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otary yılının yarısını bitirdik. UR Başkanı Gary C. K.
Huang, “Rotary dostluk ve hizmettir” derken bizlere
Çince bir atasözünü de hatırlatıyor: “Dostun olmadığı
bir yaşam, güneş olmayan bir hayattır.” Rotary hizmetlerimizle
topluma katkıda bulunurken, belki farkında değiliz ama gerçekten de dostluklarımızı da önemli ölçüde geliştiriyoruz. Yıllar önce
1986 yılında Almanya’da bir fuar ziyaretinde, bir restoranda yemek
yerken yakamdaki Rotary rozetini gören bir Avustralyalı, “Demek
Rotaryensiniz. O zaman iyi bir insan olmalısınız” diyerek bu
cümlesiyle bu sivil toplum kuruluşunun ne kadar önemli olduğunu
ifade etmişti.
Her üç bölgemizin düzenlediği Rotary’yi toplumla buluşturan,
toplumda daha fazla tanınmasını sağlayan “Rotary Günleri”nde
bu yıl Uluslararası Rotary Başkanı Gary C.K.Huang ve eşi Corinna
da aramızdaydı. Ülkemizde Rotary üye sayısı olarak bir duraklama
döneminden geçiyor. Hatta 6-7 yıl öncesine göre gerileme de oldu.
Ancak hizmetlerimizin etkisi ve ölçeği o kadar önemli ki, son 10
yıldır her başkan Türkiye’yi seyahat programına almaya devam
ediyor. Bunda UR’nin yönetiminde görev alan Türk Rotaryenlerin de
önemli etkisi var. Halen Yönetim Kurulu Direktörü olan Şafak Alpay
görevini sürdürürken, önümüzdeki dönemden itibaren, daha önce
direktör olarak görev yapmış olan Örsçelik Balkan da bu sefer Vakıf
Mütevellisi olarak Rotary’ye hizmet edecek. Kendisini tebrik ediyor
ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Bu sayımızın dünyadaki tüm Rotary dergileriyle beraber yayınlanan “Global Outlook” bölümünde, “Rotaryenlerin hitap etme
el kitabı”nı yayınlıyoruz. Bir topluluk önünde etkili bir sunum yapmanın ne kadar önemli ve heyecanlandırıcı bir olay olduğunu herhalde hepimiz kabul ederiz. UR merkezinde bu konunun önemine
istinaden hazırlanan sayfalarda, rahat ve etkileyici bir konuşma için
ipuçlarını bulabilirsiniz. Okuduğunuz zaman, söylemek istediğiniz
şeyler anlamlıysa, bunları ifade etmenin de pek zor olmadığını
göreceksiniz.
Rotary’nin son yıllarda günümüz koşullarına adaptasyon için
yaptığı değişikliklerden biri daha 1 Temmuz 2015’te hayata geçirilecek. Vakfın fonlama modeline yenilikler getiriliyor. Vakfın yeni
fonlama modeli, programlar, işletme giderleri ve operasyonel
rezervin fonlanması konusunda net öncelikler sıralaması belirliyor.
Bu sayımızda kısa bir giriş ile anlatmaya çalıştığımız yeni sistemi,
Ocak-Şubat sayısında yayınlanacak olan “Global Outlook” ekinin
içeriğinde daha kapsamlı olarak sizlere aktarmaya çalışacağız.
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“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup,
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Kasım
Rotary dostluk ve hizmettir

R
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otary’yi hizmetlerimizle aydınlatmada geçirdiğimiz ilk dört ayda,
Rotary için her zamankinden daha fazla heyecanlıyım. 22 ülkede,
onlarca şehir ve binlerce Rotaryenle tanıştım. İnanılmaz projeler
gördüm ve Rotaryenlerin tüm dünyada yaptıkları harika çalışmalardan esinlendim. Ve kulüp toplantılarından, Rotary Enstitülerine, Rotary Günlerinden,
Vakıf yemeklerine kadar çeşitli etkinliklerde yer alma şansını yakaladım.
Her aktivite akılda kalır. Ben özellikle kulüplerin kutlamalarına davet edildiğim zaman onurlandırılmış hissediyorum. Benim için Uluslararası Rotary
Başkanı olarak bir kulüp kutlamasına davet edilip katılmak, bir aile aktivitesine onur konuğu olarak davet edilmek anlamına geliyor. Gerçekten de Rotary
dünyadaki en büyük ailedir.
Rotary’nin hizmetlerden oluştuğunu söyleyebilirsiniz: Her bir proje,
Rotary’yi oluşturan büyük binada bir tuğladır. Şayet hizmetlerimiz bu tuğlaları oluşturuyorsa, dostluğun bu tuğlaları birarada tutan harç olduğu konusunda
tereddüt yoktur. Bunu her gün gözlemlemekteyim ama en net şekilde Rotary
kulüplerin çok özel günlerinde görüyorum: yüzüncü yıl kutlamalarında.
Uluslararası Rotary’nin 110. yılında başkanı olmak, bana bu kutlamalara
katılma imkanını da sundu. Uzun süreli bir hizmet yaşamını devam ettirebilmiş olan kulüplerin sırlarının ne olduğunu öğrenmek kadar tabii bir şey olamaz. Ben bu tür kulüplerin en verimli kulüpler olduğuna da bizzat şahit oldum.
Büyük, aktif ve büyük işler yapan kulüpler. Sadece bu değil, hizmeti yaparken
de harika zaman geçiriyorlar.
Zaten sırları da burada gizli: Rotary’de güçlü dostluk ve büyük hizmetler
elele yürür. Yaptığımız işten keyif alıyorsak, onu tekrarlamak isteriz. Daha fazla çalışmak ve daha iyi şeyler yapmayı hedefleriz. Rotary toplantılarını iple çekeriz. Yaşamımızın en yoğun olduğu dönemlerde bile Rotary’ye öncelik veririz
çünkü arkadaşlarımızı görmek ve hizmet etmek isteriz.
Bu nedenle 109 yıl sonra Rotary hala yaşamını sürüdürmektedir. Çince bir
deyimimiz vardır:

如果人生没有朋友，就等于没有太阳.
“Dostun olmadığı bir yaşam, güneş olmayan bir hayattır.”
Rotary dostluğumuz yaşamlarımızı aydınlatmaktadır ve Rotary dostluğu ve hizmeti - Rotary’yi aydınlatmamızı sağlamaktadır.

GARY C.K.HUANG
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Aralık
Aile fertlerini Rotary’ye katılmaya teşvik edelim

R

otary takvimine göz attığınızda, organizasyon olarak önceliklerimizin
nerede olduğunu görmek kolaydır. Rotary yılı Temmuz ayında başlar,
Ağustos’ta “Üyelik Ayını”, Eylül’de “Gençlik Ayını”, Ekim’de “Mesleki Hizmeti” ve bunu takip eden aylarda Rotary için önemli olan değişik konulara dikkatimizi
vermeye çalışırız.
Buyaklaşım gerçekten iyi bir fikirdir zira dopdolu bir Rotary yılında , dikkatimizden
kaçabilecek bazı konuları hatırlamamızı sağlar. Ama hepimiz, dostluktan vakıfa kadar
takvimizde yer alan konuların önemli olduğunu biliriz. Konuların hepsi, Rotary’nin
oluşmunu sağlayan parçalar olup bizlerin de birir Rotaryen olmasını sağlamaktadır.
Aralık ayı, Rotary’de “Aile” ayıdır. Rotaryen olarak geçmiş yıllarıma baktığım zaman, Rotary’de ailenin ne kadar önemli olduğunu, ve Rotary’nin de ailemiz için ne kadar önem taşıdığını gördüm.
Eşim Corinna, yıllarca bir Rotaryen eşi olduktan sonra, geçtiğimiz günlerde
Rotary’ye katıldı. Çocuklarımızın üçü de Rotaryen. Her biri, zamanı geldiğinde kendi
kulüplerine katıldılar. Her biri kendilerine Rotary’de özgün ilgi alanları buldular. Kendi yollarını çizmelerini izlerken, Rotary hizmetinde ailenin bu kadar çok ferdinin aktif
olmasının ne kadar harika bir şey olduğunu yaşadık.
Rotary bize hep beraber yapabileceğimiz bir şeyler sunmaktadır. Rotary sayesinde,
yemek masasında toplandığımızda her zaman ilginç bir konu bulabiliriz. Hepimiz ayrı
kulüplerde ayrı hizmetler vermekeyiz. Ama biraraya geldiğimizde, dünyanın her tarafında yapılabilecek çeşitli insani hizmetlerden bahsederiz ve her zaman öğrenilecek yeni
bir şey olduğunun farkına varırız.
Konuşmalarımız aynı zamanda, yaptığımız eylemlerle de yaşamda neyin önemli olduğunu çocuklarımıza aktarmanın ve öğretmenin harika bir yoludur. Onlar, dünyanın
çeşitli bölgelerinde yaşamın nasıl olduğu konusunda fikir sahibi olurken, elimizden geldiği takdirde başkalarına yardım etme mecburiyetimizin olduğunu da öğrenirler. Ailemize öğretilecek dersler konusunda Rotary hizmeti derslerinden daha iyisini
düşünemiyorum.
Bu Rotary yılında, birçoğunuzun aile fertlerini Rotary’ye, Interact’a veya
Rotaract’a katılma konusunda teşvik edeceğini ümit ediyorum. Aileyi Rotary’ye
katmakla sadece Rotary hizmetlerini değil, kendi yaşamlarımızı da ışıldatmış
olacağız.

GARY C.K.HUANG
Uluslararası Rotary Başkanı

8 - R O TA R Y D E R G İ S İ / K A S I M - A R A L I K 2 0 1 4

VAKIF PENCERESİNDEN
Vakfımızın geleceğinin
bize bağlı olduğunu
unutmayalım
Rotary Barış
merkezlerini
destekleyelim

D

ünyada barış, şüphesiz hepimizin kalbinde yatan bir arzudur. Rotary Vakfımız bu hedefe ulaşmak için dünyanın
çeşitli yerlerinde “Rotary Barış Merkezleri” kurmuştur.
Rotary Barış Merkezleri Vakfın temel eğitim programıdır ve bu yıl
Rotaryenlerden bu programların promosyonu ve tanıtımını yaparak
dünya anlayış, iyiniyet ve barış çalışmalarını güçlendirmelerini istiyorum.
Program, her yıl Vakfın özel olarak seçmiş olduğu üniversitelerdeki
programlarda eğitim görecek yaklaşık 100 Barış Bursiyerine fon temin
etmektedir. Bursiyerler, Amerika Birleşik Devletlerinde Duke Üniversitesi veya University of North Carolina’da, Avustralya’da Queensland
Üniversitesinde, İsveç’te Uppsala Üniversitesinde, İngiltere’de Bradford
Üniversitesinde ve Japonya’nın International Christian Üniversitesinde
barış ve ihtilafların çözümü veya ilgili bir branşta yüksek lisans eğitimi alabiliyorlar. Bunların yanı sıra, barış ve ihtilafların çözümü profesyonel sertifika programı, Tayland’ın Chulalongkorn Üniversitesinde de
bursiyerler sunuluyor.
Rotary Barış Merkezlerinin arkasındaki fikir, barış ve ihtilafların
çözümüne kendini adamış ve bu konuda kendilerine sunulan imkanlarla başarıya ulaşacak olan bireylerden oluşan bir kadro oluşturmak.
Programın başladığı 2002 yılından beri, yaklaşık 900 barış bursiyeri
dünya genelinde sivil toplum örgütlerinde, hükümetlerin kurumlarında, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası gibi kurumlarda çalışarak
barışa katkıda bulunmaya çalışıyorlar.
Programı fonlamak için, Rotary Barış Merkezleri bağış hedefi olarak bu Rotary yılı sonunda 125 milyon ABD dolarına ulaşmayı hedefliyor. Bu rakama erişmek mümkün ancak sizlerin devam eden katkısı
gerekiyor.
21. yüzyıla uygun olan bu program Rotaryenlerin desteklerine değer bir yapıda devam ediyor.
Dünyada içinde bulunduğumuz öfke, acı ve belirsizlik dolu günlerde, insanların kardeşliğinin ülkelerin hükümranlığının da ötesinde olduğunu hatırlamak önemlidir.
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aşkanlık konuşmasını yaparken,
John F. Kennedy’nin söylediği şu
cümle sıkça tekrarlanır: “ Ülkenizin
sizin için yapabileceğini değil, sizin ülkeniz için
yapabileceğinizi sorgulayın.”
Aynı düşünceyi Rotary’de üyelik için uygulayabiliriz.
Rotary’nin yaşamını sürdürmesi ya da göçmesi, hizmetlerimizin bir çok kişi için anlam
taşıması ya da küçük bir kitle için anlamsız olması, Rotary’nin saygı ile anılması ya da geçmiş günlerden bir anı olarak kalması, her bir
Rotaryene bağlı olarak şekillenecektir.
Bu dünyada yapılacak o kadar çok şey var
ki –okuma yazma bilmeyenleri eğitmek, açları beslemek, evsizlere barınak sağlamak gibi.
Dünyamız maalesef bölünmüş durumda ve
zengin - fakir arasındaki uçurum gün geçtikçe
artmakta. Kime daha fazla verilmişse, ondan
beklentiler de artmaktadır.
Rotary’deki en önemli insanlar Yönetim
Kurulundaki direktörler veya Vakıftaki mütevelliler değildir. Ama kendi kulüplerinde
sessizce çalışan, kendilerinden daha az şanslı
olduklarını gördükleri ve ihtiyacın en büyük
olduğu noktadaki insanlara yardım eden Rotaryenlerdir. Bu Rotary’nin en temel olgusudur. İhtiyacı tespit eden ve ona cevap veren Rotaryenler.
Bir çoğumuz için yılın önemli bir dönemindeyiz. Hepinize bu dönemin şans ve iyilik getirmesini dilerim.
Rotary’yi hizmetlerimizle ışıldatırken, vakfımızın geleceğinin sizlerin elinde olduğunu
unutmayalım.
John Kenny
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

K A S I M - A R A L I K 2 0 1 4 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 11

Rotary'den kısa haberler

DÜNYADAN
ÖZETLER
[1]

1

DOMİNİK CUMHURİYETİ

Ohio Boardman RK üyesi ve
odyolojist Sheryl Figliano, işitme
sağlığı konusunda destek olmak
için üç yıl süreyle yıllık bir misyon
için Dominik Cumhuriyetine gitti. 2014 yılının Mart
ayında yaptığı seyahatte, Dominica RK yerel sağlık
merkezlerinin kullanabileceği iki odyometreye kavuştu.
Ziyaret eden dokuz doktor, işitme testleri ve kulak temizliği
yaptılar, işitme cihazları dağıttılar ve yerel hemşireleri eğittiler.
URUGUAY
[2] Beratını
yeni alan Plaza
Matriz Rotary Kulübü, ilk fon
yaratma çalışmasında Uruguay'ın
2014 yılın dünya kupasına katılmış olan oyuncularının imzaladığı bir formayı açık arttırmaya
çıkardı. Arttırmada elde edilen 300
dolar, düşük gelirli lösemi hastalarının Montevideo'daki Maciel hastanesine hematolojistleri görmeye geldikleri
sırada kaldıkları eve destek için kullanıldı. Montevideo Rotary Kulübünün
sponsor olduğu yeni kulübün üyeleri,
eski Rotaractlar ve bir Rotary Vakfı
bursiyerinden oluşuyor.

