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ergimizin bu sayısının kapağını Uluslararası Rotary’nin
2015 yılında gerçekleştireceği Konvansiyon’un yapılacağı Brezilya’nın en kalabalık şehirlerinden biri olan ve
ülkenin finans merkezi São Paulo’nun ünlü Octavia Frias de Oliveira
köprüsünün resmi süslüyor. İstanbul’dan Türk Hava Yollarının direkt
uçtuğu Güney Amerika şehirlerinden biri olan SãoPaulo ile ilgili olarak bu sayımızda geniş kapsamlı bir bilgilendirme yapmaya çalıştık.
Brezilya Rotaryen sayısı bakımından dünyanın 5. büyük ülkesi. 38 bölgede faaliyet gösteren 2,381 kulüpte 56,000 Rotaryen,
“Kendinden Önce Hizmet” için yoğun ve yaygın bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Rotaryenlerin yanı sıra Brezilya’da 11,300
Rotaract, 19,800 Interact ve 347 Rotary Toplum Birliği (RCC) bulunuyor. 2012-13 döneminde Brezilya Rotary Vakfına 5 milyon 109 bin
889 dolarlık katkı ile vakfa katkılar bakımından 9. sırada yer alıyor.
Bu kadar çok Rotaryenin olduğu sıcak kanlı ülkede yapılacak
konvansiyon da herhalde büyük bir neşe içinde geçecek ve yeni
dostlukların sağlam temelleri atılacak. Şimdiden Konvansiyon için
planlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz.
Uluslararası Rotary Ocak ayından itibaren kulüplerden üye
aidatları ve abonelik ücretinin tahsilatı ile ilgili yeni bir uygulama
başlatacak. Sistemi basitleştirme prensibinden hareketle gerçekleştirilen yeni yöntem sayesinde, Uluslararası Rotary üyelik konusundaki bilgilerini güncel tuttuğu gibi, gerek bölge guvernörlerine,
gerekse de bölge koordinatörlerine üyeliğin gelişimi hakkında
kesin ve hassas bilgiler verebilecek. Tabi bunu gerçekleştirebilmesi
için kulüplerin de katkısı gerekiyor. 19. sayfamızda bu konudaki
değişiklikler ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. 1 Ocak tarihinde kadar
da, kulüp yönetimlerinin üyelik ile ilgili bilgileri internet üzerinden
Uluslararası Rotary’ye iletmiş olmaları gerekiyor.
Bu yıl Ekim ayının 24’ünde, ilk çocuk felci aşısını bularak
dünya sağlık tarihini değiştiren Jonas Salk’un 100. doğum gününü
kutlayacağız. Dergimizin 7. sayfasında yer alan UR Başkanı Gary
C.K.Huang’ın Ekim ayı mektubunda, başkanın bizden bir talebi
olduğunu göreceksiniz. Başkan, Rotaryenler olarak bizden çocuk
felcini yoketme ile ilgili çalışmalarımızı spotlar altına alarak aydınlatmamızı istiyor. Çocuk Felci konusunda 1985 yılından beri Rotary
çok iş yaptı. Bunu kamuoyu ile paylaşırsak, bu konuda sona ulaşmada daha hızlı yol alacağımızı ve dünyayı bu illet hastalıktan daha
çabuk kurtaracağımızı düşünüyoruz. Rotary’nin en büyük projesine
desteği unutmayalım.
Unutmamamız gereken bir diğer konu da “2016 Yasama
Konseyi”. Kulüpler ve bölgeler için UR’nin tüzüğünde değişiklik
yapılması ile ilgili önerileri vermenin son tarihi 31 Aralık 2014.
Öneriler internet üzerinden yapılabiliyor, kulüplerin önerilerinin
bölgeler tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda açıklamayı
derginin 30. sayfasında bulabilirsiniz.
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“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup,
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Eylül
Gençler geleceğimizdir

U

Web’de
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konuşmaları ve başkanla
ilgili haberleri
www.rotary.org/
president adresinde
bulabilirsiniz.

luslararası Rotary’nin başkanı olmanın verdiği en önemli ayrıcalıklardan biri Rotary dünyasının bir çok parçasını ziyaret etme fırsatıdır. Genel olarak Rotary faaliyetlerine katılmak için seyahat
ederim. Rotary kulüplerinde, konferanslarda, ve enstitülerde konuşur ve Rotaryenleri hizmetlerinde teşvik etmeye çalışırım. Ancak başkan olarak Rotary ailesinin her dalından sorumluyum. Bunun anlamı, Rotary’nin genç nesillerinin
hizmetlerini desteklemenin de benim sorumluluğumda olmasıdır: Rotaraktlarımız, Interactlarımız, Rotary Gençlik Değişim talebeleri ve Rotary Yarının
Liderlerini Arıyor (RYLA) katılımcıları bu kapsamdadır.
Rotaryenlerin yaptıkları çalışmaları gördüğümde her zaman etkilenir, heyecanlanır ve esinlenirim. Gençlerimizin yaptıklarını gördüğümde de aynı heyecanı duyarım ve çoğu zaman da şaşırırım. Bu şaşırmam yaptıkları işin kalitesi
ile ilgili değildir – zira onlardan büyük şeyler beklememiz gerektiğini zaten
öğrenmiş bulunuyorum – yaratıcılıkları ve pratik zekaları le ilgilidir. Gerçekleştirdiklerine baktığımda “Ne müthiş bir iş” ten ziyade “Ne müthiş bir fikir” olarak değerlendiriyorum. Çünkü her nesil dünyaya özgün bir açıdan bakar ve her
bireyin de özgün bir bakış açısı vardır. Aynı problemle karşılaştığımızda, farklı
çözümler üretebiliriz. Rotary’deki kültür, dil, uzmanlık, cinsiyet ve yaş konusundaki çeşitliliğimiz bu nedenle bizim gücümüzdür.
Rotary’de bizler hizmetlerimizde uzun vadeli bakış açısını tercih ederiz.
Kalıcı farklılık yaratacak, katılımımız bittikten sonra da etkisinin devam edeceği hizmetler gerçekleştirmeyi arzularız. Tecrübelerime göre, gençlerimiz de
bu duyguları paylaşmakta ve çevre konularına daha yeni ve yaratıcı yaklaşımlarla odaklanarak projelerini global yaklaşımla uygulamaktalar. Ben Rotaryen
olduğum zaman, çevre konuları dikkat ettiğimiz alanlar içinde değildi. Bugünün gençleri için ise bu konular hem ön planda hem de ilk sırada yer alıyor. Onların bakış açısı Rotary hizmetine önemli bir katkıdır ve bunu her zaman teşvik
etmeli ve desteklemeliyiz. Onların bizden öğrendikleri gibi, bizler de onlardan
öğrenmeliyiz.
Rotaract, Interact, Rotary Gençlik Değişim ve RYLA katılımcıları yarının
Rotaryenleridir. Onları desteklediğimiz zaman, organizasyonun bütününün
geleceğini desteklemiş oluruz. Yarının kulüp başkanları, bölge guvernörleri,
UR direktörleri ve UR Başkanları olacak erkek ve kadınları eğitmeye yardım
etmekteyiz.

GARY C.K.HUANG
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ekim
Çocuk felcindeki başarılarımızı topluma anlatalım

Ç

ocuk felcine karşı ilk etkili aşıyı geliştiren ve dünya tarihine geçen Jonas
Salk, 1914 yılının Ekim ayında dünyaya geldi. 1950’li yıllarda çocuk felci
aşısı ABD’de kullanılmaya başlandığında, yapılan anketler, Amerikan toplumunun en çok korktuğu iki önemli konuya işaret ediyordu: atom savaşı ve çocuk felci.
1952 yılında ABD’de 58,000 çocuk felci raporlanmış, 3,145 ölüm ve 21,269 sakat kalma ile sonuçlanmıştı. Dünya genelinde çocuk felci her yıl yarım milyondan fazla insanın
ölümü ve sakat kalmasına neden olmaktaydı.
Salk’un aşısının yaratılmasından kısa bir süre sonra, Albert Sabin aşının oral versiyonunu geliştirdi ve milyonlarca çocuğun hızlı, güvenli ve ucuz bir şekilde aşılanmalarını sağladı. 1985 yılında Rotary’nin PolioPlus programı basit bir hedefle doğdu: 5 yaşın
altındaki her çocuğu çocuk felcine karşı aşılamak. Başlangıçta elde edilen başarılar sonrası 1988 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün 166 üyesi, oybirliği ile global olarak çocuk
felcine son verme hedefini koydu.
O zamanlar bu düşünce fazla hırslı bulundu ve birçok kişi de hedefi yakalamanın
imkansız olduğunu öne sürdü. Bugün ise, yılda rapor edilen bir kaç yüz çocuk felci ve
kalan sadece üç ülke sayısı ile bu hedefe çok yakınız. Bugüne kadar gelen ivme devam
ettiği takdirde 2018 yılında çocuk felcini tamamen yoketme çizgisinde başarıya ulaşacağız.
Bu ay Ekim ayının 24’ünde Dr. Salk’ın doğumunun 100. yılını kutlayacağız.
Bu ay sizlerden çocuk felcini yoketme ile ilgili çalışmalarımızı spotlar altına alarak
aydınlatmanızı istiyorum. Hükümet yetkililerini arayarak çocuk felcinin yokedilmesinin sizin için anlamlı olduğunu anlatın. Rotary’nin bu konudaki başarı öykülerinin çalışmaları hakkında bilgi edinmek için “endpolionow.org” sitesine girin ve bunları sosyal
medyada paylaşın. Aynı sitede çocuk felcini yoketme fonuna katkıda bulunun ve Bill &
Melinda Gates Vakfının bire iki katkısını da sağlamış olarak bu konuda iyi yatırım yapın.
Çocuk felcini yok ettiğimizde – ki bunu başaracağız – dünyaya ve Rotary’ye
daha iyi bir gelecek sağlamış olacağız. Büyük şeyleri başaran bir organizasyon
olduğumuzu kendimize ispat etmiş olacağız. Ve en önemlisi, çocuklarımıza ve
torunlarımıza sonzsuza kadar sürecek bir hediye vermiş olacağız: çocuk felcinden arındırılmış bir dünya.

