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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Dönemin ikinci sayısında, her yıl olduğu gibi, dergi-
nin kapağından da anlayacağınız gibi, Uluslararası 
Rotary'nin konvansiyonunun yapılacağı şehrin tanı-

tımına yer veriyoruz. 2019 Konvansiyonu uzun bir süre için 
son kez Avrupa Kıtasında, Almanya'nın Hamburg şehrinde 
1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Elbe nehri kıyısında 
yer alan Hamburg Almanya'nın birinci limanı ve 8. yüzyıla 
dayanan bir ticari geçmişi var. Baltık Denizi kıyısındaki tica-
retin tarih boyunca önemli şehirlerinden biri olan Hamburg, 
Almanya'nın diğer şehirlerine göre kendine özgü farklılıkları 
taşıyor. Kanalların etrafında kurulmuş olan bir şehri de andıran 
Hamburg, bir anlamda ünlü Venedik ile yarışacak kadar uzun 
bir su yoluna da sahip. Her ne kadar son aylarda yaşadığımız 
TL'nin değer kaybı nedeniyle yurt dışına çıkmanın maliyeti 
yükseldiyse de, imkanları olanların Avrupa'da yapılacak bu 
konvansiyonu kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz.  

Rotary'nin Zürih'teki Avrupa ve Afrika ofisi üyelik ile ilgili 
derlediği bir yazıyı Rotary dergilerine gönderdi. Her türlü 
konuda yardıma hazır olduklarını belirten Ullpia Phillips, 
dünyadaki üyeliğin son durumunu rakamlarla belirtiyor ve 
değişim için neler yapılabileceğine değiniyor.

Başkan Barry Rassin'in "Her Yaştan İnsanı Rotary'ye davet 
ediniz" yazısı ve tabi ki 24 Ekim ile ilgili hatırlatması tüm 
Rotaryenler için önemli mesajlar içeriyor. Bilhassa 24 Ekim 
Dünya Çocuk Felci günü olarak Rotary'nin yaptıklarının top-
luma anlatılması, kamu oyunda gelinen noktanın bilincinin 
oluşturulması açısından çok önemli. Geçen yıl da bu tarihte 
dünyanın her tarafında Rotary kulüpleri ve Rotaryenlerin 
yaptıkları aktiviteler yaygın bir şekilde organize edilmiş ve 
Rotary'nin tanıtımına önemli katkıda bulunmuştu. Tabi bu 
aktivitelerin önemli olan kısmı "Çocuk Felcine Son" prog-
ramında gerçekten de sona yaklaşılmış olduğunun anlatı-
labilmesi. Henüz o noktada değiliz ama o kadar yakınız ki 
tünelin sonundaki ışığın göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak 
gevşemeye gelmeyecek bir konu olduğundan, son ana kadar 
ısrarla takibimizi sürdürmek zorundayız. Uluslararası Rotary 
de tüm dünyadaki Rotaryenlerin gönüllü çalışmaları ve maddi 
katkıları ile bunun gerçekleşmesini sağlamak için elinden 
geleni yapıyor.

Kulüp haberlerinin yoğunluğu, Türk Rotaryenlerinin bu 
döneme de hızla başladıklarının bir işareti. Dönem boyunca 
tüm kulüplerimizin aynı tempoyu devam ettirip Rotary'ye 
yakışır hizmetleri üreteceklerine inanıyoruz.

“(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.”

SAYFA 6 - 7
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Eylül - Ekim 
mektupları
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Her yaştan insanı Rotary'ye davet ediniz
Rotary'nin bir gün içinde yaptığı tüm işlerin enstantane resmini çekebildiğimizi tahayyül edin. Rotaryenler 

hariç  hiç kimse bir organizasyonun bu kadar işi yapabilecek kabiliyete sahip olduğuna inanamaz. Bu enstantane 
resimde, kendilerini çocuk felcini yoketmeye adamış gönüllü çalışanları, mikro krediler organize eden, temiz su 
sağlayan, gençlere mentorluk yapan ve sınırsız sayında eylem gerçekleştiren insanları görebilirsiniz.

Bunları coğrafi yaygınlığımızın sayesinde ve kulüplerimizin de toplumlarıyla içiçe geçmiş insanların oluş-
ması nedeniyle yapabiliyoruz. Hizmet ettiğiniz toplumun bir parçası olarak, ihtiyaçları bilmekte, gerekli bağlan-
tılara sahip olup anında harekete geçebilmektesiniz. Bu nedenle her Rotary kulübünün üyeliği toplumun farklı-
lığını yansıtmalıdır.

Bu konuda önemli aşamalar kaydettik. Mısır'da, Endonezya ve Kenya'da Rotary'nin kadın üyeleri toplam üye-
lerin %50'sine yaklaşmakta. Ayrıca kulüplerimizin yaş grubu yaygınlığını da genişletmekteyiz. Toplumlarımı-
zın her birinde genç profesyoneller yetenekleri ile katkıda bulunmakta ve mentorlarından eğitim almaktadırlar. 
Onlarla Rotary'nin ne olduğu bilgisini paylaşalım. Rotary.org'dan temin edebileceğiniz Katılımcı Genç Profes-
yoneller Rehberinin genç liderlere ve bölgenizdeki Rotary mezunlarına erişebilmeniz için kullanabileceğiniz bir 
eylem planı içeriyor.

Toplumunuzu daha iyi yansıtacak olan kaynaklardan biri de, bizim gibi küresel olan ve hizmet değerlerimiz 
ve liderlik anlayışımızı taşıyan çeyrek milyon gençden oluşan Rotaract'dır. Rotaraktörler bizim parterlerimiz-
dir.: Projelerinizi onlarla bir ekip olarak yapın, faaliyetlerinizde konuşmaya davet edin ve tabiki kulübe katılmaya 
çağırın. Kendisini adamış Rotaraktörler, Rotarakt üyelikleri devam ederken de Rotary kulübü üyesi olabilmekte 
ve hatta yeni Rotary kulübü başlatabilmektedirler.

Dünyanın Rotary'ye ihtiyacı var ve Rotary'nin de daha fazla iyi şeyler yapabilmesi için güçlü kulüpler ve ken-
dini adamış üyelere ihtiyacı var. Benim ve sizin sorumluluğunuz, Rotary'ye katılma eğiliminde olan herkesin 
davet edilmesini sağlamaktır. Rotary.org'da yer alan Üyelik İpuçları (Membership Leads) kaynağını kullanarak, 
Rotary'ye ilgi duyanların kendilerini uygun kulüp ile temasa geçmelerini sağlayınız. Ve her üyenin de kulüpte 
kalması için bir neden yaratalım. Anlamlı projeler oluşturan ve bunu yaparken de eğlenceyi unutmayan güçlü 
kulüpler oluşturarak, kulüp üyelerimize başka hiç bir yerde bulamayacakları değerleri elde etme fırsatını yara-
talım. 

Yukarıda bahsettiğim enstantane resimlerdeki hikayeleri, Rotary'nin hikayesini kendimize saklamayalım. 
Sizleri bir şeyler vermek isteyen her yaştan erkek ve kadın liderleri Rotary'ye davet etmeye çağırıyorum. Bunu 
yaparak toplumunuzda ilham kaynağı olurken Rotary'nin de dünyada iyi şeyler yapmaya devam etmesini sağla-
yabilirsiniz.  

BARRY RASSIN
Ulus lararası Rotary Baş kanı
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24 Ekim'de Dünya Çocuk Felci gününü hep beraber kutlayalım
Her Perşembe sabahı Dünya Sağlık Örgütünden çocuk felcine son ile ilgili durumu anlatan bir e-posta alıyo-

rum. Tüm ülkeleri içeren geniş bilgiler burada yer almakta: aşılama kampanyaları nerede ve nasıl yapılmakta, 
kaç milyon çocuğa aşı yapıldı, ve hangi bölgelerde çevre denetimlerinde virüse rastlandı. Ama her hafta bu e-pos-
tayı aldığımda ilk satırları okuyuncaya kadar ve o hafta bir çocuğun felç geçirip geçirmediğini öğrenene kadar 
kalbimin adeta durduğunu hissetmekteyim.

Evet sevgili arkadaşlarım, çocuk felcini yoketmede bugün işte bu noktadayız.  Söz konusu mesajı açarken ak-
lımdaki soru, daha önceleri olduğu gibi bu yıl kaç bin ya da kaç yüz vak'a göreceğiz değil. Aksine DSÖ'nün e-posta-
sı her Perşembe geldiğinde cevap verdiği tek soru şu oluyor: Bu hafta bir vak'a var mıydı yoksa yok muydu?

Bundan otuz yıl önce her gün 1,000'den fazla çocuk  felce yakalanmakta idi. Bizler, her ülkenin, her bölgenin 
çocuk felcinden arındırıldığının açıklanmasını kutluyorduk. Hedefimize gittikçe yaklaştıkça ve vak'a sayısı da 
gittikçe azaldıkça, bu rakamların yansıttığı çocuklar gittikçe soyutlaşmakta. Perşembe gönderilen e-postayı aç-
tığımda artık nasıl bir rakam göreceğim konusunda endişe etmiyorum; o hafta bir çocuğun hastalığa yakalanıp 
yakalanmadığını merak ediyorum. 

Çocuk Felcini yoketmeye çok yakınız ama daha yapacak çok şey var.
Bu ay tüm Rotary kulüplerinin Dünya Çocuk Felci Günü (World Polio Day) olan 24 Ekim'i kutlayarak  "Çocuk 

Felcine Son"  girişimine yardım etmesini istiyorum. Geçen sene binlerce Rotary kulübü, dünyanın her tarafında 
organizasyonlar düzenleyerek çocuk felci bilincini arttırmış ve çocuk felcine son için fon yaratmıştı Bu yıl her 
zamankinden daha fazla bu tür organizasyonlar görmek istiyorum. Şayet planladığınız bir faaliyet varsa, "endp-
lio.org" sitesinde kaydını yaptırın ki inasnlar da katılım fırsatını kaçırmasınlar. Şayet henüz bir plan yapmadıy-
sanız, asla geç kalmış sayılmazsını. Bu yıl yapılacak olan canlı yayın ile ilgili fikir ve bilgiye endpolio.org sitesin-
den ulaşabilirsiniz ve kulübünüzün başarılı bir aktivite organize etmesi için kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

Dünya Çocuk Felci günü, kulüpler için Rotary'yi kendi toplumlarında ön plana çıkarmak ve hastalığa son ver-
mek için yaptığımız tarihi çalışmaları anlatmak için harika bir fırsattır. Ayrıca bu gün Bill & Melinda Gates Vak-
fının meydan okumasından faydalanmak için iyi bir fırsattır: Bu meydan okumada Rotary'nin yarattığı her dolar 
için Gates Vakfı iki dolar katkıda bulunacaktır.  24 Ekim Dünya Çocuk Felci Gününde bana ve tüm Rotaryenlere 
katılın ve çocuk felcinden arındırılmış bir dünya için ilham kaynağı olunuz.

k

BARRY RASSIN
Ulus lararası Rotary Baş kanı 

BAŞKANIN MEKTUBU - EKİM
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Geçtiğimiz Mayıs ayında vefat eden Charles C. Keller'in 
UR Başkanı olduğu 1987-88 döneminde bölge guvernörü 
idim. Bölge guvernörü olarak Philadelphia'da yapılan 1988 
konvansiyonuna katılmıştım. Orada, dünyanın 125 ülkesinde 
yaklaşık 350.000 çocuk felci vak'ası olduğunu duymuştum. 
Ama güzel bazı haberler de almıştım: Çocuk felci için hedef-
lediğimiz 120 milyon dolar rakamını geçmiştik. 219.350.449 
dolar fon yaratmış, bunun da son hesaplamalar ve katkılar-
dan sonra 247 milyon dolar olarak netleştiğini öğrenmiştik. 
Müthiş bir kutlamaydı bizim için. Kendimize ve dünyaya Ro-
tary'nin gücünü ispatlamış ve küresel boyutta sağlık konu-
sunda meydan okumaya hazır olduğumuzu göstermiştik.

Bunu takip eden 30 yılda, partnerlerimiz olan Dünya Sağ-
lık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, UNI-
CEF ve Bill & Melinda Gates Vakfı ile daha fazla fon yarattık, 
ulusal aşılama günleri organize ettik ve bu konuda hükümet-
lerle beraber savunuculuk yaptık. Hedefimiz her zaman ço-
cuklara felçten arındırılmış bir dünya vermek idi ve 2017'de 
sadece 22 vak'a buna çok yaklaşmış olduğumuzu gösteriyor. 

İnanılmaz işler yaptık ama işimizin henüz bitmediğini 
biliyoruz. Vak'a sayısını sıfıra indirip çevredeki virüsü yok 
ettiğimizde, en az üç yıl bekleyerek DSÖ'nin hastalığın sona 
erdiğini ilan etmesini bekleyeceğiz. Yani en az üç yıl boyun-
ca insanda ve çevrede  vahşi virüse rastlanmaması  gereke-
cek. Bu üç yıl boyunca çocukları aşılamaya devam edeceğiz 
ve gözlemleri sıklaştırarak virüsün tekrar güç kazanmama-
sını sağlayacağız.

Rotaryenler her zaman için bu girişimin ön saflarında ol-
muşlardır ve olmaya devam etmektedirler. Peki siz ne yapabi-
lirsiniz? Tanıdığınız herkese Rotary ve çocuk felcinden bah-
sedin. Bağış yapın. Kulübünüzü güncelleyerek beraberce bu 
savaşa nasıl katılabileceğinizi araştırın.

Her şeyin başladığı şehir olan Philadelphia'da, 24 Ekim'de 
'Küresel Çocuk Felcine Son Girişimi'nin 30. yılını altıncı 
Dünya Çocuk Felci Günümüzde kutlayacağız. Çocuk Felcine 
Son için fon yaratmak amacıyla bir organizasyon yapınız ve 
bunu bize endpolio.org/promote-your-event bağlantısıyla bil-
dirin. Daha kapsamlı ilham kaynağı için endpolio.org sitesini 
ziyaret edin.

Yardımınıza ihtiyacım var. Sözümüzü tutmak için sizin 
yardımınıza güveniyorum. 

Kurulduğu 1905 yılından beri Rotary barış için çalış-
mıştır. 1914 yılındaki Konvansiyonda kabul edilen önerge-
de organizasyonumuzun, etkisini dünya ülkeleri arasında 
barışı korumaya yönlendireceği kabul edilmiştir. Daha son-
ra 1921 konvansiyonunda, Rotary'nin Anayasasına dostluk 
ve Rotary hizmet idealinde uluslararası barış ve iyiniyetin 
geliştirilmesi hedefi eklenmiştir.  1945 yılında Rotary, Bir-
leşmiş Milletler berat konferansının yapıldığı San Fran-
sisco'da 50 Rotaryen delege ve danışman olarak katılmış ve 
Birleşmiş Milletlerin kurulmasında anahtar bir rol oyna-
mıştır.

Bugün altı odak noktamızdan biri barışdır. İster böl-
ge bağışı, ister küresel bağışla fonlanmış olsun, her Rotary 
projesinin barışa etkisi bulunmaktadır. Bu bir barış projesi 
olabilir, bir su ve sanitasyon projesi olabilir, temel eğitim ve 
okuma yazma projesi olabilir, ekonomik ve toplumsal kal-
kınma projesi olabilir ya da insan sağlığı ile ilgili alanların 
birindeki anne ve çocuk sağlığı ya da hastalık önleme proje-
si olabilir. Hiç biri farketmez. Sonunda elde edilen fayda et-
kilenenlerin yaşam kalitesini yükselterek dünyamıza pozi-
tif katkıda bulunmakta, bu iyileştirme de barışın bir parçası 
olmaktadır.

Bunun yanı sıra her yıl dünyanın her tarafından 100 
tane Rotary Barış Bursiyeri seçerek oluşturduğumuz altı 
barış merkezinde eğitim almalarını sağlayarak yüksek li-
sans diploması almalarını, ya da insan hakları, uluslararası 
politika, kamu sağlığı ve kalkınma alanlarında profesyonel 
sertifika almalarını temin ediyoruz. Bu güne kadar 1.100 
kişi bu programdan faydalandı ve bizler de müspet katkıla-
rını görmeye başladık.

Geleceğe baktığımız zaman, Rotary Vakfı Mütevelli he-
yeti azami müspet etki için bu programı ve barış çalışmala-
rımızı nasıl geliştireceğimizi araştırıyor. Yardım etmek is-
terseniz, Rotary Barış Merkezleri Büyük Bağış Girişimine 
katkıda bulunabilir ve barış için çalışacak gelecek nesillere 
yardım edebilirsiniz.  

Ron D. Burton
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

24 Ekim'de 30. 
yılı kutlayacağız

Barış, Rotary'nin 
ayrılmaz bir parçasıdır

VAKIF BAŞKANINDAN
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Kamerun

Amerika Birleşik 
Devletleri

Samoa

Panama

İngiltere

Dünya çevresindeki 
Rotary projeleri

dünyamız

Korup Milli 
Parkında 300’den 

fazla kuş cinsi 
bulunuyor

Panama
20 yıldır, Panama City’deki 

Rotaraktörler ülkenin 

hinterlandında bulunan yerli 

ve göçmen halkın sağlığı ile 

ilgili düzenledikleri medikal 

kamplara doktorlar, dişçiler ve 

eczacıları gönderiyorlar. Haziran 

2000’den beri bu misyonlar 

200’den fazla insanı tedavi 

ettiler. Bu yıl, Panama Rotary 

kulübü de vefat etmiş üyeleri 

Fred Virgil anısına bu ziyaretlerin 

sayısını arttırdı. Mayıs ayında 

kulüp üyeleri ve tıbbi personel 

Herrera bölgesindeki Chepo 

kasabasını ziyaret etti. Orada 

900 kişiye sağlık taraması, 

ücretsiz ilaç dağıtımı, gıda ve 

yiyecek yardımı yapıldı.

Kamerun
Kamerun’un güneybatısındaki 

Korup Milli Parkı biyo-çeşitlilik 

açısından bulunmaz özelliklere 

sahip. Hükümetin önem 

vermemesi, bu bölgede avcılık 

yaparak yaşamlarını sürdüren 

kabileleri etkilemiş. Bu insanlara 

yardım etmek için Alberta’nın 

Peace River Rotary kulübü 

bir burs düzenleyerek, Korup 

Rainforest Conservation Society 

tarafından işletilen okulda 11-15 

yaş arasında beş çocuğa eğitim 

katkısı yapmış. Kulüp başkanı ve 

proje lideri Courtney Hughes, 

fakirlik, okur yazarlık ve proaktif 

ihtilaf çözümleri için yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi ve 

koruma faaliyetleri düzenliyor. 