Mısır'da
yaklaşık 6,4
milyon kişi

temz su

olmayan
evlerde yaşıyor.

KOSOVA
[3] Kosova'da
yıllarca süren sivil
çatışmalar sonucu, birçok ilköğretim okulu zarar gördü. Rotary Vakfı Global Bağışlarından faydalanan
Colorado'nun Edwards ve Kosova'nın
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Peja Rotary Kulüpleri, bölgedeki altı
okula temiz su getirilmesini ve modern tuvaletler yapılmasını sağladılar. Kulüpler Uluslararası Yardım ve
Kalkınma sivil toplum
kuruluşu ile çalışıp,
USAID tarafından
fonlanan ve bu kurum
tarafından yerleştirilen su boru hattının okullara yerleştirilmesini sağladılar. Ayrıca 1,500 talebe için de hijyen
eğitimi verildi.

[4]

NAMİBYA
Her yıl, Windhoek Rotary Kulübü yaşlılar için özel bir organizasyon gerçekleştiriyor. 2014 yılı için,
Namibya'nın başkentindeki Alman
Kadınlar Derneğinin kurmuş olduğu Susanne Grauheim yaşlılar evinin
39 sakini, bir öğlen yemeği paylaşmak ve değişik bir maceranın zevkini

2

tatmak için otobüsle
vahşi yaşamın sürdüğü
Okapuka çiftliğine götürüldüler. Parkın içinde üstü açık araçlarla yapılan gezide,
katılımcılar aslanları, çitaları, zebraları diğer vahşi yaşam hayvanlarını gördüler. Otobüsleri ve transferleri Vulkan
Ruine Tours sağlarken, Okapuka Parkı aktivitenin toplam maliyetine katkıda bulundu.

MISIR
[5] Haziran
ayında, Uluslararası Rotary 2014-15 Başkanı Gary
C.K.Huang'ın Kahire'de katıldığı "su
zirvesi"ne sekiz ülkeden 400'den fazla
Rotaryen, Rotaract ve Interact katıldı.
Ziyaretçiler kulüplerin proje alanlarına gittiler, Su ve Sanitasyon Rotaryen
Eylem grubu başkanı Ron Denham'ın
konuşmasını dinlediler. Açılış oturu-

3
5
6
8

4
7

Mevcut üretim
durumuna göre

işitme
yardım
cihazları global
ihtiyacın %10'unu
karşılıyor

munda ihtilaflı bölgelerde su sektörünün rolü ve
Mısır'ın 2451. bölgesi ve
UNICEF'in ortak projesi olan ve yukarı Mısır'da önümüzdeki
üç yıl içinde 6,000 eve su getirmeyi hedefleyen "Yaşam için Su" girişimi konusunu irdelediler.

HİNDİSTAN
[6] 1995
yılından beri, Hindistan'daki Rotary kulüpleri Channai'deki Gönüllü Sağlık
Hizmetleri, yardımsever hastaneleri ve
özel bir grup ile çalışmaktalar. O sene,
Madras Central Rotary kulübü hastanenin her yıl 25,000 ünite alan kan
bankasının oluşmasına destek oldu.
Geçtiğimiz Mayıs ayında, Madras East
Rotary Kulübü hastanenin uzak böl-

gelerdeki kan bağışlamak isteyenlere
erişmesi için mobil imkanı sağlamak
üzere steril bir otobüs bağışladı. Mobil ünitenin de eklenmesiyle, kan bankası yıllık kapasitesini 40,000 üniteye
çıkarmayı planlıyor.

AVUSTRALYA
[7] Mayıs
ayındaki Ulusal Gönüllüler Haftası kutlamalarında, Cobden Rotary kulübü Cobden Minyatür
Trenyolu Parkının 20. yılını kutladı.
Proje iki Cobden'li Rotaryenin South
West Model Engineers Derneği ile
çalışmasıyla başladı ve o günden beri
büyüyerek iki mini golf sahası ve bir
köprü, bir tünelden geçip iki istasyonda duran bir demiryolu sistemini kapsayan bir alan şekline dönüştü.
Kutlama partisinde ziyaretçiler 2,000'den fazla bilet aldılar.
Kutlamalarda ayrıca yiyecek standla-

rı, çocuklar için faaliyetler ve yerel bir
hayvanat bahçesi düzenlendi.

Boğularak
ölüm, dünya
genelinde

istemeyerek
olan kazalar
sıralamasında
3. sırada
bulunuyor

FİLDİŞİ SAHİLİ
[8] Boğularak
ölmeyi önlemenin
en basit yolu "can yeleği" kullanmaktır. Bunu dikkate alan
İtalyan Yatçılık Dostluk
grubu üyeleri, teknelerinden, yat kulüplerinden ve İtalyan Deniz Kuvvetlerinden
kullanılmayan 2,800'den fazla can yeleğini temin ettiler. Can yeleklerinin
büyük çoğunluğu Fildişi Sahilindeki
balıkçılar ve çocukları için gönderildi
ve Abidjan Rotary kulübü tarafından
dağıtımı gerçekleştirildi. Toplanan can
yeleklerinin geri kalan kısmı Filipinlere, Uganda, Kenya ve Rwanda'yı de içeren Afrika'nın Büyük Göller bölgesine
gönderildi ve oradaki Rotary kulüpleri yardımıyla dağıtıldı.
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Vakfın yeni fonlama modeli

R

otary Vakfı’nın fonlama modeli, 1 Temmuz
2015’ten itibaren değişecek. Yapılacak değişiklikler mevcut uygulamalardan
pek farklı olmayacak ancak Vakfın
uzun vadeli finansal istikrarı ile ilgili
önemli etkisi olacak.
Fonlama modelinin amacı medir?
Fonlama modeli, programlar, işletme giderleri ve operasyonel rezervin fonlanması konusunda net öncelikler sıralaması belirliyor. Vakıf
mütevellileri, Vakfın operasyonlara
devam edebilmek için yeterli fonlara
sahip olmasını garanti altına almak
istiyor. 1 Temmuz 2015’ten itibaren
başlayacak olan model, Rotary Vakfı
programlarına ve başarı için gerekli
olan operasyonel giderlerinin finansal boyutlarını tahmin edilebilir bir
ortama taşımış olacak. Bu tedbirler,
Vakfın gelecekteki misyonunu yerine
getirebilme yeteneğini teminat altına
almış olacak.
Modele neden ihtiyaç duyuldu?
Ekonomik kriz sırasında, vakıf
yatırımları, operasyonel giderleri
karşılamaya yeterli getiriyi karşılayamadı. O zaman süresinde operasyonel rezervler kullanıldı ve işletme
giderleri için Vakıf Dünya Fonundan
borçlanmak zorunda kaldı. Bir noktada programlar için fonlar anccak
limitli olarak kullanılmaya başlandı. Bu noktada Vakfımız için, yıllık işletme masraflarını karşılamak
ve operasyonel bir rezerv oluşturabilmek için daha güvenilir gelir kaynaklarına ihtiyaç olduğunu farkettik.
Farklı gelir kaynaklarını kullanarak,
Dünya Fonuna etkisini asgariye indirmek ve Rotary Vakfı programlarının gelecekte de sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalıştık. Tabi ki hiç bir
plan tüm olasılıklara cevap verebile-

Vakfın yeni fonlama modeli 1 Temmuz 2015’te yürürllüğe
girecek. Alınacak olan yeni tedbirler sayesinde, Vakfın
gelecekteki misyonunu yerine getirebilme yeteneği teminat
altına alınmış olacak
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Rotary Vakfının bağışı ile yürüyen Uganda’daki sıtma, fakirlik, açlık ve okuma yazma insanlık projesi, okullarda ücretsiz yemek temini
(üstte) ve yan sayfada görülen resimdeki gibi mesleki eğitim imkanı sağlıyor.

cek yapıda olamaz.
Farklı gelir kaynakları ile ne kast
ediyorsunuz?
Geleneksel olarak, vakfın işletme giderleri ve işletme rezervleri, üç
yıllık dönemler süresince yatırılmış
olan Yıllık Fonun varlıklarının net
getirisi ile fonlanıyordu. Harcanabilir gelirlerin küçük bir kısmı da “Endowment Fund”dan gelmekte idi. Bu
kaynaklar güçlü finans piyasaları döneminde iyi getiri sağlıyorlardı.
Vakfın getirisi azalınca ve zarar
ortaya çıkınca, Dünya Fonundan
borç alarak giderler karşılandı ve tekrar fona iade edildi. Fonlama modelimiz geçmiştekinden pek farklı uygulama getirmiyor. Sadece daha net ve
şeffaf bir konuma geliyor.
Peki ne değişiyor?
Değişen şey, global bağışların nakit katkılarının oranındaki %5’lik artış olacak. Bu para, nakit işlemlerden

kaynaklanan operasyonel maliyetleri
karşılamak için kullanılacak.
Mevcut sistemde, kulüpler ve bölgeler tarafından bağışlar için verilen
nakit katkılar belli bir yönetim gerektiriyordu ama bu yönetimin giderlerini karşılayacak herhangi bir yatırım getirisi sağlamıyordu.
Ayrıca, gelecekte, Vakıf büyük
kurumsal bağışlar peşinde koşarken,
bağışın %10’u kadar işletme giderlerini karşılamak üzere bağışa eklenmesi konusunda pazarlık edebilecek.
Bu bir çok ülkede uygulanan bir yöntemdir ve her bir bağış, gerektiği şekilde birebir değerlendirilecektir.
Zaman içinde, bu iki değişiklikten kaynaklanan ek gelirler, daha büyük bir finansal esneklik kazandıracak ve Vakfın net yatırım getirisine
olan bağımlılığını azaltacaktır.
Fonlama modeli ile ilgili daha kapsamlı bilgiye nereden ulaşabilirim?

Vakıf mütevellileri, açık ve net
iletişimin, Rotaryenlerin Vakıf programlarına desteğini ve katılımlarını
arttırdığının farkındalar. Fonlama
modelinin iletişim planında atılan ilk
adım, rotary.org sitesinde değişiklikleri detaylandıran “Vakfımızın Fonlama Modeli” adlı bir dokümana bağlantı sağlayan bir duyuru oldu. Fonlama modelinin detayları, dergimizin
Ocak-Şubat sayısında yayınlanacak
olan “Global Outlook” ekinde yer alacaktır. Bölge ve kulüplerin görevlileri
ve komiteleri için eğitim el kitapları
da güncellenmektedir. Ayrıca webinarlar ve e-learning (e-öğrenim) modülleri de geliştirilmektedir.
Daha fazla bilgi olamk isteyen
Rotaryenler, konu ile ilgili sorularını “ fundingmodel@rotary.org” e-posta
adresine gönderebilirler.
❏❏❏
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K O N VA N S İ Y O N

Kültür arayışında?

A

çılış oturumu, oturum araları ve Dostluk Ev arasında, 6-9 Hazran
tarhlernde Brezlya’nın São
Paulo şehrnde yapılacak 2015
UR Konvansyonunda Rotaryenler oldukça meşgul olacaklar–
ama şehrn öneml müzelern
zyaret etmek çn vakt ayırmayı
unutmamalısınız. Konvansyon
kokartları sayesnde, 5-9 Hazran arasında Museu do Futebol
(futbol müzes; www
.museudofutebol.org.br) ve
Museu da Língua Portuguesa
(Potekzce Lsan Müzes; www.
museudalnguaportuguesa
.org.br) ücretsz olarak gezleblecek. Daha fazla blg çn www.
rotary2015saopaulo.org.br stesn zyaret ednz: İlgnç olablecek dğer mekanlar se şöyle:
São Paulo Art Museum
(Museu de Arte de São Paulo)
Mmar Lna Bo Bard’nn tasarımı olan bna, şehr sevyesnde
görüü engellememek çn dört
sütun üzerne oturuyor. Müzede
Bottcell, Renor, ve Monet’nn
eserler bulunuyor. www.masp.
art.br
Çağdaş Sanat Müzes
(Museu de Arte Contemporânea) Kısaca MAC olarak blnen
müze, Ibrapuera Parkı çnde
yer alıyor. Resmler, çzmler,
oyma, fotoğraf, heykel, ve
Pcasso, Matsse, Mró, Kandnsky, Modglan, ve benzerlernn kavramsal çalışmaları yer
alıyor. www.mac.usp.br
Modern Sanat Müzes
(Museu de Arte Moderna de São
Paulo) Parque Ibrapuera’da yer
alan MAM Brezlya çağdaş sanatına odaklanıyor. Sanatçılar arasında Cânddo Portnar,
Emlano D Cavalcant, and Tarsla do Amaral bulunuyor. www.
mam.org.br

