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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Dergimizin bu sayısının kapağın-
da yer alan resimde Ispartakule 
Rotary Kulübünün 24 Ekim "Çocuk 

Felci'ne Son" kutlamaları kapsamında yap-
tığı ilginç uygulama yer alıyor. Boğaz köp-
rüsünün üzerine lazer ile yazdırılan bu yazı 
belki kısa bir süre göründü ama yöntemin 
ilginçliği kapak resmi olarak kullanmamızla 
sonuçlandı.  

Rotary'nin ilk yarı yılını tamamlamak 
üzereyiz. Kulüplerimiz yaptıkları projelerle 
hizmetlerini topluma taşıyorlar ve daha iyi 
bir dünya yaratma çalışmalarını sürdürüyor-
lar. Uluslararası Rotary bu dönem Başkan 
Maloney'nin kararı doğrultusunda beş barış 
konferansı düenleyecek ve bunların sonuncu-
su da Hawaii Konvansiyonu öncesi Birleşmiş 
Milletler'in 75. yılı kutlaması ile beraber yapı-
lacak. Bu nedenle bu yıl konvansiyona giden-
ler BM ile Rotary'nin organik birlikteliğinin bir 
anlamda yansımasına şahitlik edecek. 

Dergimizin sayfalarında UNICEF'in başın-
da bulunan Henrietta Fore ile The Rotarian 
tarafından yapılan söyleşi yer alıyor. UNICEF 
"Generation Unlimited - Sınırsız Nesil" adı 
altında bir proje başlatıyor ve bu projesi-
nin olgunlaşması için Rotaryenlerin görüş ve 
fikirlerine ihtiyacı olduğunu açıkca deklare 
ediyor. Henrietta Fore projeyi  şöyle açıklıyor: 

"Hedefimiz belli. 2030 yılına kadar 
her gencin okulda olmasını, öğrenmesi-
ni, eğitilmesini ve yaşına uygun bir işte 
çalışabilmesini istiyoruz." Bu hedefe ulaş-
mak için UNICEF, özel sektör, hükümetler, kâr 
amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ve 
akademik çevreler arasında fikir alışverişinde 
bulunarak işlerlik kazanabilecek fikirler için 
fon yaratmaya çalışacak.

Türk Rotary'sinin "Afet Kapıda" komite-
sinin çalışmaları sonucu oluşan Afet Barınak 
Paketi ile ilgili bilgi de sayfalarımızda yer 
alıyor. Son yapılan Ulusal Danışma Kurulu 
toplantısında bu projenin tüm bölgelerin 
projesi olma konusunun gündem maddesi 
olduğuna dikkat edersek, acil durumlarda 
kullanılacak bu kaynağın afetzedeler için çok 
faydalı olacağına inanıyoruz.

Dubrovnik'de yapılan 21. Zon Enstitüsü 
de dergimizde yer alan konulardan biri. UR 
gelecek dönem başkanı Holger Knaack'ın 
da katıldığı bu toplantıda en çok katılım 
Türkiye'den old. 

Bölgelerimizin BES, Asamble ve 
Konferans takvimleri belli oldu. Dergide bu 
konudaki bilgilere her sene olduğu gibi bu 
yıl da yer verdik.  Beraberce yüksek bir katılım 
sağlayarak bu organizasyonların etkinliğini 
arttırmaya çalışalım. 

Yeni yılda başarılı günlere...

SAYFA 6 - 7
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Ekim - Kasım 
mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Gary C.K.Huang'ın mesajları

SAYFA 10 - 11
DÜNYA ÇEVRESİNDE 
ROTARY PROJELERİ 
Dünyada Rotary Kulüpleri 
neler yapıyor?

SAYFA 12 - 13
HENRIETTE FORE 
UNICEF direktörü ile söyleşi

SAYFA 14 - 15
AFET BARINAK PAKETİ
Acil durumlarda kullanılmak 
üzere hazırlanmış çadır ve 
ihtiyaçlar paketi

SAYFA 16 - 17
DUBROVNİK ZON 
ENSTİTÜSÜ 
21 Zon Enstitüsü yapıldı

9-   Kulübünüzü nasıl çekici 
yapabilirsiniz

18- Yeni Kulüp yöntemleri 
20 - Rotary Vakfının son beş 

yılı
22- Bir Rotaryenin seyahat 

defteri - DB Suat Şimşek
27 - Rotary'den Çocuk Felcine 

Son için 50 milyon dolar
28 - Bölgelerimizin BES, 

Asamble ve Konferansları
29- Ulusal Danışma Kurulu 
30- Kulüp Haberleri
39- UR'den Haberler

“(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.”

KAPAK RESMİ: Ispartakule Rotary Kulübü'nün gönderdiği Dünya Çocuk Felci günü ile ilgili bir çalışma

Rotary Global
Media Network
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Birleşmiş Milletler'de Rotary Günü
Her yıl Kasım ayında Birleşmiş Milletlerde kutladığımız "Rotary Günü", iki organizasyonun arasındaki tarihi ilişkiyi ha-

tırlatması bakımından önemlidir. Bu yılki kutlamamız alışılmıştan daha önemlidir zira 2020 yılının Haziran ayında  Birleşmiş 
Milletler Anlaşmasının imzalanışının 75 yılında bu kutlamayı yapacağız.  

Bu yıldönümünü neden kutladığımızı sorabilirsiniz. Bu Rotary için çok uy-
gundur zira 1945 yılında Birleşmiş Milletlerin kurulmasına yol açan San Fran-
sisco konferansında Rotary kritik liderlik rolü üstlenmiştir. II. Dünya Savaşı sü-
resince, Rotary yaptığı yayınlarla dünya barışının korunması için böyle bir orga-
nizasyona ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır.

Rotary sadece BM'nin oluşumuna etki konusunda yardımcı olmamış, onun 
ideallerini de iletme görevini "The Rotarian" dergisi ile üstlenmiştir. "From 
Here On!" başlığı altında yayınlanan makaleler dizisinde üyelerini BM'nin ya-
ratılması planları konusunda eğitmiştir. BM'nin anayasasını yazma zamanı gel-
diğinde, ABD tarafından San Fransisco Konferansında delegelerine danışmanlık 
yapmak üzere  davet ettiği 42 organizasyondan biri Rotary olmuştur.

Her organizasyonun üç temsilci için sandalyesi bulunmaktaydı. Rotary'nin 11 
temsilcisi rotasyon ile toplantılara katıldılar. Rotary'yi temsil edenler arasında 
genel sekreter, UR Başkanı ve geçmiş dönem başkanları ve The Rotarian dergisi-
nin editörü yer almaktaydı. Bunların yanı sıra Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa 
ve Kuzey ile Güney Amerika'dan bir çok Rotaryen ülkelerinin temsilcisi veya da-
nışmanı olarak görev üstleniler. 

Birleşmiş Milletler ile kutlanması ve takdir edilmesi gereken derin ve kalıcı 
bir ilişkimiz  bulunmaktadır. Bu ilişkiyi hatırlamak amacıyla Haziran ayına ka-
dar Rotary beş özel toplantıya ev sahipliği yapacaktır: 9 Ekim'de New York'ta Bir-
leşmiş Milletlerde; dönem içinde Santiago Şili'de, Paris'te ve Roma'da başkanlık konferansları sonrası olayı taçlandıracak top-
lantımız Konvansiyon öncesi Honolulu'da yapılacak.

Bu yıl BM'ye odaklanmamız sadece geçmişi anmak için değil, geleceğimizin yolunu da aydınlatması içindir. Organizasyonu-
muzun odak alanları için yaptığımız çalışmalar ile BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" arasında bir çok paralellik 
bulunmaktadır. Her ne kadar bu hedefler hırslı olsa da, esin kaynağı olup yönlendirme yapmakta ve bir çok açıdan dünyada ka-
lıcı ve pozitif değişim yarattığını kanıtlamış olan Rotary'nin hedefleri ile benzeşmektedir. Şayet Rotary'nin çok iyi bildiği uzun 
vadeli taahhüt ve ısrar ile ele alındığı takdirde, hedeflere ulaşılabilir.  Tek başımıza herkes için temiz su sağlayamayız, açlığı or-
tadan kaldıramaz, çocuk felcine son veremeyiz. Ama Birleşmiş Milletler gibi organizasyonlarla ortaklık kurarak tabi ki bunları 
yapabiliriz. 

Lütfen BM için organize ettiğimiz beş aktiviteden birine katılmayı planlayın. Yıl içinde bu özel aktivitelerin haberlerini siz-
lerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanıu 

ROTARY
DÜNYAYI
BİRLEŞTİRİR

UR Başkanı Mark Daniel Maloney, New 
York'daki Birleşmiş Milletler binasının önünde
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Hawai'de, Rotary tarihinde aileye dönük  en büyük konvansiyonu gerçekleştireceğiz
Uluslararası Rotary Konvansiyonuna katılmak kadar ilginç bir tecrübe yoktur. 6-10 Haziran tarihlerinde Honolulu'da alo-

ha ve Rotary'yi, gerçek Rotaryenlerle beraber keşfedin. Konvansiyonlar, tüm Rotary ailesinin kutlamak, işbirliği oluşturmak 
ve bağlantı kurmak için mükemmel bir ortamdır. Hawaii'yi ziyaret eden iki tip insan vardır: adaları hiç ziyaret etmemiş olup 
ilk kez benzersiz ve harika tecrübeler yaşamak isteyenler ve daha önce bu adadaki yaşa-
dıklarını hafızasına kazımış olup yeni anılar yaratmak isteyenler.  

Yakın zaman sonra aloha'nın anlamının sadece bir selam vermek olmadığını keşfe-
deceğiniz gibi, konvansiyonunu da bunu paylaşmanın en iyi yer olduğunu anlayacaksı-
nız. Nasıl ki Rotary, Rotaryenler için bir yaşam tarzıdır, aloha da Hawaililer için uyum 
içinde yaşam, sabırlı olmak, herkese saygı göstermek ve neşeli anları aile ile paylaşmak 
ya da "ohana" yı içeren bir yaşam tarzıdır. 

Ağırlama komitelerimiz siz ve aileniz için harika programlar hazırladılar. Hawaii 
kültürü ve öğlen yemeğini içeren, Diamond Head, Waikiki ve Kahala Altın sahilinin eş-
siz görünümünü izleyebileceğiniz iki saatlik  tekne gezisi bunlardan biri. Teknede uku-
lele çalmayı öğrenebilir, hula dansına katılabilir ve kendi Hawaii çiçek halkanızı oluştu-
rabilirsiniz. 

Küçük arka bahçe pikniklerinden, çok geniş aile yemeklerine kadar adanın misafir-
perverliğini gösteren organizasyonlara katılma fırsatı bulacaksınız. İki eski balık yuva-
sını da içeren harika hizmet projeleri de görülmeye değer. Diamond Head kraterinin göl-
gesinde gün doğuşunda Ala Moana Plaj Parkının 3 mil uzunluğundaki bölümünde "Ba-
rış İçin Yürüyüş"e katılabileceksiniz. 

Konvansiyon salonlarının içinde ve dışında, Rotary tarihinin en aile dostu konvansi-
yonunu organize edeceğiz. "Dostluk Evi"nde aileye odaklı aktiviteler ve aile merkezli açılış seremonisi de bu kapsamda orga-
nize edildi. Tabi ki açılış oturumu geleneksel bayrak seremonisini de içerecek.

2020 konvansiyonumuz aynı zamanda Rotary'nin Birleşmiş Milletler ile olan tarihi bağlantısını da kutlama zamanı ola-
cak. Kasım ayı mesajımda belirttiğim gibi 2020 Haziran'ı Birleşmiş Milletler Anlaşmasının imzalanmasının 75. yılı. Konvan-
siyon başlangıcından bir önceki gün, Rotary ve Birleşmiş Milletler "çevrenin sürdürülebilirliği" konusuna odaklanan 2019-
20'nin beşinci ortak organizasyonunu gerçekleştirecek. 

Bunun yanı sıra, Rotary tarihinin en büyük konvansiyonunu planlıyoruz. Bununla ilgili detayları önümüzdeki aylarda si-
zinle paylaşacağım. Ama şimdi internete girip "riconvention.org" sitesine gidin ve Honolulu Hawai 2020 logosunun altındaki 
REGISTER düğmesini tıklayın.Erken kayıt öndirimleri 15 Aralık'da sona erecek. Geç kalmamanızı tavsiye ederim. 

Rotary dünyayı birleştirmeyi en iyi şekilde konvansiyonda gerçekleştirebilir. Ailenizi getirip, bizim ailemizle tanıştırın. 
Honolulu'da görüşmek üzere!

 

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanı

Nasıl ki Rotary, 
Rotaryenler için bir 

yaşam tarzıdır, aloha da 
Hawaililer için bir yaşam 

tarzıdır. 



1Nova Scotia'daki kulübü-
nüz Halifax Harborside, 
üç yılda üye sayısını 

22'den 60'a çıkardı. Bu nasıl 
oldu?   

Farklı sorular sorma ihtiyacımız olduğunu 
farketmemizle başladı. Her zaman "Nasıl daha 
fazla üye alırız?" diyorduk. Herkes birilerini da-
vet ediyor, ya da bir aktiviteye ev sahipliği ya-
pıyorduk. Ancak üyelik meydan okumaları bir 
semptomdur. Aynaya bakıp kulübümüzü nasıl 
daha çekici ve dayanılmaz yapabiliriz demeye ih-
tiyacımız vardı.