İngiltere
Demans hastalığının kişilere 
ve ailelere verdiği ızdırabın 
yanı sıra hastaların yakınları ve 
bakıcılarında da yarattığı stres 
ile ilgili olarak, Royston Rotary 
kulübü her ay “memory kafe” 
adıyla bir organizasyon yapıyor. 
Alzheimer ve demansın diğer 
türlerinden muzdarip olanlara, 
araştırmaların gösterdiği şekilde 
yaşam kalitelerini arttıracak sosyal 
etkileşim sağlanıyor. Roystone’lu 
Rotaryenler aktiviteyi eğlenceli 
yapmak için Sevgililer Günü, 
James Bond, okul günleri ve 
kraliyet törenlerini canlandırıyorlar. 
Yılda 1.500 $ tutan maliyet yerel 
destekle sağlanıyor ve toplum ve 
dostluklarını güçlendiriyor. 
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Arlington 
Mezarlığını her yıl 
3 milyondan fazla 
insan ziyaret 
ediyor. 

– BRAD WEBBER

ABD
10 yıldır, Alabama’nın Tuscaloosa 

Rotary kulübü her yıl 800’e 

yakın savaş gazisini başkent 

Washington’a götürmek için 

charter uçak ayarlayıp gazileri 

başkentte savaş anıtlarını ziyarete 

götürüyor. Kulübün son seyahati 

9 Mayıs’ta yapıldı. Projeyi başlatan 

Jordan Plaster, biri 99, diğeri 95 

yaşında II. Dünya Savaşı gazisinin 

grupta olduğunu, ayrıca 94 

Vietnam ve bir tane de Kore savaşı 

gazisinin de  geziye katıldıklarını 

söyledi. Toplam 95,000 dolarlık 

bütçe gerektiren aktivitede, 

15’i Rotaryen olan 65 gönüllü 

kendileri için 700’er  dolar vererek 

gruba eşlik ettiler.  

Samoa
2009 yılının Eylül ayındaki deprem 

sonrası meydana gelen 12 

metrelik dalgaların oluşturduğu 

tsunami’nin sonucu 190 kişinin 

yaşamını yitirdiği ve geniş çaplı 

hasarın meydana geldiği olay 

sonrası Shelter Box ekibine yardım 

ederken, Apia Rotary kulübü 

üyeleri, sapa yerlerdeki okullarda 

okulların kötü durumda 

olduklarını ve temel malzeme 

ihtiyaçlarını gözlemlemişler. 

Okuma yazmaya odaklanan kulüp, 

Yeni Zelanda’nın Ashburton ve 

Riccarton Rotary kulüpleri ile 

okuların tesisat sistemlerini yapıp 

mobilyalarını yüzlerce kitapla 

beraber temin etmişler. Apia 

kulübü de kitapları dağıtmış.

Veteranlar II. Dünya Savaşı 

abidesini, Vietnam Gazileri 

abidesini, Deniz Kuvvetleri 

Savaş Anıtını ve Arlington 

Ulusal Mezarlığını ziyaret 

ettiler ve programla koordineli 

olarak organize edilen nöbet 

devri törenini izlediler. Vietnam 

Savaşına katılmış olan Morris 

Souders Jr., bu günün kendisi 

için hayatının en güzel 

günlerinden biri olduğunu 

belirtti. Plaster, gittikleri her 

yerde turistlerin sıraya girip 

gazilere teşekkür ettiklerini 

belirtirken, bir çoğunun da 

ilk kez başkenti gördüklerini 

hatırlattı.
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Üyelik geliştirme - Değişimi kucaklamak

Hizmet Organizasyonları bu-
günlerde baskı altında. Ro-
tary böyle bir ortamda mey-

dan okumaya karşı ne yapıyor?
Bir çok hizmet organizasyonu yeni üye 
alma ve mevcutları korumada zorluk çeki-
yor ve Rotary de farklı değil. Buna rağmen, 
küresel olarak dünya genelindeki toplam 
üye sayımız stabil bir durumda gözükü-
yor. Kuzey Amerika ve İskandinavya'daki 
üye sayısındaki azalış, Asya, Afrika ve Av-
rupa'da da Almanya ve Romanya gibi ül-
kelerdeki artışla dengeleniyor. Ayrıca bir  
süredir yeni arayışlarımız da var. İletişim-
leri çok güçlü olan genç nesillerin farklılık 
yaratmaya hevesli olduklarını ve anlamlı 
projelere katılmak istediklerini biliyoruz. 
Rotary onların bu heyecanını esnek üye-
lik oluşturarak, -Rotaraktörlerin Rotary'ye 
geçişi gibi- kucaklamaya çalışıyor. Üyeleri-
mizi dinlemeye ve ihtiyaçlarına cevap ver-

meye çalıştığımız sürece gelişeceğiz.
Üyelerine uyarlı olmak ve üyelik geliştirmek için Rotary daha başka 
neler yapıyor?
Başarılı bir geleceğin anahtarı Rotary  kulüplerinin güçlendirildiği ve bölgesel 
yaklaşımla birleşmesinde yatıyor. Rotary dünyasında o kadar farklılıklar mevcut 
ki herkes için geçerli bir çözüm üretmek imkansız. 2016 yılında Rotary kulüplere 
toplantı zamanlarını ayarlama ve yeni üyelik modellerini sundu. Sırbistan'ın Ro-
tary e-kulübü yeni toplantı düzenini ilginç kullanan kulüplerden biri oldu. Kulüp 
üyeleri ya bizzat ya da Skype kullanarak katılıyorlar. Herkesin katkıda bulunması 
ve katılması için azami özen gösteriliyor. Kulüplere getirilen esnekliklerin yanı 
sıra, Uluslararası Rotary'de çalışanlar Bölge Rotary koordinatörlerini destekli-
yorlar ve onlara üyelik eğilimleri analizlerini ve en iyi uygulamaların nasıl yapıl-
dığını anlatan bilgileri iletiyorlar. Ayrıca Rotary'nin web üzerinden oluşturduğu 
sistemler de kulüplerin durumları daha iyi değerlendirip üyeler için nasıl daha 
çekici olabilecekleri konusunda yöntemler sunuyor. Kulüplerin bu analizleri dik-
kate alıp, insanların beklentilerine cevap verebilmeleri ve üyelerin beklediği fay-
daların da gerçekleşmesini sağlamaları teşvik ediliyor.
Rotary kulüpleri üyelik geliştirme ile ilgili bilgi ve kaynakları nerede 
bulabilirler?
Rotary'nin web sitesinde (www.rotary.org) Rotary Club Health Check ve Mem-
bership Assessment Tools gibi araçlar kulüplerin iyileştirebilecekleri alanları ve 
büyüme fırsatları belirlemelerine yardımcı olabilir. Online olarak hizmet veren 
Learning Center (öğrenme merkezi) üyelik stratejileri konusunda esnek ve ya-
ratıcı olmak için ipuçları vermekte. Ayrıca kulüp ve bölge destek ekibi ve EAO 
(Avrupa, Afrika Ofisi) her türlü soruya cevap vermekte ve yakında üyelik görev-
lilerini de bünyesine katacak. Onların görevi sadece bölgesel üyelik büyümesi 
için kulüplere destek vermek olacak. Bu bizim Rotary'nin geleceğine heyacanla 
bakmamızı sağlıyor. 

Zürih'te Avrupa ve Afrika 
ofisi Kulüp ve Bölge Destek 

(CDS) departmanı yöneticisi 
Ulpia Phillips ile kısa bir 
söyleşi yanda yer alıyor. 

Rotary'nin üyelik konusunu 
geniş bir perspektif ile 

değerlendiriyor. 
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Avrupa ve Afrika bölgelerinden bazı rakam ve gerçekler
 ✓ 2007'den beri en hızlı büyümeyi gösteren ilk beş ülke:Uganda 

(%49), Nijerya (%40),Avusturya (%18), Almanya (%16), İsviçre 
(%10).

 ✓ Avrupa/Afrika ofisi küresel üyeliğin %25'ini destekliyor.
 ✓ Mayıs 2018 itibarıyla Avrupa ve Afrika'da kadın üye oranının en 

yüksek olduğu ülkeler Mısır (%45), Kenya (%44) ve Rusya Fe-
derasyonu (%40).

 ✓ 243 üye ile İstanbul Rotary Kulübü EAO (Europe and Africa Offi-
ce) alanındaki en çok üyeye sahip kulüp.

 ✓ EOA bölgesinde İtalya 487 Rotaract kulübü ile birinci sırada. 
Onu 344 kulüp ile Nijerya takip ediyor.

 ✓ 2016-17 döneminde Avrupa / Afrika ofisi 729 yeni kulüp kabul 
etti. Bunlar 

  161 Rotary Kulübü, 
  190 Rotaract Kulübü, 
  231 Interact Kulübü ve 
  147 Toplum Birliğinden oluştu.

 ✓ Son 10 yıl içinde EAO bölgesindeki üye sayısı 300.000 üye civa-
rında oldukça stabil bir durum arzetti. Öte yandan Rotary ku-
lübü sayısı ise 948 arttı. Bunun sonucu kulüp başına ortalama 
üye sayısı 2007'deki 37'den 2017'de 34'e geriledi.

Üyelik ile ilgili kaynaklar
 ✓ Rotary Koordinatörleri: www.rotary.org/regionalleaders
 ✓ Üyelik sayfaları: www.rotary.org/membership
 ✓ Esnek kulüp sayfaları: www.rotary.org/flexibility
 ✓ Öğrenim Merkezi: learn.rotary.org
 ✓ Rotary Club Central'da Üyelik Raporları (My Rotary'de Take Ac-

tion sekmesinde.
 ✓ Yeni halkla ilişkiler kampanyası "Harekete Geçenler" Brand 

Center'da: www.rotary.org/brandcenter

Müstakbel üyeler için hazırlanmış "Membership Leads" adında, yerel 
bir Rotary kulübüne girme arzularını belirtebilecekleri online bir araç 
olduğunu biliyor musunuz? rotary.org.join ya da www.rotary.org/
en/document/connect-membership-leads.
Soru, yorum ya da paylaşmak istediğiniz bir şey var mı?
CDS temilcinizle irtibata geçin.
www.rotary.org/en/contact/representatives
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Her destinasyonun kendisini tu-
ristlere şirin göstermeye çalıştığı gü-
nümüzde, Hamburg azimle kendi ken-
dini beğenmeye çalışıyor. Tartışılmaz 
bir özgünlük içinde şehir ziyaretçileri-
ni dostça bir selamla karşılarken, ken-
di işine dönüp sizleri de güzelliklerinin 
tadını çıkarmaya bırakıyor. 

Uluslararası Rotary'nin 2019 Kon-
vansiyonuna ev sahipliği yapacak olan 
ve Elbe Nehri kenarında yer alan Ham-
burg,  bu nehir sayesinde Kuzey De-
nizine ulaşabiliyor. Hamburg, Avru-
pa'nın üçüncü büyük limanı ve küresel 
ticaretin büyüyen bir merkezi. Devasa 
limanın karşı kıyısında, şehir sakinle-
rinin Venedik ve Amsterdam'dan daha 
fazla olduğunu iddia ettikleri köprü ve 
kanalları ve şehrin eğlence merkezi-
nin ortasındaki tablo görünümündeki 

Hamburg'un yeni konser salonu, Speicherstadt, Elbphilharmonie (arkada), önde tuğladan yapılan ve zamanında depo olarak 
kulanılmış olan tarihi binalar ve aralarından geçen su yolu, Hamburg şehrinin nasıl bir yer olduğunu kısaca gösteriyor.

1-5 Haziran'da Rotaryenler Hamburg'lu olacaklar

Hamburg, Binnenalster; Hamburg'un kalbini oluşturan Alster gölü. Göl Binnenalster 
ve Außenalster olarak iki bölümden oluşuyor. Binnenalster'de bir zamanlar zengin 

tüccarlar, bekar kızlarıyla burada yaya olarak gezintiye çıkarlarmış. Binnenalster hâla 
şehrin şık mekanlarından biri olarak kabul ediliyor.
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göl ile ilginç bir şehir Hamburg. Dün-
yanın her tarafından malların geldiği 
bir "Marktplatz" kelimesine uygun ola-
rak, alışveriş sınırsız ve yanında eğlen-
ce de eksik değil.  Cumartesi akşamla-
rı bir zamanların 'kırmızı fener sokağı' 
olarak bilinen ve 1960'larda Beatles'ın 
ünlendiği mekanın bulunduğu Reeper-
bahn, her yaştan insanın buluştuğu bir 
yer olarak dikkat çekiyor. Yelkenlerini 
açmış bir gemi gibi Elbe nehrine doğru 

fırlayan, tuğla ve cam yapısı ve ilginç 
mimarisiyle dikkatleri çeken yeni El-
bphilarmonie (kısaca Elbphi), Ham-
burg'un performans mirasının Avru-
pa'nın sunabileceği en iyilerinden ol-
duğunun bir göstergesi olarak duruyor. 

Bütün bunlar, şehrin kompakt ol-
masının verdiği avantajla birleşince 
ister bisiklet, ister yaya veya ister toplu 
taşımacılık ve özellikle de vapur ile do-
laşabileceğiniz nefis bir ortamın oluş-

Hamburg'un, St. Nicholas kilisesi bir savaş anıtı olarak II. Dünya Savaşında bombalanmadan 
sonraki durumunda bırakılmış. Kilisenin mahzeninde Hamburg'un bombalanması ile ilgili 

resimlerin bulunduğu bir müze yer alıyor. 

HAMBURG'DA NE 
YAPILIR? 

Şehirde yapılacak en güzel şeyleri 
yereller paylaşıyor 

“Aussen Alster'de yelken yapmak; 
Elbchaussee'den geçerek Michelin-yıldızlı 
restoranlardan Landhaus Scherrer and Le 
Canard Nouveau'ya gitmek; Nehir kenarındaki 
Blankenese kasabasını keşfetmek.” 
– Andreas von Möller, HOC başkan yardımcısı

“Şehir merkezinde Café Paris. Babamın çok 
sevdiği çukulata pastaları var. Benim tercihim 
iki kişilik şampanyalı kahvaltı.” 
–Yvette Grave, Hamburg-Winterhude Rotary 
Kulübü

“Aussenalster'de bir yürüyüş; gerçekten süper 
ve Hamburg'u görebiliyorsunuz. 500 metrede 
bir kafe ya da restoran var. En iyisi gölü 
en güzel görebileceğiniz İtalyan restoranı 
Portonovo” 
– Andreas Wende, HOC pazarlama başkanı

“Fischmarkt Pazar günleri açık havada 
balık, meyva, çiçek, hatıralık ve yiyecek 
bulabileceğiniz bir yer. St. Pauli'de geçirilen 
bir Cumartesi akşamının sabahında gidilip,  
Fischfrikadellen (balıkburger) yenilecek bir 
yer.” 
– Gundula Miethke, Rotarybölge iletişim uzmanı

“Sadece konvansiyon için gelmeyin – kalın ve 
denize de gidin. Kuzey Denizi ve Baltık sadece 
birkaç saat mesafede. Baltık denizindeki 
Lübeck ise görülmeye değer bir eski şehir” 
– Yvette Grave

“Hamburg bir liman kenti ve balık her yerde 
güzel. Fischereihafen lokantası Almanya'nın en 
iyilerinden biri. ”
– Andreas Wende

“Şayet iyi bir alman ekmeği arıyorsanız Avrupa 
pasajındaki Bäcker Gaues'a gidiniz. Bir diğer 
fırın, Dat Backhus, bir zincirin parçası olmasına 
rağmen çok iyi. Franzbrötchen isteyin ve tarçın 
ve şekerin bolca kullanıldığı bu Hamburg 
tatlısını muhakkak deneyin. ” 
– Gundula Miethke
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masını sağlıyor.
Hamburg'u iyi tanımak için su yol-

larını bilmek gerekiyor Konvansiyon 
Ağırlama Komitesi Başkan Yardım-
cısı ve 1940. bölgenin GDG'si Holger 
Knaack "Hamburg her yerin su olması 
demek. Kelimenin ilk hecesi Ham bile 
eski bir Sakson kelimesi olan ve batak-
lık anlamını taşıyan kelimeden geliyor. 

Bu deniz kentinin sulu kalbini, 
800 yıl önce küçük bir dereye baraj ya-
pılmasıyla oluşturulan Alster gölü teş-
kil ediyor. Göl Binnenalster ve Auße-
nalster olarak iki bölümden oluşuyor. 
Öte yandan Elbe nehri ise şehrin atar-
damarı. Hamburg'un Kuzey Denizin-
de 65 km uzunluğunda kıyısı olmasına 

Önünde buluşma noktası olarak 
kullanılabilecek meydanı olan 

Hamburg'un sembollerinden Belediye 
Sarayı'nın(Rathaus) kulesi şehrin bir çok 
yerinden gözüküyor (üstte). Hamburg'un 
zenginliğinin kaynağı olan Liman 78.000 
dönümlük bir alana yayılmış bulunuyor 

ve nefis bir görünüm arzediyor.



Elbe Nehri Hamburg'un içinden geçen ve onun denizle birleşmesini sağlayan bir konumda
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rağmen, şehir merkezindeki nehir ve 
kanalları med ve cezir ile yükselip al-
çalmaya devam ediyor.

Binnenalster'in kenarında bulunan 
Jungfernstieg adlı kademeli teras bo-
yunca bir zamanlar Hamburg'un zen-
gin tüccarları henüz evlenmemiş kızla-
rıyla yaya olarak gezintiye çıkarlarmış. 
Hâla şehrin şık yerlerinden biri olma 
özelliğini taşıyor. Burada bir kafede 
oturup, kırmızı-beyaz tur gemilerinin 
gidip gelmelerini izleyebilirsiniz.

Außenalster yaya patikası ile bili-
niyor.  Burada insanlar balık avlıyor, 
güneşleniyor, kitap okuyor, köpekleri-
ni gezdiriyor, bisiklet ve botlara bini-
yorlar. Özel motorlu teknelerin yasak 
olduğu bu alanda, yelken yapmak rüya 
gibi bir şey. 

Gölün bu kısmının 6.5 kilometre-
lik sahilinde kafeler ve restoranlar yer 
alıyor. Buradaki insanlar yardımcı ol-
mayı seviyorlar. Şehir rehberine bile 
bakmadan, St.Georg'daki Le Meridien 
otelinin ruf barının Alster'in en güzel 

gözüktüğü mekan olduğunu, Hotel Ge-
orge'un terasının ise güneş batışının en 
iyi seyredildiği yer olduğunu bu bölge-
de karşılaştığımız Hamburg'lulardan 
öğreniyoruz.