GARY C.K.HUANG
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN
Vakıf işlemlerini
basitleştirirken
Hedefe
ulaşmamıza
yardımcı
olun

R

otaryenler eliaçık insanlardır. Kendi toplumlarında bir çok hayır işinde yardımcı
olurlar ama bir çok kez de kendi yardım kuruluşları olan Rotary Vakfını unuturlar.
Bu yıl her Rotary kulübünün Rotary Vakfına katkıda
bulunduğunu görmek istiyorum.
Dünyada yapmakta olduğumuz güzel şeylerin ancak sizin katkılarınızla mümkün olduğunu unutmayın.
Vakfımıza katkı yaptığımızda, Evanston’a nakit göndermiş olmuyoruz. Kör bir insanın görmesine, çocuk felcinin sakat bıraktığı birisinin yürümesine, çocukların
ergenliğe sağlıklı bir biçimde erişmesine, bir talebenin
daha iyi eğitilmesine ve bir aileye gıda temin etmede yardımcı oluyoruz.
Her yıl mütevelli heyeti, Dünya Fonuna maddi destek sağlayan Yıllık Fon için bir hedef koyar. Bu yıl her
Rotaryenden 100 dolarlık katkı beklentisiyle hedef 123
milyon dolar olarak tespit edildi. Bu rakamın bazı ülkelerde diğerlerine göre anlamlı olduğundan eminim. Fakat Rotaryenler imkanlarına göre katkılarını yapmalıdırlar.
“Her yıl Her Rotaryen” sloganı tam anlamıyla bunu
ifade etmektedir. Her Rotaryen, vakfımıza her yıl katkıda bulunmalıdır. Bu yıl, kulübünüzde, her kulübün bir
şekilde Vakfımızı desteklemesi konusunu öncelikli olarak ele alın.
Başlangıçta söylediğim gibi, Rotaryenler cömert insanlardır. Bu cömertliği Rotary Vakfımıza katkıda bulunarak ifade edeceğinize eminim.
Böyle davranmak herbirimizin elindedir.
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A

ylık mesajlarımın herbirinde, 2014-15
dönemi için Rotary Vakfının hedeflerinden birini ön plana çıkardım.
Ekim ayında, yeni bağışların yapısı ve bunun uygulama sebeplerini ele alacağım. Vakıf Mütevellileri, verimliliği arttırmak, operasyonları kolaylaştırmak ve daha fazla etki ve halk tarafından algılanmayı arttırmak için bazı ihtiyaçları tespit ettiler.
Geleceğin Vizyonundan önce, yıllık bazda ortalama tutarı 12,500 dolar olan insani bağışlardan
yaklaşık 4,000 bağış organize edilmekte idi. Bağışların büyük çoğunluğu bu rakamın altında olduğu
için bunları yönetmenin maliyeti artarken, artan
müracaatlara cevap verebilmek için de personel ihtiyacı artmaktaydı.
Verimliliği iyileştirmenin yanı sıra, Mütevelliler
operasyonları kolaylaştırmak ve basitleştirmeyi de
hedeflediler. Rotary Vakfının eğitim ve insani bağışları desteklemek için her birinin kendi gereksinim ve müracaat prosedürü olan 12 ayrı programı
vardı. Şimdi ise sadece iki tip bağışımız var: “bölge
bağışları ve global bağışlar”.
İşlemleri basitleştirerek, Mütevelliler, Rotaryenlerin daha fazla insana ulaşmalarını ve daha fazla
güzel işler yapmalarını; daha verimli bir bağış sisteminin oluşmasını, daha az ama operasyonel maliyeti daha düşük büyük bağışların gerçekleşmesini; ve
kulüpler ve bölgelerin bağış yöntemi hakkında daha
fazla söz sahibi olmalarını sağlayacaklarını ümid
ediyorlar.
Eğitim ve insani bağışlar için süregelen katılımlarınızı devam ettirerek yeni bağışlar yapısının gelişmesini sağlamlaştırın.
John Kenny
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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Rotary'den kısa haberler

DÜNYADAN
ÖZETLER
[1]

1

4
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1998 yılında Oregon eyaletinin East
Portland Rotary Kulübü, evlatlık verilmiş
78 çocuk için noel partisi düzenledi. Her
yıl düzenlenen aktiviteye katılım 500
çocuğa kadar yükseldi ve çocuklara Noel Baba hadiyeleri
verilmeye başlandı. Kulüp bugüne kadar 12,000'den fazla
evlatlık çocuğa üç ayda bir yaz pikniği, paskalya yumurta
avcılığı, müzeler ve eğlence parklarına geziler gibi aktiviteler
düzenleyerek hizmet götürmeyi başardı.
BELİZ
[2] Grid
Earth projesi, Teksas
Rotary kulüplerinin kâr amacı
gütmeyen bir yapı çerçevesinde,
Orta Amerika'da tehlike yaratan
gaz lambalarıyla aydınlanmaya
çalışan kasabalara güneş enerjisi kullanan lambalar temin eden bir girişim.
Yapılan dokuz seyahatte, Northwest
Austin Rotary Kulübü, Beliz Kırsal
Gelişim Bakanlığı ile yapılan ortak
çalışmada, yaklaşık nüfusun %75'ine
şarj edilebilir güneş lambaları verdi.
Son yaptıkları seyahatte, Rotaryenler
11 kasabada 600 lambanın dağıtımını
yaptılar. Bundan sonraki hedef ülke ise
Guatemala.

Tüm dünyada
1.2 milyar
insan

elektrksz
yaşıyor.

ŞİLİ
[3] Mayıs
ayında, yaklaşık 45 Rotaryen ve Şili'den 70 Rotary Gençlik
Değişim talebesi, ünlü Easter Island
heykellerinden iki tanesinin "Çocuk
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çocuk

3

Felcine Son" sloganıyla aydılatılmasını seyretti. Şili'nin özel bir statüde sahip olduğu ada kıyıdan 2,000
mil uzakta bulunuyor. 4340. bölgenin Halkla İlişkiler komitesi, aydınlatma ile
ilgili izinleri, Ulusal
Yerlileri Kalkındırma
Kurumu, Rapa Nui yaşlılar konseyi
ve adanın yönetiminden aldı. Rapa
Nui yerlileri, Ahu Tangariki'de bulunan bu monolitik heykelleri, ecdatları
onuruna inşa etmişlerdi.

[4]

Amerika Birleşik
Devletlerinde,
400,000'den fazla

İSPANYA
Hogar Betania, La Lineade de
la Concepción'da 17 erkek ve kadının
barınak olarak kullandıkları ve yaklaşık 520 aileye de gıda yardımı yapan
evsizler için hizmet sağlayan bir bina.
Bu yıl, Marbella Guadalmina Rotary
kulübü, beş yerel Rotary kulübü ve Ce-

koruyucu aile
denetimi altında
bulunuyor.

belitarık Rotary Kulübünü devreye sokarak,
barınağın mutfağında
ihtiyaç olan sanayi tipi
bulaşık makinası ve derin dondurucuyu temin etti. Ayrıca binanın etrafına
güvenlik çiti ve giriş kapısı inşa edildi.
Kulüp ilerisi için barınağa 20 yatak
odası ilave etmeyi ve yemekhaneyi de
genişletmeyi planlıyor.

[5]

NİJER
Sahra çölünün sınırında yaşıyan
göçebeleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan Nomad Vakfı ile süregelen
bir proje kapsamında, Kaliforniya'nın
Ojai Rotary kulübünden emekli bir
doktor, 10 yerel kadını eğiterek, doğum öncesi ve çocuk bakımı konularında yaşıtlarına sistemi öğretmeleri
için gerekli altyapıyı oluşturdu. 2011
yılından beri ebeler 300 doğum yap-

tırdı ve önümüzdeki Kasım ayında da 20 kişiye
ebelik eğitimi verecekler. Nijer'de göçebe toplumlara destek amacıyla düzenlenen
faaliyetlere 31 Rotary kulübü katkıda
bulunurken, 2005 yılından beri 18 Rotary Vakfı bağışıyla 300,000 dolardan
fazla destek sağlandı.

PAKİSTAN
[6] Pa
kistan

ve
Hindistan'daki Rotaryenler bu yılın
başında Pakistan'ın
Rawalpindi şehrindeki iki devlet okuluna temiz içme
suyu temin için ortak proje geliştirdiler. Rawalpindi Rotary Kulübü ve
Quilon West End Rotary kulüpleri 65
litrelik su arıtma ve soğutma sistemi
satın aldılar. Mayıs ayında Rotaryenler

FİLİPİNLER
[8] Amerika
Birleşik Devletlerinin

kızlara eğitim veren Shoukar Saddar
ilköğretim okuluna ve 4 nolu Islamia
lisesine sistemi kurdular .

ÇİN
[7] Çin'de
katarakt nedeniyle 2,5
milyon kişi kör oluyor. Bu rakam körlük vakalarının yarısını oluşturuyor.
Çin'in batı eyaletlerindeki kırsal kesimlerde körlük konusunu irdelemek
ve bir şeyler yapmak için, ABD'nin Georgia Eyaletinin Warner Robins Rotary kulübü, Şanghay Rotary kulübü
ile bir proje organize ederek, Rotary
Vakfının eşli bağışları kapsamında
elde edilen fon ile 400 kişinin katarakt
ameliyatı olmasını sağladı. Katarakt
ameliyatları, Şanghay Rotary
kulübünün denetiminde yapıldı ve geçtiğimiz Haziran ayında Çin'deki hastanelerdeki doktorlar
tarafından gerçekleştirildi.

Kötü
sanitasyon
şartları ve
sağlıklı içme
suyu
olmaması
Pakistan'da

çocuk

ölümlerinin
%11'ine neden
oluyor

Kalifoniya Eyaletinin San Diego Paradise Valley Rotary Kulübü, Filipinlere
2002 yılından beri her yıl, üyelerinin
bir çoğunun Filipinlerde akrabalarının da olduğu ekipleri
tıbbi görev gerçekleştirmek üzere gönderiyor.
Geçtiğimiz Şubat ayında, doktorlar ve
hemşirelerden oluşan bir ekip, Manila
ve Iloila'da tıbbi amaçlı kamplar kurdular. Bu kamplarda ekip mensupları
ücretsiz olarak 3,600'den fazla hastaya konsültasyon yaptılar ve ilaç yardımında bulundular. Kamplar arasında
ekip mensupları yerel Rotaryenlerle
beraber oldular, turistik yerleri gezdiler ve bölgedeki Rotary kulüplerinin
şiddetli tropik fırtınanın neden olduğu zararları onarmaya çalışan ve yardım sağlayan çalışmalarını izlediler.
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19. yüzyıldan kalma resimdeki bina São Paulo şehir müzesi olarak kullanılıyor.

Brezilya’nın São Paulo şehri 6-9 Haziran 2015’te
UR Konvansiyonuna ev sahipliği yapacak

H

angisi daha güzel
şehir? Rio de Janeiro mu yoksa São
Paulo mu? Bu soru
Brezilya’lıların hayatında bir tartışma konusu ve öyle de olmaya devam
edecek.
Dağları, ormanları ve minik giysileri olan insanları ile Rio kumsal
hayranlarının global posteri konumunda. Bunu São Paulolular (paulistanos) da kabul ediyorlar ama şunu
sormadan da edemiyorlar: “Bu güzel
şehrin neresinde düzgün bir yemek yiyebilirsiniz?”
Çünkü São Paulo, sahil platosunda yükselen beton bloklarıyla, zevkli bir yaşamın sürdürülebildiği, New
York’un tropikal versiyonu olarak bi-

liniyor. Orada yaşayanlar, dünyanın
yedinci büyük ekonomisinin iş dünyasının kalbinin attığı şehirde yaşamaktan duydukları gururu yansıtırlarken, kısaca “Sampa” olarak bilinen
şehrin Güney Amerika’nın en iyi
mutfak başkenti olduğu konusunda
haklı bir ısrarcılık gösteriyorlar.

