amaçlı sıya erişimleri yoktu. 
Kasabada oturanlar için temin edilen 
sudan gelen ücret, okuldaki çeşmelerden 
akan suyun sübvansiyone edilmesi için 
kullanılacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında her 

bulunuyor. Proje kanalıyla, Romanya'nın 
Sibiu Rotaract Kulübü 7.000 dolar 
fon yaratarak bir hastane için gerekli 
kardiyo ekipmanını temin etti. Cluj-
Napoca, Romanya (Cluj-Napoca, Cluj 
Napoka Cetatuie, Cluj-Napoca SAMSV 
ve Visio Cluj-Napoca) dört Rotaract 
kulübü 6.000 dolar fon yaratarak 
şehirlerindeki Dominic Stanca Kadın 
Doğum ve Jinekoloji kliniğinde yeni 
bir ayakta tedavi merkezi departmanı 
kurdular.

iki sistem de çalışmaktaydı ve gerek ergen, 
gerekse de çocukların yaşamlarını değiştiren 
farklılık yaratmıştı. Daha önce su, belli bir 
uzaklıktaki açılmış olan kuyulardan sıraya 
girerek temin ediliyordu.

14 KULÜP
2019 YILINDA

MUTLULUK KUPASI  FON 
YARIŞINA KATILDI



2020-21 
PRESIDENTIAL 
CONFERENCE 

SERIES

Save the Dates!
15-16 January — Rotaract Brasil MDIO (Brazil)
22-24 January — District 9141 (Nigeria) 
14-16 May — Ascension Rotaract MDIO (USA)
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Marka'nın Yardımı 
Tommie Buscemi'ye göre, Rotary'nin tanıtımı istikrarlı mesajlar

gerektiriyor ve bu da sanat ile başlamakta

DÖRT SORU

KULÜPLERİMİZ

Rotary markası, çarkı ve kendinden önce 
hizmet sloganı ile, "markalaşma" hareketi 
başlamadan çok önce bir çok kişi tarafın-
dan biliniyordu. Bugün teknoloji, kimlikleri 
oluşturmak ve sürdürebilmek için bir çok 
fırsatlar ve meydan okumalar sunuyor. Bu 
nedenle tüm dünyadaki Rotary Kulüpleri 
için Rotary markasını istikrarlı mesajlarla 
korumak ve tanıtımını yapmak her zaman-
kinden fazla önem arz etmekte. 

Tommie Buscemi ve eşi Charlie, Texas 
5890. Bölge Halkla İlişkiler Komitesi eş baş-
kanları. Kingwood Rotary Kulübü kurucu 
üyesi Tommie Buscemi, evine yakın böl-
gede Rotary tanıtımında çok başarılı oldu. 
Kızı Jenna Interact'ı başlattı, Rotaract'tan 
mezun oldu ve şimdi Houston Energy Corri-
dor Rotary Kulübünün başkanlığını yapıyor.  
 

Markalaştırma nedir?  
Marka anında sizin bir organizasyon 
olarak kim olduğunuzu iletir. Bir logo ile 

başlar ama onun çok ötesine gider. Rotary 
markası bizim ne olduğumuzun mesajıdır 
— bilgimiz, topluma olan taahhüdümüz, 
sosyal sorunları çözmedeki uzmanlığımız 
gibi. Bizi yerel topluma tanıtan ve yerel ve 
küresel partnerlerimize bağlayan şeydir 
markamız. Onlar Rotary'nin markası 

nedeniyle bağlı olmak istemektedirler.  
 
Rotaryenlerin Rotary markasının değeri 

konusunda ne gibi bilgileri olmalı ?
Rotary markası en kıymetli varlı-
ğımızdır çünkü itibarımızı temsil 

etmektedir. Markamızı koruyabilmek için 
doğru Rotary logosunu tutarlı olarak kul-
lanmalıyız. Tüm Rotary Kulüpleri başka 
kulüplerin yaptıklarından fayda sağlarlar 
çünkü yapılan iyi iş birleşmiş bir Rotary 
markası altında gerçekleştirilmektedir. 
Marka, üyeliği arttırmakta, üyelik Vakfa 
bağışları arttırmakta Vakıf da Rotary'yi 
olan ilgiyi yaratan ve güçlendiren projeleri 
fonlamaktadır.

Rotaryenler markayı en etkin olarak nasıl 
kullanabilirler?
Her Rotary üyesi bir marka elçisidir — 
Rotary rozetimizden, Rotary giysimize, 

araçlarımızdaki tampon etiketine kadar. 
Kulüplere çevrimiçi "Rotary Brand Center"ı 
ziyaret etmelerini öneriyorum. İlk yapmanız 
gereken budur. Rotary kulüplerinin tümü 
için topluma kendilerini anlatmada yar-
dımcı olacak, profesyonelce tasarlanmış 
ve kişiye özel ayarlanabilen malzemeler 
içeren çok faydalı bir kaynaktır. Fotoğraf-
lar, afişler, videolar, powerpoint şablonları, 
sanal toplantılar için arka plan görüntüleri 
ve yayına uygun kamu hizmeti spotları 
bulabilirsiniz.

Markamızın bütünlüğünü korumak 
bizim sorumluluğumuzdur ve  bu Rotary 
logosunu tüm basılı malzemelerde, web 
sitelerinde ve sosyal medya platformla-
rında doğru kullanmakla başlar. Interact, 
Rotaract, Rotary Gençlik Değişim ve RYLA 
logolarının Rotary çarkını içermesini de çok 
beğeniyorum. Bu yaklaşım, Rotary'nin mar-
kalarının geçişini sağlayıp, genç liderlerle 
bağlanmamızı temin etmekte.
 
Marka ile ilgili olarak ne tür hatalar 

gördünüz? 
2013 yılında mirasımız olan logo son-
landırıldı ve yerine "master brand" 

(ana marka) geldi. Bazı Rotaryenlerin bun-
dan belki pek hoşlanmadığını ve Yönetim 
Kurulunun bunu empoze ettiğini düşün-
düklerini söylemek lazım. Ama konu ku-
lüplere sorulmuştu ve sonuçta logo böylece 
ortaya çıktı. Bazı kulüpler hâla eski logoyu 
kullanarak Rotary'nin kimliğini korudukla-
rını düşünüyorlar. Diğer bazı kulüpler logo-
yu sanat çizimleri, balıklar, palmiye ağaç-
ları, gün batışı gibi çizimlerle süslüyorlar. 
Bunları yaratıcı olmak ve kulüplerinin kim-
liğini öne çıkarmak için yaptıklarına inanı-
yorum. Ama bu toplum için yanıltıcı oluyor. 
Kullandıkları çizimi muhafaza edebilirler 
ama üzerinde hiç bir oynama yapılmama-
sı gereken logodan ayrı bir yere koymaları 
doğru olacaktır. Yedi yıldan fazla bir süredir 
yeni markamız var ve kulüp ve bölgelerin 
uyumu için bu yeterli bir zaman. Rotary 
logosunu doğru kullanmak tüm dünyadaki 
Rotary Kulüp ve Bölgelerini birleştirmekte-
dir.  
                        — paul engleman

“Rotary markası bizim ne 
olduğumuzun mesajıdır 
—bilgimiz, topluma olan 

taahhüdümüz, sosyal 
sorunları çözmedeki 
uzmanlığımız gibi.”

2

rotary.org/brandcenter linkinden Rotary 
Brand Center'ı ziyaret edin.  
. 

İllüstrasyon: Viktor Miller Gausa

3

4

1
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YEREL BIR YEMEK 
BANKASIYLA ÇALIŞIN
Yerel gıda bankasının görevlileri kampan-
yanızın başarılı olması için gerekli tecrübe 
ve uzmanlığa sahiptirler. Toplumda kimin 
neye ihtiyacı olduğunu bilirler ve daha önce 
de bu işi yaptıklarından neyin işleyip neyin 
işlemeyeceğini bilirler.
Ayrıca şu yardımları da yapabilirler:

 Lojistik yardımı. 33. Zon Halkla İlişkiler 
Koordinatörü Johnny Moore, para, gıda ve 
işgücünü verdikten sonra yer seçimi, prog-
ramlama ve tanıtımını sağladı, 

 Fonların daha iyi kullanılmasını. Alım 
gücü nedeniyle daha fazla gıda alabilirler.

 Gıdanın dağıtımının koordinasyonu . 
En çok ihtiyaç duyulan yere ulaşırlar.

KULÜPLERİMİZ

Baş bahçıvan Alex Portelli 
gönüllü olarak çalıştığı Kuzey 
Carolina'da Marion kasabasında 
ilk öğretim okulunda öğle yeme-
ğini yerken, kafeterya'da iki kardeş 
öğrenci yanına oturdu. Marion 
Rotary Kulübü Başkanı Portelli, 
çocuklardan birinin yemeğini çıka-
rıp yemeğe başladığını gördü. Diğer 
kardeşe, senin yemeğin nerede diye 
sorunca aldığı cevap "Bugün benim 
yemek yeme günüm değil" oldu. 
İşte bu tür kişisel olaylar bizleri 
bazı konuların içine çekiyor. Por-
telli halen bulunduğu bölgenin 
yerel gıda danışma konseyi baş-
kanı ve Rotary 33-34 zonları "Açlığa 
Meydan Okuma" girişiminin aktif 
katılımcısı.

Bir çok yerde Rotaryenler 
insanlara, özellikle de çocuklu aile-
lere yardım edip ihtiyaç duydukları 
gıdayı temin etmek için kampan-
yalar düzenliyorlar. Korona virüs 
pandemisi sonucu okulların 
gıda programları ve insanların iş 
durumlarının etkilenmesi nede-
niyle bu konuda ihtiyaç ciddi olarak 
büyüyor. Birleşmiş Milletler Guda 
ve Tarım Organizasyonuna göre, 
COVID-19 pandemisi bu yıl dün-
yada 132 milyon kişinin daha az 
beslenenler kategorisine girebile-
ceğini belirtiyor.

Siz de toplumunuzda bir gıda 
kampanyası mı yapmak istiyor-
sunuz? Başarılı olabilmeniz için 
sizlere bazı fikirler ve ipuçları 
veriyoruz.   

               — maureen vaught

İhtiyacı  
gidermek
Başarılı gıda kampanyası 
nasıl organize edilir?

EL KITABI

İlüstrasyon:  James Graham

Hizmet için kampanya
Kulübünüz kendi başına bir gıda yardımı kampanyası yapabilir 
veya yerel bir partner ya da gıda bankası ile çalışabilir. 
Aşağıdaki adımları takip etmek size yardımcı olabilir.

SANAL KAMPANYALAR
Pandemi döneminde kişilerin katıldığı bir 
kampanyaya alternatif arıyorsanız, kulübü-
nüzün ya da yerel bir gıda bankasının web 
sitesinde bir sayfa açıp finansal bağışları top-
layın, grubunuzun ilerlemesini takip edin ve 
destekçilerinizle güncellemeleri paylaşın.