D I S PAT C H E S

Okul, Honduras’lı çocuklar için büyük anlam taşıyor

T

ennessee Eyaletinin 6760. bölge Rotaryenlerinin, 10 yıldan uzun bir süredir Choluteca
bölgesine yakın köylere elektrik temin etme projeleri devam ederken, Tom Thompson
Honduras’ı ilk olarak 2011 yılında proje ekibinin bir üyesi olarak ziyaret etti. O yıl
çekmiş olduğu resimlerden biri, Uluslararası Rotary’nin yıllık fotoğraf yarışmasında ödül
almıştı. Franklin Rotary Kulübü üyesi ve üst düzey yönetici bulan bir danışman olan Thomson, 2013 yılında Honduras’a geri döndü ve Honduraslı çocuklara yardım amacıyla yürütülen inşaat projesi, yetimhane işleten bir sivil toplum kuruluşu ve Karaib sahillerinin yüksek
tepelerinde yer alan bir okula yardım için çalışmaya başladı. Bölgeden temin edilen bir bağış
ile bölgedeki düşük gelirli tarımla uğraşan ailelerin çocuklarına hitap eden okullara oyun
alanı ve onu korumak için bir çit inşa edildi. Bazı öğrenciler, çok dik olan araziden geçerek
okula ulaşıyor ve anneler de sırayla öğle yemeklerini odun fırınında pişiriyorlar. Okulda
geçirdikleri bir gün sonrası, Thomson ve ve ekibin diğer üyeleri bir aileyi ziyaret ettiler.
Sağnak yağmur nedeniyle talebenin babası ve iki kız kardeşi evin dışına çıkamamışlardı ama
Rotaryenleri memnuniyetle karşıladılar. Karanlık bir evde ve zor koşullarda bile aile birlik
içinde eğitimin kendileri için ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. – SALLYANN PRICE

112

Talebe Franklin kulübü
bağış projesinden
yararlanıyor

THE ROTARIAN SAYFALARINDAN
OCAK 1950

2015 UR konvansyonuna
kaydolun
www.rconventon.org.
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74.8

65

Honduras’ta ilk öğretim
tamamlama oranı

Fakirlik sınırında
yaşayan Honduraslıların
oranı

“Başarısızlık şaşırtıcı ve karmaşıktır.
Güven kazanmanız için, ne kadar
küçük olursa olsun bir şeyde
başarılı olmanız gerekir.”
■

Helen Keller, 1880-1968,
Amerikalı yazar ve politik aktivist

UR Başkanı Gary C.K. Huang’ın Türkiye ziyareti

U

luslararası
Rotary
2014-15 dönemi başkanı Gary C.K. Huang,
Ekim ayının ikinci yarısında Türkiye’yi ziyaret etti. Huang, 109 yıllık Rotary tarihinde ilk
Çinli dünya başkanı olmanın gururunu yaşadığını belirterek, 206 ülke
ve coğrafi bölgede 1,2 milyondan
fazla Rotaryenle temsil edildiğimizi, dünya genelinde otuzdörtbinden
fazla Rotary kulübünün olduğunu
belirterek, bu sivil toplumun önemine dikkati çekti.
Dünya genelindeki Rotary kulüpleri sayesinde ülkelere ve bölgelere ulaşabilme şansı yakaladıklarını
vurgulayan Huang, şunları kaydetti:
“Kulüp olarak sağlıktan eğitime, teknolojik gelişmelerden çevreye birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Bizim siyasi ya
da dini bir yönümüz yok. Herkes bizim
için aynı. Toplumumuzun içindeki herkese yardıma hazır olduğumuzu göstermek için buradayız ve bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz.”
UR Başkanı Gary C.K.Huang,
döneminde Rotary’nin tanıtımı için
“Rotary Günleri” adı altında etkinlikler düzenlenmesi ve Rotary’nin topluma tanıtılması ve daha yaygın bir
şekilde tanınması için bu aktivitelerin düzenlenmesini istemişti.
Her üç bölgemizde de bu kapsamda “Rotary Günleri” adı altında düzenlenen aktiviteler, toplumun yaygın bir şekilde gezdiği mekanlarda
düzenlendi ve UR Başkanı Huang’ın
belirtmiş olduğu kapsam doğrultusunda Rotary’nin topluma tanıtımı
gerçekleştirildi.
2420. bölgede İzmir’de Dominik
Caddesi’ndeki Rotary Günü etkinlikleri çerçevesinde dans gösterileri,
kukla tiyatrosu gösterileri yapıldı.
Konserler ve halk oyunları gösterileri
sunuldu. Gün boyu süren etkinlikler

UR Başkanı’nın 2440. bölgeyi ziyareti esnasında düzenlenen Rotary günlerinde
Rotaryenlerle çekilmiş olan resimleri
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Uluslararası Rotary Başkanı Gary C. K. Huang ve eşi Corinna, Türkiye’yi ziyaretlerinde 2430. bölgenin kulüplerinin gerçekleştirmiş
olduğu “Temiz Su” projesinin açılışını yaptı. Projenin alışılmışın dışındaki özelliği, “Temiz Su” olarak adlandırılan kavramın, diş hekimleri
tarafından kullanılan suyun özelliği ile ilgili olmasıydı.

İzmirliler tarafından geniş bir katılım ve ilgiyle izlendi. Sponsor firmalar tarafından bu özel güne katılanlara ikram sunumları yapıldı.
2430. bölgede ise, Ankara’nın
Tandoğan, Koru, Gaziosmanpaşa, Adana’nın Beş Ocak ve Seyhan
Rotary kulüplerinin gerçekleştirdikleri “Temiz Su” projesinin açılışı, Adana’da UR Başkanı Gary Huang ve eşi Corrinna Huang ile 2430.
Bölge Guvernörü Korhan Atilla ve
eşi Aylin Atilla’nın katılımlarıyla
yapıldı. Bilindiği gibi, Uluslararası Rotary’nin ana hizmet başlıklarından biri, toplumda temiz su kullanımı ve sanitasyon projesidir. Bu
projenin ilginç yönü, belki de hiç birimizin bilmediği veya önemsemediği bir konu ile ilgili idi. Hepimiz şu
veya bu nedenle diş hekimine gitmişizdir. Acaba diş hekiminin ağzımızı yıkamak için kullandığı su konusunda bilgimiz var mı? Bu bağlamda
dişhekimliği tedavisinde hasta ağ-

zında kullanılan suyun kalitesi, temizliği ve dekontaminasyonu çevre
ve toplum sağlığı açısından büyük
önem arz eder. Hasta ağzında kullanılan suyun mikrobiyolojik açıdan
total bakteri miktarı 200 cfu/ml altında olmalıdır. Çukurova Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastanesinin tüm kliniklerinde kullanılacak suyun sanitasyonu için bilimsel
hedeflere yönelik bir sistem planlanıp
tesis edildi.
Yapılan bu hizmetle amaçlanan
temiz su kalitesine erişildi. Çukurova
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Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Diş Hastanesinin tüm kliniklerinde
kullanılacak bu temiz ve dekontamine sudan yılda 123.000 hasta yararlanacak.
Kısa bir özet olarak UR Başkanı
Gary C. K. Huang’ın ülkemizi ziyareti ile ilgili bilgileri kısa bir özet olarak vermeye çalıştık. Önemli olan bir
UR Başkanının ülkemize gelmesi ve
Türk Rotaryenlerinin yaptıklarını
yerinde izlemesi idi. Her üç bölgemizin de bunu başardığını düşünüyoruz.

Göztepe RK ve İFOD*’un “Kadın: Yaşamın kaynağı”
temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı

İ

zmir Göztepe Rotary Kulübü
Derneği, gelecek nesillerin kadınların elinde şekilleneceği
düşüncesi ile yola çıkarak, eğitimli ve toplumda güçlü yeri olan kadınların, gelecek için daha duyarlı ve
topluma faydalı bireyler yetiştireceği konusunda farkındalık yaratmak,
her şeyden önce bir evlat, kardeş, eş
ve en önemlisi bir anne olan yaşamın
kaynağı kadının sorunlarına dikkat
çekerek, gereken önemin ve değerin
verilmesini sağlayacak her türlü girişimi teşvik etmek amacıyla İzmir
Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ile
“KADIN: Yaşamın Kaynağı” adlı fotoğraf yarışması düzenledi.
Yarışmanın amacı, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği kurumsal
kimliği ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini sanatsal projelerle pekiştirmek üzere İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) işbirliği
ile Türk ve Dünya fotoğrafçılarından oluşacak bir platform aracılığı ile
“Yaşamın her alanında cinsiyet eşitliği
ve sürdürülebilir kalkınma için kadının güçlendirilmesi” amacına yönelik
dünyanın zengin sosyal ve kültürel
mozaiğini fotoğraf karelerinde buluşturabilmek olarak belirlendi. Alışılmışın dışında bir yaklaşımla önle-

rinde ‘engel’ bulunan tüm kadınların
sorunlarına dokunacak, kısıtlı özgürlükleri ile eğitimin önemine vurgu yapacak, kadınlara yönelik şiddete
dikkati çekmeyi başarabilecek ve bu
sorunların çözümüne yönelik olumlu
mesajları fotoğraf karelerine yansıtarak taşıyacak sanatçıları
ve toplumu bu duyarlılıkta birleştirmek hedeflendi.
Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada yurt
içinden 387, yurt dışından da 204 olmak
üzere toplam 591 fo-

Yarışmada birinciliği üstteki resimle
Mehmet Yasa, ikinciliği sol alttaki
resimle Ayhan Çınarkök ve üçüncülüğü
sağ alttaki resimle İspanya’dan Manu
Barreiro Rodriguez’in resmi aldı.
Resimler İzmir Ticaret Odası sergi
salonunda teşhir edildi
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toğraf sanatçısının 2049 eseri değerlendirilmeye alındı.
İspanya’dan Gabriel Brau Gelabert, Yunanistan’dan Stratis Tsouellis, Türkiye’den de Yusuf Tuvi ve Berna Kızıltan
gibi birbirinden deneyimli isimlerin yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmede birinciliği Mehmet Yasa’nın,
ikinciliği Ayhan Çınarkök’ün, üçüncülüğü ise İspanya’dan
Manu Barreiro Rodriguez’in eseri aldı.
Jüri ayrıca Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Kataloğu’nda yer alacak fotoğrafları belirlerken 100’den
fazla eseri de sergilenmeye değer gördü. Kasım ayı içerisinde yapılan ödül töreni ve sergi açılışında dereceye giren 1
eser sahiplerine FIAP Altın, Gümüş, Bronz, En İyi Sanatçı ve 6 FIAP Mansiyon ödüllerinin yanı sıra ilk 3 ödülü
alan fotoğraf sanatçılarına İzmir Göztepe Rotary Kulübü
Özel Ödülü de verildi.

2

3
5

4
Yarışmada Mansiyon alan fotoğraflar:
1- Anzheline Nadyezda - Ukrayna
2- Hadi Asgari - İran
3- İsmail Tütün - Türkiye - İstanbul
4- Liem Do Hieu - Vietnam
5- Orçin Görgün - Türkiye - Ankara
6- Serkan Çolak - Türkiye - İzmir
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6

B İ R R OTA RY E L K İ TA B I

GLOBALOUTLOOK
ROTARYENLERİN HİTAP ETME EL KİTABI

C O P Y R I G H T © 2 0 1 4 B Y R O TA RY I N T E R N AT I O N A L . T Ü M H A K L A R I M A H F U Z D U R .
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ILLUSTRATIONS BY OTTO STEININGER

H

alka htap etmek, ş ve toplum
lderler olan Rotaryenler olarak
sıkça karşılaştığımız ve endşe
duyduğumuz br durumdur. Bu
öneml yeteneğ nasıl gelştreblrsnz? Global
Outlook’un bu sayısını topluma htap etmenn
çeştl yönlerne ayırdık. Uluslararası alanda
TED konuşmaları olarak blnen olayın
arkasındak Chrs Anderson’dan dkkat çekc
br konuşma çn önerlern gündeme
getrdk. Ana dlnz olmayan br lsanda htap
etmenn zorluklarını araştırdık ve
konuşmanızı parlatacak yen teknolojler
nceledk. Öneml konuşmacıları kulübünüze
getrmekte zorlanıyor musunuz? Buna da
cevaplarımız var. Okumaya devam edn.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

VURUCU BİR
SUNUM NASIL
YAPILIR
yazan Chris Anderson

Chris Anderson özellikle kısa ve güçlü konuşmalarla ﬁkirleri
yaymaya çalışan TED adlı STK’nın küratörüdür.

K

enya’nın Narob şehrne yaptığımız br zyarette, Rchard

topluluklar önünde yaparak pratk kazandı. Kşlğnn parlayableceğ

Turere adlı Massa kablesnden br çocuk bze lgnç br

br noktaya ulaşablmes çn gerekl güven burada kazandı. Sonunda

hkaye anlattı. Çok büyük br mll parkın kenarında

Kalforna’nın Long Beach kentnde yapılan 2013 TED Konferansında

hayvancılık yapana alesnn en büyük sorunu, hayvanları

sahneye çıktı. Endşel olduğu her halnden bell d ama bu onun

parkta yaşayan aslanlardan özellkle gece korumak mş. Rchard,

konuşmasına daha fazla odaklanmasını sağladı ve tab zleyclernde

alana lambalar yerleştrmenn aslanları etklemedğn, ancak elnde

onu daha dkkatl dnlemesne. Güven ortaya çıkmıştı ve Rchard ‘ın

br meşale le dolaşıldığında aslanların yaklaşmadığını farketmş.

her gülümseyşnde, topluluk da adeta eryordu. Konuşması

Genç yaşından ber elektronğe meraklı olan Rchard, alenn

bttğnde herkes ayakta alkışlamaya başladı.

radyosunu parçalamakla başladığı elektrk eğtmn, br güneş panel,

30 yıldan ber yapılan TED Konferanslarında, genelde toplum

oto aküsü ve br motosklet parçası kullanarak sırayla yanıp sönen br

karşısında çok rahat davranan poltk şahsyetler, müzsyenler ve

ışıklandırma sstem gelştrmş ve hareket algısı yaratan bu ışıkların

televzyon yıldızlarının yanı sıra, sunum yapmaktan çeknen br çok

aslanları ürküteceğn düşünmüş. Ntekm ışıkları yerleştrdkten

akademsyen, blm adamı ve yazarlar konuşmacı olarak bulundular.

sonra, aslanların saldırmadığını görmüş. Kısa br süre sonra Kenya’nın

Yıllar çnde tecrübesz konuşmacılara, çerçeve belrleyecek, pratk

başka bölgelerndek köylerde de Rchard’ın “aslan ışıkları”

yapıp konuşmalarına yardımcı olablecek ve dnleyenler tatmn

yerleştrlmeye başlanmış.

edecek br htap şekl çn br sstem oluşturmaya çalıştık. Bu

Hkaye oldukça etkleyc d ve TED Konferanslarını zleyenler çn

tecrübenn ışığında, y br konuşma yapmanın koçluk le

uygundu ancak Rchard’ın br TED konuşması yapacak br aday

yönlendrlebleceğ kanısına vardık. Br kaç saat çnde br

olmadığı da bell d. Herşeyden önce çok çekngen d. İnglzces akıcı

konuşmacının çerk ve sunumunu, çamur deryasından büyüleyc

değld. Buluşunu anlatırken kullandığı cümleler tutarsız br şeklde

noktaya getrmek mümkündü. Ekbm, TED’n 18 dakka ve ondan

oluşuyordu. Doğrusu, 1,400 kşlk br grup önünde bu genceck br

daha kısa sürel formatlar üzerne odaklanırken, edndğmz

çocuğun konuşmasını düşünmek ble zordu.

tecrübeler daha uzun konuşmacılara da yardımcı olacak yapıdaydı.