São Paulo’da yaşayanlar,
dünyanın yedinci büyük
ekonomisinin iş dünyasının
kalbinin attığı şehirde
yaşamaktan duydukları gururu
yansıtırlarken, kısaca “Sampa”
olarak bilinen şehrin Güney
Amerika’nın en iyi mutfak
başkenti olduğu konusunda haklı
bir ısrarcılık gösteriyorlar
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São Paulo’da varlık konsantrasyonunun yanı sıra, – gökdelenlerin oluşturduğu kanyon olarak bilinen 1 mil uzunluğundaki Avenida
Paulista’da ülke GSYİH’sının %1’i
üretiliyor – Japonya dışında en çok
Japonun yaşaması da bu şehrin gastronomide önemli olmasının sebeplerinden belki de birini teşkil ediyor. 20. yüzyılın ilk dönemlerinde
Japonya’da açlık hüküm sürerken ve
Brezilya’nın göçmen ihtiyacının tavan yaptığı dönemde buraya gelen
Japonlar, şehirde “Liberdade” olarak
bilinen bölgenin tamamında yaşamakta ve burada Japon dükkanları,
festivalleri ve harika sushi restoranları yer almakta.
Liberdade’den birkaç blok ötede,

büyük kilise olan Catedral da Sé’yi
geçtikten ve art nouveau cepheleri ile dikkat çeken ve etrafın büyük
çiftliklerle çevrili olduğu dönemde
inşa edilen apartman bloklarından
sonra, São Paulo şehrinin temelinin
atıldığı alana ulaşıyorsunuz. Burada küçük bir meydanda gökdelenler ve görkemli ofis binaları arasında
bir Cizvit misyonunun kalıntıları yer
alıyor. Misyonu kuran rahiplerden
bugün eser yok tabi ama onların yerine “bolo” olarak adlandırılan pastaları satan fırınlar bulunuyor. Burada küçük bir avluda oturup Brezilya
kahvesi eşliğinde pastaları tatmanız
mümkün.
Ama São Paulo’nun egzotik gurme merkezine gitmeyi arzu ediyorsanız, “Mercado Municipal”den başlamanız gerekir. Dışarıdan Londra’nın

Lapa mahallesinde konutlar

Victoria döneminden kalma bir tren
istasyonuna benzeyen bu bina, Konvansiyonun yapılacağı Anhembi

Konvansiyon Merkezinden taksi ile
Tietê Nehrini geçerek kolay ulaşılabilecek bir konumda. Burada her tür

São Paulo’nun “Libertade” olarak bilinen bölgesi, Japonya dışında en fazla Japonun bulunduğu yerleşim. Burada Japon restoranlarının
en iyilerinde karnınızı doyurmanız mümkün
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Brezilya baharatı ve meyvası, işlenmiş et ve tuzlanmış balıkların satıldığı ve adeta bir labirent oluşturan küçük dükkanların bulunduğu binayı
gezebilirsiniz. Binanın ikinci katında
muazzam bir balkonda yer alan kafelerde, “chope” olarak bilinen sandviç
ve soğuk bira eşliğinde aşağıda telaş
içinde koşuşturan insanları seyredebilirsiniz.
Biraz daha fiyatlı bir yer arıyorsanız, São Paulo’da dünyanın sayılı
restoranlarını bulabilirsiniz. Listenin en tepesinde, Latin Amerika’nın
en ünlü restoranlarından, belki de en
iyisi olan D.O.M., Jardim Paulista’da
yer alıyor. Baş ahçı Alex Atala, geçen
yıl Time mecmuası tarafından belirlenen en etkin 100 kişi arasında yer
almıştı. Atala, yemeklerinde kullandığı malzemeleri Amazon’lardaki
sürdürülebilir kaynaklardan temin
eden, isminin telaffuzu bile zor olan
bitki ve balıkları temin edip, o bölgede yaşayan çiftçilere para kazandıran
organik tarım yaptıran bir kişi olarak biliniyor. Bunun sonucu Atala,
bir çok kişinin taklit etmeye çalıştığı
ama henüz tam başarılı olamadığı bir
haute-cuisine yaratmış bulunuyor.
Jardim Paulista’da Rua (cadde)
Haddock Lobo’da yer alan Figueira Rubaiyat, şehirdeki en ilginç görünümlerden birine sahip. Restoranın bahçesinde yer alan masalar,
cam kubbenin altındaki muazzam
bir banyan ağacının etrafına yerleştirilmiş bulunuyor. Brezilya veya Arjantin biftekleri en çok tercih edilen
yemekler arasında. Ama belki de
dünyanın en iyi kuzu yemekleri ve
Amazon’un etli balıklarından yapılan yemekler de bu restoranın özel
menüsünde yer alıyor.
Şehrin Japon şefleri de kaliteli
restoranlarda hizmet veriyorlar. Küçük bir mekan olan Aizomê’de, ahşap bir barda oturup, geleneksel sushi
ve sashimi yanı sıra Japonya-Brezilya
füzyon mutfağını oluşturan, örneğin

Şehrin Mercado Municipal adlı bölgesinde, değişik yerel ürünleri bulabilir, alan içindeki
kafelerde bu ürünleri tadabilirsiniz (üstte); Brezilya’lıların ulusal içkisi Caipirinha
(ortada); Futbol ise bu şehrin adeta dini. Çocuklar genç yaşta bu sporu sokaklarda
yapmaya başlıyorlar. (altta)
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(Foto© Alex Robinson/JAI/Corbis) São Paulo’nun Iburepuera parkının Bosque da Leitura bölümünde bir kadın kitap okurken.

meyva jöleli ızgara istiridyelerin yapılışını izleyebilir ve onları tadabilirsiniz.
São Paulo’da uygun fiyatlarda yemek isterseniz de fazla bir şey
kaybetmezsiniz. Bölgesel özellikler
taşıyan Brezilya mutfağının deniz
ürünlerinin zengin sunumunun yapıldığı ve kendinizi evinizde hissedeceğiniz lokantaları oldukça yaygın. Bunların en meşhuru şehir merkezinden 40 dakikalık araba mesafesinde Vila Medeiros’da bulunan
Mocotó. Brezilya’nın kuzeydoğudaki kuraklık bölgesi Pernambuco’dan
göçmen olarak gelen José Oliveira de
Almeida’nın duvardaki bir delik şeklinde başlattığı restoran bugün geniş
bir müşteri kitlesine sahip. Gizli bir
tarifi olan et ve fasulya çorbası o kadar çok ilgi çekmiş ki, zaman içinde
Newsweek dergisi burasını dünyada
yemek yenecek en iyi 101 restoranlar
listesine almış.

20 milyon insanın yaşadığı
bu şehirde biraz kafa
dinlemek istiyorsanız, São
Paulo’nun çimen, tropik
ağaçlar ve göllerin yer aldığı
Vila Mariana bölgesindeki
Ibirapuera Parkını ziyaret
edebilirsiniz. São Paulolular
buraya piknik yapmak,
yeşiller arasında dolanan
yollarda koşmak için
gelirler. Gün batımından
sonra göldeki çeşmeler
kırmızı ve turuncu renklerde
aydınlatıldığı için adeta
bir meşale şölenine şahit
olabilirsiniz.

Mocotó’da dünyanın ilk ve tek
cachaça (şeker kamışından distile
edilerek elde edilen bir içki) someliyesi de bulunuyor. Leandro Batista bu konudaki uzman kişi olarak
ziyaretçilere tadımda yardımcı oluyor. Havana markası malt viskinin
yumuşaklığı ve fiyatını yansıtırken,
Weber Haus, ağır bir içkiden ziyade
iyi bir Sautern üzümü şarabının vanilya kokulusunu hatırlatıyor.
Karnınızı doyurup cüzdanınızı
hafiflettikten sonra, şehrin tutkusu olan futbolu da izleyebilirsiniz.
São Paulo’da futbol milli bir tutkudan öte adeta bir dini sembol gibi. İskoçyalı bir trenyolları mühendisinin
oğlu olan ve 1874’de burada doğan
Charles Miller, İngiltere’de okurken Londra’nın Corinthians takımında futbol da oynamaya başlamış.
Brezilya’ya dönerken beraberinde iki
adet deriden yapılmış top ve kuralları
içeren bir kitap getirmiş. Brezilya’da
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(Foto© Bruno Ehrs/Corbis)
São Paulo’da gece hayatı, hava karardıktan sonra hızlı bir aktiviteye dönüşüyor. Kafeler, barlar, gece kulüplerinde eğlence dorukta denebilir.

Latin Amerika’nın en
ünlü restoranlarından
biri, belki de en iyisi, olan
D.O.M. Jardim Paulista’da
yer alıyor. Baş ahçı Alex
Atala, geçen yıl Time
mecmuası tarafından
belirlenen en etkin 100
kişi arasında yer almıştı.
Atala, yemeklerinde
kullandığı malzemeleri
Amazon’lardaki
sürdürülebilir
kaynaklardan temin eden,
isminin telaffuzu bile zor
olan bitki ve balıkları temin
edip, o bölgede yaşayan
çiftçilere para kazandıran
organik tarım yaptıran bir
kişi olarak biliniyor.
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inanılmaz bir hızla yayılan bu spor,
kısa zamanda ülkede milyonlarca kişinin futbola merak sarması ile sonuçlanmış. Sonuçta Brezilya herkesin bildiği beş dünya şampiyonluğu olan ve
dünyaca ünlü futbol yıldızlarının çıktığı bir ülkeye dönüşmüş.
Corinthians adı halen ülkenin en
zengin kulüplerinden biri ile özdeşleşmiş durumda. Kulübün taraftarları o
kadar tutkulu ki, kulüp, destekleyenler
için cenaze hizmeti de veriyor ve takımın renklerini taşıyan renkli bir tabut
ve kulübün marşını çalan bir kemancıyı cenaze törenlerinde isteyenlerin hizmetine sunuyor. São Paulo’nun 2014
Dünya Futbol Şampiyonası açılış maçının yapıldığı yer olması anlayacağınız boşuna değil. Yaklaşık 500 milyon
dolara mal olan stadyum da Corinthians’ların yeni evi olmuş.
Bir maça gitmek istiyorsanız,
SãoPaulo, Palmeiras, ve Portuguesa
takımlarından birisini yakalayabilirsi-

Şehirde metropol alan ve metro trenlerinin değişim istasyonu olan Estação da Luz’da Mario Bonomi adlı sanatçının yaptığı Epopeia
Paulista adlı pano, binanın duvarını süslüyor.

niz. Stadyumun yolunun devamında
ünlü yıldız Pelé’nin oynadığı Santos
takımının merkezi bulunuyor.
Şehrin yemek zevki ile futbolu
beraber yaşamak isterseniz Morumbi stadyumuna gidebilirsiniz. Orada
harika bir Japon restoranında somon
sushi’sinin üzerine limon sıkarak açlığınızı bastırırken, Brezilya’nın ender içki satılan stadyumunda içkinizi
de içebilirsiniz.
Futbola ilginiz fazla ise,
Higienopolis’in eğimli tepelerine 1940’lı yıllarda oturtulmuş Paulo Machado de Carvalho stadının tribünlerinin altındaki “Museu
do Futebol”u ziyaret edebilirsiniz.
Brezilya’da futbolun başladığı ilk
dönemlerdeki eski fotoğrafların yer
aldığı odanın dışında, ünlü futbolculara ait eşyalar, futbol hatıralarını
anlatan ünlü futbolcular, en meşhur
golleri anlatan radyo sunucularının
ilginç anlatımları bu müzede yer alı-

yor. Ünlü bir futbol yorumcusu, babasının batıl inancını vurgularken,
her dünya kupası maçında aynı koltuğa oturduğunu ve kolunun altında
daima kıvrılmış bir dergi bulundurmasının şans getirdiğine inandığını
söylüyor.
Hızlı büyüme ve yeniden yapılanma nedeniyle, Avrupa’nın koloniyal
stilinde inşa edilmiş olan tarihi São
Paulo’dan fazla bir şey kalmamış.
İngiliz yazar James Scudamore’nin
2010 yılında yazdığı “Heliopolis” romanında belirttiği gibi, şehir planlaması burada hiç olmadı zira yeterince zaman yoktu. Kahve, şeker ve kauçuk taleplerinin artmasıyla, kimse
plan yapacak, hatta nefes alacak zamanı bulamadan şehir kendiliğinden
gelişiverdi ve bu gelişme de hala devam etmekte.
Planlı olmamasına rağmen, São
Paulo gezilmesi kolay bir şehir. Yaygın metro sistemi temiz ve güvenli,

taksiler ise çok sayıda ve ücretler makul. Ancak mümkün olduğu kadar
otobüslerden uzak kalmaya gayret
edin. Hepsi dolu, kaotik ve güvenlik
açısından çok hızlı hareket ediyorlar.
20 milyon insanın yaşadığı bu
şehirde biraz kafa dinlemek istiyorsanız, São Paulo’nun çimen, tropik
ağaçlar ve göllerin yer aldığı Vila Mariana bölgesindeki Ibirapuera Parkını ziyaret edebilirsiniz. São Paulolular buraya piknik yapmak, yeşiller
arasında dolanan yollarda koşmak
için gelirler. Gün batımından sonra
göldeki çeşmeler kırmızı ve turuncu
renklerde aydınlatıldığı için adeta bir
meşale şölenine şahit olabilirsiniz.
Şehrin vahşi gelişmesinden kurtulan ender binalardan bir tanesi
1895 senesinde inşa edilen “Museu
Paulista”dır. Bir zamanlar Tabiat Tarihi Müzesi olan bu bina, şimdi şehir tarihi müzesi olarak ziyaretçilere açıktır. Bir tepeden aşağıya doğru
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São Paulo’nun sadece kadınların çaldığı en ünlü orkestrası Samba de Rainha Vila Madalena’daki Bar Favela’da performans sergiliyorlar.