1. Adım  
DESTEKLEMEK İÇİN BİR 
GRUP SEÇİN
Kime yardım edeceğinizi bilemiyorsanız,  
yerel bir gıda bankası ya da fırıncı ile temas 
edin. Bazı yerlerde gıda bankası olmayabilir 
ama Rotary daha büyük gıda bankaları ile 
teması gerçekleştirebilir. İhtiyacı karşılaya-
cak bir grupla çalışın.

2. Adım  
LOJİSTİK PLAN YAPIN
Bir komite kurup kampanyayı ne zaman, 
nerede ve nasıl yapacağınızı belirleyin. Üye-
lerin önerilerini alın ve onların bağlantıları 
ve uzmanlıklarından faydalanın. 

2018'den Nisan 2920'ye kadar 18 yaş altında çocukları olan 
ailelerde yiyecek temini güvensizliği artış oranı 130%       
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4. Adım  
KAMPANYANIZI TANITIN
Arizona'nın Prescott-Frontier Rotary Kulübü , 
Mayıs ayındaki gıda kampanyasında 1.5 ton 
gıda toplamalarını başarı olarak ilan etti. .

Amerikalı, 2018 yılından beri az veya çok 
az gıda güvenliği sorunu yaşıyor.37.2milyon

NE VEREBİLİRSİNİZ
Gıda Bankalarının istedikleri bazı şeyler:

 Fıstık ezmesi
 Konserve çorba
 Konserve meyve
 Konserve sebzeler
 Konserve balık
 Konserve fasulye
 Hamur (tercihen tam tahıl )
 Pirinç (tercihen kahverengi)

NE VERMEMELİSİNİZ
Buzdolabınız muz ekmeği ile dolu olabilir.
Ama gıda bankası bunları istemez:

 Soğuk tutulacak gıdalar
 Günü geçmiş gıdalar
 Artıklar
 Pişmiş gıdalar

Kaynak: Feeding America

5. Adım  
BAŞARINIZI TAKİP EDİN
Sorumluluğu hedef belirlemek ve gelişmeleri 
takip edip tanıtan, kulübünüzden ya da böl-
geden bir kişiyi "gıda şampiyonu" ilan etmeyi 
düşünün. Ayrıca gönüllü çalışma saati ve kat-
kıları da Rotary Club Central'da kaydetmeyi 
unutmayın.

3. Adım  
HEDEF BELİRLEYİN
Bunu ölçülebilir yapın: kaç kilo 
gıda toplandığı, kaç kişiye yemek 
verildiği ve toplanan para miktarı 
gibi. Etkinizi arttırabilecek olan başka 
organizasyonlardaki fırsatları da 
kollayın.

6. Adım  
BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR EDİN
Her katkıda bulunana bireysel olarak teşekkür 
edemeseniz bile, web sitenizde ve sosyal medyada 
resimleri kullanarak minnetinizi gösterin.



SEPSİS Nasıl bir hastalıktır , COVID-19 ile ilgisi 
nedir?

COVİT hastalarında ölüme giden 
yol SEPSİS den geçmektedir.  Bu hasta-
lık önce üst solunum yolu enfeksiyonu 
olarak vücutta görülmekte ve daha sonra 
akciğer enfeksiyonu olarak karşımıza çık-
maktadır. Bu süreçte vücudun bağışıklık 
sistemi virüsü yok etmekte başarılı olur 
ve virüsü yenerse hastalığı atlatıyoruz. 
Fakat bağışıklık sistemi zayıf ise, virüsü 
yok etmek için yetersiz ve başarısız kalı-
yor ise, virüs vücudumuzu işgal ediyor ve 
sonunda bizi yok ediyor. Tabi bu süreçte 
kaç virüs aldığımız (virüs yükü)’de önemli 
bir belirleyici oluyor. Virüs almamak veya 
alınan virüs yükünün azaltılması için 
maske, mesafe, hijyen ve kalabalık akti-
vitelere katılmamak büyük önem taşıyor. 
Bazen genetik yapımız nedeniyle bağışık-
lık sistemimiz covid’in de dahil olduğu 
enfeksiyonlara beklenenden daha abar-
tılı/kontrolsüz yanıt verebiliyor (orantısız 
güç kullanımı). Bu düzensiz bağışıklık 
yanıtı virüsü yok etmek için oluşturulma-
sına karşın çok kontrolsüz olması nedeni 
ile vücudun kendi organlarında da hasar 
oluşmasına neden oluyor. Enfeksiyonların 
tetiklediği düzensiz bağışıklık yanıtının 
ortaya çıkardığı ani gelişen organ fonksi-
yon bozuklukları tablosu ise SEPSİS olarak 
adlandırılıyor. 

Dolayısı ile COVID hastalarında ölüme 
giden yol genellikle SEPSİS gelişimi ile 
oluyor. 

COVİD‘ den önce Dünya’da her yıl 50 
milyon SEPSİS Hastasından 11 milyonu 
hayatını kaybediyordu. Covid sonrası 
bunun çok daha yüksek olacağı şimdiden 
ortaya çıkmış bulunmaktadır.

COVİT 19’un tedavisi var mı?
Birçok farklı tedavi yöntemleri üze-

rinde araştırmalar devam etmesine karşın, 
etkinliği kanıtlanmış ve yaygın uygu-
lanması mümkün olabilecek bir tedavi 
yöntemi henüz mevcut değildir. Bu konuda 
özellikle medya ve sosyal medyada dolaşan 
bazı haberler ise ya erken dönem deneysel 
çalışmaların gereksiz spekülasyonu veya 

bazı kötü niyetli/çıkar peşindeki kişilerin 
açıklamalarından kaynaklanmaktadır. 
Corana virüse (SARS-CoV-2) karşı şu anda 
kullanılmakta olan ilaçların etkinliği ile 
alakalı kesin kanıtlar da maalesef yoktur. 
Şu anda uygulanan tedaviler sadece destek 
sağlayan, ya da COVID ortamında gelişen 
komplikasyonların önlenmesi/tedavisine 
yönelik tedavilerdir.

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün 
(NIH) COVID-19’un tedavisi ile ilgili olarak 
3 Aralık 2020’de güncellediği tedavi 
şeması tabloda görüldüğü gibidir: (Bakı-
nız - 15. sayfadaki tablo)

  Değişik safhalarda önerilen remde-
sivir’in etkinliği konusundaki kanıtlar da 
maalesef oldukça zayıftır. Sonuç olarak 
sadece hastalığın ileri safhasında uygu-
lanan deksometazon dışında etkinliği 
kanıtlanmış bir tedavi bulunmamaktadır.

 
 COVİT 19 ‘da aşı hastalığı sona erdirme yolu 
mudur? 

Aşı, şu anda bireylerin en az 6 ay süre 
ile hastalanmasını önlemek (muhtemelen 
daha uzun süre), hastalansa bile hastalı-
ğın hafif geçmesi için mevcut tek yöntem 
olarak görülmektedir. Böylelikle hastalığın 
yayılma hızı yavaşlatılabilir ve sağlık sis-
teminin tıkanıklığının önü alınmış olur.  
Son verilere göre herkesin bu aşılara kısa 
sürede ulaşma şansı bulunmamaktadır. 
Çünkü güvenlik ve etkinliği kanıtlanmış 
aşıları üreten firmaların aşı üretim kapa-
siteleri bellidir ve üretimlerinin hemen 
tamamı satılmış durumdadır. Bu aşılar 
genellikle üretici firmalar ile devletler 
arasında yapılan anlaşmalarla satılmakta-
dır. Dünya nüfusunun %14’ünü oluşturan 
zengin ülkeler 2021 yılı sonuna kadar üre-
tilecek aşıların %53’ünü satın almak üzere 
anlaşma yapmış durumdadır. Bazı ülke-
ler nüfuslarını birden fazla kez aşılayacak 
miktarda aşı anlaşması yapmışlardır. 
Ülkemiz’in kesinleşmiş aşı siparişleri ise 
şu anda 50 milyon doz Sinovac ve 4.5 
milyon doz Biontech olmak üzere toplam 

COVID-19 ile SEPSİS arasındaki ilişki üzerine söyleşi
Prof.Dr Necmettin Ünal 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Rotary 2430.Bölge Kızılay Rotary Klb. Üyesi ve Bölge SEPSİS Kom. Bşk.

GDG Ali Gökben
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Rotary 2430. Bölge Kızılay  Rotary Kulübü üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal ve eşi Raziye. 
Prof. Ünal, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Ana Bilim 

Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.



27.5 milyon kişiyi  
aşılayacak seviye-
dedir. Diğer taraftan 
salgının önlenebil-
mesi ve hastalığın 
ortadan kaldırılabil-
mesi için toplumun 
yaklaşık %70‘inin 
aşılanarak sürü bağı-
şıklığının sağlanması 
gerekmektedir. Aksi 
takdirde aşılananla-
rın korunma süreci 
bittiğinde toplumda 
devam eden has-
talığın aşı ile belli 
bir süre korunmuş 
olan kişilere yeni-
den bulaşması söz 
konusu olacaktır. 

Aşının istenmeyen yan 
etkileri var mı?

Her ilacın isten-
meyen yan etkileri 
olduğu gibi, bu aşı-
ların da istenmeyen 
yan etkileri mev-
cuttur. Ancak bu 
yan etkilerin şiddet 
ve sıklığı ile, yani 
zarar olasılığı ile aşı 
olmamanın yara-
tacağ ı r isk ler in 
kıyaslanması şarttır. 
Yan etkilerin şiddet 
ve sıklığı, dolayısı 
ise aşının güvenir-
liği özellikle faz 3 klinik araştırmalarda 
ortaya koyulur. Bu nedenle Faz 3 araştır-
malarında etkin ve güvenilir bulunan, 
kullanılacağı ülkelerin ilaç ajanslarından 
acil kullanım onayını alan hangi aşı olursa 
olsun bir an önce kullanmaya çalışmamız 
gerekmektedir. Mevcut durumumuzda 
ülkemiz için ısmarlanan toplam aşı sayısı 
göz önüne alındığında aşılar arasında 
kıyaslama yapma veya tercih yapma gibi 
bir olasılığımız bulunmamaktadır. Faz 3 
klinik araştırmalarda aşıların etkinlik-
leri de değerlendirilmektedir. Şu anda 
ülkemize alınması için anlaşması yapılan 
Biontech aşısının Faz 3 araştırmasının 
38.000 kişi üzerinde yapılan en son ara 
değerlendirilmesinde etkinlik düzeyi %95 
olarak tespit edilmiştir. Çin’den alınacak 
Sinovac aşısının güvenirlik ve etkinliği ise 

a) Çin’de toplam 743 kişi üzerinde 
gerçekleştirilen Faz 1-Faz 2 klinik araştır-
malara ve 

2) Ülkemizde 1.322 kişi üzerindeki 
sonuçları açıklanan Faz 3 klinik araş-
tırma sonuçlarına dayanmaktadır. Buna 

göre etkinliği %90 üzerinde bulunmuştur. 
Endonezya ve Brezilyadan gelen, detay-
ları tam olarak verilmeyen sonuçlar ise 
etkinliğinin %50'lere kadar düştüğünü 
göstermektedir. Tespit edilen yan etki-
lerinin ise basit ve/veya kabul edilebilir 
düzeyde nadir olduğu bildirilmiştir. Tüm 
aşılarda nadir de olsa alerjik reaksiyon 
oluşma riski mevcuttur.  Bu nedenle aşı 
olmadan önce alerjik bünyesi olanların bu 
özelliklerini aşı merkezlerindeki görevli-
lere mutlaka bildirmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan aşıların 6 aydan 
daha uzun süre korunma sağlayacağı 
düşünülmekle birlikte bunun ne kadar 
uzayabileceği ancak yaygın uygulama son-
rasında belli olacaktır. Aşıların uzun vadeli 
yan etkilerinin olması beklenmemekle 
birlikte yaygın uygulama sonrasındaki 
durum ayrıca değerlendirilecektir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de çok büyük olduğu düşünülmeyen aşı 
karşıtı bir kitlenin yanı sıra çok daha fazla 
sayıda aşı tereddüt’ü olanlar mevcuttur. 
İnternette 24 bin kişiden fazla katılım ile 

gerçekleşen bir anketde aşı yaptırmayaca-
ğını beyan edenler %56 seviyesindedir. Şu 
anda ülkemizin yapmış olduğu aşı anlaş-
maları aşı olacağını beyan edenlerin bile 
ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. 
Ancak süreç içinde aşı tereddüt’ü olanla-
rın sayısının azalacağı da düşünülebilir. 
Aşılamada belli bir seviyeye ulaştıktan 
sonra, şayet toplumun arzu edilen oranda 
aşılanması sağlanamaz ise aşı olmayan-
ların seyahat ve belli ortamlara girişlerine 
kısıtlamalar getirilebilir. 