Ancak, Rchar’dın hkayes o kadar çekc d k onu davet etmeye

HİKAYENİZİ BİR ÇERÇEVEYE OTURTUN

karar verdk. Konuşmasını yapmasına aylar kala, onunla beraber

Konuşmaya değer br şeynz olmadığı sürece y br konuşma

çalışarak doğru başlangıç noktası bulup, olayların akıcı ve mantıklı

yapmanız mümkün değldr. Söylemek stedğnz kavramsallaştır-

br slsle takp etmesn sağlayarak hkayesn bell br çerçeveye

mak ve br çerçeveye oturtmak hazırlığınızın can alıcı noktasıdır. İlg

oturttuk. Yaptığı buluş sayesnde Rchard Kenya’nın en y okullarından

uyandıran br sunum düşündüğümde, genelde dnleycler br yol-

brnde okumak çn burs kazanmıştı ve bu okulda konuşmasını çeştl

culuğa çıkaran konuşmaları düşünürüm.
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Konuşmanızı br seyahat olarak çerçeveledğnzde, en öneml
karara nerede başlayıp, nerede btreceğnzdr. Doğru başlangıç

SAHNEDE MEVCUDİYETİNİZİ GELİŞTİRİN
Sahne mevcudyetne gelnce, braz koçluk almak sze epey yol

noktasını bulmak çn, dnleyclern szn konunuzla lgl neler

kazandıracaktır. İlk provalarda en çok dkkat çeken, nsanların

bldklern ve konuya ne kadar önem verdklern dkkate alın. Olandan

vücutlarını fazla hareket ettrmelerdr. Br yandan dğerne sallanma,

fazla blgl veya lgl olduklarını varsayar, ya da konuya özel kelmeler

veya ağırlığı br ayaktan dğerne geçrme çok rastlanılan br şeydr.

kullanıp, fazla teknk alanlara grersenz zleycler kaybedersnz. En

Br kşnn belden aşağısını oynatmamasını sağlamak ble, sahne

y konuşmacılar hızlı br şeklde konuya grş yaparlar, neden önem

mevcudyetn dramatk br şeklde arttırır. Bazı nsanlar sunumları

verdklern anlatırlar ve dnleycler de neden önem vermeler

sırasında sahnede yürüler. Bu tab olarak yapılırsa sorun yaratmaz.

konusunda kna ederler.

Ama çoğunlukla aynı noktada durmak ve vurgu çn el hareketlern

Sunumların l taslaklarında gördüğüm en büyük sorun çok genş

kullanmak daha etkleycdr.

kapsamlı olarak hazırlanmalarıdır. Konuşmanızın kapsamını sze

Sahnede belk de en öneml fzk hareket göz temasını kurmaktır.

verlen süre çnde anlatablr ve örneklerle hayata geçrleblr şeylerle

Dnleycler arasında değşk yerlerde dostane bakışlı 5-6 kşy tespt

sınırlayın. Derne np, daha fazla detay vern. Ama tüm çalışma

edn ve konuşurken onların gözünün çne bakın. Onları sank yıllardır

alanınızı anlatmayın, szn yapmış olduğunuz katkıyı vurgulayın.

görmedğnz ve çalışmalarınızın güncel durumunu anlattığınız

SUNUMUNUZU PLANLAYIN

arkadaşlarınız gb düşünün. Göz teması nanılmaz güçlüdür ve her

Çerçevey belrledkten sonra sunuma odaklanma zamanı

şeyden önce konuşmanızın oturmasını sağlayacaktır.

gelmştr. Br konuşmayı yapmanın üç yolu vardır: Drekt olarak yazılı

Genelde nsanlar snrlernden endşe ederler. Snrler br felaket

br metn okuyablrsnz. Kelme kelme yazmaktansa, öneml noktaları

değldr. Dnleycler zaten szn braz snrl olmanızı beklemektedrler.

belrten notlar alarak konuşmanızın bölümlern ortaya koyan br

Bu szn performansınızı arttırablecek br tab vücut reaksyonudur.

hazırlık yapablrsnz. Ya da konuşmanızı

Sze performansınız çn gerekl enerjy verp

ezberler ve bunun çn de çok cdd prova yaparak

zhnnz net tutmanızı sağlamaktadır. Muntazam

kelmes kelmesne öğrenrsnz.

nefes alın yeterl olacaktır.

Benm tavsyem: Okumayın. Dnleycler

MULTİMEDYA KONUSUNU PLANLAYIN

okuduğunuzu fark ettkler an, konuşmanızı

Elmzn altındak teknolojlere bakarsak, en

algılamalarında br kayma olacaktır. Samm olan

azından br slayt sunumu yapmanın zorunlu

lşknz br anda buharlaşacak ve her şey daha

olduğu hssne kapılablrz. Şmdye kadar herkes

formel br yapıya bürünecektr.

PowerPont le lgl tavsyey herhalde duymuştur:

TED Konuşmalarının en yler ve en popüler

Bast tutun; slaytları notların yern tutacak

olanları, kelmes kelmesne ezberlenmş

şeklde kullanmayın. (Örneğn tartışacağınız

olanlardır. Tab k her sunum bu kadar zaman

başlıkları notlarınızda tutmak doğru terchtr.)

ayırmayı gerektrecek yapıda ve değerde

Slaytlardak yazıları da asla yüksek sesle

değldr. Ama, şayet konuşmanızı ezberleme kararını verrsenz,

tekrarlamayın. Bu önerlern artık evrensel kabul gördüğünü blyoruz

öğrenme eğrsnn öngörüleblr br eğm olduğunun blncnde olun.

ama büyük br frmaya gdn ve kuralları hlal eden sunucuları her an

Br çok kşnn, her şey ezberlemedkler zaman, benm “hantallık

görmenz mümkün olacaktır.

vads” olarak adlandırdığım evreye grdklern görüyorum. Bu vadye

TED konuşmacılarının çoğu slayt kullanmazlar, br çok konuşma

grdklern dnleycler hemen farkedeceklerdr. Kelmeler ezberden

da slayt gerektrmez. Konuyu canlandıracak fotoğraflar, llüstrasyonlar

çıkma olarak yansırken, konuşmacının satırları hatırlamakta

veya vdeonuz varsa, kullanın. Yoksa, en azından sunumun br bölümü

yaşadıkları zorluk karşısında havada br yerlere baktıklarını, gözlern

çn kullanmayın. Slayt kullanacaksanız da, PowerPont’e alternatfler

yukarılara dktğn görmek mümkün olacaktır.

nceleyn.

Bu noktayı aşmak aslında çok basttr. Sorun, kelmelern akışının
kncl sıraya düşmesn sağlayacak kadar prova yapmaktır. Bu noktaya

HER ŞEYİ BİRARAYA GETİRMEK
Sonunda, sunumlar fkrlern kaltes, anlatımı ve konuşmacının

gelndğnde, konuşmanın anlamlı ve gerçekç olarak aktarılmasına

tutkusu le yükselr ya da alçalır. Konuşma stl veya multmedya

odaklanmak mümkün olacaktır.

teknklernden zyade ana fkr önemldr. Konuşmadak problemler

Fakat, br konuşmayı dernlğne öğrenemeyecek ve bu hantallık

koçlarla çözmek kolaydır ama ana hkayey koçlara devredemezsnz.

vadsn geçemeyecek kadar vaktnz yoksa hç denemeyn. Not

Sunucunun hammadey hazırlaması gerekr. Söyleyecek br şeynz

kartlarına öneml başlıkları yazın. Her başlık le lgl ne söyleyeceğnz

varsa, harka br konuşma hazırlayablrsnz.

bldğnz sürece sorun olmayacaktır. Br başlıktan dğerne geçşler
hatırlamaya odaklanın.
60
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Bu hikayenin uzun versiyonu Haziran 2013 Harvard Business Review’da yayınlanmıştır.
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KULÜP
TOPLANTINIZA
İLGİNÇ BİR
KONUŞMACIYI
DAVET ETMEK

(DÖRT BASİT ADIMDA)

Rotary’ye katılmayı planladığınızı düşünün. Kulüp toplantısına katılıyorsunuz ve o günkü konuşmacının sıkıcı
olduğunu görüyorsunuz. Buna rağmen Rotary’ye katılmayı ister misiniz? Ontario ve Michigan Eyaleltlerini
kapsayan 6380. bölge guvernör adayı ve halkla ilişkiler komitesi başkanı ve liderler ve satış elemanlarında
konuşma ve suum teknikleri konusunda danışmanlık yapan Miacheal Angelo Caruso, konuşmacıların kulüp
başkanlarından da önemli olduklarını vurguluyor. Bugüne kadar dünyada 400’den fazla Rotary kulübüne
konuşmacı olarak katılan, Avustralya’nın Sydney kentindeki 2014 konvansiyonunda konuşmacı olan Caruso’nun
düşüncelerinden nasıl faydalanabileceğinizi aşağıda irdeledik.

1

Kulübünüzü pazarlayın. Potansiyel
konuşmacılara kulüübünüzde konuşma
yapmanın önemli olduğunu, bundan
kazançlı çıkacaklarını vurgulayın. Geniş bir

3

Mevcut üyeleriniz ve arzuladığınız üyelere
hitap edebilen konuşmacıları davet edin.
Şehirde popüler olan sunucuları
getirdiğinizde, sunumları için arkadaşlarını

topluluk sözü veremeseniz de, şehrin önemli liderlerinin

da toplantıya getirebilirler. Konuşmacıların toplantılara

toplantıda olacağına söz verin. Kelimeleri kullanırken

misafir getirmelerini teşvik edin ve onlara potansiyel üye

“kulüp toplantısında program” yerine “yemeğinizde açıılış

olarak bakın. Konuşmacınız.

konuşmacısı” olmak isteyip istemeyecekleri sorun.
Konuşmacılarınızı ciddiye alın ki onlar da sizin kulübünüzü
ciddiye alsınlar.

2

Toplantı öncesi, esnasında ve sonrasında

4

Küçük başlayıp, büyük düşünün. 52 ünlü
konuşmacı bulmak kolay bir şey değildir
ama neden 12 olmasın? Her ayın ilk
haftasını bir “konuçmacı gösterisi” olarak

sosyal medyada hareketlilik yaratın.

planlayın ve yıldız konuşmacınız sayesinde katılımınızı iki

Konuşmacınızdan kısa bir video ve portre

misline çıkarmayı hedefleyin. Geniş katılımlı bir toplantı

resmini temin edip, sosyal medyada

yapmak, medyanın da ilgisini çekecektir ve başka

toplantıya ilgi çekmek için kullanın. Program esanasında

konuşmacılar da kulübünüze gelmek isteyecektir.

fotoğraf çekilmesi ve tweet atılması için konuşmacının

Toplantınıza katılanların kartlarını almayı ve

iznini isteyin. Sosyal medyanın “anı” yansıttığını unutmayın.

programlarınız ve kulüp aktivitelerinden onları haberdar

Hiçbir konuşmacı bu öneriye hayır demeyecektir.

etmeyi unutmayınız.

Toplantıyı videoya kaydederseniz, daha sonra yayına alın.
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LİSAN
KANADA

Quebec’te senz dokümanların İnglzce
ve Fransızca versyonlarını sunmayı
UNUTMAYINIZ.

ENGELİNİ AŞMAK
Htap etmek yeternce zordur. Br de yabancı lsanda bu ş yaptığınızı
düşünün. Ama doğru br yaklaşımla herkes yabancı br lsanda da
etkn br konuşma yapablr. Mesajınızı letmede yardımcı olablmek
çn çok lsan konuşan Rotary lderlernn yardımını stedk.

ÇOK FAZLA DÜŞÜNMEYİN. Ana dl sveçce olan 2005-2006 dönem
başkanı Carl Wlhelm Stenhammar, “Sadece konuşun, gramernz
hatalı olsa ble konuşmaya devam edn” dyor. Uluslararası Rotary
metn yazarı Abby Bretsten’a göre, topluluk orada szn lsanı ne
kadar y konuştuğunuz çn değl, ne söyledğnz duymak çn orada
bulunuyor.

RAHAT OLDUĞUNUZ ALANI BULUN. İknc br lsanda sunum yapıyorsanız,
becer sevyenz y öğrenn. Lsan blgnz yeterl değlse, bütün
konuşmayı yazmanız gerekeblr. Bazıları se, kısa notlarla konuşmayı
sürdüreblr. 2002-03 UR Başkanı Bhcha Rattakul, kendn duruma
adapte eder. Ana dl Tayland’ca olan ama İnglzce ve Çnce de
konuşan Rattakul, resm olaylarda yazılı metn kullanır ama günlük
olaylarda notlarla yetnr.

KUSURSUZ OLUNCAYA KADAR PRATİK YAPIN. Stenhammar, “Yazılı br metn
dah olsa, onu adeta ezberleynceye kadar hazırlanın” dyor.
Bretsten, br teybe konuşup nasıl duyulduğunuzu, özellkle yabancı
lsanadak telaffuzunuzu dnlemenz tavsye edyor.