inen ve Portekiz’den kazanılan bağımsızlığı simgeleyen taş abidenin
bulunduğu meydana inen yeşil alanın
üstünde bulunan bu binanın karşısındaki parkta çeşmeler ve havuzlar
bulunmaktadır.
Ancak şehirden gerçekten kaçmak istiyorsanız bir taksiye binin
ve Instituto Butantan’a gidin. São
Paulo’nun batı banliyösünde yer alan
bu bölge, şehrin en pastoral ve olağanüstü bölgelerinden biridir. Bir asır
önce tıbbi araştırma merkezi olarak
inşa edilen alanda en zehirli yılanları görebilirsiniz. Araştırma merkezi olarak faaliyetini sürdürdüğü için
de Latin Amerika’nın en büyük aşı,
antitoksin ve antizehir üretim merkezi burada bulunmaktadır. Çıngıraklı yılanlar, kobralar, boa yılanları
ve tropik örümcekleri burada görebilirsiniz. Parkın kenarında ormanın başladığı alanda bir uyarı işareti
bulunmakta ve ormana girilmemesi

istenmektedir. Tüm bu hayvanları
gördükten sonra da insanın böyle bir
yere girmesini düşünmek de herhalde
gerçekçi olmayacaktır.
São Paulo’da samba temposuyla insanı canlandıran bir müzik her
zaman vardır. Şehir merkezinde Praça Roosevelt’deki Você Vai Se Quiser adlı bar müzikseverler için bir
mıknatıs rolü oynamaktadır. Vila
Madalena’daki Bar Favela’da, Samba de Rainha adlı gruptaki kadınlar
her saman mekanı doldurmaktadırlar. Dans bar olarak bilinen Grazie
a Dio’da yerel yeteneklerin dans performanslarını da izleyebilirsiniz.
Hava karardıktan sonra, eski
şehrin merkezindeki Sé’nin yakın
alanlarından uzak durmanız tavsiye edilir. Ancak Jardim Paulista ve
Pinheiros’ta yürümek rahat ve güvenlidir.
São Paulo’da bir günü sonlandırmanın en iyi yollarından biri cachaça
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kokteyli olarak bilinen “caipirinha”yı
limon ve şeker ile içmektir. Bunun
zevkine varılacak en iyi caddelerden
biri de restoranlar ve barların bulunduğu, genç paulistanosların (São
Paulolular) dolaştığı ve günü gün etmeye çalıştıkları bohem görünümlü
Vila Madalena mahallesindeki Rua
Aspicuelta’dır.

“6-9 Haziran
2015’de yapılacak
Uluslararası Rotary
Konvansiyonunda
özel indirimler için 15
Aralık’a kadar kayıt
olunuz.
www.riconvention.
org’u ziyaret edin.
Yazan: James Hider

ÖDEME
YAPMAK
BASİTLEŞTİRİLDİ

Ö

nümüzdeki Ocak ayında kulübünüzün Uluslararası Rotary'den alacağı fatura, anlaşılması daha kolay ve ödemesi
de basitleştirilmiş olacak. Bugüne kadar kulüp sekreteriniz kulübün UR'ye üye aidatları ve abonelik borçlarını hesaplamak için sekiz sayfalık yarı yıl raporu (SAR) doldurmak zorunda idi. Yeni üyeler bu rapora ekleniyor, eski üyeler siliniyor ve kulüp
saymanınız ödemeyi yapmadan evvel bir sürü hesaplamalar yapmak
zorunda kalıyordu. Ocak ayından itibaren bu fatura tek bir sayfa olarak kulüplere gönderilecek. Kulüpteki üye değişimleri bundan sonra
www.rotary.org sitesine girilerek on-line yapılacak. Kulübünüzün faturası bu verilere göre hesaplanacak. Uygulamanın bir faydası daha
var. İlk kez UR, gerçek zamanda üyelik bilgilerine sahip olacak. Kulübünüze yeni bir üye geldiğinde, destek ekibi hızlı bir şekilde hoşgeldin
mektubu gönderebilecek ve Rotaryenlerin faydaladıkları hizmetlerden yeni üyenin de faydalanmasını sağlayacaklar. Aynı zamanda, daha
gerçekçi ve doğru üyelik bilgileri bölge guvernörlerine, bölge koordinatörlerine ulaşacak ve üyelikteki hareketleri yakından izleyerek tedbir
almaları sağlanmış olacak. Bu değişiklik dünyadaki tüm kulüplerde
uygulanacak.
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BİLMENİZ GEREKENLER

Şayet kulüp üyesi iseniz, üyeliğinizle ilgili değişiklikleri
en kısa sürede kulüp görevlilerini bildirin ki onlar da kulüp kayıtlarına bu bilgileri işleyebilsinler.
Şayet kulüp yöneticisi iseniz, kulüp bilgilerinizi güncellemek, Ocak ayında doğru fatura almanız demek olacaktır. Kulüp sekreterleri 30 gün içinde yeni üyeleri işlemek
ve ayrılan üyeleri de çıkarmak zorundadır. (Şayet kulübünüz üyelik veri entegrasonu girişimi üyesi ise, üyelik bilgilerinizi yerel veritabanından güncelleyebilirsiniz. Veri
tabanı tedarikçinizle bu durumu görüşün.) Rotary veritabanında 1 Ocak ve 1 Temmuz'da kayıtlı olan üye sayısı, kulübünüzün resmi üye sayısı olacaktır ve faturanız bu
rakam üzerinden çıkarılacaktır. Gelecek dönem görevlileri 1 Şubat'ta bildirilmelidir.
Şayet bölge yöneticisi iseniz, kulübünüzün bu değişimden haberdar olduğuna emin olun. Kulüp liderlerinin
yeni yöntem ve soruları anlamalarında yardımcı olun.
Kulüplerin üyelik bilgilerini 1 Ocak'a kadar UR'ye göndermelerini sağlayın.

Sıkça sorulan sualler:
Yeni fatura ne zaman gelecek? Yeni şekliyle düzenlenen fatura kulüplere Ocak
ayı sonunda gönderilecek.
Bu faturada değişiklik yapmak mümkün olacak mı? Düzeltme yapmaya gerek
kalmayacak. Faturanın kulübünüzün güncel üyelik durumunu yansıtması için,
tüm üyelik güncellemelerinin 1 Ocak'tan önce yapılması gerekmektedir. Şayet
farklılık görürseniz, faturada ismi bulunan finans temsilcinizi arayınız.
Kulübümüz fatura ile beraber güncellenmiş üye listesi de alacak mı? Ocak ayı
için evet. Ancak Temmuz ayındaki faturada sadece borcu hesaplamak için kullanılan üye sayısı yer alacak. Şayet bu hesaplamayı yapmak için kullanılan resmi
listeyi görmek isterseniz, bunu Rotary'nin web sitesinden bastırabilirsiniz.
Uygulama neden daha iyi? İki nedenle. İlk olarak faturalar güncel üyelik verilerini yansıtacak ve kulüp görevlileri ödeme yapmadan önce tekrar hesaplamak ve
ayarlamalar yapmak zorunda kalmayacak. Fatura geldiğinde, ödeme için hazır
olacak. İkinci olarak da üyelik bilgileri bölge guvernörleri ve bölgesel koordinatörlere daha hızlı bir şekilde iletilmiş olacak. Bu uygulamayı Yönetim Kuruluna
sunan UR Direktörü Steven Snyder "uygulama zaman kazandıracak ve üyelik
verilerini güncel tutmalarını sağlayacak" diyor.” UR de dünya genelinde kulüplerin değerlendirmesini, doğru üye sayılarıyla daha gerçekçi yapacak.
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INVOICE NUMBER
INVOICE
NUMBER
CLUB NUMBER
CLUB
NUMBER
ROTARY
CLUB OF
ROTARY
DISTRICTCLUB OF
DISTRICT
INVOICE DATE (DD-MM-YYYY)
INVOICE DATE (DD-MM-YYYY)

Doğru
faturalandırma
için üyelik
verilerini
güncel tutun.

PAUL HARRIS
PAUL
HARRIS
ROTARY
CLUB P.O. BOX 1234
ROTARY
CLUB P.O. BOX 1234
ANYTOWN
ANYTOWN
USA
USA

SAR-0000000000
SAR-0000000000
0000000000
0000000000
Anytown, USA
Anytown,
USA
0000
0000
01-01-2015
01-01-2015

PAYMENT DUE UPON RECEIPT
PAYMENT DUE UPON RECEIPT

1,408.16 USD
1,408.16 USD

JAN-JUN CHARGES
JAN-JUN CHARGES
QUANTITY
QUANTITY

UNIT OF MEASURE
UNIT OF MEASURE

DESCRIPTION
DESCRIPTION

39
39
39
39
3
3

MBR
MBR
EA
EA
EA
EA

Semiannual Membership Dues
Semiannual
The RotarianMembership
Magazine Dues
The
The Rotarian
Rotarian Magazine
— Special/Honorary
The Rotarian — Special/Honorary

UNIT PRICE (USD)
UNIT PRICE (USD)

TOTAL (USD)
TOTAL (USD)

27.00
27.00
6.00
6.00
6.00
6.00

1,053.00
1,053.00
234.00
234.00
18.00
18.00

TOTAL JAN-JUN CHARGES
TOTAL JAN-JUN CHARGES

Tax deductions/exchange rate information
Tax deductions/exchange rate information

1,305.00
1,305.00

PREVIOUS BALANCE
PREVIOUS BALANCE

103.16
103.16

TOTAL CLUB BALANCE (USD)
TOTAL CLUB BALANCE (USD)

NOTIFICATIONS
NOTIFICATIONS
Paperless
billing or other

Paperless
billing
or other
information
relevant
to location
information
relevant to location
or club.
or club.

QUESTIONS?
QUESTIONS?
Your
finance representative

PAYMENT DUE UPON RECEIPT
PAYMENT DUE UPON RECEIPT

1,408.16
1,408.16
1,408.16 USD
1,408.16 USD

Your
finance representative
T: +1-866-976-8279
T:
E: +1-866-976-8279
riclubfinance@rotary.org
E: riclubfinance@rotary.org

DETACH BELOW AND RETURN WITH PAYMENT
DETACH BELOW AND RETURN WITH PAYMENT

Ağaç
kurtarmak
için kağıt
kullanmayın.
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CREDIT CARD
CARD
CREDIT
Preferred
method
Preferred method

BANK/ELECTRONIC TRANSFER
BANK/ELECTRONIC
TRANSFER
Made to bank below
Made to bank below

CHEQUE/DRAFT
CHEQUE/DRAFT
Payable to Rotary International
Payable to Rotary International

Pay by credit card at:
Pay
by credit card at:
www.rotary.org/myrotary
>
www.rotary.org/myrotary
>
Manage > Club Administration
>
Manage
> Club Administration
>
Pay semiannual
dues
Pay semiannual dues

Payment Ref:
Payment
Ref:
00000/SAR-00000000000
00000/SAR-00000000000
Acct No: XXX
XXXRotary International
Acct
Acct No:
Name:
Acct
Name:
XXX International
Swift Code:Rotary
XXX
Swift
Code:
Sort/IBAN: XXX
XXX
Sort/IBAN:
Rotary International
Rotary
International
Address
varies by region
Address varies by region

Remit to the address below:
Remit
the address below:
Rotaryto
International
Rotary
International
Address
varies by region
Address varies by region

PAYMENT DUE UPON RECEIPT
PAYMENT DUE UPON RECEIPT

Faturada
ödenmesi
gereken tutar

1,408.16 USD
1,408.16 USD

Legal billing or other information
Legal billing or other information

SAR-00000000000
SAR-00000000000

WHQ-EN-A—(614)
WHQ-EN-A—(614)

EK SORULAR?