Sonuçta potansiyel bir üyenin bizimle olabi-
lecek etkileşimine baktık. Kendimize şunu sor-
duk: Toplantımıza ilk defa katılan birisi, ne gö-
rürdü? Toplantı odası nasıl görünüyor? Bizi bul-
maları yeterince kolay mı?  Oturma düzeni uygun 
mu? Ne yiyoruz?  Buradan hizmet avenülerimize 
geçtik. Projelerimiz nelerdir? Hepsi eskiden beri 
devam eden projeler mi? Geniş kapsamlı bir ke-
sim için ilginç mi? Sıra fon yaratmaya gelmişti. 
Bunu nasıl yapıyorduk? Her zaman aynı kişilere 
bilet satmaya çalışan deliler gibi miydik? Bu bi-
letleri alanlar olaya katılıyorlar mıydı? Son ola-
rak da kulübümüz, bir cuma sabahı erkenden 
kalkıp toplantısını kaçırmak istemediğiniz için 
gideceğimiz bir yer mi? sorusunu sorduk.

  

2Attığınız adımları 
spesifik olarak belirtir 
misiniz?

Louisa Horn
7820. Bölge Guvernörü

Kulübünüzü nasıl 
çekici yapabilirsiniz

Kulüp içinde bazı çalışma atölyeleri yaptık 
ve son bir kaç yıldır kulüpten ayrılanlar ile, bir 
kez gelip bir daha gelmeyenlerle, ya da katılma-
yı düşünüp vazgeçenlerle kapsamlı mülâkatlar 
gerçekleştirdik. Sıklıkla yanımızdaki insanlara 
odaklanıyoruz. Anlamamız gereken, bizimle be-
raber olmamayı tercih edenlerin ne düşündük-
leri. Rotary Üyelik Memnuniyet Anketi ile baş-
ladık, bizim aktivitelerimize daha uygun olması 
için bazı soruları daha spesifik duruma getir-
dik ve başka konular ile ilgili sorular da ekledik. 
Terkedenlerle yaptığımız görüşmelerde, yüksek 
maliyet, kulüp kültürü (fazla resmi), yemek (pek 
iyi değil), aktivitelere angaje olmak ve diğer kül-
türlere karşı kabul etme, farklılık ve saygınlık ek-
sikliği ortaya çıktı. Önce ağacın alt dallarındaki 
meyveleri topladık. Tabi ki herşey her zaman 
istediğimiz gibi olmadı ama bir gayret göste-
rip farklı insanların katılmaya başladıklarını 
görmek büyük bir mükâfat. Karşınızdakini 
katılmaya ikna etmeye çalışıyorsanız, bilin ki 
yalnış ağaca sesleniyorsunuz. 

3 Daha spesifik olarak 
açıklayabilir misiniz?

Cezaları kaldırdık. Bazı özel sebep-
lerinden  dolayı her toplantıya beş dakika geç 
gelenlere toleranslı davrandık. Büyük bir kah-
valtı  bedeli ödemek istemeyen ve sadece kahve 
içmekle yetinecek üyelerimiz için toplantı yaptı-
ğımız yer ile konuşup bazı düzenlemeler yaptık. 
Önemli miktarda para getirmeyen fon yaratma 

aktivitelerini bir kenara itt ik. Onur yürüyüşüne 
katıldık. Bütün bunlar bir değişimin başlangıcı 
olarak canlı, büyüyen ve farklılık içeren bir kulüp 
olmamızı sağladı.

Topladığımız veriler değişime destek için 
önemli rol oynadı. Örneğin, bir noktada büyük 
çoğunluğun kulüp törenlerinin önemli bir kıs-
mından hoşlanmadığı görüldü. Bizim durumu-
muzda örneğin dua etmek vardı. Belki kimse 
bunu önemsemez diye düşünebilirsiniz ama ku-
lüpten ayrılmış olan 10 kişiden 7'si bu konuyu 
gündeme getirdi. 

4Halen üzerinde çalış-
makta olduğunuz başka 
konular var mı?

İçselleştirme konusu ile ilgili hep çalışaca-
ğız. Bu süregelen bir konu. Ayrıca insanları an-
gaje ederken yaratıcı olmanın yanı sıra, çeşitli 
arzulara hitap edebilecek bir aktiviteler yelpa-
zemizin olmasına da gayret etmekteyiz. Toplum 
ihtiyaçları açısından ve bizi çekici bulan insanla-
rın ihtiyaçlarına bakarsak bu hareket halinde bir 
hedef görünümünde.  Bizim sorumluluğumuz da   
bu ihtiyaçlara cevap vermek ve insanların tutku-
larını yaşamalarına imkan yaratmak olacaktır.                                

—DIANA SCHOBERG

4
SORU
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Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Tayvan'da UR Vakfı için bu yılın ilk fon toplama ça-
lışmasını gerçekleştirdik ve büyük bir başarı elde 
ettik. Ağustos ayında AKS Üyeler Derneği, Taipe-

i'de bir organizasyon düzenledi. Hindistan'ın 3190'ıncı böl-
gesinden Bangalore Orchards Rotary Kulübü üyesi Ravis-
hankar Dakoju konuşmacı idi. Zaman ve para katkısı yap-
masının nedenlerini anlattı ve neden bir organ bağışçısı ol-
duğunu söyledi. Cömertliği adeta bir efsane olan ve dünyaya 
yardım etmek isteyen birisi olarak yaptığı konuşma herkesi 
etkiledi.

Fon yaratma kampanyası sonucu 5.5 milyon dolar sağ-
landı. Taiwan'ın cömert bağışçıları arasından 500.000 - 
999.000$ arası katkı yapan 11 kişi Chair Circle seviyesinde 
ve 250.000 - 499.999$ arası katkıda bulunan 14 kişi de Trus-
tee Circle seviyesinde Arch C. Klumph Society'ye üye oldu-
lar. Hepsine teşekkür ediyorum.

Böyle büyük organizasyonlarda, hep beraber yapabilece-
ğimiz iyilikleri Rotary'nin bize sağladığını hatırlarım. Hiz-
metimiz bizleri dünyanın bir çok yerinde enteresan insan-
larla temas kurmamızı sağlıyor. Karşılaştığımızda her türlü 
ama en başta esin yaratan projeler duyuyoruz. Ve hiç bir za-
man da birbirimizden öğrenmeyi durdurmuyoruz.

Bu bizim çocuklarımız için iyi bir ders oluyor. Onlarla 
dostluğun ve insanlarla ilişki kurmanın önemini paylaşıyo-
ruz. Ayrıca onlara hayatta nelerin önemli olduğunu gösteri-
yoruz: ilişki kurmak, ihtiyacı olanların yaşamlarını iyileş-
tirmek ve başkaları için elimizden gelen her şeyi yapmak. 
Rotary bir ailenin alabileceği en iyi eğitimdir.

UR Başkanı Mark Daniel Maloney'nin Rotary ailesini 
genişletme önceliği nedeniyle heyecanlıyım. Aile bireyleri-
mizi Rotary faaliyetlerine katmalı ve onları bu organizasyo-
nun bir parçası olmaya teşvik etmeliyiz. Rotary Vakfı ara-
cılığı ile de aile bağlarını bir mirasa döndürebiliriz. İnsan 
Rotary için hiç bir zaman çok genç ya da çok yaşlı değildir. 

Dolayısıyla, Rotary için ellerimizi karşılıklı vurup aile-
mizi Rotary'ye katalım. Sevdiğiniz insanlarla paylaşabile-
ceğiniz en güzel hediye bu olacaktır.

Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Yılın sonuna yaklaştık ve sizlerin hediye vermeyi dü-
şündüğünüzü ve son dakika katkısı yapmayı planladı-
ğınızı biliyorum. Takdir ve sevginizi göstermenin en 

iyi yolunun ne olduğunu merak ettiğinizi tahmin ediyorum.
Cevap çok basit. Rotary Vakfına katkıda bulunun. Benim sö-

zümü dikkate almayın: Bağımsız yapılan bir analizde, Rotary 
Vakfı dünyadaki yardım kuruluşları arasında 12 yıl üst üste 1 
numara seçildi. Yardım kuruluşlarının değerlendirmesini ya-
pan Charity Navigator, Rotary Vakfını dört yıldızla ödüllendir-
di. Charity Navigator'un Ağustos ayı ratinglerinde de Rotary 
Vakfı gerek güçlü mâli yapı, gerek muhasebe ve şeffaflık konu-
sundaki duyarlılığı ile ilgili en yüksek olan 100 puanı aldı.

Vakfa yazılan mektupta, Charity Navigator, denetledikleri 
yardım kuruluşları arasında sadece %1'inin 12 yıl süre ile 4 yıl-
dız aldığını belirtirken, Rotary Vakfının ABD'deki diğer yardım 
kuruluşlarından daha iyi performans gösterdiğine işaret etti. 
Charity Navigator'un bu istisnai tanımı Vakfı benzerlerinden 
ayırırken, topluma da güvenilir olduğunu gösteriyor.

Bu takdir geçmiş yıllarda kazanılanların üzerine gerçekleş-
ti. Vakıf, dünyanın en önemli sorunlarına değinmek için kurul-
muş olan "One Billion Act of  Peace" kampanyasında dünya 
çapında en iyi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar arasında "Hero 
Award" ile taltif edildi. "Fon Yaratma Profesyonelleri Der-
neği" tarafından da Rotary Vakfı uzun süreli başarıları nede-
niyle "Dünyanın En Seçkin Vakfı" olarak tanımlandı.

Dünyanın en büyük hayırsever organizasyonlarından birine
 ait olduğumuzu söylemek tabi ki kolay. Ama gerçek şu ki Ro-

tary Vakfı bunların en iyisi. Bu nedenle yıl sona ererken dünya-
daki en anlamlı hediyeyi gerçekleştirin. Ellerimizi havada ça-
kıştırıp Rotary Vakfına desteğimizi gösterelim.

Hepinize iyi noeller ve mutlu yıllar dilerim.

Yıl sonu hediyenizi Rotary 
VakfI'na bağışla gerçekleştirin

Ailemizi de 
Rotary'ye 
katalım

VAKIF BAŞKANININ MESAJI

Gary C.K. Huang
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı



1Nova Scotia'daki kulübü-
nüz Halifax Harborside, 
üç yılda üye sayısını 

22'den 60'a çıkardı. Bu nasıl 
oldu?   

Farklı sorular sorma ihtiyacımız olduğunu 
farketmemizle başladı. Her zaman "Nasıl daha 
fazla üye alırız?" diyorduk. Herkes birilerini da-
vet ediyor, ya da bir aktiviteye ev sahipliği ya-
pıyorduk. Ancak üyelik meydan okumaları bir 
semptomdur. Aynaya bakıp kulübümüzü nasıl 
daha çekici ve dayanılmaz yapabiliriz demeye ih-
tiyacımız vardı.

Sonuçta potansiyel bir üyenin bizimle olabi-
lecek etkileşimine baktık. Kendimize şunu sor-
duk: Toplantımıza ilk defa katılan birisi, ne gö-
rürdü? Toplantı odası nasıl görünüyor? Bizi bul-
maları yeterince kolay mı?  Oturma düzeni uygun 
mu? Ne yiyoruz?  Buradan hizmet avenülerimize 
geçtik. Projelerimiz nelerdir? Hepsi eskiden beri 
devam eden projeler mi? Geniş kapsamlı bir ke-
sim için ilginç mi? Sıra fon yaratmaya gelmişti. 
Bunu nasıl yapıyorduk? Her zaman aynı kişilere 
bilet satmaya çalışan deliler gibi miydik? Bu bi-
letleri alanlar olaya katılıyorlar mıydı? Son ola-
rak da kulübümüz, bir cuma sabahı erkenden 
kalkıp toplantısını kaçırmak istemediğiniz için 
gideceğimiz bir yer mi? sorusunu sorduk.

  

2Attığınız adımları 
spesifik olarak belirtir 
misiniz?

Louisa Horn
7820. Bölge Guvernörü

Kulübünüzü nasıl 
çekici yapabilirsiniz

Kulüp içinde bazı çalışma atölyeleri yaptık 
ve son bir kaç yıldır kulüpten ayrılanlar ile, bir 
kez gelip bir daha gelmeyenlerle, ya da katılma-
yı düşünüp vazgeçenlerle kapsamlı mülâkatlar 
gerçekleştirdik. Sıklıkla yanımızdaki insanlara 
odaklanıyoruz. Anlamamız gereken, bizimle be-
raber olmamayı tercih edenlerin ne düşündük-
leri. Rotary Üyelik Memnuniyet Anketi ile baş-
ladık, bizim aktivitelerimize daha uygun olması 
için bazı soruları daha spesifik duruma getir-
dik ve başka konular ile ilgili sorular da ekledik. 
Terkedenlerle yaptığımız görüşmelerde, yüksek 
maliyet, kulüp kültürü (fazla resmi), yemek (pek 
iyi değil), aktivitelere angaje olmak ve diğer kül-
türlere karşı kabul etme, farklılık ve saygınlık ek-
sikliği ortaya çıktı. Önce ağacın alt dallarındaki 
meyveleri topladık. Tabi ki herşey her zaman 
istediğimiz gibi olmadı ama bir gayret göste-
rip farklı insanların katılmaya başladıklarını 
görmek büyük bir mükâfat. Karşınızdakini 
katılmaya ikna etmeye çalışıyorsanız, bilin ki 
yalnış ağaca sesleniyorsunuz. 