Şu anda Dünya’da tüm ölümlerin %3’ü 
COVİD’dendir. Türkiye’de şu ana kadar 2 
milyondan fazla kişi hastalanmış ve 20 
binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir. 
PCR negatif ve belirti vermeyen hastalar 
da göz önüne alındığında toplumda en az 
500.000 aktif hastalıklı kişi olduğu tahmin 
edilmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine 
göre ikinci pik pik sırasında günlük vaka 
sayıları 30.000 üzerine çıkmıştır. Ancak 
son günlerde yeni vaka sayılarında azalma 
başlamıştır. 

❏❏❏
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Hastaneye Yatmayan Hafif ve 
  Orta şiddette hasta

Hastaneye Yatan ve 
  O2 gereksinimi olmayan hasta

Hastaneye Yatan HFO,NIMV 
gereksinimi olan hasta                                                                     

Hastaneye Yatan IMV 
gereksinimi olan hasta                                                                     

Hastaneye Yatan  ve 
O2  gereksinimi olan 

(HFO,NIMV,IMV,ECMO 
gerekmeyen) hasta 

ABD - NIH (Ulusal Sağlık Enstitüsü) COVID-19 TEDAVİ REHBERİ

 TEDAVİ YAPMAYIN

REMDESİVİR*

DEKSOMETAZON +   
REMDESİVİR*

DEKSOMETAZON +   
REMDESİVİR*

DEKSOMETAZON 

*Remdevisir ile ilgili kanıtlar güçlü ve yeterli olmadığından tabloda küçük punto ile yazılmıştır.



 

 
 

 

 

 

ROTARY’NİN 
GELECEĞİNİ
İNŞA 
EDİYORUZ
Harekete Geçenler için cüretkâr bir plan

Demografik ve sosyal değişimler yolunda gelişebilmek için
daha atak ve yeni fikir ve yüzlere daha açık olun  

Programları iyileştirmek ve insani ihtiyaçlarda kalıcı etki bırakmak için
verileri toplayın ve daha dikkatli bir şekilde kullanın  

Daha zengin, katılımcı ve erişilebilir tecrübeler sağlamak için
yeni teknolojileri kullanın ki ortaya çıkan liderler
birbirleriyle Rotary kanalıyla bağlansınlar
 

Bulunduğumuz noktadan, gitmek istediğimiz noktaya ulaşmak için ne 
yapmamız gerektiğini değerlendirdik. Eylem planımız hırslı ve erişilebilir. 

Planımızı oluşturmak için üyelik projeksiyonları, öne çıkan sosyal 
eğilimler verilerine baktık. Bizlerle Rotary’nin geleceği için ümitlerini
paylaşan, ve bunu yapmamız gerektiğini söyleyen Rotaryenler,
Rotaraktörler ve başkalarını dinledik. 

Rotary daha güçlü, daha etkin ve canlı bir gelecek için yeni bir yol 
çiziyor. Çalışmalarımızın merkezinde Eylem Planı bulunuyor: Yılları kapsayan 
bu stratejik yol haritası, bizlerin olmasını istediğimiz Rotary’yi ve dünyanın da 
olmasına ihtiyaç duyduğu Rotary’yi yaratmamıza yardımcı olacak. Eylem Planı,
kendi profesyonel yaşamlarımızda ve kariyerlerimizde oluşturduğumuz dikkate
değer yeteneklerimizi temel olarak kullanacak, ve bizlerin liderlik, kulüpler ve 
harekete geçenler küresel topluluğu olarak gücümüzü kullanacak.      



Eylem Planı’nın  
Dört Önceliği 

1. ÖNCELİK

YARATTIĞIMIZ  
 ETKİYİ

ARTTIRMAK

2. ÖNCELİK

ULAŞTIĞIMIZ  
 ALANI  

BÜYÜTMEK

3. ÖNCELİK
KATILIMCILIĞI 

ARTTIRMAK 

4. ÖNCELİK
UYUM 
YETKİNLİĞİMİZİ

 

GELİŞTİRMEK
 

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

 
Başlamak için rotary.org/actionplan linkini ziyaret edin.

Bizimle beraber harekete geçerek Rotary’nin geleceğini yaratmada yardımcı olun



Rotary, Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya tek bir amaç için getiriyor.: daha iyi şeyler 
yapabilmek. Toplumlarda kalıcı değişimler yaratmak üzere bir araya geliyoruz. Daha iyi şeyler 

yapabilmek için — Hayatlara Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için  Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HEP BERABER

HAREKETE GEÇENLER



SON YENİLİKLER İÇİN MY.ROTARY.ORG SİTESİNİ ZİYARET EDİN 

Geliştirilmiş Rotary tecrübeniz artık ortaya çıkıyor. Modern bir tasarım

ve hızlı ve kullanımı kolay arama fonksiyonlarının keyfini yaşayın.  

Kulübünüzün idari fonksiyonlarını kolayca yönetin. Mobil cihazınızdan

erişimi sağlayın. Anında temas kurmak için Rotaryenler ve 

Kulüpleri arayın. Kişisel profilinizi güncelleyerek hangi 

bilginin kimlerle paylaşıldığını kontrol edin. Tüm Bu 

iyileştirmeler    şimdi    çok    açık    ve     basit

bir platform Ile sizlerin hizmetinde.  

Yeni düzene hoşgeldiniz 

MY ROTARY.



Rotary'nin Ülkelerarası 
Komitelerinde çalışmanın açtığı 
yolda oluşturulan ilişkiler, 
yeni komitelerin kurulmasının 
yanı sıra kardeş kulüplerin de 
yolunu açıyor. GDB Meltem 
Onay bize bu tecrübesini 
anlatıyor. 

İnanıyorum ki, her biriniz çocuklu-
ğunuzda gökyüzündeki yıldızlara 
bakarak, dünyanın, evrenin ne kadar 

büyük ve gizemli olduğunu düşünmüşsü-
nüzdür. Ben de, çocukluğumdan bu yana 
"yıldızlara" bakarken, kendimi bir nokta 
olarak konumlayıp, acaba etrafımda 
kimler var diye düşünenlerden oldum. Bu 
bakış açım, doğaldır ki, gerçek hayatta 
yani yaşadığımız dünyada da böyle gelişti. 
Benim gibi düşünenleri bulmaya çalıştım. 
Aynı hislere sahip olan dostlar bulmaya 
çalıştım. Bu dostluklar beni geliştirdi ve 
zenginleştirdi. Bu dünyada tek olmadı-
ğımı ve yapmak istediğim bütün hayal ve 
hedeflerimi, yine bu kişiler ile yapmaya 
çalışarak, çarpan etkisi çok daha büyük 
olabilecek işler ve projeler yaptım. 

İnandığım tek bir konu vardı, o da tek 
başına asla hiçbir konuda yeterli olama-
yacağım düşüncesiydi. Beni tamamlayan 
hatta tanımlayan gruplar içinde olmaya 
çalıştım. Sizler de bilirsiniz, insanlar 
neden gruplara girerler? Bir kimlik altında 
bulunmak, neler kazandırır? Çok doğaldır 
ki, insanlar bir yere "ait olmayı" isterler… 
Bir derneğin üyesi olmak, bir kurumun 
üyesi olmak güzel bir duygu yarattırır 
insana. O derneğin, kurumun misyon ve 
hedefleri, onu heyecanlandırır ve daha 
üretken hale getirir. Çünkü burada bir çaba 
vardır. Farklı düşünceler için gelenler bile 
olsa, seni aynı noktaya yönlendiren kural-
lar vardır. Bu kurallar ve inançlar eğer 
senin dünya görüşünle de uyuşuyorsa, işte 
o zaman yaşamın ve yaptıkların da anlam 
kazanır. Gülümsersiniz ve  iyi ki burdayım 
dersiniz. Var olmanın tutkusunu yaşarsın 
kalbin ve bedeninin tüm derinliklerinde..

 
Bu yazıyı yazarken, kendi içime ve 

dünyama döndüm birden. Ben kendimi 

nerede iyi hissediyorum acaba diye? 
Hangi dernek, hangi kurum benim dünya 
görüşüm ile uyuşuyor? Neden burada 
bulunmaktan hoşlanıyorum? Neden gök-
yüzündeki yıldızlara bakarken duyduğum 
hisleri burada birlikte olduğum kişiler ile 
yaşıyorum. 

Çok fazla derneğe üye olmadım hiç, 
bunun nedenini bilmiyorum ama bildiğim 
tek bir yer var o da Rotary, ve beni mutlu 
kılan Rotaryen dostlarım. 

Bundan yıllar önce, birisi bana, 
"Meltem, dünyada farklı ülkelerden dostların 
olacak ve sen onlarla dostluklar kuracaksın" 
deseydi, her halde inanmazdım. Aradan 

geçen zaman içinde bakıyorum ki, 
meğerse bu çok kolaymış ve ne de güzel 
bir duyguymuş. 

Bundan yaklaşık beş yıl önce, Geçmiş 
Dönem Guvernörümüz Esat Kardıçalı ile 
Alsancak’ta bir kafe de oturduk, onun 
bir önerisini konuşuyorduk. Esat Guver-
nörüm, üç ülkenin ICC (Inter- Country 
Committee) sorumlusu olmamı istiyordu: 
Fas, Tunus, Cezayir.