Su yolları ile bilinen Hamburg 
yangından da nasibini almış. Birinci-
si 1842'de, diğeri ise II. Dünya Sava-

şı sırasında yapılan bombardımanda 
yaşanmış ve şehrin ortaçağlara giden 
zengin geçmişinin izleri bu yangınlar-

la hemen hemen silinmiş. İlk yangın 
13. yüzyılda yapılan bir setin üzerin-
de inşa edilen Deichstrasse'de meyda-
na gelmiş. Buna rağmen Hamburg stili 
mimari binalardan bir kısmı yangın-
dan kurtulmuş. Bunlardan bir tanesi 
Deichstrasse'de 25 nolu bina ve halen 
Zum Brandanfang (yani yangının baş-
ladığı yer) adıyla işletilen bir restoran.

Eski şehrin diğer tarafında Brand-
sende (yangının sonu) adıyla bir cadde 
de bulunuyor.

Savaşın getirdiği yıkım ise çok daha 
başka. 1943 yılının Temmuz ayında 10 
gün süren bombardıman esnasında en 
az 40.000 kişi yaşamını yitirirken, bazı 
mahalleler de kökten yıkıldı. O zaman 
neler oldunu anlayabilmek için St. Ni-
kolai Anıtını gezmeniz iyi olur. Ham-
burg'un en yüksek beş kilisesinden biri 
olan St. Nikolai, savaş kurbanlarının 
anısına bombadan sonraki haliyle mu-
hafaza ediliyor. Kilisenin mahzenin-
de yer alan küçük müzede, hava akın-
ları sırasında sadece Hamburgluların 

Şehrin dikkat çeken 
mimari binası, 2 yıl 
önce biten ve 26 katlı 
Elbphilharmonie konser 
salonu. Binanın tabanı, 
kullanımı değiştirilen bir 
tuğla depodan oluşuyor ve 
üstündeki camdan strüktür 
ile dramatik bir şekilde 
dalgaları hatırlatan bir yapı 
olarak dikkat çekiyor.



yaşadıklarını değil, ama bombalayan 
uçakların mürettebatının yaşadıkları-
nı da gözlemleyebiliyorsunuz.

Şehirde dolaşırken, II. Dünya Sa-
vaşından kalan Stolpersteine, ya da tö-
kezleten taşlar bize o acı günleri hatır-
latıyor. Bu pirinç plakalar, Nazi'lerin 
son kurbanları olan yahudiler, eşcin-
seller, karşıt görüşlüler ve diğer kur-
banların yaşadığı evlerin önündeki 
kaldırım taşlarının arasına yerleşti-
rilmiş. Her bir plakaya konsantrasyon 
kamplarına gönderilip hayatını kay-
beden bir kişinin ismi ve doğum tarihi 
kazınmış. 1996 yılında Berlinli sanatçı 
Gunter Demnig tarafından tasarlanan 
taşlara halen Avrupa'nın başka şehirle-
rinde de rastlamak mümkün.

Deichstrasse'den dar bir sokaktan 
geçerek tüccarların tariihi evlerinin 
sıralandığı yere geliyoruz. Burada, baş-
ka ülkelerden gelen mallar, evlerin alt 
katında depolanıyordu. Üst katta genel 
olarak bürolar ve müşterilerin kabul 
edildiği geniş alanlar yer almakta, en 

üst katta ise tüccarın ailesi yaşamak-
ta idi. Speicherstadt denilen bölgede-
ki mahallede, tuğladan inşa edilmiş ve 
depo olarak kullanılan  yüksek binala-
rın arasında dolaşan dar kanallar, ziya-
retçelere biraz da Venedik havası kok-
latıyor.

Almanya'da ilk Rotary 
kulübünün kurulduğu şehir 
olma gururunu taşıyan 
Hamburg, dünyanın 
dört bir tarafından 
Rotaryenleri biraraya 
getirmek için de ideal bir 
şehir. Konvansiyonun 
teması "Ânı yakala" olarak 
tespit edilmiş ve Rotary'nin 
hayatımızda ve dünyadaki 
gücü ve potansiyelini 
anlatıyor.  

Şehrin dikkat çeken mimari bina-
sı, 2 yıl önce biten ve 26 katlı Elbphil-

harmonie konser salonu. Binanın taba-
nı, kullanımı değiştirilen bir tuğla de-
podan oluşuyor ve üstündeki camdan 
strüktür ile dramatik bir şekilde dal-
gaları hatırlatan bir yapı olarak dikkat 
çekiyor. Orta seviyesindeki teraslar, bir 
tarafta Elbe nehri ve dev vinçlerin  sı-
ralandığı 78.000 dönümlük liman, di-
ğer tarafta ise şehrin kendisi, yani Be-
lediye Sarayı ve Saint Nicolai, Michae-
lis, Petri, Jacobi ve Katharinen kilise-
lerinin yüksek kuleleri, kontrast teşkil 
eden perspektifleri izlememize imkan 
yaratıyor. 

Hamburg Almanya'nın gerek mi-
mari, gerekse de düşünce olarak en mo-
dern şehirlerinden biri. Bu kozmopolit 
görünüm, 800 yıllık bir tarih ve ser-
best liman, hatta bağımsız devlet ol-
masından kaynaklanıyor.  Şehrin res-
mi adı Freie un Hansestadt Hamburg 
- Serbest ve Hanseatik Hamburg şeh-
ri. Hamburg Kuzey ve Baltık denizinde 
1200 ile 1500 yılları arasında ticareti 
domine eden ve Kuzey Avrupa ülkeleri-

Hamburg, Schanzenviertel, Schulterblatt'da kaldırım kafeleri ve restoranlar iyi zaman geçirilebilecek mekanlar
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Hamburg, City, Rödingsmarkt; şehirde toplu taşımacılığı kullanmak oldukça kolay. 
Konvansiyon Organizasyon komitesi, konvansiyona katılacak olan Rotaryenler için 

Hamburg şehri Belediyesi ile anlaşarak tüm araçların, metro, tren, tramvay, otobüs ve 
gezi vapurlarından ücretsiz olarak faydalanma imkanı yaratmış. Hamburg'un ulaşım 

sistemi entegre olduğu için her bir hattın da değişim yerleri birbirine çok yakın olan 
mekanlarda, hatta aynı binayı bile paylaşabiliyorlar.
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nin oluşturduğu Hanseatik Lig'in güç-
lü bir üyesi idi. Hamburg bugün de dün-
yaya açıldığı kapı olan limanı ile nefes 
alıyor.

Büyük kargo gemilerini yakından 
görmek için St. Pauli bölgesindeki Lan-
dungsbrücke'den kalkan tur gemileri-
ne binmenizi tavsiye ederiz. Tekneler 
önce nehirden içeriye doğru gidiyor. 
Orada bir müzeye çevrilmiş eski bir 
Rus denizaltısı olan U-434 yer alıyor. 
Nehirden yukarıya çıkarken kuru ha-
vuzlara çekilmiş vapurları ve 20.000 
konteynere kadar taşıma kapasitesi 
olan dev gemileri görebiliyoruz. Gezi-
nin sonuna doğru Elbphi'nin yakının-
daki iskeleye gelmeden önce Rickmer 
Rickmers adlı diğer bir müze gemiyi 
görmek mümkün.

St. Pauli'deki Reeperbahn, bir za-
manlar şehrin namı kötü mahalleleri 
arasında yer alırken, 60'ların başında 
Beatles'ların burada yaşaması ve Kai-
serkeller ve Star Club'da çıkmaları böl-
geye saygınlık kazandırmış. 20-40 yaş 

arasındaki gençlerin hafta sonlarında 
burada sabaha kadar eğlenmeleri, daha 
sonra da sabah kahvaltısı için balık pa-
zarına gitmeleri sık yapılan bir rutin 
aktiviteye dönüşmüş. 

Hamburg'u görmenin bir di-
ğer yolu da toplu taşımayı kullanmak. 
Hamburg Konvansiyonuna katılanlar 
için toplu taşıma ücretsiz olacak. Buna 
tren, tramvay, otobüs ve vapurlar da da-
hil.

Almanya'da ilk Rotary kulübünün 
kurulduğu şehir olma gururunu taşı-
yan Hamburg, dünyanın dört bir tara-
fından Rotaryenleri biraraya getirmek 
için de ideal bir şehir. Konvansiyonun 
teması "Ânı yakala" olarak tespit edil-
miş ve Rotary'nin hayatımızda ve dün-
yadaki gücü ve potansiyelini anlatıyor.  

Konvansiyon Komite Başkanı John 
Blount, "nerede olduğumuz ve neler ya-
pabiliriz, Rotary'nin organizasyon ola-
rak imkanları ve kulüplerimiz için bu 
anı yakalamak istiyoruz" diyor.

Konvansyionun yapılacağı fuar 
alanı şehrin merkezinde ve otellerin 
çoğuna 10 dakikalık yürüyüş mesafe-
sinde. Hemen yakında bir çok restoran, 
kafe, dükkanlar ve park alanları yer alı-
yor: Bohemyalı Karolinenviertel, muh-
teşem dekoruyla Rotherbaum, Muse-
viler için tarihi anlamı olan Grindel ve 
üniversite bölgesi ile Schanzenviertel, 
Rotaryenler ve Rotaraktörler için çeki-
ci mekanlar olacaklar.

Eski şehirde, ana tren istasyonun-
dan belediye sarayına uzanan Möncke-
bergstrasse bir alışveriş cenneti. Neus-
tad'ın arkadında kaliteli dükkanlar yer 



Hamburg, St. Pauli, Planten und Blomen Park, Hamburg'lular ve turistlerin uğrak 
yerlerinden biri. Park alanlarında gezinirken her türlü aktiviteye rastlamak mümkün. 

Dans eden çiftler buna bir örnek teşkil ediyor.
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Hamburg, St. Pauli'de bir plakçı dükkanı. Bu bölgede plak ve kitap yaygın. Dükkanlar bir 
anlamda  Hamburg'luların zevkini yansıtıyor.

MİSAFİRİMİZ 
OLUN 

Moin, moin Hamburg'un geleneksel merhaba 
deyiş şekli ve şehrin Rotaryenleri sabırsızlıkla 
sizleri bekliyor. Andreas von Müller ve Holger 
Knaack tarafından yönetilen Hamburg ağırlama 
komitesi (HOC), konvansiyon sırasında her 
gece için Hamburg'un değişik yönlerini sizlere 
göstermek ve yerel Rotaryenlerle tanıştırmak 
için kültürel faaliyetler düzenlediler. Daha fazla 
bilgi almak ve bilet temin etmek için ric2019.
rotary.de/en sitesini ziyaret ediniz..

CUMARTESİ
Hamburg'lu Rotaryenler konvansiyona katılanlar 
için tarihi Ticaret Odasında 2.000 kişilik bir 
hoşgeldiniz partisi düzenleyecekler.

PAZAR
Hamburg Devlet Opera ve balesi ile 46. 
dönemini yaşayan ve seneye 80. yaşını 
kutlayacak olan John Neumeier konvansiyon 
için sahne alacak. (45. bale günleri 
konvansiyondan birkaç gün sonra ayın 16'sında 
başlayacak) Bir kenara not ediniz. 

PAZARTESİ
Organizasyon komitesi Hamburg'un yeni 
sembolü olan Elbphilharmonie'de iki klasik 
müzik konseri organize etti. Mimarisi ve 
akustiği ile ünlü bina, ayrıca Hamburg'un 
nefes kesici panoramik görüntüsüne şahit 
olabileceğiniz bir yer.,

SALI
Yerel kulüpler hoşgeldiniz aktiviteleri 
düzenleyecekler. Alman misaferperverliğini 
(Gastfreundschaft!) tecrübe edin.

TOPLUM AKTİVİTELERİ
Organizasyon komitesi ücretsiz aktiviteler de 
düzenleyecek. Bunlardan biri 200 bisikletçiyi 
Avusturya'dan Hamburg'a getirecek 14 günlük 
bir tur. Katılanlar her gün bir yerde durup çocuk 
felci için bilinçlendirme çalışması yapacaklar. 
Hamburg'lu Rotaryenler yarışın son 20 
kilometresine katılabilecekler 1 Haziran sabahı 
Belediye sarayına gelecekler. Yarışa katılacaklar 
önceden kayıt yaptırmak zorunda ancak herkes 
Belediye Sarayı önündeki meydanda yarış 
sonunu izlemeye gelebilecek. Bu arada şehrin 
en önemli arterlerinden birinde Rotary'nin altı 
odak alanını gösteren standlar da topluma 
yönelik olarak yer alacak. 

alıyor ve Europa Passage olarak adlan-
dırılan mekanda 100'den fazla dükkan 
ve restoran bulunuyor. Bunlar sadece 
Hamburg'un sunduğu güzelliklerden 
bazıları. 

İkamet edenlerin "Hamburgerli-
ler" dendiği şehirde, yaşayanlar kendi-
lerine göre bir yaşam tarzı ile, müzeler, 

parklar, restoranlar ve kafeler ile ziya-
retçilerin iyi vakit geçirmelerini sağlı-
yorlar. İnsanların mütevazilikleri ile 
dikkat çeken bir şehir olan Hamburg, 
şimdiden 1-5 Haziran tarihlerinde 
Rotaryenleri ağırlamayı sabırsızlıkla 
bekliyor.  

❑❑❑



ruluş olan Foodshare'de işlerin büyümesi ve rafl arın daha iyi 
organize edilerek firenin azaltılmasını sağlamışlar. Üyelerin 
bir çoğu kulübün yiyecek bankasında görevli olduklarından, ye-
rel bir süpermarkette müşterilerin verdikleri bağışları toplama 
işini organize etmişler. Foodshare'in mütevellilerinden Lester 
Tanner, "Her zaman kendisine başvurabileceğimiz ve iyi niyet 
ve kapasiteli bir organizasyonun daha olduğunu bilmek insanı 
rahatlatıyor" diyerek yapılan işin önemini vurguluyor.

Toplumda ciddi işler yaparken, bunun dışına taşarak da bazı 
faaliyetlerin organizasyonu yapılıyor. Her yıl Rotary Vakfı için 
düzenlenen fon yaratma girişiminde kulüp, üyelerinin 24 saat 
süre ile 24 ayrı meydan okumaya cevap vermeleri isteniyor. Cu-
martesi sabah sekizde başlayan program aralıksız devam ederek 
Pazar günü sekizde son buluyor. Fi-
ziki aktivitelerin yanı sıra men-
tal aktiviteler de  yer alıyor. 
Hunter, sabahın üçünde ori-
gami ile uğraşmanın en zor 
görevlerden biri olduğunu 
söylüyor.

Aktivitenin en büyük 
faydalarından biri, ekip ça-
lışmasına temel teşkil edecek 
ilişkilerin kurulması ve kulüp 
üyelerinin birbirlerini daha 
iyi tanımaları olmuş. Bunu 
yaparken de tabi ki hep bera-
ber çok güzel eğlenmişler.

Eğlence kulübün tasarımının bir parçası olarak düşünül-
müş. Hunter büyümelerinin esnekliği sağlamaları sayesinde ol-
duğunu söylüyor ve herkese şu mesajı veriyor: "Değişimden kork-
mayın ya da vazgeçmeyin. Rotary biz ne istersek o olabilir.

GELECEĞE BİR KÖPRÜ
1830'lu yıllarda inşa edildiğinde , Thames nehrinin iki tarafını birleştiren 

Maidenhead trenyolu köprüsü mühendislik harikası olarak nitelendirilmişti. 
Maidenheadbridge Rotary Kulübü, çocuk sahibi genç profesyonellerin ve 
ailelerin programlarına uyacak şekilde ve toplumlar, kültürler ve nesiller 
arasında bağlantıların mühendisliğini yapmak üzere kuruldu. Üyeler işleri 
bizzat kendileri yapıyorlar ve yılda yaklaşık 2.000 saat gönüllü çalışmada 
bulunuyorlar. Bir o kadar zamanı da oyun için ayırıyorlar.

Maidenheadbridge Rotary kulübünün üyelerinin bir çoğu, 
Maidenhead Rotary kulübünün eski üyesi. Üye sayısı 30'a ulaştı-
ğında kendilerin ne yapmaları gerektiğini sormuşlar. İlk olarak 
Rotary'nin onlar için ne olması gerektiğini gündeme getirmişler. 
Kasabadaki ana kulüp öğlen toplanmakta imiş ve bu kariyer sa-
hibi ve çocuklu ailelere pek uymamış. Ayrıca aile dostu bir kulüp 
olup çocukların da katılmalarını istemekte imişler.  

Kulübün kurucularından Lisa Hunter'ın 7 yaşındaki kızı 
Chloe,  doğduğundan beri toplantılara katılmakta imiş. Toplan-
tılara katılan 10'a yakın çocuk gibi , o da başkalarına yardım için 
daima hazır. Çocuklar büyüdükçe kulüp tarafından kendilerine 
yaş günü kartlarını tevdi etmek, açılışları yapmak görevleri de 
verilmiş. Topluma dönük aktivitelerde de satış konusunda en bü-
yük yardımı sağlamışlar; sanki her biri şimdiden geleceğin satış 
elemanları gibi hareket ediyorlar.

Toplumdaki bir imza kampanyası girişimi, kulübün herkesin 
dikkatini çekmesini ve diğer gruplarla kaynaşmasını sağlamış. 
Hunter, "Etrafta Thames Valley Adventure Playground gibi fizi-
ki ve öğrenme eksikliği olan çocuklara hitap eden, zor durumda 
olan ailelere el uzatan Family Friends gibi desteklenmesi gere-
ken bir çok yardım kuruluşu var" diyor.   

Kulüp üyeleri, iş tecrübelerini kullanarak ihtiyacı olanlara 
yiyecek temin edip yardım eden ve kâr amacı gütmeyen bir ku-

Üyelerin bir kısmı Diabet testi 
projesindeSilver Star kurumuna 

destek verirken

Dostlar ve aile
Berkshire İngiltere, Maidenhead Bridge 

Rotary Kulübü 

YENİ YÖNTEM:
İki haftada bir toplanan kulüp, gayri resmi ve esnek bir 

görünümün yanısıra aile dostluğuna önem veriyor ve üyeler sık 
olarak çocuklarını da toplantılara getiriyorlar. Hatta çocuklara 
toplantılarda rol vererek gelecek nesil Rotaryenleri için ilk adımı 
atmalarını sağlıyor. Aile ve dostluk konusuna odaklanarak, 
eğlenceyi seven bu kasabada kulüp üyeleri,  yerel aktivitelerde 
de önemli görevler üstleniyorlar.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Başlangıç üye 
sayısı: 25

Kuruluş: 2012
Üye sayısı: 48

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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lerin aile veya iş bağlantısı olan kişileri kendi gelemedikleri 
toplantılara gönderebileceklerine karar verdi. Bu üyeler için de 
yıllık 25 dolarlık bir aidat oluşturdular. Program asgari maliyet 
ve formalite ile uygulanmaya başlandı.