3 Daha spesifik olarak 
açıklayabilir misiniz?

Cezaları kaldırdık. Bazı özel sebep-
lerinden  dolayı her toplantıya beş dakika geç 
gelenlere toleranslı davrandık. Büyük bir kah-
valtı  bedeli ödemek istemeyen ve sadece kahve 
içmekle yetinecek üyelerimiz için toplantı yaptı-
ğımız yer ile konuşup bazı düzenlemeler yaptık. 
Önemli miktarda para getirmeyen fon yaratma 

aktivitelerini bir kenara itt ik. Onur yürüyüşüne 
katıldık. Bütün bunlar bir değişimin başlangıcı 
olarak canlı, büyüyen ve farklılık içeren bir kulüp 
olmamızı sağladı.

Topladığımız veriler değişime destek için 
önemli rol oynadı. Örneğin, bir noktada büyük 
çoğunluğun kulüp törenlerinin önemli bir kıs-
mından hoşlanmadığı görüldü. Bizim durumu-
muzda örneğin dua etmek vardı. Belki kimse 
bunu önemsemez diye düşünebilirsiniz ama ku-
lüpten ayrılmış olan 10 kişiden 7'si bu konuyu 
gündeme getirdi. 

4Halen üzerinde çalış-
makta olduğunuz başka 
konular var mı?

İçselleştirme konusu ile ilgili hep çalışaca-
ğız. Bu süregelen bir konu. Ayrıca insanları an-
gaje ederken yaratıcı olmanın yanı sıra, çeşitli 
arzulara hitap edebilecek bir aktiviteler yelpa-
zemizin olmasına da gayret etmekteyiz. Toplum 
ihtiyaçları açısından ve bizi çekici bulan insanla-
rın ihtiyaçlarına bakarsak bu hareket halinde bir 
hedef görünümünde.  Bizim sorumluluğumuz da   
bu ihtiyaçlara cevap vermek ve insanların tutku-
larını yaşamalarına imkan yaratmak olacaktır.                                

—DIANA SCHOBERG

4
SORU
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İngiltereKanada

Hindistan

Malawi

Trinidad
ve Tobago

“Harekete Geçenler” 
dünyada neler yapıyorlar?

dünyamız

İnsanlık için 
Habitat’a göre 

Malawi’de 
önümüzdeki 10 

yıl, her yıl için 
21.000 konut 

ihtiyacı var.

Kanada
British Columbia’daki Langley 

Rotary Kulübü yerel bir 

arboretum’da bir merkez inşa 

etmeye karar verdi. Yerel olarak 

yetişen kırmızı ardıç, çam 

ve köknardan yapılan kolon 

ve kirişlerden oluşan bina 

geçtiğimiz Haziran ayında açıldı. 

Kulüp üyesi Allan Richmond, 

Langley’de muntazam toplanan 

bir çok sivil toplum kuruluşu 

olduğunu söylerken, bu projeyi 

bu tür kurumların kullanmaları 

için yaptıklarını belirtiyor. Kulüp 

proje için 190.000 dolar temin 

etti ve Langley kasabası da 

bu miktara eşdeğer katkıda 

bulundu. Yerel halk da işgücü ve 

malzeme konusunda yardımcı 

oldu.

Trinidad ve Tobago
Central Port of Spain Rotary 

kulübü tarafından sponsorluğu 

üstlenilen Birleşmiş Milletler 

Model organizasyonuna 

Karayiplerden 100’den fazla 

orta öğrenim talebesi katıldı 

ve diplomatik becerilerini 

gösterdiler. İki gün süren Genel 

Kurul oturum modelinde, 

gençler özellikle mülteci 

krizine yönelik yaklaşımlarını 

kendilerinin rastgele bir seçim 

sonrası temsil ettikleri ülkeler 

adına savundular. Venezuela’dan 

kaçan ve Trinidad Tobago’ya 

yerleşen dört yarışmacı, 

Afganistan ve Guyana’yı temsil 

etmelerine rağmen, mülteci 

olarak yaşadıkları tecrübelere 

değindiler.  Değerli bilgiler içeren 

yarışma kulüp üyeleri tarafından 

da izlendi.

Malawi
Beş çocuğu olan ve yaklaşık 10 
metrekarelik çamur  ve tuğladan 
yapılmış, sazdan bir çatı altında 
yaşayan dul bir kadın, orada çalışan 
İnsanlık için Habitat üyelerinden 
ve ikisinin eşlerinin da katıldığı 
dört Rotaryenden yardım aldı. 
Gönüllüler Mart ayında 3 odalı, 
36 metrekare bir ev inşa ettiler. El 
Paso Texas Rotary kulübü üyesi 
Carey Beamesderfer, Doug Borrett 
ve David Driscoll ve Antony New 
Meksiko Rotary Kulübü üyesi Joann 
Navar, El Paso’daki “Habitat for 
Humanity” (İnsanlık için Habitat) 
kurumunun yönetim kurulunda 
görev yapmaktalar.
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İngiltere ve 
Gallerde 2.500 mil 
uzunluğunda 
Ulusal Yürüme 
yolu bulunuyor

– BRAD WEBBER

Birleşik Krallık
Her yıl Galler’de yapılan yıllık 

yürüyüşe bu yıl Haziran ayında 

200’den fazla kişi katıldı ve tam 

bir günde 40 millik yol katedildi. 

Bu yılki organizasyonda 22,000 

dolar fon temin edildi. “Para 

toplamanın bir çok yolu var ama 

yürüyerek bir ülkeyi boydan 

boya geçmek herhelde bunların 

en enteresanlarından biridir” 

diyen Llanidloes Rotary Kulübü 

üyesi Paul Jones, aktivitenin 

Newtown ve Machynlleth Rotary 

kulüplerinin de sponsorluğunda 

yapıldığını belirtti. Her üç kulüp 

de katılımcılara belirlenmiş olan 

yol boyunca yemek ve alkış 

desteği verdiler.  Machynlleth 

sahilinden başlayan yol, orta 

gallerin dağlık bölgelerinden 

Hindistan
Temmuz ayında, West Garo vadisinde 

yoğun sel ve yağışların sonucu 

100.000 kişinin yerlerinden 

olmasıyla, NEHU (North Eastern Hill 

University) Rotaract Kulübü derhal 

devreye girdi. Rotaractlar  Guwahati 

East Rotaract Kulübü de dahil olmak 

üzere fakülte hocalarından, 

çalışanlarından ve öğrencilerden 

bağış topladılar. Beş NEHU 

Rotaraktörü en çok etkilenen 

kasabalardan biri olan ve 180 mil 

uzaktaki Haribhanga’ya sponsorları 

olan Orchid City Schillong Rotary 

Kulübünün temin ettiği bir araç ile 

gittiler. Yanlarında getirdikleri pirinç, 

kurabiye, sabun, temizlik malzemesi , 

kadın hijyen malzemeleri ve giyecek 

eşyalarını 200’den fazla eve dağıttılar.     

geçtikten sonra İngiltere 

sınırının geçildiği yerdeki Anchor 

Inn pub’ında son buluyor.                                             

Jones, her yıl başladıklarının 

sonunu getirmeye çalışan 

insanlara rastladığını  belirtirken, 

kendi görevinin de yürüyüşün 

en arkasında kalan grubu 

yönlendirerek bitirmelerini 

sağlamak olduğunu söylüyor. 

Katılımcılar 13 yaşındaki 

gençlerden tutun da bitirdiği için 

yaşlı gözlerle herkesi selamlayan 

ihtiyarlardan oluşuyor. Bir yıl 

önce bitiremediği için ertesi yıl 

gelip rekor kıranın da bulunduğu 

organizasyonda her bir 

katılımcının ilham dolu yaklaşımı 

yarışın popülaritesini arttırıyor.
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The Rotarian: Kariyerinizin geçmişine baktığımızda, 
UNICEF'in başına gelmekte hangi tecrübeleriniz yar-
dımcı oldu.
FORE: Bir çok Rotaryen gibi ben de ailemin işini yö-
nettim. Bir iş yönetmek, yatırımınızın karşılığında al-
dığınız değer konusunda önemli bir öğreti oluyor ve 
hangi alana yatırım yapacağınızı, hizmet mi, ürün mü 
gibi tercihleri yapmanızı kolaylaştırıyor. Hiç bir zaman 
yeterli para ve yardım edecek işgücü yoktur ama müş-
terilerinizi dinlemelisiniz. Şu an Birleşmiş Milletler'de 
bu tecrübem dünya etrafındaki insanları dinlemenin 
ne kadar önemli olduğunu  gösteriyor ve kamu - özel 
ortaklıkların dünyayı nasıl daha iyi bir duruma getire-
bileceği konusunda düşünmemi sağlıyor.
TR: UNICEF'te unutamayacağınız bir tecrübe oldu mu?
FORE: Bu görevdeki ilk seyahatlerimden  biri 2018 
Ocak ayında Güney Sudan'a oldu. Çocuklarını bir kli-

niğe getirmek için saatlerce yürümek zorunda kalmış 
anneler ile tanıştık. Çocuklar beslenme sorunu yaşa-
maktaydı ve anneler bir hafta klinikte kalıp çocukla-
rını besliyorlardı. Ancak yaşadıkları yerdeki sorunları 
çözmeleri mümkün değildi, yani tekrar geri dönmek 
zorunda kalacaklardı. Bu bir insani ihtiyaç ama aynı 
zamanda kalkınma sorunu. Kısa vadeli krizlerde uzun 
vadeli kalkınma ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Buna cevap 
vermeli ve insanların kendilerine yeterli hale gelmele-
rini sağlamalıyız.
TR: Ocak ayında UR'nin Asamblesinde konuştuğunuz-
da Rotaryenlerden neler yapmalarını istediniz?
FORE: İlk ve en önemli olarak Rotaryenlere çocuk felci 
konusunda yaptıkları için teşekkür ederim. Rotary ol-
masa idi çocuk felci alanında elde ettiğimiz başarılar 
gerçekleşmezdi. Ama zaman rahatlama zamanı değil. 
İşi bitirmeliyiz. 

Çocuk Felci aşısının yanı sıra aileler çocuklarının 
diğer sağlık sorunlarına da bakılmasını ve beslenmele-
rini istiyor. Bu büyük bir teşvik. Şayet çocuk felci çalış-
malarına daha fazla sağlık hizmetini entegre edebilir-
sek, özellikle Afganistan, Nijerya ve Pakistan gibi yer-
lerde fakir kesimlere daha kolay ulaşabiliriz. 
TR: Bunu yapmak için yakın zaman önce 50 milyon do-
larlık bir girişim önerdiniz. Belli bölgelere odaklanma 
ile mi işe başlamak istiyorsunuz?
FORE: Evet, Afganistan ilk hedefimiz. Sonra Pakistan, 
ve daha sonra Nijerya. Bu ülkelerde bazı spesifik bölge-
lerde bu tür bir hizmete ihtiyaç var. Bunlar genelde kır-
sal kesimdeki yerleşimler. Buralarda hükümet ile ilgisi 
olmayan ihtiyar heyetleri toplumu yönlendiriyor. Bura-
larda hiç bir klinik yok. Şayet mobil bir ünite ile buralara 
gidebilsek ve bazı sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilsek, 
bu durum etrafta hemen yayılır ve aileler çocuklarını 

HENRIETTA FORE
1,8 milyar gencin eğitim ve iş imkanı 
ile bağlantısını kurmak kolay bir 
iş değil. UNICEF'in İcra Direktörü 
Rotaryenlerin fikirlerini bekliyor.
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Henrietta Fore tarihi bir dönemde UNICEF'in başında. 
Dünyada 10-24 yaş arasında 1,8 milyar genç var. Bugüne ka-
dar görülmüş en büyük rakam. Ve bu gençler  fakirlik, şiddet 
ve eğitim eksikliği ile mücadele etmeye çalışan kalkınmakta 
olan ülkelerde konsantre olmuş durumda.

200 milyon ergen okula gidemiyor. 6-10 yaş arasındaki ço-
cuklar okuma ve matematik temel seviyesinden çok uzakta. 
Bu durum adeta patlamaya hazır bir bomba. Ancak Fore iyim-
ser bir bakışa sahip. Yeni bir girişimle bu potansiyel demogra-
fik krizi bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Bunu Generation Un-
limited - Sınırsız Nesil olarak adlandırıyor. 

"Hedefimiz belli. 2030 yılına kadar her gencin okul-
da olmasını, öğrenmesini, eğitilmesini ve yaşına uygun 
bir işte çalışabilmesini istiyoruz." UNICEF diğer organi-
zayonlarla beraberce yarattığı Generation Unlimited girişi-
minde özel sektör, hükümetler, kâr amacı gütmeyen sivil top-
lum kuruluşları ve akademik çevreler arasında fikir alışveri-
şinde bulunarak işlerlik kazanabilecek fikirler için fon yarat-
maya çalışacak. Dünya Bankası 1 milyar dolar taahhüt etmiş 
durumda.