ŞAKALARA HIZLI GİRMEYİN. Şaka her zaman kolay tercüme edlemez.
Bu nedenle dkkatl kullanın ya da hç kullanmayın. Dnleyclere
ulaşmak çn hatırlanan anekdotları kullandığını söyleyen Rattakul
“Bazı nsanlar şaka sever ama ben konuşurken dama cddymdr.
Özellkle Rotary’de dnleyclern kalbne ulaşacak y br hkaye
bulurum” dyor.
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ARJANTİN

Arjantn’de ş dostluğu gelştkçe,
öpüşmek, sarılmak ve sırt sıvazlamak
el sıkışmadan sonra gelr. Arjantnller
gb DAVRANIN.

ALMANYA

İş toplantılarının cdd olduğunu
UNUTMAYIN. Esprler sosyal
ortamlara saklayın.

HİNDİSTAN

Hndstan’da ayağınızı br başkasına
doğru UZATMAYIN. Ayağınız veya
ayakkabınız br başkasına değerse
özür dleyn.

KENYA

Hemen ş görüşmeye başlamayın.
Beklent genel br görüşme
OLMASINDAN yanadır.

ENDONEZYA

Sze br kartvzt verldğnde
dkkatle İNCELEYİN. Hemen alıp
cebnze koymak saygısızlık olarak
ntelendrlr.
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SUNUMUNUZU YAPMAYA HAZIR MISINIZ?
Herkesin kullanabileceği üç platformu sizin için test ettik.

FLOWBOARD WWW.FLOWBOARD.COM

HAIKU DECK WWW.HAIKUDECK.COM

Bu Pad ve Mac uygulaması, vdeolar, resm galerler ve

Haku Deck görsel özel-

bağlantılar kullanarak sunumunuza yardımcı oluyor. Her

lkleryle

sunum özgün br Flowboard URL’ aldığı çn, çalışmanıza

htap edyor. Arkaplan

onlne olarak ulaşmak ve sosyal medyada paylaşmak kolay

resmlernz

oluyor. Flowboard Dropbox, Instagram, Facebook ve You-

Commons adlı djtal l-

Tube gb br çok yerden çerk almanıza da olanak sağlıyor.

sanslama

İnglzce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Porte-

kullanablyor, kend re-

kzce, İspanyolca ve bast Çnce kullanılablyor.

smlernz yükleyeblyor,

kullanıcılara
Creatve
grubundan

vaye Getty resmlern

PREZI WWW.PREZI.COM
Bu “sanal beyaz tahta” bütün sunumu çeren tek br ekran
sunuyor ve spesfk konulara zum yaparak erşeblyor.
Platformun cloud tabanlı olması sayesnde brçok kş sunum üzernde aynı anda çalışablyor. İnglzce, Franszca,
Almanca, Macarca, Japonca, Korece, Portekzce ve İspanyolca’da kullanılablyor.

kullanablmek çn cüz’
br ücret ödüyorsunuz. Tasarım opsyonlarında sundukları ve entegre formatlama sstem le çekc olmayan br
sunum yaratmanız nerede se mkansız. Hku Deck, OS ve
web tabanlı olarak sunuluyor. İnglzce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Portekzce, İspanyolca ve bastleştrlmş Çnce olarak sunuluyor.

BİR ÖDÜLÜ NASIL SUNARSINIZ
•
•
•
•
•

GÖREVE BAŞLARKEN?
Bölge guvernör adayları Uluslararası
Asamblede htap etme konusunda br
oturuma katılıyorlar. Kulüp başkan
adayları da bölge asamblelernde htabet
konusunda eğtlyorlar.
Daha fazla blg çn www.rotary.org.’da

ÖDÜLÜ NASIL KABUL EDERSİNİZ
•
•
•

Dstrct Assembly Leader’s Gude’a
başvurun.

Ödülün anlamını belirten bir hikaye anlatın.
Ödül alanın ismini doğru telaﬀuz edin.
Ödül alanın geçmişiyle ilgili bilgi verin .
Ödülü elinizde aygı duyarak tutun ve alan kişiye bir hazine
devrediyormuş gibi verin .
İzleyicilerin sizi, ödül alanı ve ödülü açık olarak görebilmeleri için ayakta durun.

•

Zaman kazanmak ve sinirlerinizi gevşetmek için önce
katılımcılara hitap edin.
Boşluklardaki sesleri kontrol edin (umm ve ahh gibi).
Teşekkür edin, isimleri kısa tutun ve doğru telaﬀuz etmeyi
unutmayın.
Topluluğun sizi izlediğini unutmayın.

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

Atatürk ve Rotary

B

elki yazımın başlığını yadırgayanlar olabilir. Atatürk’le Rotary arasında
ne benzerlik kurulabilir ki diye düşünenler de olabilir. Bence Atatürk

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

İlkeleri ile Rotary’nin hedefleri arasında o kadar çok benzerlikler var ki.
Bu yazımda tümünü anlatmam olanaklı değildir.

Bilirsiniz 10 Kasım tarihi Atatürk’ün ölüm günü. 24 Kasım ise Atatürk’ün

Başöğretmenliği kabul ettiği gün. Kısaca Kasım ayı Atatürk ayı olarak düşünülebilir.

✔ Toplumsal hayatın gereksinimlerine uygunluk, çağdaş gereklere bağlılık,
✔ Bilginin insan yaşamında bir süs, bir buyurma aracı veya uygar bir zevk yerine
başarıya ulaşmada işe yarar aygıt olması,

Rotaryen olarak Rotary ışığında Atatürk‘ü irdelemek; Atatürk’ün ilke devrimleri ile de

✔ Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilmesi,

Rotary’e bakmak istedim.

✔ Öğretmenlerin başarısının, Cumhuriyet’in başarısı olacağı,

Amaçları, ilkeleri ve sınırları belli bir düşünce ve eylem dizgesi olan Atatürkçülük,

✔ Gerçek yol göstericinin bilim ve teknik olduğu,

günümüz Türkiye’sinde de en çok gereksinim duyulan bir oluşumdur. Çünkü bugün

✔ Öğretim birliğinin sağlanması ve ilköğretimin zorunlu olması,

Atatürkçü düşünenin yeni bir anlatımla çerçevesinin genişletilmesi değil, Atatürkçü

✔ Millet mekteplerinin yaygınlaştırılması,

düşünceyi kendi çıkarlarına kullanmayı hedefleyen ve paylaşımı daha uygun bulan yapı

✔ Büyük kalkınma planının gerçekleşmesi için teknik kadronun yetiştirilmesi,

söz sahibidir. Kısaca herkesin Atatürkçü olduğu bir düzeyde bulunuyoruz. Birbiriyle

✔ Türkçe sözcüklerle ve terimlerle kitaplar yazılması,

çelişen Atatürklerin yaratıldığı bir ortamda gerçek Atatürk’ü eylemlerinde aramakda

✔ Ulusumuzun dinamik ülküsünün varlığımızı yükseltmek olduğu; bunun için fikirle

yarar var diye düşünüyorum.

eylemi birlikte yürütme zorunluluğu.

Ülkemizde gerçek Atatürkçülerin tümü Rotaryen değildir. Ama Rotaryenlerin

Atatürk’ün ulusal eğitimle ilgili buyrukları ve görüşleri insana geniş ufuklar çiziyor.

tümünün gerçek Atatürkçü olduğuna inanıyorum. Çünkü Her Rotaryenin hedefi, ülke-

Bizlere açık açık hedefler gösteriyor. Ne yazık ki aradan yıllar geçmesine karşın uygula-

sini ulusal ruhla evrensel boyutlara ulaştırmaktır. Irk, dil, din, renk farkı gözetmeksizin

madaki oluşum insanı burukluğa, kötümserliğe götürüyor.

tüm insanlara ve insanlığa olumlu bakmaktır. Ülkemizin çağdaş uluslar seviyesine

Atatürk, öğretmenlere bir kurultayda şöyle sesleniyordu:

çıkmasını istemek bizlerin temel ülküsüdür. Atatürk’ün Türkiye insanının ülküsünü belir-

“Bayanlar Baylar,

lerken, “Ulusumuzu çağdaş uluslar seviyesinin üstüne çıkarmak” hedefini koymuştu.

“Yurdumuzda uygar düşüncenin , çağdaş ilerlemenin bir an bile yitirilmeden

Bunu yaparken de, “Yurtta barış, dünyada barış” yaklaşımından da şaşmamıştır. İşte bu

yayılması ve gelişmesi gerekir.Bunun için bütün bilim ve teknik kişilerinin bu yolda

örneklerle bile Rotary’nin hedefleri ile Atatürk’ün ilkelerinin örtüştüğünü görüyoruz.

çalışmayı bir namus borcu olarak bilmelerini isterim.

Eğitimci olarak ben, Atatürk’ün eğitime bakışını irdelemek; aynı zamanda
Rotary’nin eğitime bakışını anlatıp benzerliklerini ortaya sermek istiyorum.

Bayan öğretmenlerimiz, bay öğretmenlerimiz, şairlerimiz, edebiyatçılarımız,
yazarlarımız ulusumuza geçmişte kalan felaket günlerini ve onun nedenlerini açık ve

Atatürk’ün 1921 yılından 1938 yılına kadarki eğitim şuralarında konuşmalarından

kesin dille anlatacaklardır. Bu kara günlerin bir daha dönmemesi için dünya üstünde

çıkardığımız sonuçlara dayanarak ulusal eğitimimizin nasıl olmasını sıralamak isti-

uygar ve çağdaş bir Türkiye’nin varlığını tanımayanlara onu tanıtmak zorunda olduk-

yorum. Ama önemli olan, ulusal eğitimin Atatürkçü ilkelerinin saptanması değil, bu

larını hatırlatmak isterim.”

ilkelerin ulusal eğitimimizde ne ölçüde uygulama olanağı bulabildiğidir. Konu bu açıdan
ele alınınca Atatürkçülük savlarının çoğu yerde “hava” da kaldığı da görülür.

Görülüyor ki en önemli görevimiz ulusal eğitimdir. Ulusal eğitimde ne olursa olsun
üstün gelmek görevimizdir. Bir ulusun kurtuluşu ancak böylece gerçekleşir.

Belirttiğim gibi 1921-1938 döneminde türlü nedenlerle ortaya koyduğu ulusal

Sevgili Rotaryen Dostlarım; KOYE projesindeki araştırmaya göre, 1923’te ülkemiz-

eğitim üzerindeki görüşlerinden Atatürkçü ulusal eğitim siyasetinin temel ilkelerini

de okur-yazar oranı yüzde 11’dir. İki binlerde ise okur yazar oranımız yüzde seksenlere

aydınlığa çıkarmak mümkündür. Bu ilkeleri şöyle saptayabiliriz:

ulaştı. Dünya ortalaması yüzde seksen beş olduğuna göre bu oran ülkemiz açısından iyi

✔ Yabancı fikirlerden, Doğudan ve Batıdan gelecek etkilerden arınmış bir ulusal
eğitim programı,
✔ Ülke çocuklarının ve gençlerinin bütün öğretim evrelerinde ekonomik hayatta
yararlı ve etkili olacak biçimde donatılması,
✔ Cehaletin ortadan kaldırılması, yurttaşların tümünün okur-yazar duruma
getirilmesi,
✔ Okul’un eğitim ve öğretimde bir “merkez” olarak ele alınıp değerlendirilmesi,
bağımsızlığın korunmasında görevler yüklenilmesi,
✔ Bilimin ve tekniğin, başka bir deyişle akılcı dünya görüşünün başlıca kılavuz

sonuçtur. Ancak kadın-erkek arasındaki ve bölgeler arasındaki farklar masaya yatırılınca çapıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür.
Ülkemizde Atatürk’ün hedeflediği orana kısa zamanda ulaşmak için biz
Rotaryenlerin, KOYE uygulamasına önem vermemiz gerekliliğine inanıyorum.
Dönemden ve iktidardan etkilenerek erimekte olan kulüplerimize yeni üyeler
kazandırmak, dürüstlüğü, paylaşımcılığı yaymak bizim temel görevimizdir.
Çünkü ulusumuzun kurtuluşu “Kolaylaştırılmış okuma–yazma“ projesinden geçmektedir. Kulüplerin güçlenmesinden ve Atatürk’e sahip çıkmaktan geçmektedir.
Çünkü ülkemizin çağdaş uygarlık yolu Atatürk yoludur.

olması,
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Cumhuriyet kutlamaları

H

er yıl olduğu gibi, bu yıl da
Rotary kulüplerimiz Cumhuriyetimizin kuruluşu olan 29
Ekim tarihindeki günlerde Türkiye’nin üç
bölgesindeki şehirlerde düzenlenen kortejlere katılarak ve kendi organize ettikleri çeşitli etkinliklerle, bizi modern dünyanın bir
parçası yapan Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutladılar.
Bölgelerimizde Rotary kulüplerinin bulunduğu şehirlerde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, İzmir’de 4. kez bir konser aktivitesi gerçekleştirildi.
Rotary 2440. Bölge Kültür Sanat Komitesi 8. Grup Alsancak, Buca, Dokuz Eylül,
Güzelyalı, Kordon Rotary Kulüpleri iş birliği ile bu yıl 4. Kez Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi’nde “Cumhuriyet Konseri”
düzenledi. Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki orkestraya Ankara’dan gelen 3 Tenor Ayhan Uştuk, Aykut Çınar ve Şenol Talınlı’nın
eşlik ettiği Cumhuriyet’i anma konserinde
konuşan Rotary 2440. Bölge Kültür Sanat
Komitesi Başkanı Yeşim Akçiçek “Bu yıl
Karaman Madeninde yaşanan olaydan dolayı
bayramımızı biraz buruk geçiyoruz ama Cumhuriyetimizin 91. Yılını halkımızla kucaklaşarak böyle bir anma konseri ile gerçekleştirmek
istedik” dedi.