Kauff mann programı kurumsal ve ailevi bir hibrid olarak 
nitelendiriyor ve yeniliğin klon tanımlamasında olduğunu be-
lirtiyor. 2017-18 dönemi başkanı Joe Santry, programa dört elle 
sarıldıklarını ve programın insanlara Rotary'nin neler yaptığı-
nı görme fırsatı verdiğini söylüyor. Klon olarak gelen kişi şayet 
bir projeye de katılmak isterse, bunu kulüp memnuniyetle ka-
bul ediyor. 

Kulübün ilk resmi klonu Jaki Mason, Şubat ayında kabul 
edildi. 50 kişinin istihdam edildiği ve üye Kevin Seifert'in sa-
hibi olduğu tesisat firması çalışanı olan Mason, Rotaryenlerin 
neler yapmakta olduklarını her zaman merak ettiğini, bu şekil-
de düşüncelerini daha netleştirdiğini söylüyor.

Çok meşgul olduğu için üyelikten vazgeçme noktasında ol-
duğunu düşünen Seifert ise bu aranjmandan memnun. Her haf-
ta toplantıya katılmadan, gönderdiği klondan aldığı bilgilerle 
çarkın içinde olduğunu hissetmeye devam ediyor.

Mason ve aynı konumdaki iki kişi, kulübün organize ettiği 
hayvan fuarında artık devamlı yardımcı olarak faaliyet göste-
riyorlar. Üye Lori Hoppmann tarafından gönderilen Stephen 
Moyer, kulübün dıştan katılanlara gösterdiği ilgiden duyduğu 
memnuniyeti belirtiyor ve bu kapsamda kendisine biçilen her 
türlü rolü oynamaktan zevk aldığını söylüyor. Şayet bu program 
gelişerek devam ederse, klonlar kısa bir süre sonra tam üye ola-
rak kulüpte yerlerini alacak gibi gözüküyor.

TOPLUM BİLİNCİ
2011 yılından beri Langhorne Rotary kulübü toplumdaki olayları kapsamlı bir 

şekilde vurguluyor. Kulüp  yoğun kavşaklara 55,000 dolarlık 1.80 x 3.60 ebadında gü-
venlik anonsları, haberler ve aktiviteler konusunda toplumu bilgilendiren elektronik 
okuyucular yerleştirdi.  Bu aktivitelerden biri olan Hayvan ve Aile gününe 3,000'den 
fazla katılım oldu. Çocuk Felci'ne fon yaratmak için Martin Luther King Jr. gününde 
düzenlenen spagetti yemeğine de katılım yüksekti. Kulüp ayrıca yerel okullara da 
katkıda bulunuyor. Kasabadaki Barış Merkezi adındaki bir diğer organizasyonla da 
ortak olarak orta okullarda zorbalığa karşı programlar oluşturdular.

Kızının genç ailesine daha yakın olabilmek için Doğu Sa-
hiline taşınma kararı aldıktan sonra, Bill Kaufmann Phila-
delphia'ya 25 mil mesafede Langhorne kasabasını buldu. Was-
hington Tacoma'da daha önce iki Rotary kulübünde başkanlık 
yapmış olan Bill, kulübe katılarak Langhorne'lu  Rotaryenler-
le üyelik konusunda çalışmaya başladı. e-ticaret danışmanlığı 
yapan Bill, marka yaratma yeteneklerinin burada test edilece-
ğini kısa bir zaman içinde fark etti. 

Kulüp tarihi bir konakta bulunan restoranda öğlen toplan-
makta idi ancak bazı günler asgari 20 olan yemek zorunlulu-

ğunun altında kalınıyordu. Toplantıla-
ra katılamadıkları için üyeler de 

azalmakta idi.
Yönetim kurulunda ya-

pılan tartışmalar bir sonuç 
vermemişti. Bir gün üyeler-
den biri kendi yerine büro-
daki müdürlerinden birini 

toplantıya gönderdi. Bu yıl 
başkan olan Kauff man'da bu 

olay yeni bir fikrin gelişmesine 
neden oldu. 
Kulüp, üye-Patena'nın kabul töreni (üstte);Üyeler "Çocuk felcine 

son"a fon yaratmak için yürüyorlar(altta).

Klonları gönderin
Langhorne Pennsylvania Rotary Kulübü

YENİ YÖNTEM:
Kulüp üyeleri katılımın düşmesini iş sorumluluklarına bağladıkları 

için, kulüp olarak aldıkları kararla üyelerin kendi adlarına bir iş ortağına 
ya da aile ferdine toplantıya ve projelere katılma yetkisi verebileceğini 
kabul etti. Kısaca "klonlar" olarak adlandırılan bu katılanlarla üyeler 
biraz dalga geçer şekilde davransalar da, Rotary'nin genlerini almış olan 
kolonlar herkesle beraber eğleniyorlar.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Üye sayısı: 40
Berat tarihi: 1961
Başlangıç üye sayısı: 22

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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B
u yazıyı yazmaya başladığımda, 
kafamda binlerce anlatılacak 
konu ve duygu vardı. Ama bun-
ları belli bir sistematik içinde 
anlatabilmek için, bölmem ge-

rektiğine karar verdim. Bu nedenle, üç bölüm-
den oluşan bu yazıda, inanıyorum, okuyanlarım 
hem konunun bütününü hem de İnovasyon Ta-
kımı olarak bizlerin neden, niçin ve ne hedeflerle 
toplandığını daha kolaylıkla anlayabileceksiniz. 
Çünkü, bizler kolay olmayan, ancak bir o kadar 
da zevkli bir yolculuğa çıktık. Sadece bugüne de-
ğil, onlarca yıl sonra bile geriye dönüp baktığı-
mızda, bu yolculuğun kimlere ne ufuklar açtığını 
görebileceğiz. 

BEN KİMİM?
Bu yolculuğun ilk çıkış noktası “BEN” oldu-

ğum için, öncelikle sizlere kendimden bahset-
mek istiyorum. Ben, küçük bir şehir 
olan Muğla’da doğdum. 16 yaşıma 
kadar, fazla sosyal olmayan bir şe-
hirde büyüdüm. İzmir’e taşındıktan 
sonra, belki de ilk duyduğum Si-
vil Toplum Örgütü olması nedeniy-
le Lions Kulüp üyesi olmaya karar 
verdim. Bunu neden ve hangi dü-
şünceler ile yaptığımı bilmiyorum. 
Ama şimdi geriye doğru baktığım-
da yaşamıma, iyi ki, böyle bir oluşu-
mun içinde olmuşum diyebiliyorum. 
Yaş olarak oldukça genç olmam ne-
deniyle, bir Lions Kulübe girmem 
mümkün olmadığı için, Hatay LEO 
Kulüp üyesi oldum. Topluma hizmet 
etmenin ne anlama geldiğini, ister-
sem yada istenirse neler yapılabile-
ceğini burada yaşadığım bazı deneyimler saye-
sinde öğrendim. 

Aradan geçen yıllar sonrasında, rüzgar beni 
yine evlilik dolayısı ile Muğla’ya geri döndürdü. 
Eşim, bir gün Muğla Rotary Kulübü’nden kendisi-
ne bir teklif geldiğini ve eğer arzu edersem, bu-

raya girebileceğimizi söyledi. Rotary konusun-
da, o güne kadar hiç bilgim yoktu. Ancak eski Leo 
tecrübelerim, bu teklifi olumlu görmeme vesile 
oldu. O dönemlerde, Rotary Kulüplerine “kadın-
lar” alınmıyordu. Bir Rotaryen eşi olarak, Rotary 
Hayatım, 1994 yılında başlamış oldu. Ne kadar 
ilginçtir ki, aradan yıllar geçtikten sonra Konak 
Rotary Kulübü’ne girdiğim zaman, “Hami Kulü-
bümüzün”, Konak Rotary olduğunu öğrendim ve 
hatırladım. 

Her üye gibi, eşimin de kulüpte “Başkanlık” 
dönemi geldi. Artık sadece bir Rotaryen eşi de-
ğil, aynı zamanda bir kulüp başkanının da eşi ol-
muştum. Şimdi Rotaryen eşleri ile aramın daha 
yakın olmasının belki de en büyük nedenlerinden 
birisinin o günlerdeki, toparlayıcı ve kulübü bir-
leştirmeye yönelik çabalarımın arkasındaki ger-

çeği görebiliyorum. Muğla Rotary Kulübü, benim 
bulunduğum dönemlerde gerçekten çok prestij-
liydi. Tanıdığım bütün başkanlar, Muğla’da yaşa-
yan doktorlardan oluşmuştu. Topluma özellikle 
de “sağlık” konusunda çok büyük desteklerde 
bulunmaları ile imza atan kişilerden oluşmuştu. 

Onların her dönemlerini yaşayan birisi olarak, 
hem deneyim sahibi olmuş, hem de bütün bun-
lara nasıl “fark yaratabilrim” diyen birisi haline 
gelmiştim. 

Rotaryen başkan eşi olmanın, “eş desteği” 
açısından önemini kavradığımı düşünerek, hiç 
durmadan eşime farklı projeler yapması konu-
sunda alternatifler sunuyor ve onu yalnız bırak-
mamaya çalışıyordum. Gittiğim Asamble’lerde, 
diğer kulüpleri izliyor, onların yaptıklarını örnek 
alıyordum. Muğla’da bir Rotaract Kulübü yoktu. 
Bu önemli bir açıktı, kim devam edecek bizi so-
rusunu sorunca da, gençlerden oluşan bir gru-
bu oluşturmak ve aktif hale getirmek zor olma-
dı. Eşimin bu sorumluluğunu üstünden almaktan 
dolayı da, büyük bir mutluluk duyuyordum. 

Gençlerin, Rotary Kulübümüzün üyeleri ara-
sından geçerek, tek tek Rotaract rozetlerinin ta-
kılışına tanık olmak, her halde hayatım boyunca 

hiç unutamadığım anılarımın 
arasında oldu. 

BİZ KİMİZ?
Yaşamın seni nereye sü-

rükleyeceğini hiç bilmiyor in-
san.. Yıllar önce, bir Rotaryen 
eşi olduğumda, bir gün tutku 
ile inandığım bir oluşuma Ro-
taryen olarak gireceğimi asla 
tahmin etmezdim. Artık İzmir’e 
taşınmış, üniversitedeki göre-
vime devam ediyordum. Ama 
nedense içimde hep bir boşluk 
vardı. Rotary…. Kendimle ör-
tüştürdüğüm, hizmet yolunda 

bir inanç, bir felsefe, bir anla-
yış… Ne yaparım, ne ederim İz-

mir’de böyle bir kulübe girebilirim derken, bir 
gün şans bana güzel yüzünü gösterdi. İzmir Ba-
rosu’na konuşmacı olarak davet edildiğim bir 
gün sonrasında, dinleyici olarak katılan Konak 
Rotary o dönem başkanı, beni konuşmacı olarak 
kulübe davet etti. Konuşmamı yaptığım o günün 

Biz olmayı öğrenmek
 ✔ Rotary'nin son yıllardaki değişim girişimlerine inovatif bir yaklaşım

GDB Meltem Onay
Konak Rotary Kulübü 

İnovasyon takımının bir toplantısı: (Soldan sağa) Birol Aksel, Taner Aksel, Nafih 
Butur, AlaettinDemircioğlu, İsmail Rodoplu, Figen Göktürk, Meltem Onay
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sonunda, bütün üyeler, “haydi bize gel” dediler. 
O günden bu yana, onur duyduğum bir kulübün 
üyesi oluvermiştim. 

Bir gün başkan olacağımı düşünmüş müy-
düm, bunu hatırlamıyorum, ama bir Rotary Kulü-
bü’ne giren her üyenin, bu onurlu görevi bir gün 
üstleneceği zaten belliydi. Kendimi yetiştirmem 
ve iyi bir “lider” olmaya çalışmam gerekiyordu. 
Yıllar çok çabuk geçti, bir gün baktım ki kendi ku-
lübümün başkanı oluvermiştim. Bir yıl nasıl geçti 
anlamadım. Ama bana sorarsanız, her halde ha-
yatımda kendimi yeniden keşfettiğim muhteşem 
bir 365 gün yaşadım. Onlarca proje yaptım, bü-
tün kulüp üyelerimin bana “yavaş Meltem” dedi-
ğini hep hatırlıyorum. Ama o günleri yaşarken, 
hep aklımda bir soru vardı. Proje nedir, fark na-
sıl yaratılabilir, bunu nasıl Rotary’de yapabiliriz? 
Çünkü, alışılmışın dışına çıkmak gerektiğine ina-
nıyordum. Çağ değişmiş, yeni bir dönem başla-
mış, bizler ise halen cesaretle yeni projelere el 
atmakta zorlanıyorduk. 

Başkanlık dönemim bittiğinde, herşey bit-
miş gibi, tam tersine çok şey başlamış gibi geldi 
bana… Bütün başkanlar kendi dönemlerini inanı-
yorum ki, çok iyi hatırlarlar. Onlarca başkan ara-
sında, bazı başkanlar vardır ki, nedense kendi-
lerine çok yakın hissederler. Benim dönemimde 
de, Dokuz Eylül Rotary Kulüp Başkanımız sevgili 
Nafih Butur ile çok yakın dostluğumuz olmuştu.  
Bir gün onu aradım, bana “hayırdır, artık başkan 
değiliz” dedi. Gülümsedim ve onu bir kahve içme-
ye davet ettim. Dostlukların ve sevginin “BİZ” ol-
mak için ne kadar önemli olduğunu, onun daveti-
mi kabul etmesi ile, o gün çok iyi anlamış oldum. 

Merakla geldiğini tahmin ediyorum, “Mel-
tem, ne diyecek halen” demiştir şüphesiz. Kah-
ve içerken ona: “haydi gel öyle bir takım ku-

ralım ki, Rotaryenler olarak devamlı projeler 
yapalım, fark yaratacak ve iz bırakacak kişiler 
olalım” dedim. Gözlerindeki parıltıyı hiç unut-
muyorum. Benim heyecanım, birden onun heye-
canı oluvermişti. Sevgili Nafih, benden çok daha 
ayakları üzerine basan biriydi. Beni hemen çok 
doğru yönlendirdi. Rotary’de hepimizin bildiği 
gibi, nasıl dönemlik başkanlık var ise, dönemlik 
de Guvernörlük sistemi vardı. Yani, bir dönemin 
kabul ettiği bir anlayış, bir başka dönem için ge-
çerli olamayabiliyordu. Bunun üzerine, gelecek 
dönem ve bir sonraki dönem Guvernörlerimiz-
den bir randevu talebinde bulunduk. Alaeddin ve 
Fatih Guvernörlerim, bizim bu teklifimizi tahmin 
edebiliyorum ki, çok da emin olmadan kabul etti-
ler. Bizim için bu görüşme gerçekten çok önem-
liydi. Ne yapmak istediğimizi doğru anlatmak 
zorundaydık. Sözü bir ben alıyordum, bir Nafih. 
O kadar coşkuluyduk ki, belki yer gök inliyordu. 

Bizler Rotaryen sevdalısı eski başkanlar, biz-
den sonraki başkanlarımıza yol açmak, onların 
da bizler gibi tutkulu, inançlı olmalarını istiyor-
duk. Bu galiba  öyle bir “AŞK”tı ki, kendimiz bile 
buna engel olamıyorduk. Her iki Guvernörümüz, 
sakin sakin bizleri dinledi. Ve, bizi de motive eden 
müthiş bir yorumda bulundular. Bu takım çalış-
ması, şu anda dünyadaki hiç bir Rotary Kulübün-
de olmadı, sonuna kadar destekçiniziz dediler. 
Ayaklarımın yere basmadığını kabul ediyorum o 
gün buluşma yerinden çıkarken… 

Onay almıştık, ama ya sonra… İşte bu önemli 
bir konuydu. “İnovasyon Takımı” demiştik, “BİZ” 
demiştik. Peki biz sonra ne yapacaktık. Burada 
ikinci adım ne olacaktı? Kabul görmüştük, ama 
bundan sonraki aşamada ne olacaktı. Kimler ile 
beraber bu takımı oluşturacaktık. “TAKIM” ifa-
desini bilerek kullanıyorum, çünkü takım olmak 

demek  “BİZ” olmak demekti..  BİZ’i kimlerle ola-
caktık? Bu çok karmaşık soruya sevgili Nafih ile 
bir çözüm bulmak zorundaydık. Sonuç odaklı, 
yenilikçi, proje yapma başarısına sahip, inançlı 
Rotaryenler bulmak zorundaydık. Kimdi bunlar? 
Nasıl seçecektik?

Kahve içerken ona: 
“haydi gel öyle bir takım 
kuralım ki, Rotaryenler 
olarak devamlı projeler 
yapalım, fark yaratacak 
ve iz bırakacak kişiler 
olalım” dedim. Gözlerindeki 
parıltıyı hiç unutmuyorum. 
Benim heyecanım, birden 
onun heyecanı oluvermişti.

Önce ben, sonra Nafih başladı isimler say-
maya, ne mutluydum müthiş bir takım listesi çık-
mıştı. Sevgili Figen, Sibel, Levent, Giray, Mahfi, 
Bülent, Rahim derken küçük bir grup oluvermiş-
tik. Ama bir şey eksikti, hani yıllar önce bizi de-
vam ettirecek Rotaract’larımız yoktu aramızda. 
Eski BRT’miz  Yağmur olmazsa  olmazdı. Onların 
heyecanı bizim için rehber olacaktı. Sonra büyü-
dük, sevgili Cem, Hakkı, Gülay ve Kerem de ara-
mıza katıldı. Büyüdük ve güçlendik. Ama neden-
se bir bacağımız biraz eksik kalmıştı. 2440 Böl-
ge diyorsak, sadece İzmir Kulüpleri değil, Bursa 
Kulüplerimiz de aramızda olmalıydı. Biz onlarsız, 
onlar da bizsiz olamazdı. Karşımıza gerçekten 
kendini sadece kendi kulübüne değil, ortak di-
yaloğa adamış birisi çıktı. Gökdere Rotary Ku-
lübü’nden bu dönem başkanımız sevgili Özgür, 
“Her daim yanınızdayım” dedi. Yıllar boyunca 
Bursa Kulüplerimiz ile yakınlığımız, sevgimiz 
farklı bir boyuta geçti birden Özgür sayesinde… 
Sanki yıllardır tanıyoruz, yıllardır birlikteymişiz 
gibi..