Fore şimdi Rotaryenlere, Rotaraktörlere ve Interaktörle-
re seslenerek fikirlerini paylaşmalarını istiyor. 

Vanessa Glaviskas
Editör - The Rotarian



buralara getirmeye başlar. Biz herkesin gönüllü olarak 
gelmek istemesini arzuluyoruz.
TR: Bu kampanya ile spesifik hedefiniz nedir? Bu yakla-
şımın müspet sonuçlarını gördünüz mü?
FORE: Hedef çocukların genel sağlık durumlarını iyi-
leştirmek ve bu toplumlarda çocuk felci aşılamasını 
yapmak.

Çocuk Felcini yoketmek için her çocuğun aşılan-
ması ve sağlık görevlilerinin ne olursa olsun her kasa-
baya ulaşmaları gerekiyor.  Ziyaret edilen yüksek risk 
taşıyan bölgelerin çoğu da hizmetin ulaşmasının zor 
olduğu yerler ve buraya sadece iki damla aşıdan fazla-
sını götürmemiz gerekiyor. Halen etkisini değerlendir-
mek için erken zira entegre sağlık hizmetleri başlayalı 
henüz birkaç ay oldu. Ancak aşılamanın kabul edilece-
ği konusunda inancımız kesin. Bu girişim aslında tec-
rübelerden doğdu, Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları 
durumlar, kızgın ve çoğu kez çaresiz anneler ve hizmet 
alamayan bölgelerdeki çocukları için çocuk felci aşısı-
nın da ötesinde hizmet almaya çalışan babalar. 
TR: İyileştirmeye çalıştığınız sağlık altyapısı kalıcı mı, 
mesela bir hastane oluşumu gibi mi? Yoksa kısa vadeli 
bir sağlık hizmetinden mi bahsediyoruz?
FORE: Hizmet paketi toplumun ihtiyacına bağlı. Örne-
ğin, Afganistan'ın Kandar ve Helmand eyaletlerinde  te-
miz su temin etmek için su tedarik sistemi ve kanalizas-
yon sistemi kuruyoruz. Başka bölgelerde çocuklardaki 
aküt beslenme eksikliği için hizmet getiriyor ve anne-
lere sağlık hizmeti sunuyoruz. Pakistan'da toplum sağ-
lık merkezlerinde doğum odalarına gerekli ekipmanları 
yerleştiriyoruz ve aynı zamanda bir çok bölgede anne 
sağlığı ve beslenme hizmetlerini genişletiyoruz. Giri-
şimde aynı zamanda Pakistan'ın bazı bölgelerinde ol-
duğu gibi, okula gidemeyen çocuklar için resmi olma-
yan eğitim merkezleri açıyoruz.
TR: Siz aynı zamanda "Generation Unlimited" (Sınır-
sız Nesil) girişiminin savunucususunuz. Bunu tanımlar 
mısınız?
FORE: Şu an her ay dünyada 10 milyon kişi 18 yaşına 
giriyor. Bu kadar insanın işe ihtiyacı var demek. Bizler 
her ay bu kadar iş alanı yaratamıyoruz.

Bir çok Afrika ülkesinde ortalama yaş 20. Afrika-
lı liderler, orta öğretim sistemlerini modernize etmek 
için yardım aramaktalar. Mesleki becerileri buna bağla-
mak istiyorlar. Biz UNICEF ve partnerleri olarak yardım-
cı olabileceğimiz dört alan belirledik. Biri temel eğitim. 
Her çocuk okuyabilmeli, yazabilmeli ve hesap yapabil-
meli. Bugünkü dünyamızda 10 genç çocuktan 6'sı okur 
yazarlık ve hesap yapmada temel seviyeden uzak bir 
durumda. İkinci konu, gençlerin temel bazı yetenek 

kazanmış olmaları. İletişim kurmak için lisan becerileri, 
girişimci olmak için de mâli destek gerekli. Üçüncü alan 
mesleki eğitim. Dördüncü ise herkesin dijital beceri öğ-
renmek istemesi. Bizler de dünyanın bu genç insanlara 
yardım edeceğini umuyor ve bunları eğitecek ve gele-
cekleriyle bağlantıyı şimdiden kuracak düzene kavuş-
turacaklarına inanıyoruz.
TR: Rotaryenler nasıl yardımcı olabilirler?
FORE: Mentorlara ihtiyacımız var. Stajyerlik, çıraklık, 
ve işbaşı eğitimi verecek kişilere ihtiyacımız var. Bu iş 
için Rotaryenler ideal pozisyonda. Rotaryenler toplum 
liderleri olup, yerel liselerdeki gençlere işbaşı eğitimi 
için yönlendirme yapabilirler. Gençler aynı zamanda 
iş çalışması programı arayışında zira bir çoğunun eko-
nomik durumu okul ve kitap ücretleri için yeterli değil. 
Okuldan sonra onlara para kazanabilecek bir iş imkanı 
yaratmak  yardım için önemli bir adım olacaktır.
TR: Bu girişimde UNICEF kim ile beraber çalışıyor?
FORE: Generation Unlimited UNICEF'in bünyesinde 
60'dan fazla partner ile çalışıyor. Partnerlerden Dünya 
Bankası, 1 milyar dolarlık bir fon ile genç insanların iş 
dünyasına geçişlerini kolaylaştıracak. İrlanda hükümeti 
de 1 milyon avro bağışla gençlerin potansiyelini geniş-
letmek için destek olacak.
TR: Bu neslin karşı karşıya olduğu zorluklar daha önce-
ki nesillerin tecrübe ettikleri döneme göre nasıl bir fark 
gösteriyor?
FORE: Yapay zeka ve teknoloji iş dünyasını değiştiriyor.  
Dünya Ekonomik Forum'undan Klaus Schwab, dördün-
cü sanayi devriminden bahsediyor. Büyüklerimizin ve 
hatta bizlerin iş sahaları bir çok genç insan için ortada 
olmayacak. Makina ve teknolojileri insanlarla birleşti-
recek ve adaptasyonlarını kolaylaştıracak becerileri öğ-
retecek modern bir eğitim sistemini maalesef hayata 
geçiremedik. Bu işin bir yönü. İkinci boyu ise bu neslin 
büyüklüğü. Ayda 10 milyon iş yaratmak dünya için çok 
büyük bir problem. Dolayısıyla gençlerin kitleler halin-
de girişimci olmalarına yardımcı olmalıyız.
TR: Rotaryenlerin UNICEF ile çalışabilmeleri için başka 
fırsatlar var mı?
FORE: Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri çok ihtiraslı ve 2030 yılında bunlara ulaşa-
bilmek için inovasyon ve hızlandırıcılar arayışındayız. 
Bunlar hedeflere ulaşmak için ürün ve hizmet üretecek 
ya da platform vazifesi görecek iş yapıları olmalı.

Örneğin, geçenlerde gazetede ultrasonik bir alıcı-
ya bir kablo ile bağlı elde taşınabilir bir ultrason cihazı 
gördüm. Bunu hamile bir kadının karnına koyup bebe-
ğin durumu hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Dizinden 
sakatlanmış olan birinin sorununu belirleyebilirsiniz. 

Ya da bir bebeğin göğsüne dayayıp zatürre olup olma-
dığını anlayabilirsiniz.

Bunlar halen mevcut olan ve Rotaryenlerin gön-
derdikleri ya da buldukları yenilikler. Bu fikirleri  dün-
yanın bir köşesinde kullanıp kullanamayacağımız ko-
nusunda Rotaryenlerin fikirlerine ihtiyacımız var. Glo-
bal Cause Partnership'e gcp@unicefusa.org'dan ulaşa-
rak meslektaşlarımla temas edebilirsiniz.
TR: UNICEF'teki döneminizde neler başarmak istiyor-
sunuz?
FORE: İlk olarak insani yardım ve kalkınma yardım-
larını birbirinin içine geçirebilmek için yeni yöntemler 
arardım. İnsani bir krize cevap verirken uzun vadeli kal-
kınmanın tohumlarını atmamız lazım - su sistemleri 
ya da eğitim sistemi bize bunu veriyor. Buna krizin ilk 
günü ihtiyacınız olacağı gibi yıllar sonra da ihtiyaç du-
yabilirsiniz. Idai tayfunu sırasındaki selde Mozambik'de 
idim. İlk olarak su sistemi çalışmadı. Temiz su olmadı-
ğı zaman kolera devreye giriyor ve en başta çocuklar 
hastalanmaya başlıyor ve onları kaybediyorsunuz. Ben 
uzun vadeli çözümlerin tohumlarını atmak istiyorum. 
Yani oraya şişe suyu göndermek yerine, yerel su siste-
mini iyileştirmeyi tercih ediyorum.

Değişmesini istediğim ikinci konu sağlık. Dünya-
daki toplumlarda ailelere temel sağlık hizmeti verir-
ken,  bu bizi güçlü yapacak. Örneğin Afganistan'da bir 
çok yerel toplumda aşı, hasta çocuk tedavisi ve doğum 
sonrası hizmetlere ulaşmak mümkün değildi. Japonya 
ve Kore'nin desteğiyle, UNICEF yaklaşık 1 milyon kadın, 
çocuk ve yeni doğmuş bebeğe, yerel sağlık hizmetle-
rinde çalışanlardan oluşan 70 tane mobil sağlık hizme-
ti ekibi tarafından hizmet götürdü. Bu örnek, yatırımın 
ve hükümetler ve partnerlerimizin tecrübesinin sadece 
geçici bir rahatlama sağlamadığını, ama kalıcı bir sis-
tem oluşturmaya başladıklarını gösterir. 

Üçüncü konu yeni buluşlar düşüncesi. Özel ve 
kamu sektörü biraraya gelirse bu dünyanın çok daha iyi 
bir yer olacağını biliyorum. Ama çoğu kez birbirimizle 
nasıl çalışacağımızı bilemiyoruz. Şimdi, benim göre-
vim süresince kapılarımın Rotaryenlere açık olacağını 
bilmenizi istiyorum. Kalkınma hedefleri için özel sek-
törün tüm fikir, teknoloji  ve beyinsel düşüncesine ih-
tiyacımız var.

Dördüncü konu Generation Unlimited. Bu tam gü-
nümüzün gençlere yardım için ihtiyaç duyduğu şey ve 
bunu doğru bir şekilde yaparsak dünyamız çok daha iyi 
bir yer olacaktır. Tabi ki dönemimde çocuk felcinin de 
sonlandırıldığını görmek isterim. Rotary bu alanda o 
kadar harika şeyler yaptı ki, ben de kendi payımı düşeni 
yapmaktan mutlu olurum.    
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Hamdi Özdemir
UR 2440.Bölge Federasyonu
Afet Kapıda Komitesi

Komitemiz UR 2440.Bölge 
Guvernörü Ahmet Gürme-
riç döneminde "Afet Eylem 

Grubu" olarak kuruldu ve hemen ya-
kından takip ettiğimiz "Shelterbox"ın 
Türkiye’de tanınması, bağış alabilmesi 
ve sonrası bir operasyon/dağıtım mer-
kezi kurması için çalışmaya başladık. 
Kulüplerimize ve genele bilinirliği art-
tırmak için yoğun tanıtım çalışmaları 
yaptık. 

Komitemiz bu tanıtımları yapmak-
tayken ne yazık ki yıkıcı Van depremi 
gerçekleşti. Ve Türk Rotary’si ortak bir 
çalışma ile hızla organize olup üzerine 
düşeni yaptı: Kulüplerin topladığı ba-
ğışlarla 3 bölge komitemiz ile birlikte 
Van Erciş’de belirlenen köylere yardım 
dağıtımları yapıldı. Shelterbox ile ya-
pılan görüşmeler sonrası afet bölgesi-
ne gelmesi sağlandı ve KKK Afet Tuga-
yı ile Mehmetçik Çadır Kenti kuruldu. 
Sonrasında Erciş Pay Köyü yatılı ilköğ-
retim okuluna konteyner fen laboratu-
arı kuruldu .

Van depreminde bir çadır kent ku-
rulmuş olsa dahi Shelterbox ile yaşa-
nan kimi sorunlar nedeniyle UR 2440. 
Bölge Federasyon Başkanı Esat Kardı-
çalı ani müdahale için yerel imkanlar-
la benzer bir yaşam kiti oluşturulması 
için komitemizi görevlendirdi. Önce-
likli barınma ihtiyacı nedeniyle özgün 
bir çadır imalatı yoluna gidildi. Bölge-
mizdeki bu işin profesyoneli Rotaryen 
dostlarımız çadır tasarımı çalışmaları 
yaptı. Ancak ülkemizde malzeme ka-
litesi, ağırlığı, maliyeti üretime fırsat 
vermedi ve hazır alıma gidilmek du-
rumunda kalındı. Yine Rotaryen dost-
larımız ile tüm malzemelerin konaca-

ğı bir kutu tasarlandı ve proje için özel 
olarak Bursa’da üretildi. İçerikteki 
tekstil ürünleri bir başka Rotary pro-
jesi olan "İzmir Buca İşmerkezi"n-
de çalışan kadınlar tarafından dikildi. 
Oyuncaklar ve bebek giysileri el emeği 
ile tüm kulüplerin katkılarıyla hazır-
landı. Kutu içeriğindeki tüm ürünler 
bir afetzedenin temel ihtiyaçları düşü-
nülerek özenle belirlendi, satın alındı. 
Tüm bu ürünler bir şölen havası içinde 
Rotary Ailemizle birlikte kutulandı ve 

böylece "Afet Barınak Paketi" keyif 
ve özveri ile hazırlanmış, hizmete ha-
zır hale gelmiş oldu.