Bölgelerimiz Rotary Kulüp temsilcileri, Cumhuriyetimizin 91. yılı kutlamaları
nedeniyle düzenlenen törenlere katıldılar. Üstte İzmir Kordon’da korteje katılan
2440. bölge Rotaryenleri ve ortada Bursa Rotary Kulüplerinin kotej öncesi
biraraya geldikleri an. 2440. Bölgenin 4. kez düzenlediği konser görüntüleri de
alltta yer alyor
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Adana Tepebağ RK Meslek Hizmet Ödülü

A

dana Tepebağ Rotary Kulübü bu yıl Meslek Hizmet Ödülünü, Adana’nın
Tarsus’unun Göcük köyü doğumlu, şiirlerini Seyhani, Ceyhani, Berdani takma adıyla yazan, Anıtkabirin kitabelerini yazanlardan birisi olan, ders kitaplarındaki Atatürk portrelerini yapan, Atatürk’ün imzasını stilize eden ressam, gazeteci, kaliograf Etem Çalışkan’a verdi.
1928 de Adana Tarsus doğumlu olan Etem Çalışkan, Türk hattat, gazeteci ve ressamdır. ( O yıllarda Tarsus Adana’ya bağlıdır) Yeni yazı ile hat yapan
Etem Çalışkan, Türkiye’de ders kitaplarında yer alan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı’nın yazımını yapan kişidir; fonda yer alan meşhur Atatürk
portresinin de çizeridir. Anıtkabir’in inşası sırasında kitabelerin yazılmasında
emeği geçen sanatçının en önemli çalışmaları arasında Atatürk’ün imzasını
Atatürk’e ait imzalara bakarak stilize etmesi; Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealini
yeni yazı ile yazması; Nutuk’u kaligrafik olarak iki cilt halinde yazması yer alır.
Yüksek ögrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümü’nde yapan
Çalışkan, Sabri Berkel’den desen, Emin Barın’dan yazı, Namık Bayık’dan afiş
ve grafik dersleri aldı. Yeni Sabah’tan sonra Ankara’da Zafer ve Öncü gazetelerinde; İstanbul’da
Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet, Hürriyet gazetelerinde çalıştı.
Akademideki öğrenciliği
sırasında, Anıtkabir’deki
yazıtların yazılmasında
Emin Barın’a yardımcı oldu. İlk işi, gazete için Jane Eyre filminin fotoğraflarının
üstüne konuşmalar ve anlatım yazmak oldu. Bu çalışma, Türk basınındaki ilk
fotoroman yayınıydı. Sanatçı, her yılın 10 Kasımında gazetelerde yayımlanan
Atatürk portrelerini çizmekteydi. 1969 yılında Milliyet gazetesinde çalışırken
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle çizdiği Atatürk portresi, o güne kadarkiler içinde en kalıcısı oldu. 1982’de Hürriyet gazetesinden emekli olduktan sonra Milliyet gazetesine Türk Büyüklerini, Güneş gazetesine Kuran’ın
Türkçe anlamını, Sabah gazetesine Yunus Emre Divan’ını hazırladı. Çizgi röportajlar yaptı. Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık bir çalışma sonucunda Atatürk’ün iki ciltlik Nutuk adlı eserini el yazısıyla yazdı. 844 sayfadan
oluşan iki ciltlik eser, 2002’de yayımlandı. 2005 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Burhan Felek Ödülü ile ödüllendirildi.

Etem Çalışkan eserlerinin sergisi

A

nıtkabir’in kitabelerindeki hatlarını da yazan, Atatürk’ün imzası olarak bilinen K.Atatürk kaligrafik çalışmanın sahibi, Atatürk Ressamı

Etem Çalışkan 10 Kasım’da Adana’da sergi açtı. Etem Çalışkan’ın bir kaç ay
önce Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu’nda açılan “Baykuşun Gözleri” isimli sergisi 10 Kasım 2014 tarihinde (Saat 19.00) Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ile Tepebağ Rotary Kulübü’nün organizasyonu ile Altınoran
Galeri’de açıldı.
Serginin küratörü Nazan Gökkaya, sanat ve bilgeliğin simgesi olan baykuşun, bu sergide Etem Çalışkan’ı simgelediğini, sergiye konulacak eserlerin
Etem Çalışkan’ın bilgelik sayılacak son döneminin ürünleri olduğunu belirtti.
Tepebağ Rotary Kulübü Başkanı Gonca Ayık ise Etem Çalışkan’ın sergisini 10
Kasım gibi anlamlı bir günde açmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Mavi Bulvar üzerinde bulunan Altınoran Galeri’de açılan sergi sırasında
Etem Çalışkan, kendisini anlatan biyografik bir eser olan “Ben...Ve Kendim...”
isimli kitabı, koleksiyon değeri olacak şekilde numaralayıp imzaladı. Ayrıca
usta sergi sırasında kitaba parmak izini bıraktı.
“Ben...Ve Kendim...” isimli kitabın yazarları S.Haluk Uygur ve Erhan Yelekçi
5 yıl süren bir çalışmanın ürünü olan kitabın, Etem Çalışkan’ın yaşam öyküsüyle birlikte Cumhuriyet Türkiyesi’nin de kısa öyküsü olduğunu söylediler.

Bolu Rotary Kulübü TLG eğitim programı düzenledi

B

u yıl beşincisi düzenlenen “Toplum Liderleri Geliyor” başlıklı Ufuk
Geliştirme ve Liderlik Eğitim Programı’nın açılışı 01 Kasım 2014
tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Altı hafta boyunca Eğitim Fakültesi 3.sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilecek olan programın açılışına, Bolu Rotary Kulübü üyeleri, akademisyenler,
öğrenciler ve 2430. Bölge Eğitmeni GDG Murat Öz katıldı. Bayrak Töreni ve
açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacı Saadet Şen Öner “Etkili
İletişim”başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa RK 18. Küresel Bağış Projesini Tamamladı

G

aziosmanpaşa Rotary Kulübünün “Sağlıklı yaşam her çocuğun hakkıdır” sloganı ile sürdürülen proje Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine bağışlanan LIGHTCYLER “İmmün Yetmezlik Tanı Cihazı” ile
tamamlandı. 69.000 Dolar bedelli bu özel cihaz sayesinde erken teşhis ve tedavi tedbirleri ile bilhassa akraba evliliklerinden dolayı Anadolu’da yaygın olaK A S I M - A R A L I K 2 0 1 4 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 31
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rak gözlemlenen ve AKIY olarak adlandırılan genetik kökenli bağışıklık sistemi
hastalıklarından dolayı bebek ölümleri tarihe karışacak. 18inci Küresel bağış
projesini gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Rotary Kulübüne bu projede 2430.
Bölge, Japonya 2660. Bölge ve Japonya Settsu Rotary Kulübü destek oldular.
Settsu Rotary Kulübü ile 2660. Bölgeyi temsilen gelen Rotaryenlerden oluşan
8 kişilik grup açılış törenine katılırken, 2660. Bölge tarafından özel olarak görevlendirilen Prof. Dr. Kawa bebek ve çocuklarda genetik bozukluk ve bundan
kaynaklanan hastalıklar konusunda bir konferans verdi.
Proje açılışı için Ankara’ya gelen konuk Japon Rotaryenler ve eşleri, Gaziosmanpaşa Rotary Kulübünün olağan toplantısına katıldılar. Aynı toplantıya
Dostluk Değişim Programı çerçevesine Hindistan 3132. Bölgeden gelen Rotaryenler ve eşleri de başarı ile tamamlanan projeyi tebrik ettiler.

M. Arslantepe
Rotary Kulübü
çocukları tiyatro
ile buluşturmaya
devam ediyor

çükler ve minikler kategorisinde ödüller dağıtıldı. Ödüller toplam 40 oyuncuya
verildi. 3,750 TL nakit, 9 tablet bilgisayar, 24 satranç takımı dağıtıldı. Rotary
açısından da oldukça faydalı bir turnuva oldu. Bu organizasyonda Rotary’nin
tanıtımı yapıldı. Ödül alan tüm oyunculara içinde Ordu Rotary Kulübünü ve
Rotary’yi tanıtan çeşitli dokümanları dağıtıldı. Başkan Ali Ayyıldız bu turnuvanın sponsorluğunu yapan Odabaş Ailesine, Gülcan Odabaş’a, Rtn. Tuğrul
ve Tansu Odabaş’a, ödül dağıtım törenine katılan Altınordu Belediye Başkanı
Engin Tekintaş’a, ORT Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen’e, TSF Ordu İl Temsilcisi Önder Zafer
Fazla’ya ve Güzide 4 hakemimize teşekkür etti. Sıralamaya giren üç kişi aşağıdaki gibi gerçekleşti:
Genel Açık kategori; 1-İsmail AYDIN - Antalya, 2-Recep KÖKSAL- Samsun,
3-Osman ÜNAL-Ordu; Yıldızlar kategori; 1- Hüseyin Alp MANAP - Ordu, 2- Hasan CEBECİ - Ordu, 3- Gökay Gökberk KÜLÜNK- Ordu; Küçükler kategori; 1Bekir SEVİNÇ- Ordu, 2- Umutcan BİRŞEN- Trabzon, 3- Efe Arda DEMİR - Ordu;
Minikler kategorisi; 1-Ege Ceyhun ÜNLÜ- Tokat, 2- Akif Cihan GÜNGÖR - Ordu,
3-Ömer Beyazıt MALGAÇ - Zonguldak.

M.

Arslantepe
Rotary Kulübü “Hedef 10.000 Öğrenci” projesi kapsamında, 27 Kasım 2014 tarihinde, İzmir Sanat Tiyatrosunun, Malatya Sabancı Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelediği, “Nasreddin
Hoca ” adlı oyunda, Yakınca İ.Ö.O.’dan 100, Gündüzbey İ.Ö.O dan 60 , Karaköy
İ.Ö.O.’dan 40 olmak üzere toplam 200 öğrenciyi daha tiyatro ile buluşturdu.
Altıncı yılına giren projede bugüne dek tiyatro ile buluşan çocuk sayısı 3.650
oldu.

Meslek Hizmet Ödülü

M.

Arslantepe Rotary kulübü, Ekim ayında aldığı karara istinaden
“Meslekte Başarı ve Üstün Hizmet Ödülü”nü bu yıl, Anemon otelleri
Bölge Müdürü ve Malatya Anemon Oteli önceki müdürü Eşref Dinçer’e takdim
etti. Rotary ve Malatya için gerçekten yararlı birçok hizmete imza atmış yöneticiye ödülü Dahiliye Uzmanı Dr. Serhat Öcal’ın kulübe üye olarak kabulünün
yapıldığı toplantıda takdim edildi.

Ostim, Anıttepe, Çayyolu ve Metropolitan Rotary kulüpleri
öğretmen adaylarını eğitecek

A

nkara Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adayları, Rotary
kulüpleri tarafından düzenlenen proje ile 5 hafta boyunca liderlik
eğitimi alacak. Öğretmen adaylarını sosyal ve kültürel yönden geliştirmeyi
hedefleyen “Toplum Liderleri Geliyor” projesinin açılış toplantısı Ankara Üniversitesinde gerçekleşti. Anıttepe, Çayyolu, Metropolitan ve Ostim Rotary kulüplerinin öncülüğünde hazırlanan projenin açılış toplantısına Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Rotary kulübü üyeleri
ve öğretmen adayları katıldılar. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dekan İlhan, geleceğin toplum lideri olacak öğretmen adaylarına büyük sorumluluklar
düştüğünü belirterek, “Öğrencilerimizin çağdaşlaşması ve birikimlerini gelecek nesillere aktarmaları için çalışıyoruz” dedi. Proje kapsamında 5 hafta boyunca eğitim görecek olan öğretmen adaylarına, alanında uzman konuşmacılar tarafından konferans ve seminerler verilecek.

Rotary Kulüpleri “Temiz Su” projesinin açılışı yapıldı

A

Ordu RK - Tahir Odabaş ödüllü Santranç Turnuvası yapıldı

O

rdu Rotary Kulübü -Tahir Odabaş 1. Satranç Turnuvası, 15-16 Kasım 2014 Cumartesi-Pazar günü 130 kişinin katılımıyla yapıldı.
Türkiye’nin değişik illerinden turnuvaya katılım oldu. Genel açık, yıldızlar, kü32 - R O T A R Y D E R G İ S İ / K A S I M - A R A L I K 2 0 1 4

nkara’nın Tandoğan, Koru, Gaziosmanpaşa, Adana’nın Beş Ocak ve
Seyhan Rotary kulüplerinin gerçekleştirdikleri “Temiz Su” projesinin
açılışı, Adana’da UR Başkanı Gary Huang ve eşi Corinna Huang ile 2430. Bölge Guvernörü Korhan Atilla ve eşi Aylin Atilla’nın katılımlarıyla yapıldı. Bilindiği
gibi, Uluslararası Rotary’nin ana hizmet başlıklarından biri, toplumda temiz su
kullanımı ve sanitasyon projesidir. Bu bağlamda dişhekimliği tedavisinde hasta ağzında kullanılan suyun kalitesi, temizliği ve dekontaminasyonu çevre ve
toplum sağlığı açısından büyük önem arz eder. Hasta ağzında kullanılan suyun
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mikrobiyolojik açıdan total bakteri miktarı 200 cfu/ml altında olmalıdır. Çukurova Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastanesinin tüm kliniklerinde
kullanılacak suyun sanitasyonu için bilimsel hedeflere yönelik bir sistem planlanıp tesis edildi.

Yapılan bu hizmetle amaçlanan temiz su kalitesine erişildi. Çukurova Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastanesinin tüm kliniklerinde kullanılacak bu temiz ve dekontamine sudan yılda 123.000 hasta yararlanacak.

Ankara Or-An RK Erken Tanı Hayat Kurtarır semineri verdi.