Bu üç ülke ilk bakışta sevimli ülkeler 
olarak gözüküyor olsa da, ne diline hakim 
olduğum ülkelerdi, ne de tanıdığım kişi-
lerin bulunduğu ülkelerdi. Daha kötüsü, 
zaten hiçbir ülkede tanıdığım Rotaryen 

Evrende, tek başına olmak!
GDB - Meltem Onay
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dostum yoktu ki, buralarda olsundu. 
Teklifi kabul edip, evime giderken kendi 
kendime kızdım. Ben ne yapacaktım 
şimdi, kimden destek alacaktım? 

Eve geldiğimde, kara kara düşü-
nürken, sık sık baktığım facebook’uma 
girdim ve burada bulunan Rotary Kulüp-
lerini araştırmaya başladım. Önüme ilk 
Tunus’tan birisi geldi. Mohamed Gham-
mam. Cesaretle ona bir merhaba mesajı 
yazdım. Yazdığım mesajdan onbeş yirmi 
dakika sonra, birden gelen yanıtı gördüm. 
O kadar içten ve samimi bir dille yazılmıştı 
ki, şaşırdım. 

Ve Tunus, Sidi Bau Said Rotary Kulüp 
dostluğum böyle birden başlamış oldu. 
Sevgili Mohamed, iki kulüp üyesi ile İzmir’e 
geldi, bizim evimizde kaldı. Hani insanın 
"etekleri zil çalar ya", ilk defa bu duygu-
ları yaşamaya başlamıştım. Rotary’de 
çok genel bir ilke olduğunu Mohamed’den 
öğrendim. Aynı bizim ülkemizde yaşa-
nanlar gibi, dünyada da bir Rotary zinciri 
varmış meğerse..  Mohamed’e, Cezayir ve 
Fas’ta dostları olup olmadığını sordum. 
Hemen bana isimlerini verdi. Artık cesa-
retim artmıştı. Cezayir’den Abderrahman, 
Fas’tan Saadia ve Fatima, her gün sabahle-
yin kalktığımda, whatsapp’dan günaydın 
dediğim dostlarım oluvermişlerdi. 

Bu arada oldukça ilginç bir durumdur 
ki, Rotary Zinciri’nin de bir de facebook 
zinciri var. Bir gün bana Mısır’dan Tarek  
Halwagy, bir merhaba mesajı gönderdi. 
Hiç aklımda yokken, birlikte Mısır-Tür-
kiye ICC protokolünü imzaladık onunla. 
Artık elimde bir bavul, kapı kapı ülkelere 
gidiyor, anlaşmalar yapıyor, ve gelenleri 

evimde ağırlıyordum. Dünya dostluğunun, 
Rotary aracılığı ile ne kadar muhteşem 
olduğunu keşfediyordum. 

Bir gün yine, Nepal Arghakhanchi 
Kulübünden Gopal  Prasad Panthi isimli 
bir Rotaryen dostum, facebook’dan bana 
bir merhaba mesajı yazdı. Tam iki yıl 
boyunca onunla Yazıştık. Sonunda Gopal, 
biz hep yazışıyoruz neden "kardeş kulüp" 
olmuyoruz dedi. Doğru hiç düşünme-
miştim, Nepal’den bir dostluk, hayatıma 
bambaşka bir ufuk açacaktı. Açtı da…

Geçen hafta Pazar günü olağan üstü bir 
kardeş kulüp anlaşması imzaladık dünya 
dostlarım ile. Toplantımıza, geçen yıl yine 

facebook’dan tanıştığım ve yakın zamanda 
kardeş kulüp anlaşması yapacağımız 
Pakistan’dan Lahore Metropolitan  Rotary 
Kulubünden Saleem Ahmad Khan, Mısırlı 
dostum Tarek Halwaygy, Cezayir kulübün-
den Abderrahman, ve kulüp arkadaşları ile 
hep birlikte imza törenini gerçekleştirdik. 
Şimdi daha net söyleyebilirim ki, evrende 
yalnız değiliz. Ve bizleri buluşturan da 
ROTARY. Bir kulübe üye olmanın, kendini 
ait hissetmenin, uluslararası dünyada ne 
kadar önemli olduğunu bir adım mesafe 
kadar uzaktaki dostlar ile yaşamak gerçek-
ten harika bir duyguymuş. 

Teşekkürler Rotary… Bu dünyayı bana 
sunduğun için..       

❏❏❏
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Rotary'deki bazı düzenlemelere paralel 
olarak,  kulüplerimizin ana tüzükleri ve 
iç tüzüklerine ilişkin bazı maddelerin 
değişikliğe uğraması hakkında 
çalışmalar yapmış olan 2430. Bölge 
Hukuk ve Tüzük Komitesi Başkanı Anıl 
Uysal'ın Guvernör Mektubu Sinerji'de 
yayınlanan açıklamalarına kulüplerin 
ilgisini çekebileceğini düşünerek aşağıda 
sayfamızda yer veriyoruz. 

ANA TÜZÜK VE İÇ TÜZÜK HAKKINDA YAPILMASI TASARLANAN 
DEĞİŞİKLİKLER

1) ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ
Madde 10
Haftalık Olağan Toplantılar
a) Yer ve Zaman: Dernek en az ayda 2 defa iç tüzükte belirtilen 

yerde, öngörülen gün ve saatte düzenli olarak toplanır. Bu toplan-
tılar başka derneklerle birlikte de yapılabilir.

b) Değişiklik: Yönetim kurulu, herhangi bir düzenli toplantıyı, 
geçerli bir nedene dayalı olarak herhangi bir düzenli toplantının 
yer, gün ve saatini önceki toplantı tarihi ile sonraki toplantı tarihi 
arasında değiştirebilir.

c) İptal: Yönetim kurulu resmi tatil haftasına rastlaması, dernek 
üyesinden birinin ölümü, yörenin tümünü etkileyen bir salgın 
hastalık veya doğal afet, yörede üyelerinin hayatını tehdit edebi-
lecek silahlı bir çatışma olması durumunda olağan toplantıyı iptal 
etmeye yetkilidir. Bu nedenlerin dışında Yönetim Kurulu, görev 
dönemi içerisinde kendi takdiri ile en fazla dört düzenli toplantıyı 
iptal edebilir. Ancak hiçbir şekilde arka arkaya üçten fazla düzenli 
toplantıyı iptal edemez.

2) İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

Kısım III Sınıflandırma
Madde 2
a) Kulüp Üye Çeşitliliği: Bu kulübün üyeliği yaş, cinsiyet ve 

etnik çeşitlilik dahil olmak üzere toplumundaki işletmelerin, mes-
leklerin, uzmanlıkların ve sivil kuruluşların bir kesitini temsil 
etmelidir.

- Madde 3
2. Bir üyenin bir veya birden fazla Rotary kulüplerindeki üyelik 

sürelerinin toplamı ile yaşı toplamı en az 85 yıl ve üyeliği 20 yıl veya 
daha fazla ise, kulüp sekreterine devam yükümlülügünden muaf 
tutulması ile ilgili yazılı talebi kulüp yönetim kurulu tarafından 
onaylanan üye devamdan muaf sayılır. Yönetim Kurulunun Karar 
Defterine kaydedilen kararı ile kabul edilen bu istek dolayısıyla üye 
katılmadığı Haftalık Düzenli Toplantıların yemek ücretini ödemez. 
Haftalık Düzenli Toplantıların yemek ücreti önceden topluca tahsil 

edilmiş ise bu üyenin katılmadığı toplantıların yemek ücreti kendi-
sine iade edilir. Haftalık Düzenli Toplantılara devamdan muaf üye, 
yemek ücretindeki özel durum hariç diğer mali yükümlülüklerinin 
tümünü yerine getirmek zorundadır. Üye, Haftalık Düzenli Toplan-
tılara muaf olma imkanına sahip olmakla birlikte isterse böyle bir 
başvuruda bulunmaz ve mevcut statüsü devam eder.

Ayrıca katıldığı toplantıların yemek bedelini öder.
Madde 10
c) Şartlı İstifa: Çalışma yaşamındaki değişiklikler, özel yaşa-

mındaki nedenler, sağlık sorunu gibi sebeplerle bir üye bu olumsuz 
şartların düzelmesinden sonra tekrar Kulübe dönme isteği ile şartlı 
olarak istifa edebilir. Bu isteğini ve gerekçesini belirten istifa dilek-
çesini Başkana verir. Böyle bir istek halinde Yönetim Kurulu, 
üyenin iyi niyetini dikkate alarak istifasını şartlı olarak kabul eder 
ve Karar Defterine şartı ile birlikte kaydeder. Bu şekilde istifa eden 
kişi, olumsuz şartların giderilmesinden sonra Kulübe tekrar üye 
olmak için yazılı olarak başvurduğunda, adayların üyeliğe kabul ile 
ilgili işlemler yapılmadan, Yönetim Kurulu kabul kararı alır. Tekrar 
üyeliğe kabul edilen bu kişinin durumu Üye Defterindeki eski say-
fasını işlenmek suretiyle kaydedilir. Bu üyeden giriş aidatı alınmaz.

Yukarıdaki tasarılar komitemiz tarafından mevcut ana tüzük-
lerimiz ve kulüp içi tüzüklerimiz üzerinde yapılabilecek öngörülen 
olası değişikliklerden oluşmaktadır. Bölgemizde ana tüzüklerini 
ve iç tüzüklerini gönderen tüm kulüplerimize teşekkür ederiz. 
Tüm olası değişiklikleri içeren taslaklarımız tamamlandığında, 
kulüplerimiz söz konusu madde değişikliklerine ilişkin 1 Mart 2021 
tarihinden itibaren yapılacak genel kurul toplantılarında oylayarak 
nihai kararı vereceklerdir.

Yazmış olduğumuz tüm bu bilgilerin faydalı olması dileğiyle.
Rotary sevgi ve saygılarımızla…

Kulüp Tüzükleriniz güncellendi mi?
Anıl UYSAL
2430. Bölge Hukuk ve Tüzük Komitesi Başkanı
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Ataköy Rotary kulübünden eğitime destek

Acarkent Rotary Kulübü Van Özalp Altınboğa İlkokulundaki 64 çocuğa 
4.779 TL değerinde bot ve mont yardımında bulundu. Kulüp üyeleri ayrı-

ca Beykoz Çocuk Destek Merkezini ziyaret ederek burada yaşayan 38 kız çocuğu 
ile birlikte güzel bir gün geçirdiler.

 ✓ Adalar Rotary Kulübü, Rotaract Kulübü ile birlikte Darülaceze Çocuk
Yuvasını ziyaret ederek burada bulunan 22 çocuğa giyim ve oyuncak
yardımında bulundu.

 ✓ Ataşehir Rotary Kulübü çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda örnek
olduğu için Nüzhetiye Köyü marketini işleten Müjdat Yaman’a Eğitim Dostları
Sertifikası ile teşekkür etti.

 ✓ Büyükçekmece Rotary Kulübü 13 köy okuluna iç ve dış boya ve çeşitli
kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Çekmeköy Rotary Kulübü Çevre Projesi

Çekmeköy Rotary Kulübü Toplum birliği olan Şile Ovacık Köyü, Şişli Feriköy 
Ermeni İlkokulu ve Slow Food İşbirliğinde doğal tarıma destek olmak ve 

Uluslararası Sosyal Medya Platformlarında farkındalığı arttırmak amacıyla bir 
çevre projesi başlattı. Ovacık Köyü ziyaret edilerek meşe palamudu ve diğer to-
humlar toplandı . Yapılan zoom toplantısı ile okuldaki öğrencilere bilgi verilerek 
köydeki çocuklar ile birlikte tohum ekimi gerçekleştirilerek projenin ilk etabı ta-
mamlandı.