Hazırlanan afet barınak paketleri 
ve diğer malzemeler İzmir Urla Bele-
diyesi’nce Bölgemize tahsis edilen de-
poda bulunmakta. Depomuzda bulu-
nan afet barınak paketleri ve diğer tüm 
malzemelerin kontrolleri komitemiz 
tarafından aksatmadan düzenli olarak 
yapılmakta.

Afet Barınak Paketi projesi ilk gün-

Acil durumlarda büyük destek: Afet Barınak Paketi

Afet Kapıda Komitesinin çalışmalarını UR Vakıf Başkanı Gary C.K.Huang ve eşi ile GDD 
Şafak Alpay yerinde izledi. (üstte) Çadırların da üretilmesi için yapılan çalışmalar tekstil, 

ağırlık ve maliyet nedeniyle dışarıdan temin edildi. (altta)
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den beri UR 2440.Bölge Rotaryenleri-
nin bağışları ile finanse edilmekte ve 
bu güne kadar 150 bin dolar’a yakın ya-
tırım yapılmış bulunuyor.

Komitemizin faaliyetleri sade-
ce afet barınak paketi hazırlamak ve 
kontrol etmekle sınırlı değil. Çok önem 
verdiğimiz "Afete Hazırlık Eğitim-
leri" ile özellikle ilköğretim okulları, 
liseler ve TLG kapsamında üniversite-
lerde 10'binden fazla kişiye ulaşılmış-
tır. Bunun dışında genele açık alanlar-
da festival, kermes, fuar vb. etkinlikler-
de her fırsatta hem proje tanıtılmakta 
hem de afete hazırlık broşürleri dağı-
tılmakta. Eğitime verdiğimiz öneme 

karşılık 2440. Bölge Rotaract Kulüp-
lerinin hazırladığı eğlenceli afet eğiti-
mi kitabı proje kapsamında basıldı ve 
"Rotary Okulda Projesi" kapsamın-
da okullara dağıtılmakta.

Ana hedefimiz, UR 2420. Bölge ve 
UR 2430. Bölge Afet Komitelerimizle 
iletişim içinde "Afet Barınak Paketi 
Projesi"nin Türk Rotary'si için her za-
man hazır ve sürdürülebilir olması.

İletişim ve işbirliğimizin, büyük yı-
kıma ve mağduriyetlere neden olan Ak-
çakoca sel felaketinde kısmen de olsa 
yaraları sarması bizleri çok mutlu etti. 
UR 2440. Bölge Afet Komitemiz, UR 
2430. Bölge Afet Komitesindeki dost-

larımızın ve büyük özveri ile çalışan 
Akçakoca RK’nün çağrısından sonra 
24 saat bile geçmeden ihtiyaç duyduk-
ları kadar Afet Barınak Paketini Akça-
koca’ya ulaştırdı.

Akçakoca’dan gelen çağrının acili-
yeti nedeniyle bu şekilde çalışmamış 
olsak da aslında çalışma şeklimiz, önce 
afet bölgesine gidip ihtiyacı belirleyip 
daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere tam 
donanımlı Afet Barınak Paketini yada 
içeriğinden ihtiyaç duyulan kısmını 
komite üyelerimizin doğrudan teslim 
etmesi üzere kurgulanmışdı. Teslim 
edilen kişi yada aile mutlak teslim tu-
tanağı imzalamakta. Bu durum depo-
lanırken numaralandırılmış olan Afet 
Barınak Paketinin gerçek ihtiyaç sahi-
bine teslim edildiğine emin olunması-
nı sağladığı gibi, o kutunun bağışçısına 
nerede, ne zaman ve kime teslim edil-
diğine dair bilgi verebilmemize de im-
kan vermekte.

Bağışçılarımızı bilgilendirmeyi 
çok önemsiyoruz, çünkü tüm proje sa-
dece ve sadece bağışlarla yürümekte,  
Afet Barınak Paketi yada içeriği afet-
zedeye karşılıksız olarak verildiği için, 
her bir ürünün yerine geri konması 
yine bağışlarla mümkün olabilmekte. 

Yapılan tüm nakdi bağışlar UR 
2440. Bölge Federasyonu hesabında 
"Afet Fonu" adı altında toplanmak-
ta ve bu fon afet dışında başka bir har-
cama için kullanılamamakta, fasıllar 
arası aktarım yapılamamakta. Komi-
temizin proje ihtiyaçları için yaptığı 
harcamalar, ilgili firmaya fatura karşı-
lığı doğrudan bu fondan ve bölge yetki-
lilerinin onayı ile ödenmekte.

Şüphesiz ki, topluma hizmet için 
harekete geçen tüm Rotary Ailemizin 
yapacağı işbirliği, bağış ve katkı bizler 
için çok kıymetli olacağı gibi projenin 
sürdürülebilirliğine büyük katkı sağ-
layacaktır. 

Biz, birlikte, iletişim içinde oldu-
ğumuz sürece Türk Rotary'si her türlü 
afette daima hazır olacaktır.

❏❏❏

Afet Barınak Paketine nasıl destek olabilirsiniz?

Afet Barınak Paketi’nin bedeli 1.000.-ABD dolarıdır. Bu bağışı yapan 
kulüp, kişi yada kurum için kutu numarası verilmekte, iletişim bil-

gileri alınmakta ve olası afette kullanıldığında kendilerine bilgi verilmekte.
Tam donanımlı kutu bağışı yapmak zorunluluk değildir, miktarından ba-

ğımsız her bağış proje için çok kıymetlidir, kutu içeriğindeki bir ürünün alın-
masına ve bir afetzedenin ihtiyacını karşılamaya katkı sağlayacaktır. Bağış 
yaparken açıklamalara "Afet Fonu" yazmayı ihmal etmeyin.

2440. BÖLGE FEDERASYONU
YAPI KREDİ BANKASI ÖZEL BANKACILIK MERKEZİ ŞUBESİ (896)
IBAN TR39 0006 7010 0000 0058 3469 33
İletişim için:
afetbarinakpaketi@yandex.com
instagram: afetbarinakpaketi; youtube: afet barınak paketi

Afet anında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak tüm malzemelerin konacağı bir kutu 
tasarlandı ve Bursa'da üretildi. İçerikteki tekstil ürünleri bir başka Rotary projesi olan 

"İzmir Buca İşmerkezi"ndeki kadınlar tarafından dikildi.
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Dubrovnik, 21. Zon Enstitüsüne ev sahipliği yaptı 

Dubrovnik Enstitüsü 5-10 Ka-
sım tarihleri arasında Hırva-
tistan'ın Dubrovnik şehrinde 

yapıldı. Organizatörler 21. zon ensti-
tüsünü, Dubrovnik'in bayrağı üzerin-
de yazılı olan "Libertas"  kapsamında 
"Libertas Dünyayı Birleştirir" te-
ması ile gerçekleştirdiler. 2020-21 dö-
neminde UR Başkanlığını üstlenecek 
olan Holger Knaack, 2019-20 Direktör 
ve Başkan Yardımcısı Nijerya'dan Ola-
yinka Hakeem Babalola, 2017-20 Vakıf 
Mütevellisi Julia D. Phelps, toplantıya 
çağrıyı yapan Corneliu Dinca'nın UR 
yönetiminden davet ettiği kişilerdi. 
Organizasyon komitesi Başkanı Ma-
rijan Bulat ve yardımcısı Danijel Jo-
sie katılımcıları tatmin eden güzel bir 
program hazırlamışlardı.
GETS VE GNTS (Gelecek Dönem 
Guvernörleri ve Adayları eğitimi

21. Zon için düzenlenen Enstitüde 
Türkiye'nin 2420, 2430 ve 2440. bölg-
leri ile beraber 17 bölge yer alıyor. 1910, 
1911, 1912, 1913, 1920, 2232, 2240, 
2241, 2420, 2430, 2440, 2452, 2470, 
2482, 2483, 2484 ve 2490. bölgeler Zon 
21'i oluşturuyor. GLDG olarak 2420. 
bölgemizi Gaye Binark, 2430. bölgemi-
zi Mehmet Antalyalı ve 2440. bölgemi-
zi de Ertan Soydan temsil ettiler. Aynı 

bölgeler için GLDGA'larımız Gülperi 
Gürpınar, Mustafa Kemal Ketez ve Ne-
dim Atilla ise çeşitli sebeplerden dolayı 
Guvernör eğitimlerine  katılamadılar.

21. Zondaki Gelecek Dönem Guver-
nörlerinin ve guvernör adaylarının te-
mel eğitimlerini içeren programda, her 
iki grubun eğitimleri eş zamanlı ola-
rak, ancak ayrı programlar çerçevesin-
de yapıldı. Gelecek Dönem Guvernörle-
rinin eğitiminin açılış oturumundan 
sonra düzenlenen panellerde ilk gün 
Stratejik Planlama, Ekip Liderliği, Ak-
tivite Planlaması , Eğitimi ve Liderlik 
Geliştirme, Kulüplerle İlişki Kurma,  
Rotary'nin desteği, Rotary'nin on-line 
imkanlarının kullanılması konuları 
ele alındı. İlk günkü panellerde Türki-
yeden ARC Malik Aviral ve ARPIC Gü-
neş Ertaş eğitmen olarak katıldılar.

İkinci günün oturumunda, Üye-
lik Güçlendirme, Rotary'de Büyüme, 
Rotary Vakfını Desteklemek ve Ne-
den Bağış Yapılmalı, Genç Liderlerle 
Çalışmak, Rotary'nin Halkla İlişkiler 
Olarak İmajını Güçlendirme, Uluslara-
rası Asambleye Hazırlık, Bölge Koor-
dinatörleri Takımının Desteklenme-
si oturumları yapıldı. Bu oturumlarda 
Vakıf ile ilgili olanlarında Türkiye'den 
RRFC Yeşim Yöney de görev aldı. 

Guvernör adayları eğitim seminer-
leri farklı bir program olarak uygulan-
dı. İlk olarak Gelecek Dönem Guver-

Dubrovnik'te yapılan 21. Zon Enstitüsü öncesi yapılan GETS ve GNTS (Gelecek Dönem Guvernörleri ve Gelecek Dönem Guvernör 
Adayları Eğitim Seminerleri) eğitmenleri ve GLDG - GLDGA'lar birarada. 

UR 2020 - 21 Gelecek Dönem Başkanı 
Holger Knaack (RIPE) (üstte); GDD 

(PRID) Şafak Alpay (ortada); UR Başkan 
Yardımcısı (RIVP) ve RID Olayinka 

Babalola (altta). 
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nörleri ve Guvernör adaylarının bera-
ber oturdukları oturum sonrası, otu-
rumlar her iki grup için de ayrı ayrı 
gerçekleşti. Gelecek Dönem Guvernör 
Adayları (GLDGA) eğitiminde, Böl-
ge Guvernörleri Adaylarının Sorum-
lulukları, Bölgeyi Tanıma, İletişim, 
PETS ve Liderlik Geliştirme, Rotar-
y'nin çevrimiçi imkanlarını kullan-
mak gibi konular ilk gün ele alındı. İlk 
gün oturumunda ARPIC Güneş Ertaş, 
İletişim eğitimini  verdi.

Üyelik ve Angajman, Rotary'nin 
sağladığı destekler, Finansal Yönetim, 
Takvim Oluşturulması, Rotary Vak-
fını Desteklemek, Rotary'nin Kamu 
İmajının Promosyonu, Enstitü Direk-
törleri ve Koordinatörleri ve GETS'e 
(Seçilmiş Guvernörlerin  Eğitim Se-
mineri) hazırlık konuları ikinci günün 
oturumunda yer aldı.

Gelecek Dönem Guvernörleri ve Ge-
lecek Dönem Guvernör Adayları Part-
ner programında, Rotary'nin yapısı ve 
Bölge Guvernörünün rolü ve sorumlu-
lukları,  Bölge Guvernörü döneminde 
partnerlerin rolü, ziyaret ve aktivite 
planlama, Bölgenizde Rotary, İletişim 
ve Halkla İlişkiler, Rotary Vakfı Katkı-
ları, Çocuk Felcine Son, Bölgeler ve Ku-
lüp Projeleri, Kulüplerin hikayelerini 
paylaşmaları, Uluslararası Asambleye 
hazırlık, Uluslararası Rotary Konvan-
siyonu ile GLDG ve GDLGA eğitimleri 
son buldu.