Bu değişiklikler ile ilgili daha fazla bilgi için www.rotary.org/clubinvoice linkini kullanın. Sorularınızı clubinvoice@rotary.org'a gönderin,
ya da kulüp veya bölge destek temsilcinizi arayın. Temsilciniz, sizin www.rotary.org'da bir hesap açmanıza yardımcı olacaktır.

Rotary ve yönetim

L

iderler, bir toplumun, bir kuruluşun esin kaynağıdırlar. Çünkü
bu kişiler, içimizdeki yaşam, heyecan olacaklardır. Bizler,

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

liderleri tanımlarken strateji, vizyon veya güçlü fikirli insanlar

olarak belirleriz. Halbuki liderlerin bunlardan daha önemli yanlarının ise

lar. Görülüyor ki eğitici tarzı benimseyen lider, başkalarını geliştirme

duygu yüklü olmaları ve duygulara hitap etmeleridir. Liderlerin bu duy-

yeterliliğine örnek olur. Doğal olarak eğitici, olumlu duygusal etkisi ile

gusal görevleri inanları tarih boyu coşturmuş ve onlara güven vermiştir.

çalışanlarla kendi arasında yakın ilişki oluşturur. Rotary’nin kalıcılığının

İlk çağlardan beri liderlik vardır. Kabilelerin başında olanlar, kabilelerini

altında bölgesel ve uluslararası eğitmenlerin payı hiç de yadsınamaz.

yönlendirmiştir; Türk toplumunda ise şamanlar konumlarını, insanların

İlişkisel yaklaşım: Bu liderler, işbirliği yeterliliğini temsil ederler.

duygularına hitap ederek liderliklerini sürdürmüşlerdir. Kısaca onlar,

Dostça etkileşimleri güçlendirmek, önderlik ettikleri insanlarla bağlantı

gruplarının duygusal rehberidirler.

dokusunu genişletmek, kişisel ilişkileri geliştirmek temel işlevleridir.

Çağdaş toplumlarda duygusal oluşum pek fark edilmezse de bir

Liderler ilişki kurarken, çalışanların duygusal gereksinimleri üzerin-

çok işi lider duygularıyla güzelleştirir. Çok basit bir biçimde her türlü

de dururlar. Bu odaklanma empatiyi temel yeterlik durumuna getirir.

insan grubunda lider, insanların duygularını etkilemekte en yüksek

Temelde insanları mutlu etmek esas hedefleridir. Belki bunların perfor-

güce sahiptir. İnsanların duyguları coşku düzeyine itilirse performans

mans artırım gücü kısıtlıdır; ancak bu tarz, grubun üzerinde şaşırtacak

yükselir. İnsanlar; kin ve öfkeye yönlendirildiğinde dengeler bozulabilir.

kadar olumlu etki yaratır. Kısaca ilişkisel tarz, olumlu etkisi nedeniyle

Bu da gösteriyor ki duygusal yaklaşımın herkese yarar sağlamasının

bir ahenk kurucusudurlar. Özellikle ekip içinde ahengi güçlendirmeye,

anahtarı, elbette ki duygusal zekanın liderlik becerilerinde yatar. Liderin

morali yükseltmeye, iletişimi iyileştirmeye özen gösterirler.

kendini ve başkalarını yönetme şekli bence onun önemini artırır veya

Demokratik yaklaşım: Lider hangi yöne gidileceğinden emin değil-

azaltır. 1905 Paul Harris’le başlayan Rotary’de üst düzey liderler önce

se bu konuda deneyimli ve yetenekli kişilerden görüş alır. Demokratik

kendilerine, sonra topluma olumlu bakmışlardır. Çünkü Rotary liderleri

tarz, bir üçlü oluşturan duygusal zekaya dayalıdır. Ekip çalışması, işbirliği

her dönemde kendileriyle barışık yaşamışlar dolaysıyla insanlığa da

yöntemi ve iyi bir dinleyici olma becerisi vardır. Bu liderler, çalışanların

barış getirmenin çabasını sürdürmüşlerdir.

duygu ve düşüncelerini dinlemeyi istemezse bile ister gibi görünürler.

Gerek Rotary’de gerekse başka alanlarda liderlik, ahenk yaratmada
yalnız doğru söylemekle veya iyi ruh hallerini sergilemekte kalmama-

Tepeden inme bir lider görüntüsünden çok çalışanlarıyla işbirliği içinde
olurlar.

lıdır. Çünkü liderlik, tüm tarzlarını kapsayan eşgüdümlü etkinliklerden

Empati demokratik liderlikte önemli yer tutar. Özelikle farklı özel-

doğar. En iyi en etkili liderler, farklı yaklaşımlarından yararlanırlar. Nedir

likleri olan ve uyum sağlamada zorluk çeken bir lider Demokratik tarza

farklı yaklaşımlar?

başvurur. Aksi halde yanlış fikirler onu yanlış yola götürebilir..

Vizyoner yaklaşım: Bu tarzı benimseyen liderler, grubun nereye

109 yaşına gelen Rotary bugüne değin uyumlu çalışıyorsa, bunu

gitmekte olduğunu dile getirir; ama oraya nasıl varılacağını belirtmez.

konulan kuralların tavizsiz uygulanmasına borçludur. Doğrudur, kurallar

İnsanların yenilik yapmasında ve hesaplı risklere girmesinde serbest

yöntem el kitaplarında enine boyuna yazılmış olabilir. Ancak bir kulüp

bırakır. Belirli tabloyu bilmek insanların önlerini görmesini sağlar.

başkanı, bir guvernör, bir uluslararası başkan, lider olarak yazılı kuralları

Kendilerinden ne beklendiğini anlarlar. Herkesin ortak hedefler için

uygulama becerisinden yoksunsa, o güzelim bilgiler kitapta kalır. Bu

çalıştığı hissi, ekibe bağlılığı geliştirir. Vizyoner lider, kişilerin çalışma-

hataya düşmemek için, Rotary’de yapılan asambleler, konferanslar ve

lardaki genel tabloyu görmeleri için insanlara yardımcı olarak yalnızca

zaman zaman yapılan liderlik seminerleri yöneticilerin tutarlı olma-

yaptıkları şeyin önemini değil, nedeni hakkında da açık fikir edinmele-

ları içindir. 18-30 yaşlarındaki gençlerden oluşan Rotaract Kulüpleri,

rini sağlar. Bu tür liderlik, örgütün uzun ömürlü olmasını hedefler. Bir

geleceğin Rotaryenlerini oluşturmak için ön hazırlıktır. Her yıl bölgeler

asırdan yaşlı olan Rotary, vizyon sahibi liderler sayesinde her geçen gün

RYLA düzenlerler. Hedef topluma geleceğin liderlerini yetiştirmektir. Bu

büyümüş ve varlığını kanıtlamıştır.

çalışmada başarılı olunmuyor mu? Bana göre alkışlanacak bir çalışma-

Eğitici yaklaşım: Eğitmenler, işlerin yapılmasından çok kişisel

dır RYLA. Çünkü Rotaract kuruluşlarından gelen Rotaryen dostlarımız

gelişim üzerinde dururlar. Çalışanlarıyla söyleşide bulunurken onların

Rotary Kulüplerinde daha başarılı oluyorlar. Unutmayalım ki lider,

hayalleri, yaşam hedefleri, kariyer umutları gibi özellikler gündeme

doğuştan birtakım yeteneklerle gelir; ama lideri lider yapan aldığı eği-

getirirler. Eğitmenler, kişilerin kendilerine özgü güçlü ve zayıf yanlarını,

timdir. Bunu da Rotary ve Rotaract kulüpleri başarıyor.

kişisel arzularıyla kariyer özlemlerini saptayarak onlara yardımcı olur22 - R O T A R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 4

Rotary sevgilerimle

Rotary Toplum Birlikleri ile Rotary
anlayışını yaygınlaştırabiliriz
Mevlüt GÖKDEMİR
2440. BÖLGE
ROTARY TOPLUM BİRLİKLERİ
KOMİTE BAŞKANI

K

Değerli Rotaryen dostlarım,
uşku yok ki, her insan, içinde yaşadığı toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine,
kendisinin ve diğer kişilerin yüz yüze bulundukları sorunların çözümüne katkı
sağlamak ister. Ancak bilgisizlik, beceri eksikliği, deneyimsizlik ve birlikte çalışma erdeminden yoksunluk elini
kolunu bağlar insanların.
İş ve mesleklerinin uzman kişileri olan biz Rotaryenler,
bu insanların kendi kendilerine yardım etmelerine yol gösterebilir ve onların daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarına örnek olabiliriz. Rotary’nin “Kendinden Önce Hizmet”
idealini de ifade eden bu bakış tarzı, Rotary Toplum Birlikleri programının temel felsefesini oluşturur.
Uluslararası Rotary’de Rotary Toplum Birlikleri tarihçesine bakacak olursak, ilk kez 1986-87 Rotary
döneminde uygulamaya başlandığını görürüz. Dünyada
80 ülkede yaklaşık 7,550 Rotary Toplum Birliği kurulmuş
ve çalışmalarına devam etmektedir.
Türkiye’ye bakacak olursak bu sayı 560 civarında bulunmaktadır. İlk Kurulan RT Birliğimiz Bursa Yenişehir Mahmudiye köyü toplum birliğidir. Kurucu kulübümüz Bursa Osmangazi Rotary Kulübüdür. Kuruluş tarihi
1994-95 dönemidir.
2440. Bölgemizde bugün itibariyle 94 RTB bulunmaktadır. Çanakkale ve Pamukkale Rotary Kulüplerimizin
Uluslararası Rotary’de müracaatları onayda beklemektedir. Maalesef bölgemizde hala toplum birliği kuramamış
kulüplerimiz var. Dönem başında sekiz kulübümüz RTB
kurmamıştı. Bu sayı halen beşe düşürülmüştür. 2014-15
döneminde komite olarak önceliğimiz bu 5 kulübümüzde
de Rotary Toplum Birliklerini kurmak olacaktır.
Bu programda Rotary’ye düşen, bireyleri bir araya ge-