O

hayatı paylaştığım dediği 37 engelli gence sanatsal destek veren, cezaevlerinde yatan mahkum çocuklarının dramlarından çok etkilenerek hayatını onlara adayan, artık o çocukların “BABA” sı olan, çocuklar okusun, kendi ekmeğini kendi kazansın diye Eşme’de Yeleğen Belediye başkanı ile 500 kişilik çok
amaçlı salon yaptıran, hiçbir kazanç getirmemesine rağmen 11 tane Merkezi
Cezaevlerindeki mahkumlarla ve çeşitli kentlerde sokak çocuklarıyla, zihinsel
engelli çocuklarımızla tiyatro çalışmalarını sürdüren, ama bu arada çocuklarımın masraflarına yetişebilmek için de çalışmak zorundayım diyen, Kurtlar
Vadisi’nin Şahin Ağası, Eşrefpaşalılar filminin kahvecisi, Zincirbozan’ın Simitçisi, Güllerin Savaşı dizisinin doğruları kırbaç gibi söyleyen sarhoş babası Devlet Tiyatroları Sanatçısı TURGAY TANÜLKÜ’ye verildi.
İkinci ödül ise, Yön Sanat Atölyesi’nin, engelli ve sokak çocuklarını topluma kazandırmak için üstün çaba sarfeden, engellilerin, eğitimle nasıl başarılı olabileceklerini kanıtlayan fedakar, azimli Genel Sanat Yönetmeni ve YKB
Sayın ERDEM ÖKSÜZ’e meslek hayatları boyunca yaptıkları örnek çalışmalar
ile hiçbir maddi menfaat gözetmeksizin çaresiz, umutsuz ve ötekileştirilmiş
insanların hayatlarına dokunarak, mesleklerinde kolayı değil zoru seçtikleri
için, hem meslektaşlarına, hem bizlere hem de topluma örnek kişiler olmaları, meslekte yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik ederek, özellikle genç meslek sahiplerini yüreklendirerek onların da yararlı işler doğrultusunda çalışmalarına ve insanların hayatlarına dokunmaları için önder olmaları nedeniyle Ankara OR-AN Rotary Kulübü’nün 27.09.2014 Yönetim Kurulu
Kararınca Meslek Hizmetleri Ödülü’nün verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Turgay Tanülkü’nün ödülü GDG Aydın Pelin tarafından, Erdem Öksüz’ün
ödülü ise Çankaya Belediye başkan Yardımcısı Selçuk Dereli tarafından takdim edildi.

r-An Rotary kulübü, Toplum Birliği, TSK Elele Vakfı Gata Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde “Erken Tanı Hayat Kurtarır” semineri
verdi. Seminere veli annelerin yanısıra okul yöneticilleri de katıldılar. Katılımcılara Erken Tanı Hayat Kurtarır ve Rotary Tanıtım broşürlerinden dağıtıldı.
Eğitim kulüp üyesi Ferhan Şerefoğlu tarafından verildi.

Or-An Rotary Meslek Hizmet Ödülleri

O

r-An Rotary Kulübünün bu yılki meslek hizmet ödülleri verildi. Devlet
Tiyatroları Sanatçısı Turgay Tanülkü ve Yön Sanat Atölyesinin Genel
Sanat Yönetmeni Erdem Öksüz ödüle layık görüldü.

Nemrut RK, yeni üyeleri işyerlerinde ziyaret etti

A

Uşak’ta fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, hiç çocuğu olmamasına rağmen onlar benim öz çocuklarım diyerek 101 çocuğa maddi manevi
destek olan, 35 mahkum çocuğu evlatlarının her türlü masrafını karşılayan,

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü yeni üyeleriyle büyüyen bir aile olarak kentine, ülkesine ve insanlığa hizmet sloganı ile çalışmalarını
sürdürmeye devam ediyor. Adıyaman’da 1999 yılında kurulan Nemrut Rotary
Kulübü 2014-2015 Dönem Başkanı Ferit Binzet ve kulüp üyeleri yeni üye ziyaretleri kapsamında Park Hospital Diyetisyen Uzmanı Ceren Tanrıverdi ve Yapı
Kredi Bankasında görevli Bahar Subaşı’yı ziyaret etti.
Rotary 2430. Bölge Federasyonuna bağlı olan Nemrut Rotary Kulübünün
15 yıldır Adıyaman’da çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerin yanısıra bir çok
sosyal projeye imza attığını belirten Dönem Başkanı Ferit Binzet, yeni üyelerle
birlikte kulübün büyümeye devam ettiğini ve gençleşen üyeleriyle birlikte sosyal sorumluluk bilinci ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Kulüp olarak kentin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamayı
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hedeflediklerini belirten Binzet: “23.Şubat 1905 tarihinde kurulan ve dünya
üzerindeki gönüllü hizmet kuruluşlarının ilki olan Rotary, yeryüzünde barış ve
iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek ve insanlığa hizmet vermek amacıyla bir araya gelen iş
ve meslek sahibi kişilerin dünya çapında örgütlendiği bir hizmet kuruluşudur.
Rotary’nin hizmet ideali, ‘Kendinden Önce Hizmet’ olarak ifade edilir. Rotary,
insanları, yeryüzünün neresinde yaşarlarsa yaşasınlar bu ortak hizmet ülküsü
ve amaçları doğrultusunda bir araya getirir” dedi.

Bölgesel Bağış Projesi’nden kısmen yararlanılarak Yeşil Rotary Kulübü tarafından yaptırılan salonun 19 Eylül 2014 tarihindeki resmi açılış törenine Bölge
Guvernörü Mecit İsce, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü, Bölge Saymanı Lütfü
Demir, Bölge Sekreteri Can Köseleci, 3. grup Guvernör yardımcısı Reşit Köseleci, Yeşil Rotary Kulübü üyeleri ve okul yöneticisi ve öğretmenleri katıldılar.

Okul Müdürü Vahdet Okuluevi, Yeşil Rotary adına kulüp başkanı Hülya
Köseleci’ye teşekkür plaketi verdi. Yeşil Rotary Kulübü tarafından yaptırılan
çok amaçlı seminer salonunda, kulüp tarafından yapıla gelen eğitim seminerleri devam edecek.

Alsancak RK 7 Köy, 1 Konseri başarıyla tamamlandı

A

lsancak Rotary Kulübü tarafından 30 Eylül 2014 tarihinde Foça Kozbeyli Köyü’nde organize edilen konserde, birbirinden değerli sanatçılardan oluşan Turkish Brass Ensemble, Foça halkına muhteşem bir gece yaşattı. Yaklaşık dörtyüz Foça’lının katıldığı bu olağanüstü sanat gecesinde, Türk
sanat müziğinden, klasik müziğe, Dede Efendi’den, Brahms’a, Aşık Veysel’den,
Mozart’a, valsten, harmandalıya, tangodan, Zeybeğe, Uzun İnce Bir Yoldan,
Küçük Bir Gece Müziğine, O Sole Mio’dan, İzmir’in Kavaklarına, çocukların korosundan, büyüklerin halk korosuna kadar herşey yer aldı.

Bugün 1 Saat, Yarın Bir Hayat Projesi Denizli, İzmir ve
Manisa’da, Halkla Buluştu

B

Buca RK Sağlık Şenliği Başarıyla Tamamlandı

B

uca Rotary Kulübü’nün 12 Ekim 2014 tarihinde Bornova Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri Nedret Güvenç Sahnesinde yapmış olduğu Sağlık Şenliği kapsamında bir Endokrinolog, 3 diyet uzmanı, bir meme
cerrahı, konusu beslenme olan şeker hastalığı, insülin direnci, obezite, diyabet ve karbonhidrat sayımı, sağlıklı beslenme ve kanserde direnç arttırıcılar
konulu panel düzenledi. “Bugün bir saat Yarın bir Hayat” proje tanıtımı yapıldı,
pazar yeri girişinde kurulan Kolon maketi ile ilgili halka bilgi verildi, Halk sağlığı
Müdürlüğü standında meme kanseri ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Yeşil RK Toplum Birliği Çok Amaçlı Salonunu hizmete açtı

Y

eşil Rotary Kulübü Toplum Birliğinin Hasan Öztimur İlköğretim Okulunda tamamladığı çok amaçlı seminer salonunun resmi açılış töreni
Dönem Guvernörü Mecit İsce’nin katılımı ile gerçekleştirildi. UR. Vakfı 2440.
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ugün 1 Saat, Yarın Bir Hayat Projesi Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim, Söke, Balıkesir ve Bursa’dan sonra Denizli, İzmir ve Manisa’da
sergilendi. Denizli RK, “Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı” etkinliği kapsamında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve
Kanser Şube Müdürlüğü tarafından bir ay süresince gerçekleştirilecek etkinlikleri başlattı. Bu kapsamda Denizli “Meme Kanseri Bilgilendirme Standı”
açıldı. Standda gün boyunca “Bugün 1 Saat ,Yarın bir Hayat‘’ projesi yer aldı.

Festivalin geliri Soma’ya

R

otary 2440. Bölgeye bağlı Çeşme, Efes, Gündoğdu, Konak, Teos Sakin ve Urla Rotary Kulübünden oluşan 7. Grup kulüpleri eşler komitesi Soma Devlet Hastanesine alınması planlanan yanık ünitesine fon yaratmak amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde “Rotary Güz Festivali”
düzenledi. Sunuculuğunu Hakan Doğanay’ın yaptığı ve yoğun katılımın olduğu
“Rotary Güz Festivali”nde yaklaşık 300 kişinin katılımıyla eğitmen Nursen Akat
yönetiminde Zumba gösterisi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin
performansları ve sponsor firmaların ikramlarıyla çok renkli ve anlamlı bir
gün yaşandı.
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7

. Grup Kulüpleri Guvernör Yardımcısı Begüm Şanlı, yanık ünitesine
fon yaratmak amacıyla düzenledikleri festivalin amacına ulaştığını
belirterek “Emeği geçen, katkı sağlayan tüm kulüp arkadaşlarıma ve katılımcılara böyle güzel bir projede yer aldıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Etkinlik kapsamında eğitmen Nursen Akat yönetiminde zumba gösterisi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi ritim kulübünün performansları sergilendi.

Karagöz RK sınıf tefrişatı yaptı

B

ursa Beşevler’de bulunan Abdurrahman Vardar İlköğretim okulundaki bir sınıfın eskiyen 18 adet sırası, 36 adet öğrenci oturma sandalyesi, öğretmen masası ve sandalyesi ile 2 adet yazı tahtası Karagöz Rotary
kulübü tarafından yenilendi.

Dokuz Eylül RK Van’a eğitim desteğinde bulundu

D

okuz Eylül Rotary Kulübü Van’da bulunan Akbaş İlköğretim Okuluna
Kırtasiye ve giyim eşyası desteğinde bulundu. Bir diğer faaliyetinde,
Dokuz Eylül Rotary Kulübü tarafından öğrenci bursları yararına Mübadele’nin
yıldönümü için düzenlenen özel Rembetiko Konserini kalabalık bir Rotary grubu seyretti.

Osmangazi RK Cumhuriyet Rallisi başarıyla tamamlandı

O

smangazi Rotary Kulübü’nün her sene geleneksel olarak düzenlediği Klasik Otomobil Turu bu sene Cumhuriyet Rallisi adı altında 2526 Ekim 2014 tarihlerinde Bursa’da başarıyla tamamlandı. Klasik kategorisindeki otomobiller arasında yapılan Ralli, Rotaryenleri biraraya getirirken,
Bursa’da da çektiği ilgi nedeniyle, Rotary için iyi bir halkla ilişkiler aktivitesi
olarak dikkatleri çekiyor.

Güzelyalı RK Narlıdere İÖO’nun
Konferans Salonunu yeniledi

G

üzelyalı Rotary Kulübü, Narlıdere İnönü İlköğretim Okulu’nun kötü
durumda olan Konferans Salonunun elektrik ve boya işlerini, yer döşemelerini, sandalyelerini yenileyerek salonu daha kullanabilir hale getirdi.
Konferans Salonunun perdeleri Dokuz Eylül Rotary Kulübü tarafından karşılandı.

28. Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışları tamamlandı

Ç

anakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen, “Boğazı Yüzerek Geçme Yarışı” başarıyla tamamlandı. Eceabat sahi-
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linden denize giren yüzücüler, 3.5 millik parkuru Çimenlik Kalesi iskelesinde
tamamladı. Yarışmanın birinciliğini Asilay Selçuk elde etti. Çanakkale Rotary
Kulübünce 30 Ağustos’ta düzenlenen ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle ertelenen 28’inci Çanakkale Boğazı’nı Yüzerek Geçme Yarışı, saat 10.00’da Eceabat
Sahili’nden start aldı. Toplam 382 yüzücü, 3.5 millik parkuru verilen 1.5 saatlik sürede geçmek için mücadele etti. Yarışlar nedeniyle Çanakkale Boğazı
çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi
ve balıkçı tekneleri yüzücülere refakat etti. Bazı yüzücülerin boğazdaki akıntı
nedeniyle varış noktasına ulaşmakta güçlük çektiği görüldü. Genel klasmanda, Avrupa yakasından Anadolu yakasına 43 dakika 22 saniyede ulaşan Asilay
Selçuk birinci, 43 dakika 55 saniyede ulaşan Buse Aygün ikinci ve 46 dakika
08 saniyede ulaşan Cem Köseoğlu üçüncü oldu. Yarışmaya katılan tüm sporculara madalya ve katılım belgesi verilirken, dereceye giren yüzücüler, çeşitli
hediyelerle ödüllendirildiler.

Demirtaş RK Toplum Birliğine
Eğitim Desteğinde Bulundu

D

emirtaş Rotary Kulübü
Keles’in Baraklı köyünde kurmuş olduğu Toplum Birliği’ne desteğini
sürdürüyor. Son olarak yapılan faaliyette, Demirtaş Rotary kulübü üyeleri 25
Eylül 2014 tarihinde Toplum Birliğinin
bulunduğu Keles’in Baraklı Köyünü ziyaret ederek bir adet projeksiyon makinası teslim ettiler.

de bulunan dostların vermiş oldukları özverili katkılar da Rotaract ruhunun
farkını yansıtması bakımından dikkat çekici oldu.
Proje, Osmanlı devrinde Osmanlı mimarisine uygun olarak
Ege Bölgesinde ve Balkan coğrafyasında yapılmış olan mimari
eserlerin genel olarak 1900’lü
yılların başında çekilmiş olan fotoğrafları ile bugünkü hallerini
yansıtan fakat belirlenen fotoğraf ile aynı açıdan, aynı pozu yakalar şekilde çekilmiş fotoğrafların bir araya getirilmesi ile oluşan bir çalışma.
Projenin
gerçekleşmesi,
Balkan coğrafyasında ve Ege Bölgesinde bulunan Rotaractörlerin
ve Rotaract kulüplerinin verdikleri destek sayesinde oldu. Proje
tüm hızıyla 2440. bölgede ve Balkanlarda Yunanistan’dan Karadağ’a, Bulgaristan’dan Bosna Hersek’e kadar
devam etmekte ve Rotaract kulüplerinin katkılarını beklemekte.