Zon Enstitüsü
Daha sonra 7 Kasım'da Koordi-

natörler Günü oturumu yapıldı. Üye-
lik, Rotary Vakfı, Halkla İlişkiler ko-
nuları 3 paralel seminerde ele alındı.  
Enstitü açılış oturumu. o gün akşa-
müstü beşte yapıldı. Bayrak seremoni-
sinden sonra Dubrovnik Belediye Reisi 
kürsüye geldi. UR gelecek dönem baş-
kanı Holger Knaack UR adına, Vakıf 
Mütevellisi Julia Phelps de UR Vakfı 
adına konuştu. Açılış oturumunun ko-
nuşmacısı ise Zagreb Üniversitesinin 
Rektörü Rotaryen Damir Boras idi. 

Enstitüye 2430. Bölgeden DG M. Ha-
kan Karaalioğlu ve 2440 Bölgeden  DG 
Fatih Akçiçek de katıldılar.

Ertesi gün başlayan Enstitü 2 gün 
yoğun bir çalışma temposu altında sür-
dü. İlk oturumda yaklaşık 45 dakika-
lık bölüm yakın zaman önce vefat eden 
Örsçelik Balkan ve Peter Krön anısına 
düzenlenmişti. ARC Malik Aviral'in 
eşi Mihriban Aviral'in flüt nameleri eş-
liğinde Rotary'ye hizmet etmiş iki kıy-
metli insan anıldı.

Oturumlarda Liderlik ve Yönetişim 
ele alınan öncelikli konuydu. Muhtelif 
konuşmacılar, PRID Şafak Alpay da 
dahil olmak üzere görüşlerini dile ge-
tirdiler. 

Enstitünün son günü "Rotary 
ve Gençlik - Rotaract Entegras-
yonu" paneli ile başladı. Panelistler 
RIPE Holger Knaack, Mütevelli Julia 
Phelps, RIVP & RID Olayinka Babalo-
la, RIDE Katerina Kotsali Papadimit-
riou, PRID Şafak Alpay ve PRID Gide-
on Peiper'dan oluştu. Panelin modera-
törlüğünü RIDE Virpi Honkola yaptı. 

Günün diğer panelleri "Stratejik Plan 
ve yeni etaplar", "Odak Alanları - 
Aktüel Meydan okumalar" olarak 
düzenlenmişti. 

Rotary'de 70. yılını dolduran ICC 
(Ülkeler arası Komiteler) için de bir 
kutlama konuşması yapıldı. Saat ikide 
başlayan kapanış oturumunda ise Ço-
cuk Felcinde Güncel Durum, IE/MGA 
Murat Öz tarafından sunulan UR'nin 
Finansal Tahminleri ve ödül töreni ya-
pıldı. 2019 Tüzük Konseyi ile ilgili bil-
gi sonrası UR'nin 2020 Honolulu Kon-
vansiyonu promosyonunu  GDG Ovidiu 
Cos sundu.

Kapanış konuşmasını "21 Zon'da 
BARIŞ ile ilgili bir İsviçre Önerisi" 
başlığı altında Romanya'nın Bern'deki 
İsviçre Büyükelçisi Arthur Mattli yap-
tı. Konuşmadan sonra yine Liderlik ve 
Yönetişim üzerine devam eden kısa bir 
kaç oturum sonrası 2020'da Atina'da 
yapılacak olan Enstitünün promosyo-
nu oturumu ve daha sonra düzenlenen 
Gala Yemeği ile Dubrovnik Enstitüsü 
son buldu.                        ❏

Dubrovnik Enstitüsüne katılan Türk Rotaryenlerden bir kısmı (üstte); 
Oturumdan bir görünüm (altta).  



Masaki Haziran ayında beratlarını aldılar. Bu kulüplerin tümü-
nün Oyster Bay kulübü gibi dinamikliği ve canlılığı yanında, her 
biri farklı bir Rotary tecrübesi sunuyor. Rotary'de daha az temsil 
edilen grupları bünyeye katmak için de ilk kulüp başkanlarının 
tümü kadınlardan oluşmuş bulunuyor. 

Rotary'nin tüm alanlarında aktif olmak için Oyster Bay Ku-
lübü Tanzania'da St. Joseph Üniversitesinde bir Rotaract Kulü-
bü, Miono Lisesinde Interact kulübü ve altyapı ihtiyacı yüksek 
ve fakirleşmiş bir bölge olan Muungano'da da bir Toplum Birli-
ği oluşturdu. Kulüp burada anne sağlığı konusuna odaklanmayı 
amaçlıyor.

Yeni kulüplerden Sunset, kansere yakalanmış çocuklara yar-
dım eden bir kuruma gıda yardımı yaparken, Mbezi Rotary Ku-
lübü de bir ilköğretim okulunda 
projeler gerçekleştirdi. Kısa 
bir süre içinde anaoku-
lunda bir sınıf tamamen 
elden geçirilip yeni-
lendi ve okuldaki içme 
suyu sistemini iyileş-
tirmek  için filtreler 
takıldı. Mbezi Rotary 
kulübü başkanı George 
Lwakatare,  Dar es Salaam  
Oyster Bay Rotary Kulübünün 
sponsorluğunu yapmış olduğu  
bölgedeki diğer kulüpler gibi, 
kendi kulübünün de  yeni Ro-
taryenleri aralarına katarak 
genişlediklerini ve somut so-
nuçlar alan projeler geliştirdik-
lerini ifade ediyor.

KÜLTÜREL KAVŞAKLAR
Bir kıyı kenti olan ve Arapça'da anlamı "barış mekanı" olan Dar es Salaam, 

kozmopolit bir şehir ve dünyanın bir çok köşesinden, değişik dini inançları olan 
4 milyon kişiyi barındırıyor. Dar es Salaam Oyster Bay Rotary kulübü de birarada 
yaşamanın örnek bir tablosunu oluşturuyor. Üyeler yaklaşık 20 değişik ülke va-
tandaşı ve farklı görüş noktaları sahibi. Kulübün başarı dolu bir geçmişi ve proje-
lerle dolu bir ajandası var.   

Ülkesinde gittikçe azalan Rotaryen sayısından rahatsız olan 
2018-19 dönemi guvernörü Sharmila Bhatt, yeni üye kazanmak 
için yukarıdan aşağıya bir yöntem uyguladı. Tanzanya ve Ugan-
da'nın 9211. bölgesinde, uzun yıllar boyunca büyüme sadece 
Uganda'da gerçekleşiyordu. Tanzanya ise büyük potansiyeli ile 
uyuyan bir dev görünümünde idi. Guvernör, bölgedeki insanları 
harekete geçiren özel temsilcileri atayıp, iki üyelik semineri ve 
eğitim oturumlarının gerçekleşmesi  sonrası bir anda durumda 
bir hareketlenme görülmeye başlandı.

Bölge eğitim semineri ekibinden esinlenen ve Oyter Bay Ro-
tary kulübünün o günlerde gelecek dönem başkanı olan Vikash 
Shah, oluşturduğu cüretkar bir planı şöyle anlatıyor: "Beş  yeni 
kulüp oluşturma fikrini düşündüm ve neden olmasın dedim. Dar 
büyük bir şehir ve Rotary'den haberi olmayan bir çok insan var. 
Benim hedefim de bu insanlar oldu. Kulüpteki arkadaşlarım be-
nim çıldırdığımı zannettiler ama girişimimi de onaylamaya ha-
zırdılar ve onayladılar."

Bhat, Shah'ın fon yaratma ve kulüp üyelerini vizyonu doğrul-
tusunda ikna etme becerisini "Sadece hedefl eri vardı" diyerek 
alkışlıyor. Shah yeni kulüp kurmak için dört Rotaryeni görev-
lendirdi ve kendisi de bir e-kulüp kurma görevini üstlendi. Ocak 
ayında, Uluslararası Rotary Dar es Salaam City, Dar es Salaam 
Mbezi Beach ve Dar es Salaam Sunset Rotary kulüplerini onay-
ladı. Bu sonuncu kulüp dikkat çekici bir şekilde 43 üye ile kurulu-
şunu gerçekleştirdi. Dar es Salaam Peninsula ve Rotary e-kulüp 

Üstte: Oyster Bay kulübü her 
yıl fon yaratmak için keçi 

yarışması düzenliyor. Altta: 
Girişimin öncüleri Shah ve 

Bhatt bir kulüp toplantısında.

Çokluk nerede 
mutluluk orada
Dar es Salaam Rotary Kulübü, 
Oyster Bay, Tanzanya 

YENİ YÖNTEM:
Şehirdeki erişimini genişletmek için, Oyter Bay kulübü bir kulüp 

değil, e-kulüp de dahil olmak üzere beş kulübün sponsoru oldu. Dört 
yeni yerdeki kulüpler, yemeksiz akşam toplantısı yaparak üyelerin 
programlarını daha düşük bir bütçe ile ayarlamalarını sağlıyor. 
(Ana kulüp üyeliği yıllık 600 $ iken, bu kulüplerinki 230$.) Kulüplere 
başlangıcından itibaren hizmet kavramını aşılamak amacıyla, 
deneme süresinde bir proje ele almaları da şart koşuldu. 

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

Kuruluş: 2009
Başlangıç üye sayısı: 24

Üye sayısı: 64

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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lüp benim için bir çözüm oldu." Kulüp toplantılarına Asya ve 
ABD'den de katılım olması, Del Gatto'nun Rotary'nin bölgesel 
esintisini takdir etmesini sağlarken, onu yeni fikirler ve yak-
laşımlarla da tanıştırmış.
Italy South toplantıları bir video konferans platformu üzerin-
den yürütülüyor ve kulüp üyeleri yoğun programlarına top-
lantıyı katmak için birkaç işi birden yürütüyorlar. 
Kulübün gurur duyduğu noktalardan biri kariyer yerleştir-
meleri. Kulüp 28 yaş altında olan ve kariyer fırsatını kaçıra-
bilecek gençleri firmalarla buluşturup onlara 3 aylık staj yap-
ma imkanı tanıyor. Bunlar mühendis, avukat ya da iktisatçı 
olabiliyor. Kulüp bu yöntemi Rotary değerlerini  dünyada yay-
gınlaştırmanın bir yolu olarak görüyor. "Yaşamlarında ne ya-
parlarsa yapsınlar, iyi bir şey yapacaklardır" cümlesi kulübün 
sloganı olmuş.
Del Gatto, "Bilgilerinin ve yurt dışında yaşamanın, hatta baş-
ka bir ülkede Rotaryen olmayı öğrenmek, kulübün yaşamını 
maksimize edip projelerin de verimliliğini arttırıyor. Yüzyü-
ze ya da çevrimiçi toplantılarda kendimizi sanki hiç ülkemiz-
den ayrılmamış gibi hissediyoruz" diyor.

❑❑❑

SANAL TOPLUM
Başlangıçta dünyayı dolaşan İtalyanlar için çevrimiçi ve bireysel olarak birara-

ya gelme noktası şeklinde tasarlanan İtalya'nın South 2100 Rotary e-kulübü, başka 
ülkelerden de üye alarak kapsamını genişletiyor. Uluslararası çalışma tecrübeleri sa-
yesinde de geliştirdikleri ilişkiler, kulübün çok özel bir "işe yerleştirme" projesini baş-
latıp, genç profesyonelleri Avrupa'daki boşta bulunan pozisyonlara yerleştirmelerini 
beraberinde getirdi. 

 
Giovanni Sconomoglio, uluslararası düşünen ama kuruldu-
ğu yere de özel bir bağlılığı olan bir Rotary kulübünü düşle-
mişti. Uluslararası Hukuk konusunda uzman olan ve o sıralar 
Napoli Nord Est Rotary kulübü üyesi olan Sconomoglio, dü-
şüncesini bir e-kulüp ile gerçekleştirebileceği kanısına vardı. 
İtalya'da e-kulüp öncülüğünü yapan 5450. bölgeden e-kulüp 
one'ın da desteği ile Sconomoglio özellikle profesyonel ilişki-
leri olduğu kişiler ve arkadaşlarını bir grup olarak toplamış. 
Yurt dışında yaşayan ve İngilizce konuşan İtalyanlarla tema-
sa geçmiş. İngilizce'nin kulübün resmi dili olmamasına rağ-
men üyelerin İngilizce konuşmalarının faydalı olacağı ve İn-
gilizce konuşan bir ziyaretçi ile daha iyi iletişim kurabilecek-
lerini düşünmüş.  
Yılın bir çok ayını Hong Kong'da geçiren  danışman ve giri-
şimci kulüp üyesi Claudio De Luca, Sconomoglio'nun bu niş 
grubu biraraya getirmiş olmasını takdirle karşılıyor. Küresel 
iş dünyası liderleri ve dünya sorunları ile ilgili kişileri bira-
raya getirip bir e-kulüp oluşturmak ve yaşamları gereği adeta 

bir göçebe hayatı yaşayan insanların 
biraraya gelmesini, De Luca 

yetenek ve bilginin ülke-
ye tekrar geri dönmesi 

olarak tanımlıyor. 
Kudüs'te çalışan bir 
gazeteci olan Nel-
lo Del Gatto da aynı 
fikirde: "Doğdu-

ğum şehirle bir şe-
kilde irtibat kurmak 

istiyordum. Sürekli se-
yahat ettiğim için e-ku-

Kulüp toplantıları muhabbet dolu atmosferde yapılıyor(üstte); 
Üyeler engelliler için yelken programı düzenliyorlar (altta)