1994 yılında ilk Rotaryen eşi olarak, iki et-
kinliğe katılmıştım. Bunlardan birisi Uludağ’da 
bir yılbaşı, diğeri ise Konya Şeb-i Aruz Töreni… 
Bu iki etkinliğin aktörleri Bursa Kulüpleriydi. Bel-
ki de bu nedenle sevdim Bursa’yı ve Bursa Kulüp-
lerini. Reha Guvernörümü tanıdım önce, sonra 
kendi döneminde İsmail Guvernörümü. Bana hep 
destek oldular, BİZ olmayı öğretti her ikisi de…. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi yetkilileri
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Rotary işte böyle bir şey, BEN yok BİZ var çünkü…              
İnovasyon Takımı’nda, her bir grup üyesi, 

kendi alanlarında başarılı Rotaryenler olarak 
“Biz de varız” dediler. Böylelikle, “BİZ” olmanın 
temellerini o günden itibaren kendi grubumuz-
da yaşatmaya başladık.  Her bir dönem başkanı, 
ROTARY sevdalısıydı, Türk Rotaryenleri olarak, 
sevmeyi, inanmayı ve adamayı kabul ediyorlardı. 
Bu duygular bize kolaylıkla nasıl takım olabilece-
ğimizi öğretti. Her birimiz, Rotary’yi ve Rotaryen 
olmayı çok sevmiştik.                       
BİZ NELER YAPTIK VE NELER YAPMAYI 
HEDEFLİYORUZ?

Hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Sevdik, 
inandık diyerek “TAKIM” olmak mümkün de-
ğildir. Birbirinden çok farklı kişilerin hemen bir 
arada olarak, “yaşasın takım olduk” demesi çok 
zor. Ancak o kadar kısa zamanda aynı rotaya gir-
dik ki, Rotary Proje yolculuğuna çıkmamız çok 
kolay oldu. Burada “uzmanlık” alanlarımızı dev-
reye koyduk. Mesleki deneyimlerimiz bizleri yeni 
projelerin de temsilcisi yaptı. İlgi alanlarımız, 
hobilerimiz, eski dönemlerimizde başlattığımız 
ama gerçekleşmeyen pek çok projeyi, birbirleri-
mizi sunmaya başladık. 

Alaeddin Guverörümüz’ün “Rotary, Köyü-
müze Geldi” manifestosu, bizlere rehber oldu. 
Perma Kültür Tarım Uygulamaları ile şekillenen 
çalışmalar, takımımızın her bir üyesinin özellik-
le ilk kuruluş aşamamızda dikkatini çok çekti. 
Çünkü bizler için “Tarım” sadece bitkisel tarım 
demek değildi. Gıda alanında, hayvancılıkda ya-
pılacak binlerce proje vardı. Bunlar arasında 
seçimde bulunmak ve neler başarabileceğimizi 
görmek zorundaydık. 

Bugün itibariyle Eylül ayındayız, Temmuz 
ayında başladık düşünmeye. Peki neler yaptık 
dersek ortaya çıkan bir kaç proje bizler için ümit 
verici. Adım adım ilerleyeceğiz, sağlam temeller 

ile. Niye mi, çünkü bizler İZ bırakıp gitmek istiyo-
ruz, bizden sonraki takipçilerimize.. Bu nedenle 
sorumluluğumuz çok fazla. 

İlk proje teklifi; Kültürpark Rotary Kulüp 
Başkanı Fikret’ten geldi. Buca’da Ali Kuşçu İlköğ-
retim Okulu’nda, ilk defa okul bahçesine çocuk-
ların çok küçük yaştan itibaren, “doğayı, çevre-
yi, atıkların değerlendilmesini” daha iyi anla-
malarını sağlamak için, bir pilot bahçe tasarımı 
yapacağız. Bu çocukların “Temiz Gıda” olarak 
ürettikleri ürünleri satarak onların da gelecek-
te başarılı Girişimciler olmalarını sağlatmak için, 
Karşıyaka EkoPazar’a götüreceğiz. Hem böyle 
bir ortamı görmelerini, hem de ürettiklerini sat-
maları için aracı olacağız. 

Perma Kültür Tarım uygulamalarının çocuk 
yaşlarda önemine inanan sevgili E-Club Başkanı-
mız İclal, İzmir’de seçtiği bazı okullarda ve Bur-
sa’daki okullarda bu tür çalışmalar yapabilecek-
lerinin müjdesini verdi. Mavişehir Rotary Kulü-
bümüz başkanı Altan, Foça’da Milli Eğitim Müdü-
rü ile kurduğu müthiş diyalog sayesinde, Engelli 
Okulu’nda hem eğitmenlere Perma Kültür Eği-
timleri aldırabileceğini, aynı şekilde dezavantajlı 
bu grup öğrencileri hem rehabilete edilecek bir 
ortam yaratabileceğini, hem de bu öğrencilerin 
tarım işleri ile uğraşarak, üreten konumuna ge-
tirebileceklerini söyledi.

Bostanlı Rotary Kulüp başkanımız Coşkun, 
birlikte gittiğimiz Aydın Koçarlı Vodafon Akıl-
lı Köy’ü gezdikten sonra, bazı destekler alarak 
İzmir’de bu modelin aynısını gerçekleştirebiliriz 
dedi. Hem Inovasyon Takımı’mızın üyesi, hem de 
eski Turgutlu Rotary Kulubü başkanımız Rahim, 
“arıcılığın” öneminden bahsederek, özellikle ilk 
öğretim öğrencilerine dramalar ve oyunlar ara-
cılığı ile doğa sevgisini nasıl aşılacağımıza yönelik 
güzel bir proje sundu. 

Güzelyalı Rotary Kulübümüzün, ilk kadın 

üyesi sevgili Nagihan, dört hukuk projesini or-
taya attı. Sevgili Moiz ile bunu gerçekleştirme 
kararı aldılar. Bu dört proje sırasıyla; giderek 
yaygınlaşmakta olan medya ve internet kullanı-
mıyla çocuklarımız ve gençlerimizin bu alanda 
yeterince bilinçlendirilmediği, bu nedenle inter-
net yoluyla işlenen suçlar konusunda özellikle 
hem İlköğretim Okullarında hem de Islahevle-
rinde bilgilendirme sunumları yapmak; nispeten 
diğer hükümlü vatandaşlarımızdan daha eğitimli 
olan Denetimli Serbestlik kapsamında bulunan 
kişilere, çoğunluğunun erkek olduğunu gözete-
rek Aileiçi Şiddet’in önlenmesi konusunda bilgi-
lendirme sunumları ve son olarak dezavantajlı 
grup olarak kadınlarımızın velayet, nafaka, taz-
minat, malvarlığı talepleri ve uzaklaştırma ka-
rarları konusunda haklarını ve yükümlülüklerini 
anlatan bilgilendirme sunumları yapmak olarak 
belirlendi. 

Toprak Çocuk Projesi, İzmir’de Ticaret 
Borsa’sı tarafından düzenlenen, Ege Ziraat Üni-
versitesi ile desteklenen muhteşem bir proje. 
İzmir’de göç ile gelen ailelerin daha yoğunlukta 
olduğu Halit Özpirinç Anadolu Lisesi’nde öğren-
cilere tarımı sevdirmeye yönelik güzel bir proje-
yi Konak Rotary başkanım Hayati ile yapacağız. 
Gıda Ormanları oluşturma düşüncesiyle, bazı ku-
lüplerimiz ile ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. 

Ancak bana göre bu projelerin arasında en 
etkili olanı Rotary-Rotaract işbirliğine yönelik, 
BRT’miz Kemal, eski BRT Yağmur ve Rotaract 
Akademi ile birlikte yapacağız geniş kapsamlı bir 
proje. Girişimciliğin ve İnovasyon’un çok önemli 
olduğu günümüzde, Rotaract’larımızın fikirle-
rini, iş girişimlerini anlatacakları, Rotaryen gi-
rişimci dostlarımızdan kendi hayatlarını dinle-
yeceğimiz gerçek bir Startup ortamı yaratmak 
için, etkin girişimcileri destekleyen uluslararası 
bir ağ olan Endeavor Derneği ile dünyanın ilk ve 
en prestijli sosyal girişimcilik ağı olan Ashoka 
Vakfı ile belki de hayalini kurduğumuz bir Rotary 
Angel’ı kurabilmeyi arzu ediyoruz. 

Bütün bu çalışmalar sadece dönem baş-
langıcı projeler. Biz’ler inanıyoruz ki, bu dalga 
dönem içinde daha da hızlanacaktır. Enerjimiz, 
moralimiz, inancımız çok fazla. Aynı tutkuyla ça-
lışmaya devam. 

HAYDİ YENİ PROJELERE, BİZLERE ULAŞIN, 
“İNOVASYON TAKIMI” OLARAK HER DAİM HİZ-
METİNİZDEYİZ..           

Vodafone Köyünü ziyaret: Tülin Akın, Orhan Kurt, Coşkun Keskiner, Meltem Onay ve 
Alaettin Demircioğlu
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KULÜPLER’DEN HABERLER

26 - 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 8

Resepsiyonda, İngiltere ve Kuzey İrlanda, Kanada, Belçi-
ka, Bulgaristan, Danimarka Sudi Arabistan, Singapur, Nijer-
ya, Ürdün, Portekiz, Fransa, Japonya Büyükelçileri ve değerli 
eşleri; Kolombiya Büyükelçi Vekili, Belarus Büyükelçi Vekili, 
Portekiz ve Bulgaristan Büyükelçilik Müsteşarları, Kanada 
Askeri Ataşesi ve Gana Büyükelçiliği Ataşesi konuğumuz ol-
dular. 

Ayrıca, Avrupa Kalkınma Bankası Türkiye Başkanı,  IOM 
Uluslararası Göç Örgütü Temsilcisi, WFP Birleşmiş Millet 
ler Dünya Gıda Programı Türkiye Başkanı da konuklarımız 
arasında yer aldılar. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Program Di-
rektörlerini de konuk ettik. 

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de ağırladığı-
mız resepsiyonda, KOREV Yönetim Kurulu Başkanı, Genel 
Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyeleri; KALDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri; SERÇEV Genel Ko-
ordinatörü ve  PERYÖN’den eğitmenler de bizlerleydi. 

 ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı,  Türkiye Sakatlar 
Derneği Başkanı,  TED Genel Müdürü, TED Federasyonu 
Başkanı, TEV Ankara Şube Yürütme Kurulu Başkanı,  Baş-
kent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı da konuklarımız 
arasında idi. Kavaklıdere Şarapları Yönetim Kurulu Başkanı, 
Türkiye Bilişim Derneği Yönetimi Ankara Başkanı ve ODTÜ 
Gisam Başkanı bizlerleydi. 

Tekfen İnşaat Genel Koordinatörü, Çevre Dostu Yeşil Bi-
nalar Derneği Başkanı, WGBC Dünya Yeşil Binalar Derneği 
Türkiye Temsilcisi de konuklarımız arasında idi.  

Konserleriyle bir Ankara markası olan ROCKA Grubu So-
listi ve sözcüsü, AÇEV Başkanı, Ankara Şarap Kulübü üyele-
ri, Yüksel İnşaat Genel Müdürü, Eskişehir Baro Başkan Ada-
yı, TAI Temsilcisi, ANAÇEV Başkanı, ressam ve sanatçılar 
da konuklarımız arasında idi.  

Koruyucu Aile Hekimleri Derneği Başkanı, ASTALDİ 
Türkiye Koordinatörü,  Polat Holding Koordinatörü,  Eski 
Sanayi Bakanı, Uzat Elini Dayanışma Derneği Başkanı, Türk 
Amerikan Derneği Genel Sekreteri “Mor Döneme Merhaba 
Resepsiyonu”nda bizlerleydi. 

IHA, Milliyet, Hürriyet, Son Söz, TRT, TGRT, Mag Maga-
zin gibi birçok basın kuruluşunun temsilcileri resepsiyonda 
davetlilerimiz arasında idi. 

Basın toplantısını takiben, saat 19:00’da başlayan “MoR 
Döneme Merhaba Resepsiyonu” geç saatlere kadar devam 

Yazan: 
Murat Doğru
Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2018-19 Başkanı

Uluslararası Rotary 2430. Bölge “MoR Döneme 
Merhaba” resepsiyonu, Dönem Guvernörümüz 
N. Altan Arslan ve eşi Neslihan’ın ev sahipli-

ğinde, 6 Temmuz 2018 tarihinde İtalya Büyükelçiliği’nde 
435 kişilik bir katılımla gerçekleşti. Bu dönem, bu konseptte 
ilki gerçekleşen resepsiyon, İtalya Büyükelçisi H.E. Mr. Lui-
gi Mattiolo ve değerli eşi Stefania’nin nazik konukseverliği ile 
Büyükelçilik bahçesinde düzenlendi.

Farklı ülkelerin büyükelçilerinin, Sivil Toplum Kuruluş-
ları temsilcilerinin, Rotaryenlerin, iş ve sanat dünyasından 
davetlilerin konuk olduğu resepsiyonu düzenleme görevini 
üstlenmiş olan Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü dönem 
başkanı Murat Doğru ve eşi Nursun, kulüp üyeleri ve eşleri ile 
birlikte bu önemli sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek 
için aylar süren bir çalışma gerçekleştirerek tüm ayrıntılar 
üzerinde titizlikle durdular. 

Diplomasi, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, iş 
ve sanat dünyasının geceye katılımı diplomasi yönünden ol-
dukça yoğundu. Uzak Doğudan, Orta Doğuya, Amerika’dan, 
Avrupa’dan, Afrika’ya, dünyanın her bölgesinden ülke tem-
silcisi olan büyükelçiler ve eşleri gecede konuğumuz oldular 
ve Rotary ile birlikte ortak projelere imza atmak dileklerini 
Altan Arslan Guvernörümüze ve eşi Neslihan hanımefendiye 
defaten belirttiler. Özellikle kulüp başkanlarımız ile bir ara-
da olan Büyükelçiler, Rotary misyonunu, Rotary’nin dünyada 
ve ülkemizde gerçekleştirdiği dev projeleri, çocuk felci müca-
delesini övgü ile belirttiler.

‘MoR döneme merhaba!’ diplomatik resepsiyonu İtalya 
Büyükelçiliğinde yoğun katılımla gerçekleşti
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etti. 
Resepsiyon resmi bölümünün sunumu, Cumhurbaşkanlı-

ğı resmi sunucusu ve TRT ana haber sunucusu Çağatay Gök-
men’in sahneye çıkması ile başladı. Tüm katılımcıları selam-
layan Gökmen hoş geldiniz konuşmasını yapması için orga-
nizasyonu düzenleme görevini üstlenen Ankara Bahçelievler 
Rotary Kulübü 2018-2019 Dönem Başkanı Rtn. Murat Doğru 
ve eşi Nursun’u sahneye davet etti. Murat Doğru,  insanlığa 
ilham kaynağı olacağımız, yeni bir hizmet yoluna çıktığımız 
“mor döneme merhaba diyen resepsiyonumuza” hoş gel-
diniz, şerefler verdiniz diyerek başlayan konuşmasına, İtalya 
büyükelçiliğinin kapılarını açan, İtalya büyükelçisi H.E.Mr. 
Luigi Mattiolo’ya ve onun şahsında İtalya Cumhuriyetine te-
şekkür ederek devam etti. Resepsiyonu düzenleme görevini 
kendilerine veren Dönem Guvernörümüz Rtn. Altan Arslan 
ve değerli eşi Neslihan’a teşekkür ederek konuşmasını son-
landırdı. 

UR 2430. Bölge 2018-2019 Dönem Guvernörümüz Altan 
Arslan ve değerli eşi Neslihan açılış konuşmasını yapmak 
üzere sahneye davet edildi. Guvernörümüz, Rotary’nin dün-
ya vizyonunu vurguladıktan sonra, bu vizyonun dünyanın en 
önemli hastalıklarını yok ettiğini belirtti. Rotary İnsanlığa 
hizmet eden en büyük sivil toplum kuruluşudur diyerek sür-
dürdüğü konuşmasında, bölgemizdeki istatistiklerden bah-
setti, birçok alanda Türkiye ve dünyada ses getiren projelerin 
Rotary başarısı olduğunu, bu başarıyı kulüplerimizin gerçek-
leştirdiğini belirtti. Uluslararası Rotary’nin gelecek vizyonu-
nu açtı, çevre konusu ve açlığın önemli bir sorun olduğunu ve 
Rotary’nin önümüzdeki dönemlerde en fazla bu konu üzerin-
de yoğunlaşacağını vurguladı. Ülkemizde, Rotary’nin devlet 
ve sivil toplumla, üniversiteler ve sanat camiası ile ayrı ayrı 
işbirliği imkanlarının olduğunu belirten Guvernörümüz, bu 

konuda yapılan sayısız çalışmanın önde gelenlerinden ör-
nekler verdi. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Guvernörü-
müz katılımcılara teşekkür etmenin yanında son teşekkürü 
organizasyonu düzenleme görevi üstlenen Bahçe lievler Ro-
tary Kulübüne ve onun Dönem Başkanı Murat Doğru ve eşi 
Nursun’a ayırdı. 

Guvernörümüzün konuşmasının ardından, sahneye da-
vet edilen İtalya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi H.E. 
Mr. Luigi Mattiolo, Rotary’nin dünyadaki en önemli sivil top-
lum kuruluşu olduğunu vurgulayarak, özellikle BM nezdinde 
yapılan projelerin büyüklüğünden bahsetti. Rotary’nin bazı 
projelerine İtalya Cumhuriyeti devletinin 4 Milyon Euro des-
tek verdiğini belirtti. İtalya Cumhuriyeti olarak çalışmaları-
mızı desteklediklerini ve İtalya Büyükelçiliği kapılarının biz 
Rotaryenlere her zaman açık olduğunu belirten büyükelçi, ev 
sahipliği yapmaktan onur duyduğunu sözlerine ekledi.

Hoş geldiniz ve açılış konuşmalarının ardından Büyükel-
çi H.E. Mr. Luigi Mattiolo’nun Rotary Onur 
Üyeliği Töreni gerçekleştirildi. Ankara Bah-
çelievler Rotary Kulübü Dönem Başkanı Rtn. 
Murat Doğru sayın büyükelçinin onur üyeliği 
Yönetim Kurulu Kararını okudu. Bu karar ile 
sayın büyükelçi tüm dünyada 2 yıl süre ile Ro-
taryen oldu. Kendisine onur üyeliği sertifika-
sını takdim eden Guvernörümüz Altan Arslan 
fotoğraflardan sonra teşekkür etti. 