tirerek, onları diğer insanlara yönelik hizmet ruhuyla çalışmaya yönlendirmek ve böylece toplum yaşamının geliştirilmesine katkı sağlayarak insanlarda yaşam sevinci
oluşturmaktır. Rotary kişilere, insanlara hizmet vermenin
onur ve mutluluğunu aşılayabilmeli, onlarda birlikte çalışma alışkanlığını oluşturabilmeli ve sürekliliği olan projelere rehberlik ederek hizmetin giderek kurumsallaşmasını
sağlamalıdır.
Rotary Toplum Birlikleri Rotary kulüplerinin hamiliğinde, Rotary’nin hizmet anlayışını Rotary dışında da
yaygınlaştırmak amacıyla, Rotaryen olmayan ancak Rotary hizmet inancını benimsemiş kişilerce kurulan hizmet
birlikleridir. Kuruluşun siyasi bir yönü asla yoktur; üyeleri
arasında cinsiyet, din, etnik köken ve mezhep ayrımı yapmaz.
RTB’leri toplumun cahillik, susuzluk, açlık, kirlilik,
yetersiz barınma, eğitim ve kültürel gelişimi gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaratıcı ve sürekli çözümler üretir.
Bir Rotary Toplum Birliği, Bölge Guvernörünün izni,
Uluslararası Rotary’nin bilgi ve onayıyla bir veya birden
fazla Rotary Kulübünün hamiliği ve desteğiyle kurulur.
Rotary kulüplerimiz ihtiyaçlara göre birden fazla Rotary
Toplum Birliği kurabilir. Birliğin devamlılığı kulübün hamiliğinin sürüyor olmasına bağlıdır. Toplumdaki gönüllülerden oluşan her Rotary Toplum Birliği, karakter ve liderlik yeteneklerine sahip Rotaryen olmayan en az 10 kişiden
oluşur.
Rotaract ve Interact kulüplerimiz Rotary Kulüpleri ile
birlikte, Rotary Toplum Birliklerini kalkınma projeleri
için hizmet ortağı olarak görür. Yıl içerisinde mutlaka Rotaractlarımız ve interactlarımızla birlikte bir etkinlik düzenleyerek RT Birliğimizi ziyaret edelim.
ROTARY TOPLUM BİRLİKLERİ KOMİTESİ –
RCC olarak Rotary’nin ve Kulübünüzün toplum içinde
daha iyi tanınmasını sağlayacak olan projelerinizi uygulama alanlarından bir tanesi olan, yeni Rotary Toplum Birlikleri Kurmaya ve var olanları yaşatmaya davet ediyoruz.
❏❏❏
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KULÜPLER’DEN HABERLER
birlik dirlik mesajlarının yanısıra onlardan fikri ve vicdanı hür çocuklar yetiştirmeleri konusundaki beklentiler vurgulandı. Kısaca 15 Eylül Pazartesi günü
90 çocuk okula Rotary ile daha mutlu başladı, Aspendos Rotary Kulübü de ışıldayan bir hizmet daha üretmekten mutlu oldu ve gurur duydu.

Fındıklı Rotary’den Nif’e destek

N

if Dağı (Ege’nin Olympos’u) Araştırma ve Kazı ekibi 9 sezondur
İzmir’de Arkeolojik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara Kazı Başkanı olarak İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elif Tül Tulunay öncülük ediyor.
Kazı evinin önemli eksiklerinden birisi olan depo rafları için arayışlarını sürdüren ekibe sevindirici haber İstanbul’dan geldi. Ekibin arayışları uzunca bir süredir sonuç beklerken İstanbul Fındıklı Rotary Kulübü Başkanı Suat H. Arslan
ve yönetim kurulu konuyu duyunca dayanamadı ve yardım elini uzattı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ziyaretle kazı evini inceleyen ve kazı alanlarında
Prof. Dr. Elif Tül Tulunay tarafından bilgilendirilen ekip kısa süreli gezi sonrasında açılışı gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Fındıklı Rotary Kulübü Başkanı
Suat H. Arslan “Çalışmalarıyla bilimsel dünyaya ve tarihsel zenginliklerimize
önemli katkı sunan değerli hocamız Prof. Dr. Elif Tül Tulunay ve bakanlık temsilcimize ufak hediyelerimiz olacak, umuyoruz ki ülkemiz kültür mirasına ışık
tutan çalışmalar Nif Dağı’nda sürdürülmeye devam eder” dedi. İstanbul’dan
yaklaşık 20 kişilik bir kafileyle İzmir’in Torbalı ilçesi ile Buca sınırları arasında
kalan Dağkızılca köyüne gelen Rotary ekibi açılış ardından yapılan kutlama ile
ziyaretini sonlandırdı.

Aspendos RK Artvin Borçka Camili Köyü
Sosyal Yardım Projesi

A

spendos Rotary Ailesi, 05-09 Eylül tarihleri arasında Kars’dan başlayıp Artvin-Borçka güzergahından Karadeniz’e uzanan bir kültür ve
doğa turu yaptı ve bu dostluk gezisini anlamlı kılan bir de sosyal sorumluluk
projesi gerçekleştirdi. Artvin Borçka’ya bağlı 10 köyün öğrencilerinin zorlu
coğrafi koşullar nedeniyle yatılı eğitim gördüğü Camili Köyü Bölge Yatılı Okulundaki 90 ilköğretim öğrencisine pırıl pırıl çantalı okul setleri ile kütüphanelerine kitaplar götürüldü, öğretmenlere Rotary anlatıldı, sorunlarını dinlendi ,
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Falez Rotary Kulübü, 11 genci ağırladı

2

014-2015 Dönem temasının “Kendinden önce hizmet” fikrini esas
alan ve “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” olarak tanımlanan slogan
çerçevesinde yola çıkan Falez Rotary kulübü, dönemin ilk projesine 11 Temmuz 2014 tarihinde Discover Anatolia XI ile Dünyanın değişik ülkelerinden
gelen 11 genç öğrenciyi ağırlayarak başladı.11 Temmuz günü sabah misafir
gençleri devir alarak çok keyifli bir tekne gezisi yapıldı.
Tekne gezisinin saat 17.00’ de bitmesinin ardından kulüp üyesi Özcan
Kalaycı’nın tertiplediği E-Bike bisiklet turu ile gençlere Antalya Şehir turu yaptırılarak şehrin de tanıtımını gerçekleştirldi ve aynı zamanda eğlenceli vakitler
geçirildi. Akşam gençler kulüp üyelerinin evlerinde ağırlandı ve güzel paylaşımlar yaşandı.

Mersin RK Caretta Caretta temalı Baba-Çocuk kampı
düzenledi.

M

ersin Rotary Kulübü’nün ev sahipliğinde, Mersin Kazanlı sahilinde, Baba-Çocuk kampı düzenlendi. Çocuklarla beraber kurulan
çadırlarda geçirilen bir gecelik kampa Mersin şehrinin çeşitli Rotary
kulüplerinden Babalar ve Çocukları katıldı.
Hem babalar hem de çocuklar için unutulmazların yaşandığı gecenin en
önemli anı ise; Kamp teması olan Caretta Caretta ve Chelonia Mydas (Yeşil
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Kaplumbağa) yavru kaplumbağaların yumurtadan çıkış anlarının gözlemlenmesi idi. Gecenin karanlığında yakamozlar altında, yuvadan çıkan yavru kaplumbağaların denize ulaşma çabaları ve çocukların onlara yol göstermekteki
heyecanları geceyi unutulmaz kıldı. Bu yıl ilki yaşanan ve toplamda 54 kişinin
katılımıyla gerçekleşen projenin geleneksel hale gelmesi için çalışacaklarını
belirten Mersin Rotary Kulübü Başkanı Utku Ener, bunun aynı zamanda bir
sosyal sorumluluk projesi olduğuna ve desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Altındağ Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı yenileme projesi

A

nkara Metropolitan Rotary Kulübü Altındağ’da bulunan Cumhuriyet
İlkokulu Anasınıfı Yenileme Projesi kapsamında okula masa, sandalye, pano, halı, oyuncak, bank, askılık; mutfak, tamirat ve kukla köşeleri temin
etti. Ayrıca sınıfı boyatarak Eylül ayında okula başlayan miniklere tertemiz ve
yepyeni bir sınıf teslim edildi. Proje açılışı kulüp üyeleri ve 12. Grup Kulüplerinden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Mete Özyörük’le birlikte gerçekleştirildi.
Bu ziyaret esnasında tüm öğrencilere birer hediye takdim edildi.

meye yönelik kurslara devam ederek, toplumsal bir gereksinimi karşılamaya
çalışacaklar.

Tarihimiz Rotary ile hayat buluyor

N

iğde Rotary Kulübü; Tarihi Mirasa sahip çıkmak ve toplumda farkındalık yaratarak, sahip olduğumuz tarihsel zenginliklerimize dikkat
çekmek, ülkemizi tanımak ve tanıtmak amacıyla, 2001 yılından beri devam etmekte olan ve kazı çalışmaları Kültür Bakanlığımızın denetiminde, Padova Üniversitesi tarafından sürdürülen Antik Tyana Kenti kazı çalışmalarına destek
olmuş, tüm çalışmaları yakından izlemiştir.
Bu yıl da devam eden kazı çalışmalarını ve yeni bulguları görmek için kazı
alanı ziyaret edilmiş, ekip sorumlularından bilgi alınmıştır. Kemerhisar Belediyesinin büyük destek verdiği çalışmalar hakkında Belediye Toplantı salonunda sunum gerçekleştirilerek, kazı çalışmalarınında dünden bugüne nasıl
gelindiği, bulunan yeni Bulguların antik çağda Kapadokyayı Akdeniz’e bağlayan güzergahın en önemli merkezinin Tyana olduğu gerçeğini ortaya koydu.
Kazı Ekibi ve Belediye Çalışanları kulüp toplantısında ağırlanarak, katkıda bulunanlara emekleri için teşekkür edildi, konuklara bundan sonra da Rotary
olarak her türlü destekte bulunulacağı sözü verildi.
Daha sonra kazı sahasında veda partisi düzenlendi, Niğde Rotary Külübünün üyeleri, eşleri ve çocuklar ile birlikte tüm kazı ekibi ve Belediye elemanları keyifli bir gece geçirdiler. Katılımcılar gelecek yıl Temmuzda tekrar
buluşmak üzere vedalaştılar.

Ordu RK, Erken Tanı Hayat Kurtarır semineri düzenledi

O

Niğde Rotary’den cezaevlerinde eğitim

N

iğde Rotary Kulübü “OKULLAŞAN CEZAEVLERİ” kapsamında Niğde
açık cezaevinde hükümlülere yönelik gerçekleştirdiği kurslardan
ikisini daha tamamlayarak, DG Korhan Atilla ve Guvernör yardımcısı Osman
Çeteci’nin de katıldığı bir törenle kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere
sertifikalarını verdi.
Alçıpan ve kartonpiyer ustalığı dalında gerçekleştirilen kursta 600 saati
geçen kurs süresi boyunca düzenli devam ederek, kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, cezaevi sonrası yaşamlarında da hayatlarını kazanabilecekleri bir işleri olmasının mutluluğunu yaşadılar. Niğde Rotary Kulübü, bu
projede olduğu gibi, sürekli olarak desteklerini gördüğü proje ortakları Oran
ve Ostim Rotary Kulüpleri ile, bundan sonrada cezaevlerinde meslek edindir-

rdu Rotary Kulübü tarafından “Erken Tanı Hayat Kurtarır” (Meme
Kanseri) Semineri 24 Temmuz 2014 Perşembe günü Patoloji Uzmanı Dr. Hakan Duman’m sunumu ile Progıda Fındık Entegre tesislerinde çalışan
300 kadına verildi.
Uzm. Dr. Hakan Duman günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu ve dünyadaki yaklaşık her on kadından birinin
hayatları boyunca meme kanseri tehdidi altında olduğunu belirterek, günümüzde kadınları tehdit eden en önemli sağlık sorunlarının başında meme kanserinin geldiğini, bu sağlık sorununun artık bireysel değil toplumsal bir sorun
olarak algılanmasının gerekliliğini vurguladı. Bu sağlık sorununun günümüzde erken tanı yoluyla sorun olmaktan çıktığını ve erken tanının hayati önemini vurgulayan Dr. Hakan Duman, erken tanı için kadınların 20 yaşından sonra
her ay memelerini kendilerinin düzenli olarak muayene etmeleri gerektiğini ve
memelerini bu yöntemle tanımaları gerektiğini, 35 yaşında ilk mammografilerini çektirmeleri gerektiğini, 40 yaşından sonra 2 yılda bir (risk grubu kadınE Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 4 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 25
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lar için her yıl), 50 yaşından sonra ise her yıl mammografi kontrolü yaptırmalarının önemini vurguladı. Mammografinin erken tanı için olmazsa olmaz şart
olduğunu, kendi kendine meme muayenesi ve hekim muayenesinin bu erken
tanı yöntemini destekleyen diğer yöntemler olduğunu, düzenli mammografi
kontrolleri ile erken dönemde yakalanan meme kanserlerinde tedavi şansının
%100 e yaklaştığını belirtti.
Son olarak “Erken Tanı Hayat Kurtarır” projesi kapsamında Progıda Fındık Entegre tesislerinde çalışan kadınlara “Ailenin temel direği kadındır ve
annelerimiz en sevilen önemsenen aile bireyleridir. Annenin hayatı tehdit altına girdiğinde tüm aile fertlerinin hayatları olumsuz etkilenir. Bizim amacımız
çağımızda hızla artış gösteren meme kanserinin erken teşhisinin önemini ve
yöntemlerini aktararak kadınlarımızın ve aile kurumunun sağlıklı yaşamasına
katkı sunmaktır” dedi.
Seminere katılan kadınlar verilen eğitimi ilgi ile dinledikten sonra konu
ile ilgili sorular yönettiler. Ordu Rotary Kulübü Başkanı Ali Ayyıldız, Erken Tanı
Hayat Kurtarır seminerlerine belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek bu
seminerin gerçekleşmesine katkı sağlayan Progıda A.Ş’ye teşekkür etti.