Didim Rotary Kulübü
hastaneye yardım için balık
tutma etkinliği düzenledi

B

alık avının her tutku,her sevda gibi dostlarla yaşandığında ayrı bir keyif olmasından yola çıkan
Didim Rotary kulübü, 28 Kasım Cuma
günü Didim - Akbük’ün en nezih teknesi ve kaptanı olan Cumhur kaptanın
teknesi ile balık avı etkinliği düzenledi
ve tutku ve ayrı bir heyecanı yaşadı. Yapılan etkinlik ile Didim Devlet Hastanesinde eksik olan “Yeni Doğan Bebek İşitme Testi Cihazı” alımına katkı sağlandı,
balık avına gönül vermiş 10 katılımcı ile “Amatör Olta Balıkçılığı Hobi Grubu”nun
ilk etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinliğin gelirinin tamamı Didim Rotary Kulübüne verildi.

Dokuz Eylül Rotaract projeleriyle dikkat çekiyor

D

okuz Eylül Rotaract Kulübü, uluslararası projelerinde belirlediği temel ilke olan sürekliliği ve farkındalık yaratabilecek projeleri gerçekleştirmek için çalışıyor. İlk olarak seçilen proje “Egeden Balkanlara Osmanlı
İzleri” adlı aktivite oldu. Kulübün bu projeye önem vermesinin sebebi, Türk kültürünün yansıtılmasında mimari ve estetiğin önemli bir rol oynadığını düşünmeleri oldu. Ayrıca yapılan uluslararası bu kültür projesinde, yabancı ülkeler36 - R O T A R Y D E R G İ S İ / K A S I M - A R A L I K 2 0 1 4

Bizim Ev’de Afet Eğitimi

B

alçova Rotaract Kulübü 22 Kasım da “Çocuklar Geleceğimizdir” derneğinde Afet Eylem Semineri gerçekleştirdi. Deprem öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, afet anı ve sonrasında yapılacaklarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sonrasında Rotary 2440. Bölge Federasyonunun başlatmış
olduğu Afet Barınak Paketinin tanıtımı gerçekleştirildi. Rotary Afet barınak
komitesi üyeleri Fevzi Tavus ve Erhan Gökdağ’ın gerçekleştirmiş oldukları eğitimin sonunda katılan anne ve çocuklara dernek tarafından düdük dağıtıldı.

Karşıyaka Rotaract’ın 3 kapı etkinliği

K

arşıyaka Rotaract Kulübü 9 Kasım tarihinde “Dinler Haftası” sebebiyle geleneksel “3 Kapı” etkinliğini düzenledi. Bu sene üçüncüsü yapılan
etkinlikte İzmir’de bulunan 3 dinin ibadethaneleri camiler, sinagoglar ve kiliseler gezildi.
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Mersin Lamos RK Kütüphane Projesi gerçekleşti
Rehber eşliğinde yapılan etkinlikte hem üç dinin gelenekleri öğrenildi
hem de İzmir’in sokakları arasında gizli kalmış tarihi keşfedildi.

M

ersin Lamos Rotary Kulübü’nün geleneksel hale getirmiş olduğu
“Kitap Kurdu Çocuklar Projesi” kapsamında, 2014-2015 döneminde Proje okulu olarak Mersin Yenişehir Kocatepe İlkokulunu belirledi.
Mevcut bir kütüphanesi olmayan Mersin Yenişehir Kocatepe İlkokulu Kütüphanesi yenilerek çocuklara hediye edilmesi proje olarak hayata geçirildi.
Bu proje kapsamında etkinlikler düzenlendi ve 4 Aralık tarihinde 2430. Bölge
Federasyonu Dönem Guvernörü Korhan Atilla ve eşi Aylin Hanımın katılımları
ile açılışı yapıldı.

Güzelyalı Rotaract’ın konser faaliyeti

G

üzelyalı Rotaract Kulübü ve İtalyan Peschiera e Del Garda Veronese
Rotaract Kulüpleri Rotary’nin evrensel barış anlayışı çerçevesinde
“Sanattan Sanata” projesi kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 01 Kasım 2014 Cumartesi günü saat: 20.00’da Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi Küçük Salonda iki ülkeye ait sanatçıları konuk etti. Konserde
İtalyan Ksilofon sanatçısı Alessio Fraccaroli, Piyanist Selen Balıkçı ve Çağrı
Arsel, İtalyan Tenor Livio Angelisanti ve Şef Süreyya Okşam Alparslan yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi Çok Sesli Korosu sahne aldı. İki ülkeye ait sevilen
eserler İtalyanca ve Türkçe olarak seslendirildi.

Söke RK Tuzburgazı Toplum Birliği çocuklarını
sevindirdi

S

öke Rotary Kulübü, Rotary’nin önem verdiği konulardan biri olan Toplum Birlikleri konusunda aktivitelerini sürdürüyor. Kulübün kurmuş
olduğu Tuzburgazı Köyü Toplum Birliğini ziyaret eden Söke Rotary Kulübü üyeleri 31 çocuğa bayramlık giysi ve kışlık montlar hediye ettiler.

2430. Bölge Federasyonu 1. Grup Rotary Kulüpleri Meslek
Hizmetleri Ödül Töreni

M

ersin, Tarsus, Mersin Toros, Mersin Akdeniz, Mersin Kızkalesi ve
Mersin Lamos Rotary Kulüpleri tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen Meslek Hizmetleri Ödül Töreni 10 Ekim 2014 tarihinde Yenişehir Kültür
Merkezi’nde yapıldı. Törene Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Milletvekili
İsa Gök, Üniversite Rektörü, Baro Başkanı, İlçe Belediye Başkanları, İl Emniyet
Müdürü, Oda Ve Dernek Başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanısıra çok sayıda davetli gurubu ve basının değerli temsilcileri katıldı. Tören
öncesi Klasik Oda Müziği eşliğinde davetlilere kokteyl verildi. 1. Grup Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Serdar Helvacı’nın açış konuşmasının ardından “Rotary Nedir?” konulu tanıtım filmi gösterildi. Daha sonra kulüplerin
kuruluş sıralamasına göre adaylara plaketleri sunuldu ve teşekkür konuşmaları yapıldı. Mersin Rotary Kulübü Meslek Hizmetleri Ödülü : TV-Fotoğraf sanatçısı Tahir Özgür’e; Tarsus Rotary Kulübü Meslek Hizmetleri Ödülü : Mimar
İpek Durukan’a; Mersin Toros Rotary Kulübü Meslek Hizmetleri Ödülü : Noter
Orhan Turan’a; Mersin Akdeniz Rotary Kulübü Meslek Hizmetleri Ödülü : Eczacı Faik Burakgazi’ye; Mersin Kızkalesi Rotary Kulübü Meslek Hizmetleri Ödülü:
Turizmci Emrullah Akçakaya’ya; Mersin Lamos Rotary Kulübü Meslek Hizmetleri Ödülü : Gazeteci-Yazar Yavuz Donat’a verildi.
350’yi aşkın davetli gurubunun katıldığı ve medyada geniş yer bulan 1.
Grup Rotary Kulüpleri Meslek Hizmetleri Ödül Töreni Rotary’nin tanıtımına da
büyük katkıda bulundu.
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

KASIM 1980
Afrika, Asya, Avustralya
ve Amerika’da istikrarlı bir
şekilde büyüyen çölleşme 1980
Kasım sayısının odak konusu
idi. Erik Eckholm tarafından
kaleme alınan “Büyüyen
Çöllerimiz” adlı kapak
yazısı, çölleşme konusunu
ve bir bölgenin tarım ve
insan hayatını sürdürmesini
nasıl etkileyeceğini gündeme
getiriyordu. Fotoğraf sanatçısı
Peter Fronk, Kaliforniya
Eyaletinin Death Valley (Ölü
Vadi) sine giderek kapak için
kullanılan resmi çekmişti.

Örsçelik Balkan Vakıf
Mütevellisi olarak görev
yapacak
Daha önce 2006 -08 döneminde
Uluslararası Rotary Yönetim
Kurulunda Direktör olarak görev alan
ilk Türk Rotaryen Örsçelik Balkan,
1 Temmuz 2015’ten itibaren dört yıl
süre ile Rotary Vakfı mütevellisi olarak
atandı.
UR Yönetim Kurulu, Ekim sonunda
yaptığı toplantıda Örsçelik Balkan’la
beraber, Ron D. Burton, Mario
César de Camargo ve Thomas M.
Thorfinnson’u da dört yıl süreyle
mütevelli olarak atadı.
1973 yılında İstanbul Karaköy
Rotary kulübüne katılan Örsçelik
Balkan, 1986-87 döneminde guvernör
olduktan sonra Rotary’de çeşitli
görevler aldı. 1999 depreminde Rotary
yardımlarının liderliğini yapan, savaş
sırasında Bosne Hersek’te Rotary
hizmetini başlatan ve Irak’lı çıcukların
kalp ameliyatı projesinin girişimini
yapan Balkan, Uluslararası Rotary’de
YK İcra Komitesi başkanlığından, zon
enstitüleri organizatörlüğüne, barış
konferansları başkanlığından bölgesel
çocuk felci koordinatörlüğüne kadar
sayılması zor sayıda görevde bulundu.
Rotary Dergisi olarak Balkan’ı tebrik
ediyor ve başarılı geçeceğine emin

ARALIK 1956

1956 Aralık sayısının
kapağında, İsviçre’nin
Başkenti Bern’in e onun
ortasından geçen Aare
nehrinin kışın karlı bir
gününde çekilmiş olan
resmi yer aldı. Bern şehri
12. yüzyılın başlarında
kurulmuş ve bugüne kadar
en iyi korunmuş ortaçağ
yerleşimlerinden biri olarak
kabul ediliyor. Şehrin
kurucusu, ilk rastladığı
hayvanın adını şehre
vereceğini söylemiş ve bir
ayı “Bären” ile karşılaşmış.
Uluslararası Rotary’nin 1957
Konvansiyonu, Bern’den
trenle bir saat uzaklıktaki Luzern şehrinde yapılmıştı.

olduğumuz yeni görevinde bol şans
diliyoruz.
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Rotary takviminde değişiklik

U

luslararası Rotary Yönetim Kurulu Ekim sonunda yaptığı toplantıda Rotary takviminde “odak alan” olarak
belirlenen aylar ve temalar ile ilgili değişiklik yaptı. Buna göre aylara göre odak temaları Eylül ayı “Temel Eğitim
ve Okuma yazma”; Ekim ayı “Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma”; Aralık ayı ”Hastalık önleme ve Tedavi”; Ocak ayı “Mesleki
Hizmet”; Şubat ayı “Barış ve İhtilafların Önlenmesi/Çözümü”;
Mart Ayı “Su ve sanitasyon”; Nisan ayı “Anne ve Çocuk Sağlığı”;
Mayıs ayı “Gençlik Hizmetleri” olarak belirlendi.
Yönetim Kurulu ayrıca Mandarin Çince’sinin Rotary’nin tercüme yaptığı resmi diller arasına alınmasına karar verdi. 15 komite raporunu değerlendiren ve 82 karar alan Kurul, 1 Temmuz
2015’ten geçerli olmak üzere kişi başı aidat artışını da 1 dolardan
1,50 dolara yükseltti. 2013-14 denetlenmiş mali rapor da kabul
edildi.

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

Türkiye’de Rotary*

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

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

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

Çocuk felci kahramanlarını onurlandırmak

1998

yılında Sudan’ın Nuba dağlarında aşılama çalışmalarına katılan bir gönüllü, üzerine bastığı bir mayının patlaması sonucu ayağını kaybetmişti. Bu gönüllünün iyileşmesine yardım edecek herhangi bir resmi sistem
mevcut değildi. O zaman Uluslararası Rotary PlioPlus Komitesi
Başkanı olan Willaim Sergeant, Rotaryenler ve arkadaşlarından
topladığı 2,000$ ile tıbbi masraflar ve rehabilitasyon için gerekli
parayı temin etmişti.
Olaydan iki yıl sonra, Rotary, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Vakfı tarafından yönetilen “Çocuk Felcinden Arındırma Kahramanları Fonu”nu oluşturdu. Daha sonra,
bu fonun adı, CDC’nin çalışanı olan ve Çocuk Felcini yoketme
çalışmalarında önemli bir savunucu olarak faaliyette bulunmuş
ve Bob Keagan anısına değiştirilerek “Bob Keagan Çocuk Felcinden Arındırma Kahramanları Fonu” oldu.
Fon, çocuk felci aktiviteleri sırasında yaralanan gönüllüler
ve ölenlerin ailelerine yardımları fonluyor. Bugüne kadar, yılan
sokmalarından otomobil kazalarına kadar çeşitli şekilde kaza
geçirmiş ve etkilenmil olan insanlara bu fon sayesinde yardım
eli uzatıldı.
Kazanın olduğu ülkedeki partner ajans kazaya uğramış herhangi bir kişiyi belirlediği zaman, yaralanma durumunda 500$,
ölüm halinde ise 1,000$ yardım yapılıyor. (Bazı bölgelerde
1,000$’ın bir ailenin yıllık gelirine eşit olduğunu hatırlatalım.)
CDC analistlerinden Marques Adams, bu katkının, ailenin ekmek kazanan ferdinin kaybı sonrası, yeni gelir imkanları yartılıncaya kadar destek sağladığını belirtiyor.
Bugüne kadar çocuk felci ile ilgili olarak tüm dünyada 10
milyondan fazla gönüllü, bir çok kez de hayatlarını tehlikeye atarak yardımcı olmaya çalıştılar. Endemik konumunu koruyan üç
ülkedeki karmaşa ve zorlukların devam ettiği bugünkü ortamda, bu gönüllülerin çalışma şartları da gittikçe zorlaşıyor. “Çocuk
Felcine Son” çalışmalarına yardım etmek için www.endpolionow.
org sitesini kullanabilirsiniz.
K A S I M - A R A L I K 2 0 1 4 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 39

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