Proje ile beraber, Şile Ovacık köyü ziyaret edilerek 20 çocuğa çeşitli giyim eş-
yaları ve yılbaşı hediyeleri verildi. Getronagan Ermeni Lisesi öğrencileri, veliler ve 
öğretmenlerden oluşan 135 kişilik gruba gelecekte yaşanacak su krizi ile ilgili far-
kındalık yaratmak amacıyla Rtn. Remzi Çelik ve Açık Radyo Programcısı aktivist ve 
akademisyen Akgül İlhan ile birlikte bir söyleşi gerçekleştirildi.

Fatih Rotary'nin eğitime destek 
projeleri

Fati̇h Rotary Kulübü Yalova Fatih Sul-
tan Mehmet İlköğretim Okuluna eği-

tim desteği ve maske desteğinde bulundu. 
10 adet klavye, 10 adet Mouse, 500 adet tek 
kullanımlık maske ve 10 koli A4 kağıt temin 
ettiler.

Iğdır’da bulunan Şehit Öğretmen Şevki 
Akgün ilkokuluna Samsun Karadeniz Rotary 
Kulübü ile birlikte ortak yardım çalışması 
yaptılar ve Fatih Rotary Kulübü olarak 480 
adet boya seti ve 480 adet suluboya seti te-
min ettiler. Rotaract ve Interact kulüpleriyle 

birlikte Mardin deki birkaç okula kitap ve kırtasiye desteğinde bulundular.
Karaman Sevgi Evine Interact Kulübü ile birlikte kutu oyunları ve yılbaşı hedi-

yeleri alarak çocuklara teslim ettiler.

Çağdaş Sanat ve Moda İlişkisi konulu fon yaratma etkinliğini gerçekleştire-
rek KAHEV’in girişimiyle başlayan ve covid nedeniyle hayatlarını kaybeden sağlık 
personelinin çocuklarına burs vermek amacıyla yayınlanmış olan "100 Doktordan 
100 Tarif " yemek kitabını alarak bu burs fonuna destek oldular. Bu kitapları kulüp 
üyelerine yılbaşı hediyesi olarak verildi. Toplamda 2000 TL ile bu burs fonuna des-
tek verilmiş oldu.

Edirne Mimar Sinan Rotary'den toplum desteği

Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü, pandemi nedeniyle işsiz kalan ve zor 
durumda olan ailelere yardım etmek için bir çalışma başlattı. Mahalle 

muhtarları ile yaptıkları görüşmeler sonunda tespit edilen aileler için yardım pa-
ketleri hazırlandı. 250 yardım paketi 8 farklı mahalleye ve bir köye, bizzat kulüp 
başkanı ve üyeler aracılığı ile ulaştırıldı. Bu çalışmalar bölge basınında yer aldı.

Fındıklı Rotary yoğun 
faaliyetlerini sürdürüyor

Fındıklı Rotary kulübü dönem başından beri 
destek vermiş ve sınıflarını yenilemiş oldu-

ğu Fındıklı İlkokuluna özel bir sınıf yaptı ve bağışla-
dıkları çok sayıda Atatürk fotoğrafının okulda asıl-
masını sağladı.

57 adet bilgisayar, tablet ve projektör cihazını 
Fındıklı İlkokulu, Afyon Karahisar Fatih İlkokulu, Ya-
vuz Selim Ortaokulu ve bursiyerlerine dağıttı.

4 adet Sevgi Kütüphanesi bağışladı. İkinci el 
test kitaplarını ve daha pek çok kırtasiye malzeme-
sini Erenköy Interact okulu ile birlikte dağıttı.

Eşlerin ikinci el eşya satımı ile ilde edilen gelir 
bir işitme engelli çocuğa işitme cihazı alınması için Şişli Belediyesine bağışlandı.

Cosmos Grubu ile birlikte Ağrı Çırpılı İlkokulunun hidrofor, kuyu ve su deposu 
tamiratını yaptırarak okula temiz su verilmesini sağladılar. Bu faaliiyetler arasın-
da hayvanları da unutmadılar ve Pati Pisi Hayvan Barınağının onarımını da ger-
çekleştirdiler.

Galata Rotary çocuklar için yılbaşı partisi düzenledi

Galata Rotary Ku-
lübü Kanser-

li Çocuklara Umut Vakfı 
(KAÇUVA) ile birlikte ço-
cuklara bir yılbaşı partisi 
düzenledi. Bu vesile ile çe-
şitli hediyeler verildi. Ça-
lışmalarına fon yaratmak 
için çevrimiçi gerçekleş-
tirdikleri Tütsü Atölyesi ile 
fon yarattılar.
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Galatasaray Rotary'den bileklik ile fon yaratma çalışması

Galatasaray Rotary Kulübü "Doğa Ana Bileklikleri" ile fon yaratma çalışma-
sı başlattı. Bir bileklik ile 60 çocuğa çocuk felci aşısı sağlamak ve doğaya 

bir ağaç hediye etmek için yola çıktılar.

 ✓ Ispartakule Rotary Kulübü RYLA Komitesi ile birlikte bölge adına VUCA DÖ-
NEMİNDE LİDERLİK seminerinin ilk etabını gerçekleştirdi. Özellikle gençleri 
hedefleyen bu seminer katılımcılardan övgü aldı.

 ✓ İstinye Rotary Kulübü 2452 Bölge Kulüplerinden KYRENIA ST. HILARION Ro-
tary Kulübü ile kardeş kulüp anlaşması imzaladı. Uskumru Köy ve Reşitpaşa 
muhtarları ile birlikte 40 aileye 10.000 adet maskeyi elden dağıtıldı.

İzmit Rotary Kulübü tekerlekli sandalye hediye etti

İzmit Rotary Kulüb engelliler günü vesilesi ile bir adet tekerlekli sandalyeyi 
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğüne teslim etti. İzmit Bele-

diye Başkanını ziyaret ederek pandemi nedeniyle eğitime destek amaçlı 64.500 
TL bütçeli PC/laptop ve tablet bağışlarını bir yıllık internet hizmeti de dahil olacak 
şekilde belediyenin dağıtımı için teslim ettiler. 4 adet PC 2 ailenin çocuklarına ve 
ayrıca 41 adet laptop/ tablet ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

 ✓ Kadıköy Rotary Kulübü Van/ Vali Ali Cevdet Bey okulundaki maddi olanakları 
sınırlı 60 öğrenciye tablet yardımında bulundu.

 ✓ Kalamış Rotary Kulübü Rotaract ve Interact Kulüpleri ile birlikte Gençlerde 
Flört Şiddeti, İş Hayatında Mobbing ve Taciz konulu bir seminer gerçekleştirdi. 
Interact Kulübü ile birlikte Lösev de bulunan 5 çocuk için oyuncak yardımında 
bulundu.

 ✓ Kocaeli Yahya Kaptan Rotary Kulübü Opet Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Ka-
dın Girişimciler Başkanı Nurten Öztürk’ü Türkiye ‘de Sosyal Girişimcilik Örneği 
konulu bir toplantıda ağırladı.

Rotary UNICEF işbirliği

Rotary Unicef İşbirliği Komitesi ilgili konuda çalışmalarına devam etti. Dol-
mabahçe Rotary Kulübü, Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü ve Nişantaşı 

Rotary Kulübü Unicef aracılığı ile çocuklara yaptıkları katkılarla Gümüş Teşekkür 
Belgesi ve kokart kazandılar. Gebze Rotary Kulübü ve Maslak Rotary Kulübü ise 
ALTIN Teşekkür Belgesi, İstanbul Rotary Kulübü PLATİN Teşekkür Belgesi ve Ko-
kart kazandılar. Kendilerine teşekkür ediyor ve diğer kulüplerimizin de katkılarını 
bekliyoruz.

Nişantaşı Rotary'den 
Meslek Hizmet 
Ödülü ve evde yılbaşı 
süslemesi çalışması

Nişantaşi Rotary Ku-
lübü daha önce top-

lantılarına konuk konuşmacı 
olarak davet ettiği Shell – Tur-
cas CEO'su Emre Turanlı’ya 
Meslekte Üstün Hizmet Ödülü 
verdi. 

Bir diğer aktivitede, Nişantaşı Rotary 13 öğrencinin katılımıyla ikinci RYLA 
etkinliğini gerçekleştirdi. Projelerine fon yaratmak amacıyla Home Art Dergisi 
Genel Yayın yönetmeni Yasemin Savcı’nın önderliğinde düzenledikleri evde yılbaşı 
süslemesi çalışması ile fon yaratma etkinliği gerçekleştirdiler.

Sarıyer Rotary'nin görme engellilere sesli kitap çalışması

Sariyer Rotary Kulübü GETEM ile görme engellileri için sesli kitap okuma 
çalışması başlattı. Dönem Başkanı ve bir iş ortağının katkısıyla Süleyman 

Demirel Üniversitesinde okuyan 100 öğrenciye çevrimiçi olarak İnsan Kaynakla-
rı Eğitimi verildi. Van da bulunan bir ilköğretim okulunda ihtiyaç sahibi çocuklara 
tablet bağışında bulunuldu. SMA hastası bir küçük çocuğun tedavisi için farkında-
lık çalışması gerçekleştirildi.

Silivri Rotary RYLA semineri 

Silivri Rotary Kulübü "İçindeki Lideri Keşfet" temalı RYLA seminerini 17- 24 
yaşlarındaki 18 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirdi. "Rotary 

Yarının Liderlerini Arıyor" semineri günün koşullarına uygun olarak zoom toplan-
tısı şeklinde gerçekleştirildi. Öğrencilere sertifikaları yeni yıl hediyeleri ile birlikte 
ulaştırıldı.

Yeniköy  Rotary'nin işyeri 
gezisi ve okula yardım projesi

Yeniköy Rotary Kulübü Sanat Ko-
mitesinin organizasyonu ile üyesi 

Ferahnaz Apdiç’in Sanat Galerisi Büyük-
dere 35’e bir iş yeri gezisi düzenledi.Genç 
sanatçıların güzel eserlerinin sergilendiği 
bu sanat galerisinde sosyal mesafe kural-

larına uygun olarak ziyaretlerini gerçekleştirdiler.
Yeniköy Rotary Kulübü Uskumru İÖO Anaokuluna mutfak evye, tezgah ve do-

laplarının yaptırılıp okula bağışlanmasını sağladı. Okulu ziyaret edip yapılanları 
gördüler. Yeniköy Rotary Kulübü FODER ( Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) 
ile EKOS seminerini gerçekleştirdi. Seminere 38 Interact Kulübü üyesi katıldı ve 
önemli finansal kavramları ve harcama yapma ile ilgili bazı teknikleri öğrendiler.
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Beysukent Rotary'den 100 tablet

Beysukent Rotary Kulübü, "Çocuklarımız Eğitimden Uzak Kalmasın" pro-
jesi kapsamında, 11 Aralık Cuma günü İzmir depreminde yuvaları yıkı-

lan ailelerin çocuklarına 100 adet tablet hediye etti. İlköğretim, orta öğretim ve 
üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle, İzmir Depreminde yuvaları yıkılan 
ailelerin çocuklarının gerek bilgisayar ve tablet, gerekse internet erişiminin bu-
lunmaması sebebiyle eğitimde eşitsizlik oluştu ve buna bağlı olarak da bazı öğren-
cilerin uzaktan eğitime erişememeleri sonucunda öğrencilerin bilgiye erişimleri 
kısıtlanmışdı.