Ordu Rotary kulübü geleneksel iftar yemeğini Altınordu
Belediyesi iftar çadırında verdi

O

rdu Rotary Kulübü, Altınordu Belediyesi tarafından Tayfun Gürsoy
Parkında kurulan iftar çadırında iftar yemeği verdi. Altınordu Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle Tayfun Gürsoy Parkında kurulan iftar çadırında 26Temmuz 2014 tarihinde verilen yemeğe Rotary Kulübü
sponsor oldu. Yaklaşık olarak 1500 kişinin iftar ettiği çadıra Rotary Kulübü
Başkanı Ali Ayyıldız ve Ordu Rotary Kulübü üyeleri iftarı vatandaşlarla birlikte açtılar.
Başkan Ali Ayyıldız Ordu Rotary Kulübünün her zaman hizmet için var olduğunu, toplumsal olarak birlik ve beraberliği ön plana çıkaran bu önemli günlerde dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturan Ramazan çadırında Ordu
insanına iftar yemeği vermekten mutlu olduklarını ifade etti. Bu organizasyonun yapılmasına katkıda bulanan herkese teşekkür etti.

lunan “Tyana Antik Kenti” kazı çalışmalarını “Tarih Mirasımıza Sahip Çıkalım“
(TAMİS) projesi kapsamında destekleme kararı aldı. 20 Ağustos tarihinde Kemerhisar Belediyesini, Belediye Başkanı Beytullah Kirazcı’yı ve Padova Üniversitesinden (İtalya) gelen kazı ekibini Adana’daki 6 Rotary Kulübü başkanları, 2.
Grup Guvernör Yardımcısı Ahmet Söğütlü ile birlikte ziyaret edip Tyana Antik
Kenti kazı çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Adana Beş Ocak Rotary kulübünün “Diş hekimliğinde su
sanitasyonu” projesi Ekim ayında başlıyor

A

dana Beş Ocak Rotary’nin liderlik yaptığı Ankara ve Adana Kulüpleri
ile ortak projesi olan “Diş Hekimliği’nde Su Sanitizasyonu” projesi kapsamında Çukurova Üniversite’si Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ziyaret edildi.
Ziyaret, 2430. bölge Dönem Guvernörü Korhan Atilla ve eşi Aylin Atilla’nın kulübü ziyaretleri ile özellikle çakıştırıldı. Alt yapı çalışmalarının yapıldığı ve açılışının Ekim ayında planlandığı bu proje hakkında Prof.Dr. M. Kürkcü tarafından
bilgi verildi. Adana Beş Ocak Rotary Kulübü, farklı sağlık kuruluşları tarafından
örnek alınabilir, uygulanabilirliği kolay, maliyeti uygun bu projeyi gerçekleştirecek olmanın haklı gururunu yaşadı.

Rotary İzmir Fuarında halka tanıtıldı

R

Adana Kulüplerinin TAMİS Projesi - Tyana Antik Kenti

A

dana Rotary Kulübü, Adana Çukurova Rotary Kulübü, Adana Seyhan
Rotary Kulübü, Adana Güney Rotary Kulübü, Adana Tepebağ Rotary
Kulübü ve Adana 5 Ocak Rotary Kulübü Niğde’nin Kemerhisar ilçesinde bu26 - R O T A R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 4

otary 2440. Bölge Federasyonu temsilcileri 83. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda fuar ziyaretçileriyle buluştu. 9. Grup kulüpleri olan
Agora, Ege, Gaziemir, Göztepe, 100. Yıl Güzelbahçe, Karabağlar, e-kulüp ve
Kültürpark Rotary Kulübü Başkanları üyeleriyle Bölge Rotaract temsilcileri
Rotary’nin tamamı gönüllülerden oluşan halkın yararına ve halk için çalışan
bir sivil toplum kuruluşu olduğunu fuar ziyaretçilerine anlattı.
9. grup kulüpleri Guvernör yardımcısı Murat İzgeren yaklaşık 4-5 senedir
İzmir fuarına katıldıklarını, amaçlarının halka “Rotary nedir”i anlatmak oldu-
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ğuna söyledi.
İzgeren “Rotary Dünya çapında yaklaşık 200 ülkede var olan 109 yıllık bir
geçmişe sahip bir sivil toplum örgütü. Bizim bölgemiz de yani 2440. Bölgede
özellikle çok sayıda projemiz var; özellikle o projelerin neler olduğunu burada
anlatmaya çalışıyoruz. Bunlardan bazıları okuma yazma kurslarımız, iş kurslarımız, yine Halk eğitimle birlikte ortak yürüttüğümüz evde oturan kadınlara
sertifikalı meslek edindirme kurslarımız var. Bunun yanı sıra Çocuk Felci nasıl
son bulur? Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bir de bu sene yaptığımız özel projelerimiz var onları anlatmaya çalışıyoruz. Bu dönem bölge guvernörümüzün hedefleri arasında yer alan Soma’da maden faciası sebebiyle Soma Devlet Hastanesine yanık ünitesi kurma planlarımızı halkımıza anlatmak istiyoruz. Özellikle
Denizli Rotary Kulübünün başlattığı ‘Bugün Bir Saat Yarın Bir Hayat’ kanserde
farkındalık projesini, gençlerimize yönelik yaptığımız Rotary Yarının Liderlerini
arıyor (RYLA) Projesini anlatmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla bizim kulüplerimiz
neler yapıyorlar onları anlatmaya çalışıyoruz. Projelerimizin tamamını halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Halkımızın ilgisi çok yoğun oluyor. Çocuklarımıza hediye ettiğimiz kalemlerle balonlarla standımızı neşelendiriyorlar biz de böylece
aileleriyle sohbet etme imkânı yakalıyoruz” şeklinde konuştu.

Rotaractlar’dan Şef ibrahim Yazıca’ya özel ödül

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Rotaract Temsilciliğinde yer alan
Agora, Dokuz Eylül, Ege ve Magnesia Rotaract Kulüpleri, örnek
çalışmaların yanı sıra iş ve meslek onuru ile yüksek ahlaki standartların
yaygınlaşmasında önderlik yapan kişilere verilen Meslek Hizmet Ödülünü, orkestra şefi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Yazıcıya takdim etti
Konak Best Western Otel’de gerçekleşen ortak toplantıya Bölge Rotaract
Temsilcisi Can Sezici, Bölge Görevlileri, Kulüp Başkanları ve Kulüp üyeleri katıldı. Gecede konuşan kulüp başkanları kulüplerinin Meslek Hizmet Ödülünü
Türkiye’de ve Dünya’da başarılı çalışmalar ile ses getiren bir sanatçı olan İbrahim Yazıcı’ya vermekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Orkestra şefi
İbrahim Yazıcı ise “genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Rotaract Kulüplerinden Meslek Hizmet Ödülü’nü almaktan dolayı mutluluk duyduğunu” ifade etti.

Rotary hizmetleri toplumla buluşuyor aktivitesi 18 Ekim’de

U

R Başkanı Gary C. K. Huang’ın ve Zone 20 Direktörümüz Şafak
Alpay’ın da katılacağı “Rotary Hizmetleri Toplumla Buluşuyor” Etkinli-

ği 18 Ekim Cumartesi günü, 11:00-17:30 saatleri arasında Alsancak Dominik
Caddesinde yapılacak.
Rotary, Rotaract, Interact ve Çocuk Felci stantları, Afet Çadırı, Bugün 1
Saat Yarın Bir Hayat kolon kanseri bilinçlendirme maketi ve Rotary Hizmet
görsellerinin yanı sıra tiyatro ve dans gösterileri, kukla tiyatrosu, yazarlarla
söyleşiler ve konserlerin yer alacağı bu güzel etkinlikte sponsor firmaların yiyecek ve içecek ikramları gün boyu devam edecek.
Özellikle İzmir ve yakın çevresindeki kulüplerin Rotary Toplum Birliklerini
saat 11:00 den itibaren Dominik caddesine getirmeleri organizasyon komitesi tarafından talep ediliyor. Aynı akşam saat 20:30’da İzmir Swiss Otel Efes
Salonu’nda UR Başkanı Gary C. K. Huang’ın konuşmacı konuk olacağı ortak
toplantı düzenlenecek. 2440. bölge Guvernörü Mecit İsce, “Başta İzmir ve yakın çevresindeki kulüpler olmak üzere tüm kulüplerin her iki etkinliğe de yüksek katılım sağlayacağına ve bölgemizin UR Başkanına mükemmel ev sahipliğimizi göstereceğine yürekten inanıyorum” diyor.
Ortak toplantının organizasyonu Gündoğdu Rotary Kulübü tarafından
yapılacak. Bu konu ile ilgili Gündoğdu Başkanı Nejat Tezol kulüplerle temasa
geçecek. Bölgedeki kulüplerin o haftaki toplantılarını iptal ederek bu toplantıya eşleriyle birlikte katılmaları DG İsce tarafından arzu ediliyor.
Rotary Gününün programı ise aşağıdaki şekilde gerçekleşecek
11:00 Rotary 2440. Bölge Guvernörü Mecit İsce’nin açılış konuşması
11:15 Uluslararası Rotary Başkanı Gary C.K. Huang’ın konuşması
11:35 İzmir Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın konuşması
11:50 Görme Engelliler Müzik Topluluğu
12:15 İşitme Engelliler Folklor Gösterisi
12:45 Kukla Tiyatrosu
13: 20 Yazarlar ile Söyleşi
14:20 İZDOB Dans Gösterisi
14:45 Rotary Müzik Hobi Gurubu Konseri
15:45 Salsa Gösterisi
16:15 İzmir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri
20:30 Ortak Toplantı, Swiss Otel Efes Salonu

Ege Rotaract Kulübü’nün öncülüğünde 62 ülkeden
Rotaract Kulüpleri Dünya Barışı için birleşti

E

ge Rotaract kulübü dünya barış gününde etkileyici bir faaliyette bulunarak 62 ülkeden Rotaract kulüplerini bir videoda topladı ve her kulüp temsilcisi veya biraraya gelmiş olan üyelerine Cumhuriyetimizin kurucusu
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Roteryenler çocuk felcine karşı pedal çevirdiler