Dostlar arasında
Italy South 2100 e- Rotary Kulübü, İtalya

YENİ YÖNTEM:
Yaklaşık üyelerin 25'i toplantılara dostları ve aileleri ile bizzat katılıyor, 

diğerleri ise Zoom video konferans platformunu kullanarak iştirak ediyor. 
Sadece üyelerin katılabildiği bir tartışma tahtasının olduğu elektronik 
bağlantı sistemi sayesinde hareketli konuşmaların yanı sıra dünyanın 
başka köşelerinden katılan üyeler de bir anlamda kendilerini evlerinde 

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

Berat tarihi: 2015
Başlangıç üye sayısı: 25
Bugünkü üye sayısı: 46

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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BEŞ YIL İÇİNDE DOLAR CİNSİNDENYAPILAN 
TOPLAM BAĞIŞLAR

Ülkeler ve coğra� bölgelere göre en yüksek bağışlar

ABD     
$395,699,358* JAPONYA

$84,467,802

KORE
$79,249,818

KANADA     
$40,799,946

TAIWAN     
$53,105,767

HİNDİSTAN
$88,875,333

CANADA     
$344

ABD
$245

BEŞ YIL İÇİNDE ROTARYEN BAŞINA DÜŞEN 
ORTALAMA KATKI

Ülkeler ve coğra� bölgelere göre en yüksek bağışlar 

KORE     
$265

HONG KONG
$451

SİNGAPUR
$615

TAİWAN     
$330

2014-15    2015-16     2016-17     2017-18     2018-19

KABUL EDİLEN KÜRESEL
 BAĞIŞLAR

1,
07

8

1,
16

5

1,
26

0

1,
30

0

1,
41

1

Odak alanları                                                 Toplam Fon

ODAK ALANLARINA GÖRE SON BEŞ
YILIN KÜRESEL BAĞIŞLARI

Temel eğitim ve okur yazarlık  $53,261,360
Ekonomik ve toplumsal kalkınma  $54,118,305
Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi $151,761,859
Ana ve çocuk sağlığı  $35,233,163
Barış ve anlaşmazlıkların çözümü  $18,659,168
Temiz su ve hijyen  $100,657,464

2018-19 TOPLAM HARCAMA
$335 (million)

 

 PolioPlus $151

 Küresel bağışlar  $87

 Bölge bağışları  $26
 Rotary Barış Merkezleri  $5
 Diğer bağışlar  $12

 Program operasyonları  $20

 Fon geliştirme $19
 Genel Yönetim  $15

bizim dünyamız

Rotary Vakfı, 12 yıldır 
Charity Navigator'dan 
aldığı 4 yıldız ve Charity 
Watch'dan almış olduğu 
A-plus derecesi ile  dünyada 
etkin ve iyi yönetilen bir 
yardım organizasyonu 
olarak tanınıyor. Vakfın 
Rotaryenlere destek 
olarak dünyada iyi şeyler 
yaptığını bizler biliyoruz 
ancak yaptığı işlerin tüm 
kapsamını iletmek oldukça 
güç olabilmekte.
Bu nedenle 2014-15 den 
2018-19 dönemlerini 
kapsayan son beş yıla ait 
bazı rakamları bu sayfalarda 
biraraya getirerek 
Rotaryenlerin cömertliğinin 
hikayesini ve Vakfın 
desteklediği iyi çalışmaların 
hikayesini anlatmaya 
çalıştık. Kasım ayı Rotary 
Vakfı ayıdır. Bağış yapmak 
için rotary.org/donate'i 
kullanabilirsiniz

*Ayrıca son beş yıl içinde Bill & Melinda Gates 
Vakfı eşleştirilmiş bağış kapsamında 409 
milyon dolar katkıda bulundu..

BEŞ YIL İÇİNDE DOLAR CİNSİNDENYAPILAN 
TOPLAM BAĞIŞLAR

Ülkeler ve coğra� bölgelere göre en yüksek bağışlar

ABD     
$395,699,358* JAPONYA

$84,467,802

KORE
$79,249,818

KANADA     
$40,799,946

TAIWAN     
$53,105,767

HİNDİSTAN
$88,875,333

CANADA     
$344

ABD
$245

BEŞ YIL İÇİNDE ROTARYEN BAŞINA DÜŞEN 
ORTALAMA KATKI

Ülkeler ve coğra� bölgelere göre en yüksek bağışlar 
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Odak alanları                                                 Toplam Fon

ODAK ALANLARINA GÖRE SON BEŞ
YILIN KÜRESEL BAĞIŞLARI

Temel eğitim ve okur yazarlık  $53,261,360
Ekonomik ve toplumsal kalkınma  $54,118,305
Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi $151,761,859
Ana ve çocuk sağlığı  $35,233,163
Barış ve anlaşmazlıkların çözümü  $18,659,168
Temiz su ve hijyen  $100,657,464

2018-19 TOPLAM HARCAMA
$335 (million)

 

 PolioPlus $151

 Küresel bağışlar  $87

 Bölge bağışları  $26
 Rotary Barış Merkezleri  $5
 Diğer bağışlar  $12

 Program operasyonları  $20

 Fon geliştirme $19
 Genel Yönetim  $15

Program
 ödülleri ve operasyonlar  90%

Rotary Vakfının son beş yılı
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İtalya haritasına baktığımızda ülkenin yeryüzü şeklinin bir çizmeyi 
andırdığını hepimiz biliriz. İşte bu çizmenin topuğunun bulunduğu kısım, 
Baharın Hiç Bitmediği Yer Puglia’dır.  İtalya’nın yirmi bölgesinden biri ola-

rak konuşlanan, merkezi Bari şehri olan bölgenin üç bir yanı denizlerle çevrili!  Bir 
yanı İyonya Denizi bir yanı Adriyatik Denizi olan bölge, coğrafik anlamda her mev-
sim mükemmel bir iklimi de ziyaretçilerine sunuyor.  

Türk Hava Yollarının İtalya’da Roma, Venedik, Milano, Torino, Napoli, Bologna, 
Cenova, Katanya ve Pisa’nın ardından İtalya’daki 10. uçuş noktası olarak Puglia’da-
ki şehirlerden Bari’yi seçmesi bölgeye seyahat etmek isteyenlere de çok büyük 
kolaylık sağladı. Yaz aylarında İzmir Çeşme’den direk Brindisi’ye giden gemilerle 
yahut Yunanistan üzerinden Brindisi veya Bari’ye de direk gemi seferleri olduğunu 
düşünülürse bu bölgeye hem havadan hem de deniz ve karadan harika bir yolculuk 
yapılabilir. 

İtalya’nın Puglia Bölgesi, muhteşem bir tatil için gezginlerin listesine alması 
gereken bir rota! Bölge henüz yeni yeni keşfedildiği için kalabalık da değil. Enine 
ve boyuna aşağı yukarı 60-90 km mesafeler arasında yer alan yerleşim yerlerini, 
araba kiralayarak dolaşmak hem kolay hem de rotalar arası geçiş üzerinde ansızın 
karşısına çıkan bir güzelliği yakalamanıza sebebiyet veriyor. İklimin de sunduğu 
avantajlar dikkate alınırsa bölgeye her mevsim seyahat edilebilir. Ağırlıklı olarak 
genelde yaz tatillerini deniz, kum güneş eksenin de değerlendiren turistlerin ise 
vazgeçilmez yerlerinden biri olmaya aday.  

Puglia’nın Akdeniz’deki stratejik rolü, tarihi boyunca birçok kez istila edilme-
sine yol açmış. Bu yüzden şehirleri gezerken Yunanlar, Romalılar, Bizanslılar ve 
İspanyollardan kalma izlere hemen hemen her yerde rastlıyorsunuz. Bölgede he-
men her şehrin hatta her köyün ayrı bir mimari özelliğini vurgulamakta önem var. 
Şöyle ki; Kiliseler, Orta Çağ Kale ve Surları, Barok tarzda yapılmış gösterişli Kated-
raller ve şehirlerin hem geniş hem de şatafatlı meydanları insanı hayran bırakacak 
düzeyde büyülü güzellikler taşıyor. 

Bari şehrine 60 km mesafedeki Alberobello, 1995 yılında UNESCO Dünya Kül-
tür Mirası Listesi’ne alınmış. Bu şehir, sayısı 1500’ü bulan Trulli adlı evleriyle çok 
meşhur ve Dünya Miras Listesine de bu sebeple alınmış. Trulli evlerinin en önemli 
özelliği ise bu evlerin çatılarının, spiral bir şekilde düzenlenen sistemle, Güney 
İtalya’dan elde edilen kireç taşlarının aralarına harç koymadan üst üste yerleşti-
rilmesiyle konik şekilde yapılmasından ibaret. Bu yapı tekniğinin çok daha önce 
Ortadoğu’dan geldiği söyleniyor. Ülkemizdeki Harran evlerini andıran Alberobello 
evlerinin bu şekilde yapılmasının sebebi ise hayli ilginç! Zamanında Napoli Kralı, 
yeni her binadan ağır vergiler alıyormuş.  Bunun üzerine vergi ödememek için 
halka Trulli şeklinde evler yapmalarını şart koyar.  Kralın vergi memurları geldi-
ğinde yığma taş evlerin çatısı kolayca yıkılabileceğinden, vergi memurları sadece 
koni şeklinde çevrilmiş, çatısız yapıları evden saymadığından böylece halk vergi 
ödemekten kurtuluyormuş. Bu tedbirin başarısından sonra Alberobello’daki tüm 
yapıların çatısında harç kullanılmaması sadece yığma kireç taşı olarak yapılması 
bir gelenek haline geliyor. Şu an bu evlerin bir kısmında yaşam var ise de çoğu he-
diyelik eşya dükkânı, sanat galerileri, antikacılar ile şarap tadım merkezleri haline 
dönüşmüş. 

Alberobello’dan sonra dar ve kıvrımlı ara yollardan yarım saatlik mesafede 
yer alan Ostuni’ye görmeden geçmek olmaz! Yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş 
Ostuni, o kadar büyüleyici bir şehir ki;  kanımca anlatılamaz ve ancak yaşanır! Bem-
beyaz duvarlı içiçe geçmiş daracık ve bir tüneli andıran sokaklarında kaybolarak 
sonunda geldiğiniz ana meydan olan Medioevale Meydanı’nda, sizi Sant’Oronzo 
Heykeli, kentin ana Katedrali, Palazzo Ghionda ve  Palazzo Trinchera bekliyor. 

Yine Bari’nin 50 km kadar kuzeyinde Adriyatik Denizi kıyısında yer alan Trani 

Bir Rotaryenin seyahat defteri
Baharın hiç bitmediği yer: Puglia

Av. Suat Şimşek
Adalar Rotary Kulübü
2019-20 Dönem Başkanı
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ise tam bir Ortaçağ Balıkçı Kasabası! Zamanı durdurmuşlar ve hala siz Ortaçağ’da 
sokaklarda dolaşıyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Özellikle iç liman bölgesin-
de her sabah balığa çıkan balıkçıların mavnaları, akşam gün batımına yakın saat-
lerde dönüyor. Balıkçıların teknelerinden envai çeşit deniz ürünleri canlı ve taze 
olarak hemen oracıktaki Trottaria’larda yerlerini alıyor ve genelde akşam 19:30-
20:00 sularında açılan restoranlarda servis ediliyor. Tarihte çok önemli bir yeri 
ve önemi bulunan Trani, İtalya’da konuşlu koloni şehirlerinden biri imiş. Kudüs’te 
kurulan “Tapınak Şövalyeleri”’nin Batı Avrupa ile bağlantılarının Trani limanından 
yapıldığı da biliniyor. Şehirdeki “Ognisetti Kilisesi” Tapınak Şövalyeleri hastanesinin 
günümüzde ayakta bulunan tek kısmı! Antik Liman Bölgesinde yapılan yürüyüşle-
rin insana terapi gibi geldiğini belirtmeden geçemeyeceğim.  Yine kentte yer alan 
Masseria Barbera’da yerel tatlara yolculuk yapmak isterseniz doğru yerdesiniz. 
Puglia’da özel günlerin simgesi ise Confetti adını verdikleri badem şekeri. Badem 
Şekeri denince akla gelen ise Mucci Giovanni! 1894 yılından beri aynı yerde badem 
şekeri üretip satıyor. Dükkâna girdiğinizde rengârenk badem şekerleri arasında 
kayboluyorsunuz. Beyaz olanlar düğün, pembeler kız çocuğu, maviler ise erkek 
çocuğu için alınıyor. Üniversiteden mezun olanlar ise yeşil renkli olanları tercih 
ediyormuş. Başka şubesi bulunmayan dükkânın alt katında geçmişten günümüze 
badem şekeri yapımında kullanılan aletler sergileniyor. Geçmişe yolculuk için ideal 
bir destinasyon Trani! Görmeden Gelmeyin! 