Büyükelçi H.E. Mr. Luigi Mattiolo’ya Ro-
tay Çarkı Anısını sunmak üzere, Ankara Bah-
çelievler Rotary Kulübünün Resepsiyonda yer 
alan en kıdemli üyesi olan, kulüp organizas-
yon komitesi başkanı Rtn. Kadri Güneş sah-
neye davet edildi. Rtn. Kadri Güneş, kulübü-
nün 33 yıldır insanlığa hizmet ettiğini söyle-

yerek,  İtalya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi H.E. Mr. 
Luigi Mattiolo’yu sık sık toplantılarımızda görmek istediğini 
belirtti.

Toplantının resmi bölümünün sonlanmasının ardından 
ikramlar ve Jazz müziği ile devam eden resepsiyonda “Ce-
ren Temel Project” konseri geceyi renklendirdi. Güzel bir 
Ankara gecesi atmosferini yaşayan konuklar “MoR Döneme 
Merhaba” temalı  fotoğraf panosunda dostluk fotoğrafları 
çektirdiler; mor çiçeklerle, İtalya, Türkiye ve Rotary kırlan-
gıç bayrakları ile bezenmiş bahçede sohbete devam ettiler.   

Birleşmiş Milletlerin kuruluşları ve ülkemizin en önde 
gelen sivil toplum liderleri, iş ve meslek insanları ve gazete-
ciler ile bir araya geldik. Bölge görevlilerimiz, başkanlarımız, 
sivil toplum ve diplomasi arasında bir proje sinerjisinin oluş-
ması biz Rotaryenleri çok mutlu etti. Her şey değerli Rotary 
ailemizle, siz sevgili dostlarımız ile güzeldi.

Ceren Temel Project Konseri gecenin sonunu renklendirdi



Sevgili Rotaryen dostlarım; Rotary’de üye-

liğin ötesinde iyi işlere katılın. Elbette ki 

Rotary üyeliğiniz kulübünüzde başlar. Dahil 

olduğunuz kulüp, liderlik yeteneklerinizi ve bilginizi 

geliştirecek, bunun yanında yaşam boyu dostluklar 

oluşturacaksınız.

Elbette ki siz Rotaryenlerin hedefi, bir birey ola-

rak, kendi kültürünüz ve kişiliğiniz ile Rotary gelenek-

lerini ve kurallarını birleştirerek farklı olmak ve farklılık 

yaratmak olmalıdır. 

Her kulüp ve üyesi, toplumumuzu iyileştirmek, 

ülkemizde ve dünyada değişimi yapmak için gerek-

li kaynakları ve fırsatları yaratmak için Rotaryendir. 

Sizler topluma yarar sağlamanız için biraradasınız. 

Bu nedenle liderlerle ve Rotaryen arkadaşlarınızla 

bağlantı kurmalısınız. Öncelikle sizi Rotaryen olmaya 

zorlayan temel duygu ve sorun nedir? Oturup bunu 

irdelemelisiniz ve üyelikteki hedeflerinizin ne kadarını 

yerine getirebildiniz diye kendinizi sorgulamalısınız.

Şunu unutmayalım ki Rotary, sizin gibi meslek-

lerinde başarılı, iş yaşamında deneyimli insanları bir 

araya getirmiştir. Her dinden, her ırktan ve kültürden 

oluşan insanlar topluluğu olduğunuzu unutmama-

lısınız. Çünkü Rotary’nin temel büyüklüğü burada 

saklıdır.

Siz Rotaryenler, sorumluluk duygusunun verdiği 

esinlenme ile  toplumumuza katkıda bulunmakta-

sınız. 113 yıldır hedefinden sapmayan ve hizmet 

arayışlarından ödün vermeyen bir kuruluşun üyesi 

olmaktan hem gurur duymalısınız hem de Rotary’nin 

hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kalmalısınız. Çünkü dün-

yada değişim yaratmak için barışçı yaşamı sağlamak 

için sizler ısrarcısınız.

Sizler, gençleri bilinçlendirmek, toplumun sağlık 

sorunlarını çözmek ve dünyaya barışı yaymak,  dün-

yanın her köşesinde toplumları kalkındırmak için 

çalıştığınızı unutmamalısınız.

Siz Rotaryenler, bir araya gelip, çocuk felci gibi  

bir amaca odaklandığınız zaman, etkinizin gücünü 

anlamış oldunuz. Çünkü çocuklarımızı ve dolayısıyla 

insanlığı tehdit eden bir hastalığın kökünü kazdınız 

ve insanlığa bu armağanınızı karşılık beklemeden 

sundunuz.

Sevgili dostlarım, işin içine girin. Kenarda durma-

yınız. İşin içine girdiğiniz zaman yararlanan sadece 

kendi toplumunuz, kulübünüz veya oluşturduğunuz 

projeniz değil, kendiniz de olacaksınız ve bundan 

gurur duyacaksınız. Aktif bir Rotaryen olarak, top-

lum içinde konuşmak, yeteneklerinizi sergilemek gibi 

güzel şeyleri başarmış olursunuz. Unutmayınız ki 

aktif bir Rotaryen olmak için fırsatlar sınırsızdır. Bunu 

başarabilmek için kulübünüzdeki hizmet gruplarında 

görev alınız. 

Kendi bölgenize veya topluma katkı sunacak bir 

projenin sahibi olunuz. İnteract ve Rotaract kuruluş-

larına önem veriniz. Hatta onlarla ortak proje yapmak 

ve gerçekleştirmek için çaba harcayınız.

Unutmayız ki dünyada 1.2 milyondan fazla 

Rotaryen var. Bu insanların eşlerini, çocuklarını ve 

yakınlarını da katarsak sayı elbette ki kabaracaktır. Siz 

de bu  büyük ailenin bir bireyisiniz. Yaşayan her şey 

için büyümenin bitmesi, ölümün başlaması demek-

tir. O nedenle sizlerin de kulübünüze borcunuzun 

olduğunu unutmayınız. Sizi kulübünüze bir Rotaryen 

önerdiğine göre sizin de bir dostunuzu, arkadaşınızı 

kulüp üyesi yapmak gibi borcunuz vardır. Çünkü ama-

cınız kulüplerimiz ve Rotary  topluluğumuzda üyeliği 

geliştirmek olmalıdır.

Paul HARRİS diyor ki: ”Rotary’i büyük organizas-

yon yapan; güçlerini, bilgilerini ve sevgilerini bu 

yola adamış binlerce insanın çabasıdır.”

Rotaryen sevgilerimle.         

❑❑❑                                                                                                                                                   

ROTARY'DE ÜYELİĞİN ÖTESİ
Ekrem YAZAR

GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır
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ADIYAMAN NEMRUT ROTARY KULÜBÜNÜN 19 YILDIR SÜREGELEN ENGELLİLER PROJESİ

Engelliler davullar zurnalar eşliğinde yürüdü

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün bu yıl 19.’su gerçekleştirdiği 
"Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kortej yürüyü-

şüyle başladı.
Adıyaman Belediyesi tarafından Mimar Sinan Kültür Parkı’nda yurt için-

den ve yurt dışından gelen yaklaşık 300 engelli ve misafir için düzenlenen öğle 
yemeğinde ihtiyaç sahibi engellilere başta Rotary Kulüpleri olmak üzere ATK 
Tekstil tarafından 20 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Mimar Sinan Kültür Parkı önünden başlayan, yüzlerce engelli ve engelli 
derneklerinin yanı sıra vatandaşların da katılımı ile Adıyaman caddelerinde 
davullar ve zurnalar eşliğinde gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüne halk alkış-
larla destek verdi. Demokrasi Parkı önünde son bulan karnaval havasındaki 
yürüyüşün ardından engelliler ve Rotaryenler Adıyaman Müzesini ve şehrin 
tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

“Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında Ankara, 
İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Karadeniz 
Ereğli ve birçok ilin yanı sıra ABD, Brezilya, Tayvan, Meksika, Tayland ve Bul-
garistan başta olmak üzere Türkiye’nin değişik illerinden ve dünyanın çeşit-
li ülkelerinden Adıyaman’a gelen Değişim Programı Öğrencileri, Engelliler ve 
Rotaryenler Adıyaman’da adeta bir şenlik havası oluşturdu.

Nemrut zirvesinde engelliler için özel konser

UNESCO’nun dünya kültür mirasları arasında saydığı, 2206 metre 
yükseklikteki Nemrut dağı, engellileri misafir ederek “Ünlü Neyzen 

Burcu Karadağ ve Quartet Mezopotamya” grubunun konserine ev sahipliği 
yaptı.

Adıyaman’dan Kahta’ya  gelen Rotary üyeleri ve engelli vatandaşlar, ilk 
olarak tarihi Karakuş Tümülüsüne gitti. Buradaki gezileri tamamlayan kala-

balık gurup 2 bin yıllık Cendere Köprüsüne, oradan da  Dünyanın en yüksek 
açık hava müzelerinden biri olan, devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında 
güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği 2206 metre yükseklikteki 
Nemrut Dağı zirvesine askerlerin ve Rotaryenlerin de yardımı ile zorlu bir tır-
manışın ardından ulaşmayı başaran engelliler adeta büyülendi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ve gele-
neksel hale getirilen “Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi şe-
hirde yapılan kortej gibi dünyanın ve Türkiye'nin bir çok köşesinden gelen yüz-
lerce ziyaretçinin de desteği ve katılımıyla tamamladı.

Zirvede “Ünlü Neyzen Burcu Karadağ ve Quartet Mezopotamya” grubunun 
verdiği konserde Türk ve Batı müziğinin eşiz melodileri adeta gökyüzüne yük-
seldi.

Adıyaman 
Nemrut Rotary 
kulübünün 
bu yıl 19.sunu 
düzenlediği 
aktiviteden 
görüntüler

E Y L Ü L  -  E K İ M  2 0 1 8  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 29



KULÜPLER’DEN HABERLER

32. Çanakkale Boğazını Geçme Yarışması yapıldı

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 
"Çanakkale Boğazını Yüzerek Geçme" yarışmasının 32.si bu yıl 2018 

Troya  Yılı paralelinde "Troia için yüzüyoruz" temasıyla gerçekleştirildi. Avrupa 
yakasında Eceabat'tan denize atlayan yüzücüler, 3.5 millik parkuru Anadolu 
yakasındaki Çimenlik Kalesi iskelesinde tamamladılar. 

Yarışmaya 78'i yabancı, toplamda 703 kişi başvurdu. Ancak 614 kişinin 
katıldığı yarışta 540 kişi finiş çizgisini geçebildi. Yarışmanın birinciliğini 44 da-
kika 12 saniyelik derecesiyle Turgut Esen kazandı. Yarışmaya İngiltere Fransa 
arasındaki Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle geçen Türk kadını 
ünvanına sahip plan İzmirli sporcu Bengüsu Avcı da katıldı. Yarışın bir diğer 
ilginç tarafı da çok sayıda engellinin yarışa katılmış olması idi. 

Yarış esnasında yüzücülerin güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü 
olarak transit gemi geçişle-
rine kapatıldı. Sahil Güven-
lik, Deniz Polisi ve balıkçı tek-
neleri yüzücülere refakat 
etti. 3.5 millik yarışı tamam-
lama süresi 1 saat 45 dakika 
olarak belirlendi. Kuvvetli 

akıntı ve rüzgar nedeniyle bazı yarışmacılar zor anlar yaşadılar.
44 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci olan Turgut Esen'in ardından 

44 dakika 22 saniye ile Hasan Kiper ikinci, 44 dakika 23 saniyelik derece ile 
Hakan Emre Musluoğlu da üçüncü oldu. 

Kadınlar genel klasmanında ise birinciliği 46 dakika 46 saniyelik derecesi  
ile Bengüsu Avcı alırken, ikinciliği 49 dakika 31 saniyelik derece ile İpek Yalki, 
üçüncülüğü ise 40 dakika 33 saniyelik derece ile Asya Savaş kazandı. Her iki 
kategoride de elde edilen derecelerin yakınlığı yarışmanın ne kadar heyecanlı 
geçtiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya verilirken, dereceye girenlere 
da hediyeler verildi.  (Yazının bir bölümü Biga'nın Sesi gazetesinden alınmış-
tır.)

Tophane Rotary'nin 10. Geleneksel Tophane Mudanya  
Bisiklet Yarışı yoğun bir katılımla gerçekleşti

Mudanya Rotary'nin başlattığı ve Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Kon-
seyi, Mudanya Belediyesi ile beraber düzenlediği '10. Geleneksel 

Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu geniş bir katılımla gerçekleşti. Burs-
sa'da çevre, sağlık ve enerji gibi konulara dikkat çekmek ve toplumsal duyarlı-
lık oluşturmak adına yapılan yarışın bu yılki sloganı "Bisikletli Yaşama Yol Ver" 
olarak belirlendi. 

Turun başlangıcında, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer 
Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Tophane Rotary Kulübü Başkanı Cey-
hun Yalçın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nuri Turan da ha-
zır bulundu. Yarıştan önce konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 
bisikleti yaşam biçimi haline getiren katılımcılara teşekkür etti. Doğa ve çev-
re dostu tek ulaşım aracının bisiklet olduğunu belirten Bozbey, "Bütün bisiklet 
kullanıcılarını geleceğimiz adına gönülden kutluyorum. Son bir yıl içinde bisik-
let kullananların ölüm oranlarının maalesef çok olduğunu görüyorum. Bura-
dan 'Ben Şoförüm' diyen herkesi bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen öncelikli ola-
rak yayaya, bisikletliye, motosikletliye yol verin. Bunu bir yaşam biçimi haline 
getirmeliyiz. İşte o zaman bisiklet kullanıcıları daha fazla artacaktır. Bisikleti 
ulaşım aracı olarak kullananlar örnek insanlardır. Bisikletli yaşama herkesin 
yol vermesini istiyorum. Nilüfer Belediyesi olarak bu tür çalışmalara bundan 
sonra da her zaman destek olacağımızı belirtmek isterim. Böylece toplumu 
bir adım daha ileriye götüreceğimize inanıyorum" dedi.

Tophane'deki Saltanat Kapısından başlayan tur, Mudanya'nın Mütareke 
Meydanında son buldu.

Mavişehir RK 'Eğitim 
için El Ele Geleceğe' 
projesi yararına 
konser düzenledi

Mavişehir Rotary 
Kulübü, Foça Mil-

li Eğitim Müdürlüğü ile bir-
likte Eğitim İçin El Ele Projesi yararına 31 Ağustos 2018 tarihinde Foça MW 
Phokaia Hotel anfi tiyatrosunda, Olten Filarmoni Orkestrası sanatçılarının 
katılımıyla bir konser düzenledi. Konser geliri Bedia Midilli Okulunda yapılacak 
olan, seramik ve ebru atölyeleri için kullanılacak. Atölyeler, engelli öğrencile-
rin dışında, belli saatlerde halka açık olacak. Etkinliğe Olten Filarmoni, Foça 
MW Phokaia Hotel,  Bakırçay Havzası Balkan ve Rumeli Göçmenleri Derneği ve 
Foça Atatürkçü Düşünce Derneği destek verdiler.

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 8



KULÜPLERDEN HABERLER

9. Grup RK'leri Metropolis'e Gezi Düzenledi

Uluslararası Rotary 2440. Bölge'ye bağlı 9. Grup Kulüpleri olan Alsan-
cak, Buca, Dokuz Eylül, Güzelyalı, Kordon ve Varyant Rotary Kulüple-

ri bu yılın dönem projelerinden "Köyümüze Rotary Geldi" kapsamında Torbalı 
Yeniköy Metropolis Antik Kenti'nin kalkınması ve kamuoyu gündemine getiril-
mesi, günü birlik turların teşvik edilerek özellikle köy kadınlarının üretime ka-
tılmasını sağlamak amacıyla ilk adım olarak yaklaşık 100 kişilik Rotaryen Gru-
buyla Köye ve Antik Kente bir gezi düzenledi. Projenin devamında ise 7 Ekim 
tarihinde Metropolis Antik Tiyatrosu'nda geliri köy okuluna bağışlanmak üze-
re Olten Filarmoni Orkestrası Konseri düzenlenecek.

Bursa RK'leri ONDOKAY Projesini 
bu dönemde de devam ettirdiler

Bursa'daki Rotary Kulüpleri Demirtaş Rotary Kulübü öncülüğünde Ge-
leneksel ONKODAY projeleriini (Onkoloji tedavisi gören ihtiyaç sahi-

bi  çocukların,kıyafet, ayakkabı ve çanta ihtiyaçlarının karşılanması) çocukla-
rımızın tamamına dokunarak tamamladılar. Bu güzel projeye Uludağ, Bursa, 
Gökdere, İnegöl, Heykel, Çekirge, Karagöz ve Yeşil Rotary Kulüpleri de destek 
verdiler.

Çekirge RK 
Geleneksel 
Brunch'ı Başarıyla 
Gerçekleşti

Çekirge Rotary Ku-
lübünün her yıl 

geleneksel olarak düzenlediği Brunch 16 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti. 

Elde edilen gelir kulübün devam eden Güneş Enerjisi projesinde kullanılacak. 
Seminere ait tüm sunum, fotoğraf ve video çekimlerine https://2440rotary.
shutterfly.com link'inden ulaşabilirsiniz.

Bandırma RK'nden Toplum Hizmeti

Bandırma Rotary Kulübü Erdek Engelliler ve Engelli Aileleri Derneğine 
ofis koltukları ile klima teslim etti. Bina girişine de tekerlekli sandal-

ye için rampa yaptıracak. Ayrıca hocalarıyla beraber yaptıkları elişi (ahşap ve 
seramik boyama) ürünlerini hem alarak hem de farklı platformlarda satma-
larına destek olacaklar.  15 adet ofis koltuğunun teslimi daha önce  tamam-
lanmıştı.

2440. Bölgede 
iki yeni kulüp: 
Varyant ve 
Kuzey Yıldızı

2440. Böl-
ge Rotary 

ailesine İzmir ve 
Bursa'dan iki yeni 

Rotary kulübü katıldı. İzmir'de kurulan Varyant Rotary Kulübü 22 Haziran'da 
beratını aldı.Kulübün ilk başkanı Tayfun Şenol ve sponsor kulübü bulunmuyor. 
20 üye ile kurulan kulübün danışman guvernörü GDG Güneş Ertaş ve Guver-
nör özel temsilcisi de Gündoğdu Rotary kulübünden Begüm Şamlı. 2440. Böl-
ge Rotary Ailesine yeni katılan Varyant Rotary Kulübünün Guvernör Ziyareti, 
yeni üyelerin rozet ve Charter Töreni 4 Eylül 2018 tarihinde, kulübün toplantı-
larını yaptığı İzmir Bayraklı Hilton Garden Inn Otelinde gerçekleşti.