İ

zmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü, Karşıyaka Belediyesi ve Ege Pedal
Derneği iş birliği ile çocuk felci hastalığına dikkat çekmek ve bisiklet
sporuna ilgiyi arttırmak üzere Bostanlı Feribot İskelesi’nden başlayıp Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda son bulan bir bisiklet şenliği düzenledi.
İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü Roteryen, Rotaract ve İnteractlardan oluşan yaklaşık 150 bisikletsever, Çocuk Felcine dikkat çekmek üzere
üzerinde “Çocuk Felcine Son” yazılı tişörtleriyle Bostanlı’dan Sasalı’ya kadar pedal çevirdi. Namet, Irkdaş Gıda, Satel Örme’nin destekleriyle ger-

Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz ve etkileyici sloganı “Yurtta Barış, Dünyada Barış”ı katılımcı gençlere söyletti.
Ege Rotaract kulübü, gerçekleştirdikleri projeyi şu sözlerle anlatıyor: “Biz
bir dünya hayal ettik. Sınırların kanla çizilmediği, çocukların bombaların altında kalmadığı, ırkçılığın insanları zehirlemediği... Biz bir dünya hayal ettik. İnsanların dostça yaşadığı, barışın dünyaya egemen olduğu, çocukların sadece
oyuncaklarıyla oynadığı... Dünya barışını hedefleyen Uluslararası Rotary’nin bir
parçası olarak, sesimizi duyurmanın yöntemlerini aradık ve hiç tanımadığımız
ama dostluklarından şüphe duymadığımız Rotaractörler’den yardım istedik.
Dünya’nın dört bir tarafından 74 Rotaract Kulübü ve 9 Rotaract dostunun desteği ile 83 bölümlük bir barış videosu hazırladık.”
“Ege Rotaract Kulübü olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere öğütlediği ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ sözünü 62 ülkeden insanlara söyleterek,
dünya barışı için küçük de olsa katkı koymanın gururu içerisindeyiz.”
Ege Rotaract kulübü, bu güzel projelerini açıklayan cümleleri M. Kemal
Atatürk’ün şu cümleleri ile bitiriyor: “İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbilerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve
manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir. Dünyanın barışı
içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır.
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çekleşen etkinliğin amacının çocuk felci hastalığına dikkat çekmek olduğunu söyleyen Uluslararası Rotary Halkla İlişkiler Koordinatörü Güneş Ertaş
“ Dünya’da 200’ü aşkın ülkede bir milyon 200 bin üyesi bulunan Rotary’nin
çocuk felcini Dünya üzerinden silme kampanyasını her yıl çeşitli etkinlikler
düzenleyerek duyurmaya çalışıyoruz. Bugün de sporun evrensel dilini katarak bisiklet sporuyla bunu duyurmak istedik. Benzeri bir etkinliğimiz 21
Eylül 2014 Pazar günü Bursa Tophane Rotary Kulübü tarafından Bursa
Mudanya güzergahı arasında düzenlenecektir” diye konuştu. Etkinlik varış
noktasında katılımcılara çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

Ege Rotaract’ın hazırlamış olduğu videoyu internet üzerinden aşağıdaki
linki kullanarak izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.comwatch?v=7oDyHy7Y1z4
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

EYLÜL 1960

Facebook tabanlı ilk Rotary
Amerikan Deniz Kuvvetlerinde
şifre kırıcı olarak çalışmakta iken,
geçirdiği ciddi bir rahatsızlık sonucu
30 ameliyat geçiren ve yaşamını
değiştirmek zorunda kalan Amanda
Wirtz, United Services Rotary adı
altında Facebook üzerinden çalışan ilk
Rotary Kulübünü kurdu.
Rotary liderlerinin ABD’li askeri
personelin sıkça seyahat ve yer
değiştirme nedeniyle haftalık
toplantılara katılmadaki zorlukları
gözönüne alarak bir çözüm
arayışlarına, Wirtz askeri geçmişi ile
birleştirdiği bir yöntem ile cevap verdi.
Kurulan kulüp geleneksel Rotary
kulübünden farklı çalışıyor. Üyeler
istedikleri zaman Facebook’taki
hesaba girerek tipik bir toplantının
elemanlarını yansıtan bir video
izliyorlar. Dörtlü özdenetim,
bildirimler ve bir konuşmacıyı bu
videoda izlemek mümkün oluyor.
Üyeler birbirlerinin zaman tüneline
yazarak iletişimi sürdürmeye
çalışıyorlar.
Wirtz, Facebook kulübünün, aynı
odada beraber olmanın hiç bir zaman
yerini tutmayacağını vurguluyor ama
sosyal medyanın çok güçlü bir imkan
olduğunu ve Rotary’nin de bundan bir
şekilde faydalanmasının kaçınılmaz
olduğunu belirtiyor.

Tokyo’da yapılan 1961
konvansiyonu öncesi, Eylül
1960 sayısının kapağında
Japonya’dan bir genç kız shojo - resmi yer aldı. Resim,
Louis Amstrong, Tonny
Bennett, Nina Simone, Little
Richard ve Dizzy Gillespie
gibi folk, jaz, ve pop müzikte
ünlülerin fotoğraflarını çeken
George Pickow tarafından
çekilmişti. Derginin
sayfaları arasında, 1960-61
dönemi Uluslararası Rotary
başkanlığı yapmış olan J.
Edd. McLaughlin tarafından
Japonya’ya yapmış olduğu
seyahat ile ilgili izlenimlerini içeren bir yazı da yer aldı. Başkan yazısında
“Japonya’daki 1961 konvansiyonu Rotary tarihinde en alışılmadık, en güzel,
en renkli ve en anlamlı konvansiyon olacak” demişti.

EKİM 1978

Ekim 1978 dergimizin kapağı,
Chicago’da yaşayan sanatçı
Martha Leonard tarafından
tasarlandı, yönetildi ve
fotoğraf olarak çekildi. Resim
Birleşmiş Milletler Madde
Bağımlılığı Kontrolü Fonu icra
direktörü Bror Rexed’in bir
yazısına atıfta bulunuyordu.
“Madde Bağımlılığı - Global
Felaket” toplumun her
kesiminde durum değerlemesi
yapmıştı: gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler, gençler
ve yaşlılar, zengin ve fakirler.
Makale ABD’de uyuşturucu
kullanımının tavan yaptığı bir
dönemde yayınlanmıştı. Rexed
konu ile ilgili şu yorumda
bulunmuştu: “Madde bağımlılığına karşı mücadelede umut veren bir çok
işaret var. Bunlardan biri Rotaryenlerin bu belaya karşı savaşma kararıdır.”

30 - R O T A R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 4

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Yasama Konseyi önerileri için son gün 31
Aralık 2014

B

Çocuk felcinde tanıtımın önemi

ildiğiniz gibi, UR her üç yılda bir Yasama Konseyini
toplayarak, kulüplerin, bölgelerin ve UR Yönetim Kurulunun sunduğu politika ve fikirler ile ilgili oylama yapar. Bu yöntem, kulüp ve bölgelere oganizasyonun yönetiminde söz hakkı tanır. Konseyin UR’nin tüzüğünde değişiklik yapmaya ve önergeleri kabul etmeye yetkisi vardır. Her bölge konseye
bir temsilci gönderir. Her kulüp ve bölge de yasa teklifi sunabilir. Yasa tekliflerinin kapsamı, toplantılara katılımdan, Uluslararası Rotary Başkanının taşıması gereken şartlara kadar değişebilir.
2016 yılında toplanacak olan Yasama Konseyi için on-line teklif formunu kulüpler ve bölgeler doldurabilir. Teklifler, Uluslararası Rotary’ye bölgenin destek konfirmasyonu ile beraber 31 Aralık
2014 tarihine kadar ulaşmalıdır. Bu tarihten sonraki müracaatlar
kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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

Türkiye’de Rotary*

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

Rotaryen Sayısı
2,176
2,345
1,647
6,168

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Sao Paulo Brezilya, 6 - 9 Haziran 2015
Seoul, Kore, 29 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018

Ç

ocuk Felcini sonlandırmanın önemli bir aşamasındayız. Hastalığı yoketmek için insanların
konuyu unutmamalarını sağlamalıyız. Bunu yapmanın en iyi yolu ise halkın konu ile ilgili
konuşmaya başlamasıdır. Rotary’nin PolioPlus kampanyalarının hedefllerinden biri bu
olmuştur.
Çocuk felcini yoketmedeki rolümüzü ön plana çıkarmak, dünyada iyi şeyler yapmak
isteyen insanları da bize yaklaştırmaktadır. Medyada bu konu ile ilgili çıkan yazılar, bize destek
vermeyi düşünen insanları da motive edecek ve çocuk felcini sonlandırmak için gerekli fonların
toplanmasında yardımcı olacaktır.
UR Başkan adayı K.R. Ravindran ile yapılan bir söyleşide, Ravindran konuyu şu şekilde
değerlendiriyor:
“Rotary’nin çocuk felcine son girişimi nedeniyle puan kazanmadığını düşünmek
yanlış bir görüştür. Çocuk Felci ile ilgili her haberde Rotary’nin ismi geçmese bile,
Time, CNN, The Economist, BBC, Die Welt, Jeune Afrique, Wall Street Journal, New
York Times, Rolling Stone Brazil ve National Geographic gibi dünyanın önde gelen
medyasında Rotary’nin rolünün altı çizilmiştir. En iyi Global PR kampanyası ödülünü
de Rotary’nin aldığını unutmamamız lazım.”
“Bilinçlendirme kampanyasına da dünyadaki ünlü şahsiyetlerden 100’den
fazlası katılmıştır. Başpiskopos Desmond Tutu, Jackie Chan, Bill Gates, Angélique
Kidjo, Amitabh Bachchan, Archie Panjabi ve Ziggy Marley gibi ünlüler bunlardan
bazılarıdır. Bu insanlar hep gönüllü olarak katılmışlardır. Guinness Rekorlar
Kitabına en kapsamlı fotoğrafla bilinçlendirme kampanyası olarak giren ‘This Close’
ilanları, Kuzey Amerika’da 26 milyon dolarlık ücretsiz TV yayını yapılmasını sağladı.
Kampanyanın dijital versiyonu 170 ülkeden 100,000’den fazla katılım sağladı.”
“2012 yılında ‘endpolionow.org’ sitesini açtık. Yaklaşık ayda 40,000 ziyaretçisi
var. Dijital medyanın düşük maliyetini kullanarak Rotary dışındaki insanlara
erişmeye çalışıyoruz. Facebook ve Twitter’ı kullanarak bazı yönlendirmeler
yapıyoruz. Örneğin 24 Ekim’deki Dünya Çocuk Felci günü gibi girişler, arama
motorlarında Rotary’nin adının çıkması ile sonuçlanıyor.”
“Elimizdeki paranın bir kısmının reklamasyon için harcanmasını eleştirenler
de var. Ama şunu bilmeliyiz ki yapılan araştırmalar iletişimin çocuk felcini
sonlandırmada önemli bir rol oynadığını gösteriyor. O nedenle bu konuda para
harcamamak bir tercih bile değil. 2013 yılında Rotary Dünya Çocuk Felci gününde
canlı bir yayın yaptı. Bu video sosyal medyada 11,000 kişi tarafından izlendi ve
31,000 kişi de konu ile ilgili yarum yaptı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki abideleri de
aydınlatmamız, konu ile ilgili bilinci artmasına neden oluyor.”
E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 4 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 31

32 - R O T A R Y D E R G İ S İ / E Y L Ü L - E K İ M 2 0 1 4