Ankara Beysukent Rotary Kulübü, bu sorunun çözümünün bir parçası olmak 
amacıyla İstanbul Maratonu’nda 43 koşucu ile koşarak başlattığı "Çocuklarımız 
Eğitimden Uzak Kalmasın" projesi kapsamında Başkent Üniversite’sinin de deste-
ğiyle uzaktan eğitim olanağı olmayan İzmir Depreminde yuvaları yıkılan 100 çocu-
ğa 11 Aralık Cuma günü tabletlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler 
Dairesi Başkanlığı koordinasyonu ile dağıttı.

Meslek Hizmet Ödülü

Beysukent Rotary Kulübü 2021 Meslek Hizmet Ödülünü, Ritmik Jimnasti-
dalında Avrupa Şampiyonu olan milli sporcularımıza verdi.

Beysukent Rotary'den Engelsiz Dişler Projesi

Beysukent Rotary Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde "Engelsiz Diş-
ler" Projesini gerçekleştirdi. Serebral Palsi hastası olanların ağız ve diş 

sağlığı kontrollerini yapıldı. Tedaviye ihtiyacı olan kişiler için program oluşturuldu 
ve tedavilerine başlandı. 

Yıllardır korktuğu için tedavisini yaptırmayan Hasan dostumuz, kulüp üyesi 
Dt. Necmettin Yeta’nın koltuğunda rahatça muayene oldu. Yüreğe dokunan bu an-
lamlı proje için Engelsiz Dişler Komite Başkanı Uzman Diş Hekimi Necmettin Yeta 
kliniğini bu özel gün için kapattı. Kendisine ve Uzman Diş Hekimi Rtn. Eşi Elif Naz 
Yeta’ya Beysukent Rotary kulübü üyeleri  teşekkür ettiler.

Yepyeni bir Rotary deneyimi: Canlı Kulüp Seminerleri 

Ankara-Eskişehir-Konya ve Kayseri’de bulunan Rotary kulüpleri, üyeleri-
nin katılımı ile Canlı Kulüp Semineri yaptılar..Düzenlenen 5 ayrı seminere  

toplam 743 Rotaryenin katılımı çok sevindirici oldu. Başta Komite Başkanı GDG 
Gürkan Olguntürk olmak üzere emeği geçen tüm konuşmacı ve katılımcılara Canlı 
Kulüp Komietesi tarafından teşekkür edildi.

Falez Rotary çevre projesi

Falez RK, Konyaaltı Belediyesi ile birlikte "Çevremizi Koruma" konusunda 
farkındalık yaratabilme amacı ile bilboardlara afişler astı. Bu proje aynı 

zamanda kurumsal imaj konusunda da iyi bir örnek oldu.

Silifke Rotary Kulübü Okuyana Sınır Yok projesi

Bu projede Silifke Rotary Kulübü üyeleri her ay bir değerlendirme toplan-
tısı yapıyor. Gençlerin öne çıkan yorumları da toplanarak kitap haline ge-

tiriliyor. Sağlıklı günlerde, bu etkinliğin sergisi olacak. Silifke Rotary kulübu döne-
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min ilk kitap değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bu projede tanışılan bir 
çok genç ve yakını olan gençler RYLA, burs ve daha birçok Rotary projesinden de 
faydalanıyor.

Alleben Rotary Kulübü akıllı baston hediye etti

Alleben RK, harika bir projeye imza atarak 11 görme engelli gencimize 
akıllı baston (WeWalk) hediye etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başka-

nı Fatma Şahin ve WeWalk’un mucidi Kürşat Ceylan’ın da katıldığı törende duygu 
dolu anlar yaşandı.

Alleben Rotary'nin eğitime destek projesi

Alleben RK, GDG.Korhan Atilla’nın eşi Aylin Atilla’nın yazdığı ve gelirinin Po-
lio fonuna bağışlanacağı "Hayvanat Bahçesinde Dans Yarışması"adlı kita-

bı, Rotary Toplum Birliğini kurdukları Dımışkılı köyünde çocuklara hediye etti.

2430. Bölgenin Teknoloji ve Çocuk Komitesi faaliyetleri

2430. Bölgenin Teknoloji ve Çocuk Komitesi çalışmaları muhtelif kulüplerin 
çalışmaları ile devam ediyor. Komite kapsamında Lara Rotary Kulübü Tek-

noloji ve Çocuk Komitesi Başkanı Nilgün Pekçağlayan'ın sunumu ile ODTÜ Antalya 
Mezunları Derneği ile ortaklaşa 14-17 yaş grubundaki 30 öğrenciye Siber Zorba-
lık ve Teknoloji Bağımılığı semineri düzenledi. 

Silifke Rotary Kulübü de aynı komite kapsamında Aile Sosyoloğu, Klinik Psi-
kolog ve Diyetisyenlerden oluşan 4 kişilik bir ekiple Atayurt Ortaokul veli ve öğret-

menlerine güvenli internet, siber zorbalık, aile yaklaşımı, bağımlılar ve depresyon, 
yeme bozuklukları ve sağlık sorunları başlıkları altında eğitim verdi. 

Aynı komite kapsamında Yazılıkaya Rtary Kulübü de, Özel Çağdaş Okullarında 
5-6-7. Sınıf çocuklarına ve 5-6-7. Sınıf Velilerine Teknoloji bağımlılığı ve Siber Zor-
balık eğitimleri verdi.

Mesleki Danışmanlık 
Komitesinin GençİnK 
projesi

2430. Bölgenin Nesleki 
Danışmanlık Komitesi, 

Rotary Fırsatlar Yaratır dönem 
temasından hareketle fırsatlar 
sunmak için Genç İnsan Kaynak-
ları (GençİnK) projesini yürütü-
yor. Projenin amacı, gençleri, daha 
öğrencilikten kariyer yolculuğu-
na hazırlamak, önemli ipuçları ve 
çözüm önerileri sunarak iş ha-
yatlarındaki hedeflerine avantajlı 
ve doğru bir şekilde ulaşmalarını, 
sağlamak olarak belirlendi.

Hedef kitle olarak ise  yüksek 
öğretimde okuyan tüm öğrenciler, 
Yani MYO ve Üniversite öğrencileri 
seçildi.

Hedef kriter, her Kulübün en 
az 100 öğrenciyi projeye dahil et-
mesi, iş arama ile ilgili süreçleri 

anlatan kitapçığı indirmelerini sağlaması, yapılacak seminer, webinar ve staj ilan-
larından birine veya birkaçına destek vermesi şeklinde tespit edildi. Projeye Ro-
tary ve Rotaract Kulüpleri ortak katılacaksa toplamda en az 100 katılımcının kafi 
olacağı düşünülüyor.

GençİnK; iş arama sürecine girecek ya da sürecin başındaki gençlerle, bu 
yolculukta onların yanında durmak isteyen ve masanın öteki tarafını iyi bilen uz-
manların buluşacağı bir platform. Bu internet sayfası, bu iş için hazırlanmış ki-
tapçık, sosyal platformlar, kariyere hazırlık interaktif seminerleri ve webinarlarla 
gerçekleştiriliyor..

Güzel başlanılan projenin, yaratacağı fayda ve mümkün olduğunca çok gen-
cin hayatına dokunması Rotary Ailesinin çabasına bağlı. Bu gençlik projesinde, ön-
celikle ailenin gençleri  Rotaractörlere, sahiplenme, projeye katılma ve çevresini 
katma konusunda çok görev düşüyor.

Mesleki Danışmanlık Komite Başkanı Ebru Yiğitalp, projeye, 50 kulüp katıla-
cağını, 28 kulüp adına girişlerin olduğunu belirtti. Eskişehir Yazılıkaya Rotary ve 
Rotaract Kulüpleri ile Ekim ayında komitedeki İnsan kaynakları alanında uzman 
dostlar tarafından kariyere hazırlık seminerleri düzenlendi. Komite kulüplerden 
kayıtlarını ve seminer taleplerini bekliyor. Projeye kayıt olmak için www.gencink.
org sitesini ziyaret edip menülere göre ilerlemeniz gerekiyor. 

Engelleri Sanat ile Aşıyoruz 
Komitesi çalışmaları 
dikkat çekiyor.

2430. Bölgenin Engelleri Sanat ile 
Aşıyoruz  komiteleri kulüplerde gü-

zel ve ilginç çalışmalar gerçekleştiriyorlar. 
İpekyolu Rotary Kulübü konu ile ilgili çalış-
masında Gaziantep Otizm Vakfında "Engelle-
ri Sanat ile Aşıyoruz" dedi ve bir Sanat Atöl-
yesi yaptı. Atölyede çocuklar ahşap hediye-
likler, mumlar ve tablolar yaptılar. Önümüz-
deki aylarda, küçük sanatçıların yaptıkları 
eserler bağış karşılığı satışa sunulacak.
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Antalya Rotary de Engelleri Sanat ile Aşıyoruz 
çalışmalarına katıldı

Antalya Rotary Kulübü de Ziçev’in Antalya Merkezinde aynı kapsamda bir 
dizi projeler gerçekleştirdi. Merkezde eğitim alan öğrencilerin özel bir 

teknikle yaptığı resimler sergilenerek satışa sunuldu. Ayrıca çocukların vakit ge-
çirmesi için sera oluşturuldu. Çok yakın zamanda da sergi odası oluşturulacak. 

Bolu Rotary Kulübü 4 haftalık atölye çalışması düzenledi 

Bolu RK ve ZİÇEV Bolu Şubesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği projede, Düzce 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç:Dr.Burcu Gü-

nay mentörlüğünde 4 hafta süren atölye çalışmasında, öğrenciler farklı teknikler 
ve materyaller kullanarak resimler yaptılar.

Projenin ikinci aşaması ise gençlerin emekleri ile ortaya çıkan ürünleri ölüm-
süzleştirmek, onlar ve bizler için keyifle saklayacakları bir ürün haline getirmekti. 
Bu amaçla resimleri 2021 Masa Takvimi haline getirmeye karar verdiler. Basılan 
takvimler ile öğrencileri ziyaret ettiler.

Zeugma Rotary'den 
tekerlekli sandalye

Zeugma Rotary Kulübü, 
ihtiyaç sahibi bir çocuğa 

akülü tekerlekli sandalye hediye 
etti. Duygu dolu anların yaşan-
dığı teslim töreninde, ailenin ve 
çocuğun mutluluğu görülmeye 
değerdi.