Bursa'da Nazan Yücetaş Boran'ın başkanlığında kurulan ve 20 üyeden 
oluşan Kuzey 

Yıldızı Rotary kulübü de 
beratını UR'nin 6 Eylül 
tarihinde kulübü kabul 
etmesiyle aldı. Kuzey 
Yıldızı Rotary kulübü, 
Rotary'nin yeni esnek-
lik kurallarına paralel olarak değişik bir düzen uyguluyor. Kulüp her ayın 1. ve 
3. salısı on-line olarak saat 21.00'de toplanıyor. Ayın ikinci ve dördüncü salısı 
ise 19.30'da PodyumDavette toplanıyorlar. Kuzey Yıldızı Rotary kulübünün de 
berat töreni 25 Eylül tarihinde 2440. bölge Dönem Guvernörü Alaettin Demir-
cioğlu'nun katıldığı bir toplantıda yapıldı.
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Güzelyalı Rotary'nin ilk kadın üyesi

Güzelyalı Rotary Kulübü 9 Temmuz 2018 tarihli toplantısında ilk kez ka-
dın üye aldı. Güzelyalı Rotaract Emeklisi Nagihan Özdemir Türkel’in 

Üyelik Törenine Dönem Guvernörü Alaeddin Demircioğlu, Bölge Üyelik Komi-
tesi Başkanı Banu Dinçer ve Mentorluktan Sorumlu Komite Başkanı Nafih Bu-
tur hazır bulundu. Böylelikle 2440. bölgede kadın üyesi olmayan kulüp sayısı 
2’ye indi.

Ordu Rotary'den kırtasiye yardımı

Ordu Rotaract Kulübü, Ordu Rotary Kulübü, İstanbul Yeniköy ve 
İstanbul Beyoğlu Rotaract Kulübü işbirliğinde hazırlanan kırtasiye 

paketleri Gürgentepe Muratçık Okulu'nda eğitim - öğretim gören 40 
öğrenciye ilköğretim haftasında ziyaret edilerek verildi.

Eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında seçtikleri Gürgentepe Muratçık 
İlkokuluna ziyarette bulunan Ordu Rotary Kulübü Başkanı Tansu Odabaş ve 
Ordu Rotaract Kulübü Başkanı Eylül Türkmen ve Ordu Rotary Kulübü üyeleri 
ve Rotaract Kulübü üyeleri amaçlarının eğitime katkı sağlamak olduğunu, ça-
lışmalarının bu yönde devam edeceğini belirttiler. 

Ordu Rotary Kulübü üyeleri ve Ordu Rotaract Kulübü üyeleri önce çocuk-
larla tanışarak hediyelerini verdikten sonra okul müdürü Hasan Şanlı’yla soh-
bet ederek okulları ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldılar. Ordu Rotary Ku-
lübü Başkanı Tansu Odabaş ve Ordu Rotaract Kulübü Başkanı Eylül Türkmen 
yaptıkları açıklamada, seçtikleri Muratçık İlkokuluna hizmetlerinin devam 
edeceğini, ayrıca okul kütüphanesine de okuma kitapları hediye edeceklerini 

belirttiler. Katkıda bulunan İstanbul Yeniköy ve İstanbul Beyoğlu Rotaract Ku-
lübüne teşekkür ederek,  2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bütün öğren-
cilere başarılar dilediler.

Ordu RK dünya temizlik gününde çevre temizliği yaptı.

Ordu Rotary Kulübü 15 Eylül Dünya Temizlik Gününde, Giresun Rotary 
Kulübü, Progıda ve Piraziz Belediyesi çalışanları ile birlikte Dünya Te-

mizlik Gününe dikkat çekmek için Piraziz eğrice plajında çöp topladı.  Başkan 
Tansu Odabaş “Her geçen zaman diliminde çöp miktarımız ve çevre kirliliği-
miz artıyor. Toplumda çevre bilinci oluşturana kadar bu faaliyetlerimize de-
vam edeceğiz.  Bu projenin hazırlanmasında bizlerle olan Progıda’ya, Piraziz 
Belediyesine, Giresun Rotary Kulübüne ve katılan tüm dostlara teşekkür ede-
riz.” dedi. 

Ordu ve Giresun Rotary Kulüpleri 
Baba Çocuk Yaz Kampı Düzenledi

Ordu Rotary Kulübü ve Giresun Rotary Kulübü birlikte Kulakkaya Yay-
lası Ağaçbaşı Tabiat Parkı - Zifin Otel Giresun’da 28–30 Temmuz 

2018 tarihlerinde Baba Çocuk Yaz Kampı düzenledi.
Çocuklarla beraber kurulan çadırlarda geçirilen iki gecelik kampa, An-

kara İncek Rotary Kulübü,  Samsun 19 Mayıs Rotary Kulübü, Samsun Karade-
niz Rotary Kulübü, Giresun Rotary Kulübü ve  Ordu’ Rotary Kulübünden katılım 
oldu.

Hem babalar hem de çocuklar için unutulmazların yaşandığı kampın en 
önemli anı ise, Ormanın içinde yapılan hikingin, eğlenceli ve bir o kadarda ma-
ceralı bir şekilde tamamlanması oldu. Daha sonra kamp ateşinin yakılması ve 
Oryantiring yarışması ve eğitimlerle kamp tamamlandı.

Ordu Rotary Kulübü Başkanı Tansu Odabaş ilkini geçen yıl düzenledikle-
ri kampı bu yıl  Ordu ve Giresun Rotary Kulübü olarak düzenlediklerini, Baba 
Çocuk Yaz Kampını geleneksel hale gelmesi için çalıştıklarını, bunun aynı za-
manda bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna ve desteklenmesinin önemine 
dikkat çekti. Bu tür etkinlikler ile kulüp üyeleri ve aileleri arasında birlik ve be-
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Eşleşmiş Bağış Projesi 
ile doktora yapma 
imkanı

Seyhan Rotary Kulübü 
Eşleşmiş Bağış Projesi 

ile bir öğrenciye doktora yapma 
imkanı sağladı. 

Melodi Var Öngel isimli 
Adanalı doktora adayı öğrenci-
nin, gereken şartları sağlaması 
sonucunda Londra'da, London 
School of Economics (LES)'de 
Peace and Conflict Resolution 

üzerine yapmayı planladığı doktorasına Eşleşmiş Bağış Projesi kapsamında 
sponsor olan Seyhan Rotary Kulübü, Rotary'nin önem verdiği Barış ve İhtilaf-
ların Çözümü programına katılma imkanını bir Türk öğrenciye sunma fırsatını 
yaratmış oldu.

Silifke Rotary Kulübü Baba Çocuk Kampı
Silifke Rotary Kulübü ailesi birincisini gerçekleştirdiği Baba Çocuk Kam-

pında geniş bir katılımcı kitlesi ile 15-16 Eylül 2018 tarihinde buluştu. Toplam 
20 çadır ile Mersin Silifke Mavikent sahilinde kamp alanı kuruldu. Kurulan 15 
çadır, Rotaryen olmayan ailelerden ve farklı çevrelerden gelen baba ve çocuk-
ların katılımı ile düzenlendi.

Zengin içeriği ile kamp programı oldukça eğlenceli ve eğitici geçti. Baba 
çocuk arasında iletişimi artıracak etkinlikler ve eğitim seminerleri ile amacına 
uygun yapıldı ve sertifika töreni ile son buldu. 

Kampın ilk gününün 15 Eylül'ün Dünya Temizlik gününe denk gelmesinin 
avantajı kullanılarak çocuklara çevre bilincinin artırılması adına bilgi aktarıldı 
ve kamp alanından başlayarak sahilde çevre temizliği yapıldı. Mersin Büyük-
şehir Belediyesi, Silifke İtfaiye Amirliğinin kampa katılımlarıyla gerçekleşen 
ve içeriği olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği olan hem teo-
rik,hem de uygulamalı olan eğitim çocuklar için oldukça faydalı oldu. Serbest 
zamanlarda ise katılımcı aileler, kamp alanında bulunan denize girerek veya 
baba çocuk balık avlayarak vakitlerini değerlendirdiler. 

Kamp alanında ana yemek öğünleri dışında ara ikramlar ile sürekli çay ik-
ramı yapıldı.Ayrıca kamp alanına asılmış olan bayrakları görerek katılımcılara 
hoş bir an yaşatan ve tesadüfen orada bulunan Adana Seyhan Rotary Kulü-

raberliği sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Odabaş,  Baba Çocuk yaz kampını 
gelecek yıl da yapmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Kampa katılan katılımcılar güzel bir ortamda güzel bir hafta sonunu ço-
cuklarla birlikte geçirdiklerini belirterek bu kampı düzenleyen Ordu Rotary 
Kulübü ve Giresun Rotary Kulübü Başkan ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür et-
tiler.

Güney Rotary ve Güney Rotaract Ortak Toplantısında 
Türkçe Dil Bayramında ''Türkçe ve Güzel Kullanımı''

Güney Rotaract Kulübüyle yapılan ortak toplantıda, Güney Rotary, 26 
Eylül Dil Bayramı sebebiyle ÇÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, 

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fırat Demirağ'ı konuk etti. Türkçe ve Güzel kullanı-
mı ile ilgili sunumunu yapan Fırat Demirağ birey olarak dilimize sahip çıkma-
mız gerektiğini vurguladı.

Gençlerimiz Geleceğimiz projesi başladı.

Güney Rotary kulübünün ''Gençlerimiz Geleceğimiz'' projesi , 
22.09.2018 tarihinde Guvernör Yardımcısı Funda Cirit, kulüp dostu 

Merih Terzi, öğrenciler ve misafirlerin katılımı ile başladı.
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bünden Soner Sözer ile tanışmak Rotary Ailesinin gönüllüğünü gösterdi. Ço-
cukların kamp alanında eğlenceli vakit geçirmeleri için halat çekme, ip atlama, 
dart, halat bağlama tekniklerini öğrenme, topla ilgili değişik eğitici oyunlar ve 
denizde bir kaç oyun ile kaliteli vakit geçirmesi için organizasyonlar gerçek-
leştirildi. 

Akşam bir kamp klasiği olan kamp ateşi yakıldı ve etrafında toplanıp ço-
cuklar ve babalar beraber marşmelov kızarttılar. Saz resitali ile de geceye 
müzik ile bambaşka bir renk katıldı, açık hava sinemasındaki gösteri de ço-
cukları memnun etti . Son gün, sertifika töreninden önce sahilde verilen sucuk 
ekmek partisi son derece eğlenceli geçti. 

Kampın demografik yapısı, çoğunluğu Rotaryen olmayan ve farklı mes-
lek grupları ile değişik kesimlerden oluşan ailelerden olması kulüp üyelerini 
memnun etti.

Bahçelievler RK'nün 1. Eymir gölü doğa yürüyüşü ve 
dalgıçlarla göl temizliği çevre – doğa koruma programı

Ankara Bahçelievler Rotary kulübü, dünyamızın ikliminin ve çevremi-
zin korunmasının Rotary’nin öncelikli hizmet alanlarından biri olduğu 

bilinciyle, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere çevre bilincinin aşılanması için 
her yıl tekrarlanacak ve geleneksel hale gelecek Doğa Yürüyüşü ve Çevre Te-
mizliği Programını Rotary Gençlik Ayı’na ithafen Ankara Bahçelievler Rotary 
Kulübü, Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü ve Ankara Bahçelievler Interact 
Kulübü ortak projesi olarak gerçekleştirildi.

Saat 10.00’da doğa yürüyüşü ve çevre temizliği başladı. Proje, krokilerle 
katılımcılara aktarılan yer olan ODTÜ, Eymir Gölü TRT Girişinde saat 10.00’da 
başladı. Eldiven, torba ve çivili çöp toplama sopalarıyla, katılımcılar araçlar-
la göl çevresindeki farklı noktalara servis araçları ile ulaştırıldı, tüm göl çev-
resinde çevre yürüyüşü yaparken çevre temizliği de yapıldı. Tüm katılımcılar 
saat 12.00’de servislerle gelerek Kayıkhane Restoran’da buluştu.

Tonlarca çöp temizlendi ve ODTÜ çöp araçlarına ulaştırıldı. Bu sayede 
gençlere ve çocuklara çevre yürüyüşü sırasında doğa koruma bilinci aşılandı.

Saat 12.00’de göl temizliği dalgıçlar tarafından yapıldı. Tüm katılımcı-
lar saat 12.00’de Kayıkhane Restoran’a geldiler, burada saat 12.00’de Sam-
sun’dan gelen Samsun Karadeniz Su Sporları Kulübü Dalgıçları olan Suat Me-
tin, Fevzi Altay Güvenli, ve Hasan Erdem Avcı, 3 kişilik bir grup olarak göl te-
mizliği yaptılar. Gölden çıkan araba lastiği, masa, araç parçaları, pet ve cam 
şişeler izleyicileri şaşırttı. TRT Haber, İhlas Haber Ajansı ve Haber Global akti-

viteyi haberleştirdiler.
Su altı temizliği oldukça renkli anlara sahip olurken bölgede bulunan tu-

ristlerin de ilgisini çekti ve tüm katılımcılar ilgi ile dalgıçları izlediler. Su altın-
dan çıkan çevre kirliliği basın eşliğinde sergilendi. Çevre bilincine dikkat çekil-
di. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Başkanı Murat Doğru, Bölge Rotaract 
Temsilcisi Batuhan Yaşar, Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü Başkanı Emin 
Kara ve Ankara Interact Kulübü başkanı Yiğit Bora Doğru, Rotaryenler, Rotar-
yen eşleri, Rotaractlar, Interactlar hep beraber oldular. Yaklaşık 100 kişilik bir 
katılım ile gerçekleşen etkinlik amacına ulaştı.

Dalgıç ekibine Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Başkanı Murat Doğru, 
GDB Erkan Ulukan, Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübü Başkanı Emin Kara 
teşekkür belgelerini verdiler. Ankara Interact Kulübü başkanı Yiğit Bora Doğ-
ru bu anları ölümsüzleştirdi. "Rotary Harekete Geçenler" temalı Roll Up ve 
bayraklar kullanıldı. Temizlik sonrası arzu eden katılımcılar Kayıkhane Resto-
ran’da saat 14.00’e kadar yemek yediler  ve sohbet ettiler.

"BEN İSTERSEM YAPARIM" temalı RYLA tamamlandı

Ankara-Başkent, Anıttepe ve Tandoğan Rotary Kulüplerince ortaklaşa 
düzenlenen "BEN İSTERSEM YAPARIM" temalı RYLA (Rotary Yarının 

Liderlerini Arıyor) semineri tamamlandı. 18-22 yaş arasındaki gençlere, yet-
kin konuşmacılar çeşitli başlıklar altında liderlik konusunda bilgi aktardılar.

Katılımcıların önerdiği isimler arasından üç RYLA birincisi belirlendi ve 
Ulusal RYLA'ya gönderilme kararı alındı. Son gece düzenlenen gala yemeğin-
de katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Onlar da duygu ve düşüncelerini 
dile getirdiler. Bir kez daha, üç gün sonunda katılımcıların ve düzenleyicilerin 
birbirinden ayrılması manevi olarak çok zor olan RYLA semineri tamamlandı.

Güney Rotary ''Sepsis Nasıl Önlenir'' Semineri

Güney Rotary Kulübü, sağlık konusunda yaptığı organizasyonlara bi-
rini daha ekledi ve "Sepsis Nasıl Önlenir" adlı bir seminer gerçekeş-
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tiren kulüpte, seminerin konuk konuşmacısı Dr.Ayşe Seza İnal, son dönemde 
Rotaryenler olarak kulübün farkındalık yaratmaya çalıştığı Sepsis Nasıl Önle-
nir? Şarbon Nedir ve nasıl korunuruz? konularında üyeleri bilgilendirdi. Kulü-
bün Veteriner Hekim üyesi Hasan Kırbaş da, şarbon hastalığı hakkında tüm 
üyeler için çok önemli bilgiler verdi.

AKUT Arama Kurtarma Semineri - Ankara Emek, Kale, 
Gaziosmanpaşa Kulüpleri Ortak Toplantısı

Ankara Emek, Ankara Kale ve Ankara Gaziosmanpaşa Rotary Kulüple-
rinin ortak düzenlediği ve Guvernör Yardımcısı Zeynep Kürklü'nün de 

eşlik ettiği toplantıda AKUT’un acil haller durumunda alınacak tedbirleri uy-
gulamalı olarak anlatıldı. Yüksek katılımla gerçekleşen ortak toplantıda AKUT,  
Deprem Bilinçlendirme Semineri İçeriğinde;

- Deprem öncesi hazırlıklar, kontroller
- Acil Durum Afet Planı hazırlanması
- Acil Durum Malzeme Listesi oluşturulması
- Deprem anında uyulması gereken kurallar, korunma yöntemleri
- Deprem sonrası uygulanması gereken adımlar
Kulüp üyelerine ve eşlerine uygulamalı olarak aktarıldı.

Safranbolu Rotary Kulübü Saha Çalışması

Yeni kulüplerimizdden Safranbılu Rotary, 16 temmuz toplantısını saha 
çalışması olarak gerçekleştirdi. Kulüp üyeleri hep birlikte Karabük 

Keltepe Karaağaç köyünde orman işletmesinin küçük göletli kamp yerinde bir 
organizasyon düzenledi. Güzel bir kahvaltı sonrası orman içinde yürüyüş, ara 
sıra kaybolma ve yorulma ama sonunda hep beraber elde edilen mutluluk. Böl-
genin yayınladığı MoR mektubu da beraberce okumak için bir fırsat yaratılmış 
oldu. Kulüp üyeleri, kendilerine rehberlik eden Batuta turizm ve sahibi Timur 
Sabcıoğluna ve kulüp üyesi Burcu Sabcıoğluna teşekkür ettiler.

TBD Genç ve Ankara Bahçelievler Rotary Bilişim Yaz Kampı
Türkiye Bilişim Derneği-TBD Genç Çalışma Grubu öncülüğünde, Bahçe-

lievler Rotary Kulübü partnerliğinde Ankara’da gençlerle bilişim rüzgarı es-
tirmeye başladı. 1.200 genç arasından seçilen 400 öğrenci, 2’inci TBD Genç 
Bilişim Kampı’nda bir araya geldi. Türkiye’nin farklı kentlerindeki 20 üniversi-
teden seçilen öğrenciler 11-15 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz eğitim al-
dılar. Bilişim Kampı’na katılımcı gençler Türkiye’nin bilişim ordusunu kurmaya 
hazırlanıyor.