2430. Bölgede ikiz kulüp anlaşmaları hızla artıyor

İkiz Kulüpler Rotary'nin uluslararası bir organizasyon olduğunun bir anlam-
da göstergesi. Pandemi döneminde her ne kadar toplantılar sanal ortam-

da yapılsa da, bu sayede uluslararası ilişkilerin de arttırılması belki de buna bağlı 
olarak gelişti. 2430. Bölgeden Konya Meram Rotary Kulübü, bu kapsamda Pakis-
tan 3272. Bölgeden Lahore City Rotary Kulübü ile ikiz kulüp anlaşması imzaladı.

Aynı şekilde Pakistan'ın aynı bölgesinde bulunan Lahore City Kulübü de dahil 
olmak üzere, Lahore Cantt ve Bindi Bhattian Rotary Kulüpleri, Bahçelievler, Emek, 
Gaziosmanpaşa, Kızılay, Koru, Tunalı Hilmi ve Yenimahalle kulüpleri arasında "İkiz 
Kulüp" sözleşmeleri imzalandı.

Çocuk İşçileri konusunda farkındalık yaratmak

Falez Rotary kulübü ve Antalya Konyaaltı Belediyesi, "Çocuk İşçiler" konu-
sunda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla müşterek bir çalışma ger-

çekleştirdiler. Bu kapsamda şehirde görülebilecek muhtelif yerlerde bilboardlar 
yerleştirildi.

Bakü Khazar Rotary 
Kulübü, savaş sırasında 
askerlerin ailelerine yardım 
elini uzattı

Baku Khazar Rotary Kulübü, 
Azerbaycan ve Ermenistan 

arasındaki savaş sırasında savaşan 
askerlerin ailelerine yardımda bu-
lundu. Bir askerin çocuğuna yatak ve 
kıyafet yardımı yapılırken, babasını 
savaşta kaybeden 20 günlük bebeğe 
ve ailesine bebek yatağı, kıyafet, er-
zak, soba ve odun yardımında yaptı ve 
bebeğin 1 yaşına kadar olan tüm ihti-
yaçlarını kulüp tarafından karşılamaya 
karar verdi.
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Uluslararası Rotary 2440. Bölge Rotaract Temsilciliğine bağlı Balçova, 
Bornova, Güzelyalı ve İzmir Rotaract Kulüpleri bir araya gelerek Organ 

Bağışı farkındalık paneli düzenledi. Çevrimiçi olarak düzenlenen "Organ Bağışı Ne-
dir?" konulu panele Türkiye’nin organ naklinde önde doktorları ile nakil ile hayata 
tutunan hastalar konuk oldu.

Organ Bağışı Nedir? konulu panele Yeditepe Üniversitesi Genel Cerrahi Uz-
manı Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu, FloranceNihtingale Hastanesi Genel Cerrahi Uz-
manı Ata Bozoklar, Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrah Dr. Can Karaca, 
ONKOD Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, Bağışla, Yaşat Akademi Kurucusu Merve 
Baykan ile kalp nakli ile hayata tutunan Burçin Meşe, karaciğer nakli yapılan Mel-
tem Güven ve böbrek nakli olan Selma Dilek konuk oldu.

Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu, "Ülkemizde organ bağışlarında 10-15 sene önceye 
oranla bir artış söz konusu ancak batılı toplumlarla karşılaştırıldığımızda daha çok 
mesafe kat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuşurken Dr. Ata Bozoklar, "Bütün dün-
yada organ bağışı şu anda Covid-19 nedeniyle felakete uğramış durumda fakat ül-
kemizde yine de ciddi bir faaliyetin olduğunu ve canlı verici naklinin önemini daha iyi 
gördük. Bunun da usulüne uygun güzel bir şekilde devam etmesi gerekiyor” dedi. 
Kalp nakliyle hayata tutunan Burçin Meşe ise, "Bir insan öldüğünde 7-8 kişiye ha-
yat olabiliyor. Organ nakli çok az, kalp nakli ise çok çok az. Böbrek ve karaciğer nakli 
normal sağlıklı insanlardan olabiliyor ama kalp nakli sadece kadavra. Onu bekler-
ken dua bile edemiyoruz ne olur çıksın diye…” ifadelerini kullandı.

Bağışla, Yaşat  Akademi Kurucusu Merve Baykan, "Yaptığımız araştırmalarda 
organ bağışında en ileri durumda olan İspanya’ya baktığımızda doktorlarla birlikte 
sivil toplum kuruluşlarının da çok ciddi bir koordinasyonla çalıştığını gördük. Bir-
leşmiş Milletler ’de masası olan bir sivil toplum kuruluşu olarak bizim de bu şekilde 
hareket etmemiz gerektiğini öngörüyoruz" dedi. Önümüzdeki yıl bölgede bu alan-
da bir de komite kurulacağını sözlerine ekleyen Baykan, "Bu vesile ile diğer bölge-
lerle çalışmalarımız daha koordineli ilerleyecek ve yurtdışı destekli bir aksiyon gu-
rubu kurmak için de yazışmalara başladık. Pandemi nedeniyle ertelediğimiz etkin-
liklerimiz var. İlk hedefimiz, İzmir’de organ nakli olmuş olan sporcuların katılacağı 

spor oyunları başlatmak ve bağışı simgeleyen bir heykel projesi gerçekleştirmek” 
şeklinde konuştu.

Panelin Mode-
ratörlüğünü üst-
lenen Bornova Ro-
taract Kulübü Baş-
kanı Dr. Sedef Sağ-
lam ise, "Bu dönem 
doktor kimliğimden 
dolayı biraz daha 
sağlık projelerine 
yöneldim. En çok il-
gilenmek istediğim 
projelerden biri ise 
organ bağışıydı. 
Çünkü organ bekle-
yen çok fazla insan 
var. Türkiye’de canlı 
verici oranları çok-
ken, kimse öldükten 
sonra organlarını 
bağışlamak istemi-
yor. Bu durumun 
insanların yanlış 
yönlendiri lmeleri 
ve konuyu araştır-
madan söylentile-
re inanmalarından 
kaynaklandığını dü-

şünüyorum. En büyük yanılgıdan bahsedecek olursak birçok kişinin aklına organ-
larını bağışladığı takdirde ambulansta kendisine bir şey olursa onu kurtarmama 
ihtimalleri geliyor. Fakat organ bağışını kişi kabul etmiş olsa bile, organlarının ba-
ğışlanabilmesi için kişinin vefatı yoğun bakımdayken ve cihaza bağlı bir halde ger-
çekleşmesi gerekiyor. Az bilinen bu gerçek organ bağışı oranlarını Türkiye’de çok 
fazla düşürüyor. Bir de organ bağışı konusunda dönem başladığından bu yana Ba-
ğışla, Yaşat Akademi Kurucusu aynı zamanda Rotaryen Merve Baykan ile hep ile-
tişim halinde olduk. Geçtiğimiz kasım ayında organ bağışı farkındalık haftasında 
bir dizi etkinlik planlıyorduk. 3-9 Kasımda Rotary ve Rotaract Kulüpleri iş birliğin-
de organ bağışıyla ilgili bir sergi, 5 Kasımda 'Organ Bağışı Paneli', 7-8 Kasım için 
çocuklara yönelik bir sörf yarışı düzenlemeyi planlamıştık. Fakat sergimizi pande-
mi sebebiyle, panel ve sörf yarışımızı ise İzmir’de gerçekleşen depremden dolayı 
ertelemek durumunda kaldık. Bunun üzerine etkinliklerimizi tüm döneme yayarak 
daha dikkat çekici bir hale getirmeye karar  verdik. İlki olan 'Organ Bağışı Nedir?' 
konulu panelimizle gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Organ bağışı farkındalık paneli - Pandemi organ bağışına engel olmasın
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Alsancak Rotary'den öğrencilere tablet

İzmir Alsancak Rotary Kulübü Menemen Huriye-Mehmet Akçasakız İlkoku-
lu 1. sınıf öğrencilerine yeni yıl hediyesi olarak tablet armağan etti. Yakla-

şık bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan 
eğitime tâbi olan fakat tableti olmadığı için de okuma-yazma öğrenemeyen 1. sınıf 
öğrencileri bu sayede eğitimlerine devam edebilecek.

Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu’na bağlı İzmir Alsancak Rotary 
Kulübü uzaktan eğitimde öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerine destek olmak 
amacıyla kolları sıvadı. Menemen’deki Huriye-Mehmet Akçasakız İlkokulu’nda 
okuyan çocukların uzaktan eğitime uzak kalmamaları için tablet desteğinde bu-
lundu.

Deprem yönetmeliğine uygun olmayan okullarının yıkılarak yerine yeni yapı-
lan okulun yaklaşık üç ay önce teslim edildiğini fakat yeni okulun da pek çok eksi-
ğinin bulunduğunu dile getiren sınıf öğretmeni Yeşim Kaçal, "Teslim aldığımız oku-
lun pek çok eksikleri vardı ve hemen ardından da pandemi süreci tekrar başladı. 
Bu nedenle bana ve öğrencilerime gerekli olan şey en başta tabletti. Öğrencileri-
min ailelerinin çoğunluğu tuşlu telefon kullanıyordu ve derse katılmaları mümkün 
olmuyordu. Yaklaşık bir dönemdir 2 yada 3 öğrenci ile ders yapmak durumunda 
kalıyordum. Bu zorlu süreçte sesimizi duyarak bize yardım elini uzatan Alsancak 
Rotary Kulübü’ne minnettarım, iyi ki varsınız" dedi.

İzmir Alsancak Rotary Kulübü Başkanı Sezai Nüzhet Noyan ise, "Bugün 3 mil-
yondan fazla öğrenci eğitimden uzak. Biz de geleceğimiz olan çocuklarımızın eğiti-
me uzak kalmalarına kayıtsız kalamazdık. Üstelik 1. Sınıf gibi okuma-yazmayı öğ-
renmesi gereken ve temel değerleri alabileceği bir dönemde… Eğitim her zaman 
önceliğimiz olmaya devam edecek. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek 
her şeye değer. Bu desteği sağlamamızda bizlerle aynı duyguları paylaşarak katkı-
da bulunan ve yanımızda olan Dikkan Gruba da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde 
konuştu.

2440 Bölge E-Kulübü - 
Rotary Genç Sanatçılar 
Seçkisi

Rotary 2440. Bölge E-Kulüp 
ve Alsancak Rotaract Kulü-

bü, pandemiden olumsuz etkilenen 
genç sanatçılara destek olmak ama-
cıyla dijital ve halka açık bir sergiye 
imza atıyor.

 "Değişen Dünya Değişen İnsan" 
temalı sergi 8 kategoriden meydana 
gelen bir seçkiden oluşacak. 

Seçkiye; resim, heykel, seramik, 
fotoğraf, yeni medya (digital art), 
enstelasyon, video art/video enste-
lasyon disiplinlerinde  eser üreten  

35 yaş altı sanatçıların özgün eserleriyle başvurmaları bekleniyor. 
Son katılım tarihi 29 Nisan 2021 olarak belirlenen serginin seçici kurulunun 

başında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam bulunuyor.
24-30 Mayıs 2021 tarihlerinde İnternet üzerinden sergilenecek sergi pan-

demi koşullarının uygun olması durumunda aynı tarihlerde İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi himayesinde AASSM de yer alacak.