Bilişim Kampı’nın hedeflerinin arasında, daha fazla eğitimci ile çalışmak, 
daha fazla derslik açıp daha büyük hedef kitlelere ulaşmak yer alıyor. Tüm 
bunların yanı sıra bu sene ek olarak hem eğitici, hem de sosyal bir proje ger-
çekleştirilebilmesine ilişkin eğitimler arasında düzenlenecek eğlenceli faali-
yetlerle katılımcıların motivasyonlarını artırılması sağlanıyor.

TOBB ETÜ ve Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü desteği ile hayata geçiri-
len Bilişim Kampı’nda, bilişim alanında eğitim gören gençlerin fikir ve projeleri 
ile milli kalkınmaya destek sunmaları ve bilime faydalı olmalarını sağlamak için 
düzenleniyor. Beş gün süren kampta gençler arasında mesleki dayanışmanın 
güçlenmesi, sektörün sorunlarına gençlerin gözünden çözüm aranması ve 
geleceğin bilişimcilerinin ortaya koyacağı çözüm önerilerini tartışmak hedef-
leniyor. Kampta, engelli katılımcılar da yerini aldı.

Bilişim teknolojileri ve yazılım gençlerimizin geleceği. Bu konuda bu dö-
nem gerçekleştirilen ilk toplantıda başlatılan proje, dönem içindeki 3 farklı bi-
lişim projesinin ilki. Bilişim Projeleri Komite başkanı Melih Aşıcı ve tüm komite 
üyeleri proje için canla başla çalıştılar. Rotaract Başkanı Emin Kara ve Rotara-
ctörler de canla başla yeni kayıtlar aldılar. TRT canlı yayını 13.00'de gerçek-
leşti. "Rotary Harekete Geçenler" temalı Roll Up'lar ilk defa burada kullanıldı.

Bilişim Kampı’nda, gençlere ayrıca TBD Ankara Şubesi tarafından GNU/ 
Linux Sistem Eğitimi, Web Programlamaya Giriş, PHP Programlamaya Giriş ve 
C Tabanlı Programlama eğitimleri de verildi. Gerçekleştirilen dersler şu şe-
kilde sıralanıyor: GNU/ Linux Sistem Yönetimi birinci düzey eğitimi, C++ ve C 
Programlama dili, Java/ Kotlin, HTML/ CSS/ , PHP, Programlama Çocuk Oyun-
cağı, Engelsiz Kodlama Atölyesi.
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KULÜPLER’DEN HABERLER

Ankara Koru Rotary Kulübü'nün Almanya Büyükelçiliğinde 
düzenlediği 18.GELENEKSEL ÇİMLER ÜSTÜNDE DANS etkinliği

Yazan: Erhan Yalçın,
 Koru Rotary Kulübü Çimler Üstünde Dans Komitesi Başkanı

Tarih Nisan 2000. Eşim Elif ile Samsun’da Başkanlık Eğitim Semineri 
gala gecesindeyiz. Elif diş hekimi, ben IBM işindeyim. Amatörce mü-

zikle uğraşıyoruz. Sahnede Ece Berker. Ece’yi ODTÜ’den biliyorum ama yüz 
yüze tanışmamıştık. Bizim masaya geldi mikrofonu Elif’e bıraktı gitti. Sonra 
birlikte söylediler. Çok keyifli bir geceydi. 

Ankara ‘ya döndük ama aklımız galada, sahnede kaldı. Dönemimize hazır-
lanmaya başladık. Aklımızda hep müzikal bir proje var. Bir sabah gazetede İs-
veç Büyükelçisi’nin Türk eşi Nil Liljegren’i gördüm. Bahçesinde bir dernek ker-
mes yapmış, fotoğrafları vardı. Kendisini tanımıyoruz. Elif’e gösterdim. Gide-
lim biz de bahçesini isteyelim, Ece’ye de rica ederiz belki konser verir bize dedi. 
O zaman üye eşimizdi, şimdi üyemiz ve Dönem Guvernör Yardımcısı sevgili Oya 
Aktan ile Elif, randevu alıp Nil hanıma gittiler, bahçeyi alıp geldiler. Çimler Üs-
tünde Dans, kulübümüz içinde kısaltılmış hali, ÇİMDANS işte böyle başladı.

İlk dans gecemiz 
07 Eylül 2000 tarihin-
deydi. Slogan arıyoruz. 
Gazetelere, teleleviz-
yonlara çıkmak istiyo-

ruz. Medya danışmanı arkadaşım bahçenin yemyeşil fotoğraflarını gördü. 
“Belediye başkanı gelse, çimenler üstünde yalınayak dans etse kesin haber 
olur “ dedi. İşte gecemizin ismi o an çıktı. Kulübümüz iki yıl önce kurulmuş-
tu. Evlerde eşlerimiz yiyecekler hazırladı. İçkileri konsinye almaya çalıştık zira 
kaç kişi gelir bilmiyorduk. Konserimize tam 238 kişi geldi. Ece Berker müthiş 
bir sahne yaptı. 8 televizyon kanalı, 6 gazete vardı. Sürekli röportajlar yaptılar. 
Koru Rotary ailesi olarak çok mutluyduk. Eşleşmiş bağış ile bir devlet çocuk 
hastanesine Portatif Ultrason cihazı aldık.

İlk iki yıl sevgili Ece Berker konser verdi. Çok büyük katkı yaptı. Rotary sa-
yesinde Ece ile tanışmamız ve Koru Rotary kulübümüz ile yaptığımız bu kon-
serler, bizim de hayatımızı değiştirdi. Elif diş hekimliğini, ben de bilgisayar 
işimi bıraktım. Müzik grubu kurduk, Hatay’dan Varşova’ya, Trabzon’dan Ro-

manya’ya, konserler verdik. Ece’den sonra 6 yıl büyükelçilik konserlerini Elif ile 
yaptık. Almanya, İngiltere, Avusturya, İtalya, Polonya, Kanada ve Fransa büyü-
kelçiliklerinde konserlerimiz devam ederek gelenekselleşti.

Bu arada harika anılarımız oldu. 
Üçüncü yıl,  Almanya büyükelçiliğinde 
heyecanla sahneye çıktık. 23 saniye 
sonra sigortalar attı. Her yer zifiri 
karanlığa büründü. O geceden sonra 
büyükelçilik jeneratör almıştı.

İtalya Büyükelçiliğindeki konserimizde üyemiz Kamil Laleli bir davetliyle 
sohbet etmiş, çok ilgili, kesin üye olur kulübümüze dedi. O kişi sevgili Özgür 
Özkan, üye oldu, iki yıl önce de başkanımız oldu.

Güvenlik nedeniyle her yıl büyükelçilik kapısına üyelerimizin ve davetlileri-
mizin isim listesini veririz. İngiltere Büyükelçiliği konserindeyiz ve Elif ile sah-
ne alacağız. Maalesef Elif’in ismini üyelerimizin listesine yazmayı unutmuşum. 
Konser başlayacak Elif yok. Meğerse güvenlik içeri almamış. Dışarıdaki kon-
ser brandasını göstermiş bakın orada ismim yazıyor, ben olmazsam bu kon-
ser olmaz demiş. Yine zorluk çıkarmışlar. O anda kapıdan geçen üyemiz saye-
sinde içeriye girmişti.

Bu dönem projemiz sevgili Altan Arslan guvernörümüz tarafından bölge-
lerarası ortak proje seçildi ve konserimize ülke çapında katılım sağladık. 18. 
Çimler Üstünde Dansı, 15 Eylül gecesi Almanya Büyükelçiliği’nde  yaptık. Yine 
açık büfe yemeğimiz ve limitsiz içkilerimiz,  sahnemizde de çok eğlenceli gru-
bumuz SÜTLÜ KAKAO vardı. İki yıldır konser gelirleriyle devlet okullarına 3 Bo-
yutlu Eğitim Laboratuvarları kuruyorduk, bu yıl da hedefimiz aynıydı. Konser 
öncesinde “GELİN KATILIM REKORU KIRALIM, HEM EĞLENELİM HEM DE ÇO-
CUKLARIMIZIN GELECEĞİNE KATKIDA BULUNALIM ” dedik. Kulübümüz inanıl-
maz çalıştı. Bölgelerarası Ortak Projeler Koordinatörümüz Serhan Antalyalı 
guvernörümüz, Çimler Üstünde Dans Güney komite başkanımız Melike Yılmaz 
ve üyeleri Özge Yalçın ve Ebru Bezek ve bölgemiz Rotaractörleri müthiş des-
tek verdiler. 1000 kişiyi aşan katılımla ve 11 adet sponsorumuzla rekor kırdık. 

Tabii ki kolay olmadı. Kulüp üye ve eşlerimizle 4 aydır çok ciddi çalışıyoruz. 
Konser gecesi yaklaşık 100 kişi emek verdi. İlk konserlerimizde Rotaryenler 
çoğunluktaydı, son konserimize katılanların %30 u Rotary ailemizdendi. Tüm 
konserlerimize 11,000 kişi katıldı, 160,000 kişiye ulaştık.

Geleneksel projeler bireysel olmuyor. Koru Rotary Kulübü üye ve eşleri-
mizin fedakar çabaları olmasaydı bu aşamaya gelemezdik. Gelecek dönem için 
kara kara düşünüyoruz. Böyle yoğun katılıma uygun büyükelçilik bahçesi bu-
labilecek miyiz diye.

İlk konserimizde kulübümüz yeni kurulduğu için sadece projelerimize kü-
çük bir fon yaratmayı hedefliyorduk. Ama şimdi;  ciddi fon yaratıyoruz, küresel 
bağış alıyoruz, devlet okullarında okuyan çocuklarımızın eğitimine katkıda bu-
lunuyoruz, Rotary’i tanıtıyoruz, sosyal medyayı çok yoğun kullanıyoruz, kon-
serlerimizden yeni üyeler elde ediyoruz, yeni dostluklar oluşuyor, farklı ülkele-
rin büyükelçileri ve diplomatlarıyla tanışıyoruz, basında yer alıyoruz. 

Bu yılki rekorumuz için katılan,  katılamayan, gönlü bizimle olan tüm Ro-
tary ailemize ve yoğun katılım sağlayan dostlarımıza ne kadar teşekkür etsek 
azdır. 

Geleneksel bir projenin hikayesi

HEP BİRLİKTE

Rotary sağlıklı toplumların güçlü toplumlar olduğuna inanır. Hiç bıkmadan ve yorulmadan çocuk 
felcini sonlandırmak için 2,5 milyar çocuğu aşıladık. Ölümcül hastalıklarla savaşarak dünyayı yaşanır 

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

HAREKETE GEÇENLER

36 - 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 8



HEP BİRLİKTE

Rotary sağlıklı toplumların güçlü toplumlar olduğuna inanır. Hiç bıkmadan ve yorulmadan çocuk 
felcini sonlandırmak için 2,5 milyar çocuğu aşıladık. Ölümcül hastalıklarla savaşarak dünyayı yaşanır 

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

HAREKETE GEÇENLER



ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

KONVANSİYON SÜTUNU

Hamburg'un A lmanya'nın 
birinci limanı olmasında-
ki rolü, asırlar boyu şehrin 
karakterinin şekil alma-

sına neden oldu. Bölgedeki ticareti ko-
rumak için nehrin bir dönemecinde 8. 
yüzyılda inşa edilen kalenin adı olan 
Hammaburg denilen ilk günlerinden 
itibaren, Hamburg, halen Serbest ve 
Hanseatik Hamburg Şehri olarak bi-
linmekte, şehirdekiler de kendilerine 
"Hanseatan" demektedirler.

Orta çağlardaki parlak günlerinde 
şehir kendini resmi sloganı olan dünya-
ya açılan kapı olarak konumlandırdı.19 
ve 20. yüzyılda BallinStadt Mülteci 
Müzesinde hikayelerinin bulunduğu 5 
milyon mülteci buradan çıkış yapmış. 
Şehrin denizcilik tarihi de Hamburg 
Maritime Museum'da yer alıyor. 

Bugün Hamburg 2017 yılında elleç-
lediği 136 milyon deniz kargosu ile Av-
rupa'nın en işlek limanlarından biri. 
Şehir aynı zamanda kruvazier gemile-
rinin de uğrak limanı. Limanın kendisi 
de turistik cazibe merkezi. Limanı va-
pur turları ile gezebilir, restorana dö-
nüştürülmüş bir şilepte yemek yiyebi-
lir ya da bir nehir gemisindeki kiliseye 
gidebilirsiniz.

Hamburg kendisini küreselleşme 
kapsamında tanımlıyor: iş, kültür ve 
interkonekte bir dünyada önemli rol 
oynayan teknoloji için modern, çok kül-
türlü bir merkez. 15 Aralık Konvan-
siyon katılımına indirim için son 
tarih. Unutmayınız.

  

24 Ekim'i unutmayınız

Dünya "Çocuk Felci Günü" 24 Ekim'de. O günü toplumunuza Rotary'nin 
çocuk felci konusunda yaptığı çalışmalar ve bu virüsü yeryüzünden silmeye ne ka-
dar yakın olduğunu anlatmak için bir fırsat olarak değerlendirin.

Geçtiğimiz Haziran ayında Roma'lı Rotaryenler ünlü Koliseum'da çocuk felci-
ne fon yaratmak için düzenledikleri  "Gladiator konseri" ile bu mesajı topluma yay-
dılar. Oskar kazanmış olan filmin aktö-
rü Russel Crowe da dahil olmak üzere, 
filmde rol alan bir çok aktör konsere ka-
tıldı. Gala geecesinde, Michelin yıldızlı 
Glass Hostaria restoranı şefi Christina 
Bowerman'ın respsiyonu yer aldı ve ar-
kasından da 2000 yılında çekilmiş olan 
filim canlı orkestra eşliğinde izleyicile-
re sunuldu.

Hollywood Reporter, ABC News, E! 
Online, Page Six, Entertainment Weekly ve People gibi uluslararası sektörü med-
yası aktiviteye geniş yer verdiler.

Russel Crow ve Tomas Arana'ya filimde eşlik eden aktris Connie Nielsen, kon-
serin sadece filimde oynayan artistlerin biraraya gelmesinin ötesinde,  Uluslarara-
sı Rotary'nin çocuk felcini yok etmede yaptığı çalışmalar konusunda toplum bilin-
ci yaratacağını vurguladı. Nielsen, "Bizler dünyada yaşanları güçlendirecek ortak 
güç ve sorumluluğa sahibiz ve sağlığın promosyonu bu kapsamda önemlidir" dedi.

Roma Nord Est Rotary kulübü üyesi Alberto Cecchini'nin önderlik ettiği aktivi-
tede, çocuk felcine son için 500.000 dolar fon yaratıldı.

Siz ve kulübünüz de, çocuk felci ile ilgili kutlamalar için ne yapmayı planlıyor-
sunuz? endpolio.org/promote-your-event bağlantısını kullanarak bize programı-
nızdan bahsedin. Bir bakarsınız aktivitenizi Dünya Çocuk Felci günü canlı yayı-
nında  ya da Çocuk Felcine Son promosyonlarından birinde rastlayabilirsiniz.

Özel gösterimde Russel Crow, Connie 
Nielsen ve Thmas Arana birarada
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.215.971 
Ku lüp ler: * .....................................................35.795
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................260.107
Ku lüp ler:  .......................................................11.309
In te ract
Üye ler:  .........................................................530.564
Ku lüp ler:  .......................................................23.068
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Rotary Toplum Birlikleri ..................................9.974
Not: Ra kam lar 17 Eylül 2018 sonu itibarıyla UR'den alın-
mıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 72 2,088
2430: Bölge: 93 2,273
2440. Bölge: 64 1,654
TOPLAM 230 5,996
** UR İstatistiklerine göre 2017 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı

Hamburg Almanya, 2019

Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

2021 - Taipei
2022 - Houston ABD

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Elimde bir çekiç olsaydı...

R
otary'nin Atlanta'da yapılan 2017 konvansiyonun-
da, 120'den fazla Rotaryen bir akşamüstünü ayıra-
rak Habitat for Humanity ile müşterek girişimde 
üç ev için yeterli olabilecek 75 tane duvar iskeleti 
inşa ettiler. Jonis Walton bu grupta çalışanlardan 
birisiydi.

Habitat programına katılmış olan Walton, kendisine en çok 
ilham verenlerin gönüllüler ve sponsorlar olduğunu, herkesin 
kendini işe verdiğini ve hep beraber adeta bir aile gibi hareket 
ettiklerini anlattı. Rotaryenlerin konvansiyon esnasında yap-
tıkları duvarlara yardım eden Jonis, Habitat'ın politikası olan 
program katılımcılarının kendi evlerini inşa ederken ter dökme-
leri gereğine istinaden kendi binasında da çalıştı. Walton'un evi 
2017'de tamamlandı. Evinin inşası ile ilgili olarak Walton, ak-
lında kalan en güzel anının, merdiven ile evin çatısına çıkmak 
olduğunu, böyle bir şeyi hiç bir zaman yapabileceğini sanmadı-
ğını söylüyor. 

Habitat for Humanity, program katılımcılarının kendileri-
nin ev sahibi olmaya hazırlanmalarını talep ediyor ve bu prose-
sin bir parçası olarak finansal eğitim de veriyor. 

Rotary kulüpleri ve Rotaryenlerin Habitat for Humanity ile 
uzun bir geçmişe dayanan hikayeleri var ve 2017 yılında bu iliş-
ki resmi partnerliğe dönüştü. Habitat'ın evler yapmak için in-
sanları biraraya getirmesi, Rotary'nin dünya toplumlarında ka-
lıcı pozitif değişim yapma girişimiyle örtüşüyor. Konu ile ilgili 
olarak UR Genel Sekreteri John Hewko, "Habitat'ın tecrübesi ve 
Rotary'nin gönüllü gücünün birleşmesi, güçlü toplumların te-
melini oluşturacaktır" dedi.

Tecrübe ve gönüllülük ruhunun karışımı Uluslararası Kon-
vansiyonda da dikkat çekiyordu. Habitat for Humanity'nin At-
lanta CEO'su Lisa Gordon, "Atlanta Habitat'ın hizmet ettiği 
toplumda değişim için katalist rolü oynama misyonu olduğunu 
memnuniyetle vurguluyordu. 
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