İlgilenen genç sanatçıların "rotarysanatseckisi@gmail.com" adresine mail 
göndererek başvuruda bulunması gerekiyor.

2440. Bölge'nin 4. RYLA Geri Dönüşüm Semineri 
tamamlandı

2020-21 Döneminin 4. RYLA Semineri "Geri Dönüşüm" Teması ile Çekirge 
ve Heykel Rotary Kulüpleri evsahipliğinde 19-20 Aralık 2020 tarihlerinde 

başarıyla tamamlanmıştır.
Seminer kaydını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.https://www.dropbox.com/

sh/fg18xt9ijyczg0k/AACMCX3hZF6XRjCVBn6QgQxpa?dl=0

Rotaractlardan Üç Boyutlu Yazıcı

Bornova Rotary ve İzmir Rotary Ku-
lüpleri ile Bornova Rotaract ve İzmir 

Rotaract Kulüpleri Mühendislik Meslek Gru-
bu işbirliğinde, eylül ayında başladıkları 3 bo-
yutlu yazıcı yapımını yaklaşık 3 ay süren çalış-
ma sonunda tamamlayarak üretim yapmaya baş-
ladı. Yazıcı ilk etapta siperlik, plastik maske, kapı, 
asansör ve elektrik düğmelerine dokunmadan 
açabilen aparat geliştirdi. Önümüzdeki aylarda 3 
boyutlu yazıcı İzmir Karabağlar Atatürk Meslek Li-
sesine bağışlanarak Rotaract Kulüpleri buradaki 
öğrencilere kendi kendilerine üretim yapabilme-
leri için eğitimler verecekler.
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Rotaryen  
Tunji Funsho  

Time dergisinin ilk 
100 kişisi arasında 

KISA KISA

TAIPEI KONVANSİYONU

Tunji Funsho, Nijerya Rotary PolioPlus 
Komitesi Başkanı olarak, Time dergisinin  
2020 yılı için belirlediği en etkili ilk 100 
kişisi arasında yer aldı. Time Dergisi, açık-
lamayı 22 Eylül'de ABC televizyonunun bir 
yayını sırasında açıkladı. Funsho, Afrika 
Bölgesinde vahşi polio virüsünün yok edil-
mesi ile ilgili liderliği ve Rotary kulüpleri ve 
partnerlerini yönelendirmesindeki rolü ile 
bu kategoriye girdi. Funscho, bugüne kadar 
Çocuk Felci ile ilgili çalışmaları nedeniyle bu 
listeye giren ilk Rotaryen.

35 yıldır Rotaryen olan Funscho, Nijer-
ya'da Lekki Phase 1 Rotary Kulübü üyesi 
ve 9120. Bölgenin GDG'si olup Uluslararası 
PolioPlus Komitesinde de görevli. Kardiyo-
log olan Funscho, Londra Royal College of 
Physicians üyesi. Nijerya'da eşi Aisha ile 
yaşıyor, dört çocuk ve beş torun sahibi.

Time Dergisinin 100 kişilik listesine, 
liderlik, yetenek, buluş ve filantropi ile ilgili 
konularda dünyada farklılık yaratan kişiler 
seçiliyor. Geçmiş örnekler arasında Bono, 
Dalai Lama, Bill Gates, Nelson Mandela, 
Angela Merkel, Oprah Winfrey ve Malala 
Yousafzai bulunuyor.

Funscho konu ile ilgili görüşlerini çöyle 
açıkladı: "Time  Dergisinin bundan böyle 
Afrika kıtasında hiç bir çocuğun felç olma-
yacağı çalıişmalarına katkımdan dolayı 
beni seçmiş olmasından gurur duydum. 
Bir zamanlar her yıl 75 bin çocuğu engelli 
duruma getiren bu hastalığı yenmek bir ekip 
işi idi ve hükümetler, partnerler, Rotaryenler, 
binlerce sağlık çalışanı ve çocuklarının aşı-
lanmasını sağlayan yüzbinlerce ailenin ortak 
çalışması olarak gerçekleşti."

Funscho 2013 yılından beri Nijer-
ya'da Çocuk Felci Çalışmalarını yönetiyor. 
Geçmişte bu görevi yapanların izinden 
yürüyerek Rotaryenlerle beraber çocuk 
felcinde aşılamanın önemi ile ilgili bilinç-
lendirme çalışmaları yaparken, hükümet 
ve  kamuda tanınan kişilerin aşılamaya 
desteklemelerini sağladı ve Rotary'nin bu 
konuda sözcülüğünü yaptı. Küresel Çocuk 
Felcinden Arındırma Girişimi partnerleri 
olan Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, ABD 
Hastalık Kontrol Merkezi ve Bill & Melinda 
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Gates Vakfı ve Gavi (Vaccine ALliance) hep 
yakın çalıştı.

Nijerya Başkanlık Görev Gücünün bir 
üyesi olarak Funscho aşılama ve savunu-
culuk kampanyalarının koordinasyonunu, 
Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Ajanslararası 
Koordinasyon Komitesi ile beraber yaptı.

Funscho aynı zamanda Sir Emeka Offor 
Vakfı, Aliko Dangote Vakfı, Kuzey Gelenek-
sel Liderler Konseyi ve Nijerya Müslüman 
Kadınlar Federasyonu ile de  yakın çalış-
malarda bulundu. 

Afrika Kıtasının çocuk felcinden arın-
dırılmış olması nedeniyle Funscho Time 
dergisine şu açıklamayı yaptı: "Nijerya'da 
Çocuk Felci Kampanyası çok zor dönemler-
den geçti ama ben hiç bir zaman bugünün 
geleceğinden umudumu kesmedim. Ne 
zaman geri adım attığımızı düşünsek ya da 
bir engel çıksa, Rotary ve Partnerlerimiz bir 
çözüm ürettiler ve savunmasız çocuklara ula-
şabilecek stratejiler geliştirdiler." 

        — ryan hyland

Taipei'ye Ulus-
lararası Rotary 

Konvansiyonu için 12-16 Hazi-
ran tarihlerinde gittiğinizde 
şehirdeki mabedler ve diğer 
anıtları ziyaret ediniz. Taipe-
i'in en popüler mabedlerinden 
Lungshan bir Budist  Mabedi 
ama aynı zamanda Taoizm ve 
Çin folklorunu da kapsıyor. 
Bu oymalı ve boyanmış yapı 
ilk olarak 1738'de inşa edil-
miş ve halen aktif bir ibadet 
merkezi. Sakinliğiyle dikkati 
çeken mabetde küçük bir şelale, 

çeşmeler ve sazan gölü var. 
Mabetde şevkat tanrıçası ve 
savaş tanrısı da dahil olmak 
üzere 100'den fazla tanrı temsil 
ediliyor. Talebeler buraya gelip 
imtahanlarda başarılı olmaları 
için edebiyat tanrısı Wenchang'a 
dua ediyorlar. Adalet ve onur 
konusunda ise Çin folklorunun 
ünlü savaşçısı Guan Yu'ya danı-
şılıyor. Mabed, metro'nun mavi 
hattında kendi çıkışı olan bir 
durakta yer alıyor. 
Xiahai Şehir Tanrısı Mabedi  
resimde görülen çöpçatan 

tanrının heykelini barındırıyor. 
Dihua caddesinde yer alan bu 
mabedin etrafında moda butik-
leri ve kafeler yer alıyor.
Chiang Kai-chek anıt binası 
Taipei'in en önde gelen tarihi 
binalarından ve Çin'in eski Baş-
kanı anısına inşa edilmiş. Anıt,  

iki sahne sanatları binası, çok 
geniş bir meydan, çok bakımlı 
bahçeler ve  sakin göletler içeren 
bir kompleksin parçası olarak 
tasarlanmış. Nöbet tutan muha-
fızların değişimini her saat başı 
9 ile 17 arası görebilirsiniz             
— susie l. Ma.

Saygınızı gösterin

Daha fazla bilgi ve kayıt için convention.rotary.org linkini kullanın.
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Ku lüp ler: * .....................................................36,423
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................213.269
Ku lüp ler:  .......................................................11.171
In te ract
Üye ler:  .........................................................315.763
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RotaryKöyToplulukları:
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Not: Ra kam lar 16 Aralık 2020 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  KulüpSayısı RotaryenSayısı

2420: Bölge: 70 1.895
2430: Bölge: 104 2.441
2440. Bölge: 66 1.595
TOPLAM 237 5.931

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

1986-87 UR Başkanı Mateo A.T. Caparas'ı anarken
Yazan: Rafael "Paing" G. Hechanova - 1996-98 UR  Direktörü

M.A.T. Caparas'ı ilk kez bundan 50 yıl önce Firestone Lastik Firmasının bir işi 
nedeniyle tanıdım. Bu Rotaryen olarak beraber olmamızdan önceydi. Bir 

avukat olarak görüşlerini başkalarına hiç bir zaman empoze etmeyen bir kişiliğe sahipti ama 
fikirlerini hep mantık üzerine oturturdu. Mateo Armando Tengco Caparas bu idi: mütevazi 
ama doğru ve yanlışı keskin bir çizgiyle ayırabilen bir kişilik.

1979-81 döneminde UR Yönetim Kurulunda görev yapan Caparas, Rotary dünyası-
nın  dikkatini 80'li yılların başında Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görev ile çekti. 
O kadar iyi bir iş yapmıştı ki 1984 'de Birmingham'da yapılan Konvansiyonda potansiyel 
başkan olduğu dile getirildi. 

Bu görevi de 1986-87 yıllarında yerine getirdi ve 1979-80'de Filipinlerde başlayan 
PolioPlus projesinin gücünü arttırdı. O günden beri 2 milyardan fazla çocuk aşılandı.

Başkanlık döneminin bir diğer mirası da Evanston-Illiinois'daki şu an Rotary'nin dünya 
merkezinin bulunduğu binanın satın alınması için verdiği mücadele oldu. Caparas, bina-
nın bir bölümünün kiraya verilmesi ile faiz ve amortisman giderlerinin karşılaşacağını 
savunuyordu. 

M.A.T. 1987 yılında Amerikan Yüksek Mahkemesinin kadınların üyeliği konusundaki 
kararını da destekleyenlerden biri idi. Bugün Rotaryenlerin üçte biri kadınlardan oluşu-
yor. Başlattığı bir diğer konu da bugün Rotary Toplum Birlikleri olarak bildiğimiz oluşumu 
başlatması idi. 

M.A.T. Rotary başkanlığı yapan ilk ve tek Filipinli idi ve dönem temasını "Rotary Umut 
Getirir" olarak seçmişti. Rotary'nin yeni dönemine kulüplerin çocuklar için verecekleri 
bir parti ile başlamalarını hep savunmuştu. Rotary dünyası yaptıklarının hiç bir zaman 
unutulmayacağı bir kişiyi kaybetti. Tüm Rotary'nin başı sağolsun. 
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