Yine merkezi Bari olarak düşünürsek 60 km güneyinde yer alan Lecce ise tası 
tarağı toplayıp taşınılası bir muhteşem İtalyan şehri. Tarihi, doğası, canlı sosyal 
yaşamı, mis gibi iklimi, denizi, muhteşem yemekleri ve Lecce taşı diye anılan özel 
bir tür taştan yapılmış yüzlerce yıllık sokaklarıyla insanı etkileyen sarı şehir. Ferzan 
Özpetek’in güzel filmi Allacciate le Cinture’ye ev sahipliği yapan güzel şehir. Özpe-
tek, bölgedeki Lecce şehrini ‘Serseri Mayınlar’ ve ‘Kemerlerinizi Bağlayın’ film-
leriyle tüm sinemaseverlere merak ettirdi. Çok da iyi etti! Burada meşhur deniz 
ürünlü Orecchiette yani kulak memesi şeklinde olması sebebiyle bu adın verildiğini 
öğrendiğimiz makarnalarını ve Negroamaro üzümlerinden yapılan ucuz ama lez-
zetli sofra şaraplarını tatmak ve biraz da yerel lezzetlere yönelmek gerekir diye 
düşünenlerdenseniz Puglia bölgesi doğru adres! Bu arada Puglia Bölgesi’nin özel 
spesiyali at etinden yapılan yemeklerdir. Şehrin bazen en ünlü ve iyi restoranla-
rında genelde at eti kullanılmak suretiyle yapılan yemekler mevcut. At eti normal 
sığır etine göre biraz daha ekşimsi bir tat barındırıyor ve çok iyi marine edilemezse 
bayağı da sert bir et türü!

Lecce küçük ve gezmesi kolay bir şehir. Ancak her bir yanı, meydanları, so-
kakları, tiyatro ve sanat galerileri ile katedralleri insanı kendisine hayran bıraka-
cak düzeyde nakış gibi işlenmiş bir şehir. Sant’Oronzo meydanı şehrin ana merkezi 
sayılırsa burada yer alan Cafe Alvino’da Caffè in Ghiaccio con latte di Mandorlayani 
(Badem sütlü soğuk espresso) test ettim. Sevgili Ferzan Özpetek dâhil herkesin 
överek bahsettiği bu kahve bana çok şekerli ve ağır geldi. Sant’Oronzo ismine Pug-
lia’nın nerede ise tüm şehirlerinde rastlıyorsunuz. Aziz Toronzo, bu bölgenin kur-
tarıcı azizi olarak biliniyor. Puglia Bölgesini Ortaçağdaki büyük veba salgınından 
kurtardığı ve temizlediğine inanılan Sant’Oronzo’nun Lecce kentinin merkezindeki 
gösterişli heykeli, Brindisi şehrinin sakinleri tarafından Lecce kentine hediye edil-
miş. 

Lecce’nin 45 km kadar batısında yer alan Gallipoli, emsalsiz denizi, dar sokak-
ları, zevkle döşenmiş yer karo taşları ve binaların birbirine olan uyumu ile kesinlikle 
görülmeden dönülmemesi gereken bir şehir! Şehirde ana karadan ayrılarak bir 
köprü ile bağlanan adanın yer aldığı bölüm,  Gallipoli’nin eski şehri!  Burada yer alan 
mendireğin hemen iç kısmında balıkçı barınakları ile ayaküstü aperatifleri atıştı-
racağınız restoranlar bölgesi, denizden babam çıksa yerim! diyenlerin gözlerine 
inanamayacağı kadar taze ve canlı deniz ürünlerinin satıldığı ve servis edildiği bir 
alan. Karides, denizkestanesi, tarak, istiridye, deniz minaresi ve sübye gibi daha 
birçok deniz ürünü.

Puglia’nın merkezi ve en büyük şehri olan Bari, bir liman kenti ve tarih boyun-
ca bu özelliğini hiç yitirmemiş bir şehir! Yunanistan ve Karadağ ile Arnavutluk’a 
düzenli seferlerin bulunduğu kentin ana limanı, aslında İtalya’nın güney kısmında 
ihracat ve ithalat için de önemli bir görev üstlenmekte! Zeytinyağı üretimi konu-
sunda dünyada bir numara olan İtalya’nın bu unvanı kazanmasında Puglia’nın 
önemi en üst düzeydedir. Göz alabildiğine kadar uzanan zeytin ağaçları ve üzüm 
bağları, İyonya Denizinden Adriyatik’e kadar muhteşem bir görsel sunuyor. 

Şehrin en önemli katedrali olan Aziz Nicholas yani Noel Baba’nın kemiklerinin 
bulunduğu St. Nicholas Kilisesi, Bari’nin en turistik noktası. IV. Yüzyıl’da Antalya 

İlinin Demre İlçesinde yaşadığına inanılan Aziz Nicholas’ın (Noel baba) kemikleri, 
öldükten yüzyıllar sonra İtalyan korsanlar tarafından kaçırılıp buraya getirilmiş. 
Kilise de bu yüzden bu isimle anılıyor. 

Hepimizin severek izlediği ve müziği ile içimizi kıpır kıpır ettiren Tarantella, 
“Tarantismo” adı altında İtalya’nın Puglia bölgesinde ortaya çıkmış. Tarantula 
sokması nedeniyle kurbanın vücudunu zehirden arındırıp iyileşebilmesinin çaresi 
olarak görülen Tarantella’yı kendini tekrar eden ritimler eşliğinde yapılan histerik 
bir dans olarak tanımlamak mümkün!  İtalyanların özellikle nişan ve düğün olmak 
üzere, doğum günü ve benzeri tüm kutlamalarındaki coşma noktasını işaret eden, 
hep birlikte el ele tutularak yapılan hareketli bir dans olan Tarantella, her ne kadar 
Napoli ile anılsa da aslında ortaya çıkış öyküsü hayli ilginç! 15. Yüzyıl ila 17. Yüzyıl 
arasında tarantula adlı örümceğin sokmasıyla ortaya çıktığına ve sokulanların an-
cak bu dansı yaparak iyileşebileceğine inanılan dansın adının, İtalya'nın yine Puglia 
Bölgesinde yer alan ticaret limanı ile büyük önem taşıyan Taranto kentinin adından 
türetildiğini de bilmekte fayda var.  

Paulo Coelho, “Sadece güneşli günlerde yürürseniz, hedefinize asla varamaz-
sınız” der! Gezginin ruhu yaz kış demeden yeni yerler görmeyi ister! Ama baharın 
hiç bitmediği yere yolculuk yapmak isterseniz o zaman istikamet belli! Puglia! 

❏❏❏

Rotary, daha iyi şeyler yapabilmeleri için Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya getiriyor. Atıl 
yerleri yenileyerek kullanılır hale getiriyor ve buralarda ihtiyacı olanlara meslek kursları düzenliyor.  Eğitim 

imkanı sağlayarak onlara bir gelecek kazandırmak üzere”ev”ler inşa ediyor. Toplumları güçlendirmek için bir 
araya geliyoruz — Hayata Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için  . Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HEP BERABER

HAREKETE GEÇENLER
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EN GÜZEL
FOTONUZU 
BİZE 
GÖNDERİN 

The Rotarian dergisinin fotoğraf 
yarışması, vizyonunuzu dünya ile 
paylaşmanızı sağlıyor. Katılarak 
eserinizin dergide yer alması şansını 
yakalayın.

Son başvuru tarihi
15 Aralık 2019
Daha fazla detay için
on.rotary.org/photo2020

Sayfada yer alan resimler 
daha önce yarışmaya katılan 

Rotaryenlerin resimlerinden 
örneklerdir.



30 Ekimde Uluslararası Rotary tarafından yapı-
lan açıklamaya göre, Rotary, "Çocuk Felci-
ne Son Küresel Girişimi"ne 50 milyon do-

lar daha bağışta bulunuyor. Bu katkı aşılama faaliyetleri için 
gözlem, teknik yardım ve operasyonel destek amaçlı kullanı-
lacak ve 38,4 milyon çocuğun aşılanmasına yardımcı olacak. 
Bu bağış, tip 3 polio virüsünün (WPV3) dünyadan tamamen 
yokolduğu açıklamasının ardından geldi. 

Açıklama, WPV3'ün tarihte üçüncü kez, hastalığa neden 
olan virüs olarak yeryüzünden  silindiğini ve artık çocukla-
rı etkileyen tek bir tip virüsün kaldığı anlamına geliyor. Ro-
tary ve Küresel Çocuk Felcine Son Girişimi (GPEI) geçtiği-
miz Ağustos ayında da bir başka önemli kilometre taşını daha 
aşarak, Nijerya'da son üç yılda çocuk felci vakasına rastlan-
madığını açıklamış ve bu durumda 2020 yılında Afrika böl-
gesinin de resmen çocuk felcinden arındırılmış olduğu dekla-
rasyonu için yolu açmıştı.

UR'nin PoliopPlus Komite Başkanı Michael McGovern, 
her iki dönüm noktasının da son hedef olan çocuk felcinden 
arındırılmış bir dünyaya çok yaklaşıldığını gösterdiğine de-
ğinirken, Pakistan ve Afganistan'da artan vakalar nedeniyle 
hâla atılması gereken adımların bulunduğuna dikkat çekiyor.

Açıklanan bağışların kullanılacağı ülkeler ve miktarlar 
aşağıdaki şekilde oluşmuş bulunuyor:

Ülke ve Bölgeler                         Bağış miktarı ($)
Afrika bölgesi gözlem operasyonları:  6.300.000 
Camerun: 4.100.000 
Çad 3.300.000
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 3.400.000
Nijer 8.200.000
Nijerya 491.153
Afganistan 4.600.000
Pakistan 4.800.000
Somali 4.600.000
mOPV2 aşı stoğu 10.300.000 

Rotary çocuk felcine son için her yıl 50 milyon dolar kat-
kı taahhüt etmiş bulunuyor. Bu miktar Bill&Melinda Gates 
Vakfı tarafından 2'ye 1 oranında desteklenecek ve böylece yıl-
da 150 milyon dolar bu amaca ayrılmış olacak. 

Çocuk Felcine Son girişiminde virüsün yok edilmesi nok-
tasına yaklaşılırken, Rotary de Dünya Çocuk Felci gününde 
çeşitli aktiviteler düzenleyerek bu konuda bilinci arttırmaya 
devam etti. Bu yıl program Facebook'ta çeşitli lisanlarda ve 

dünyadaki değişik zaman dilimlerine göre yayınlandı. UNI-
CEF ABD ve Bill & Melinda Gates vakfı tarafından finanse 
edilen program, TV sunucusu ve paralimpik madalya kazan-
mış olan Ade Adepitan, süpermodel Isabeli Fontana, bilim 
eğitimcisi Bill Nye ve aktris Archie Panjabi tarafından sunul-
du. 

Rotary Dünya Çocuk Felci gününde çeşitli 
aktiviteler düzenleyerek bu konuda bilinci 
arttırmaya devam etti. 

Programda ayrıca bundan önce hiç yayınlanmamış olan 
ve Hindistan, Pakistan ve Ukrayna'lı üç Rotaryenin kendi 
ülkelerinde çocukları poliodan korumak için yaptıkları ça-
lışmalar yer aldı. Pakistan'da Rotaryen Tayyaba Gul, sağlık 
görevlileri ile beraber çalışarak annelere çocuk felci aşısının 
önemini anlatıyordu; Hindistanlı Doktor Hemendra Verma, 
Rotaryenler ve sağlık çalışanlarını her çocuğa ulaşmak için 
teşvik ediyordu; Ve Ukraynalı Rotaryen Sergii Zavadskyi ço-
cuklarını aşılamaktan çekinen kişileri eğitmek için sosyal 
medya ve toplum faaliyetlerini kullanan bir savunuculuk ve 
bilinçlendirme programını yönetmekteydi. Bu üç kişi bir an-
lamda Rotaryenlerin tüm dünyada yaptıklarının iyi bir örne-
ğini teşkil etmekte idiler. 

Başarılı geçen 2019 yılına rağmen Afganistan ve Pakis-
tan'da artan vakalar endişelere neden oluyor. Hastalığın bu-
lunduğu alanlara erişimin zorluğu, sağlık görevlilerinin gü-
venliğinin bulunmaması ve bu bölgelerdeki insanların de-
vamlı hareket halinde olmaları işleri zorlaştırıyor. 2018'de 
33 vakanın bildirildiği bu ülkelerde 2019'da bugüne kadar 88 
vaka tespit edildi.

Çocuk Felci dünyadan silindiği takdirde, çiçek hastalı-
ğından sonra yeryüzünden yokedilmiş ikinci hastalık olacak. 

❏❏❏

Rotary'den Çocuk Felcine Son için 50 milyon dolar
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2420. Bölge BES
7-8 Mart 2020

Wellborn Otel 
İzmit Rotary Kulübü

2420. Bölge ASAMBLE
11 Nisan 2020

Acıbadem Üniversitesi
Erenköy Rotary Kulübü

2420. Bölge Konferansı

16 - 19 Mayıs 2020

Bodrum Hilton Oteli

İletişim
Aytun Demirsoylu

0532 211 7647
aytun@adimpex.com.tr

Karaköy Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı
28 - 31 Mayıs 2020

Sheraton Bursa

İletişim
Murat Yavuz

muratyavuz@bayaltd.com
0533 426 6597

www.ur2440bursakonferans.com/
Online kayıt yapılabilir
Uludağ Rotary Kulübü

2440. Bölge 
BES ve Asamblesi

2 - 5 Nisan 2020

Korumar Ephesus Otel
Kuşadası Pamucak

İletişim
Çağlayan Bingöl

caglayanbingol@gmail.com
0532 351 1767

Urla
Rotary Kulübü

2430. Bölge 
BES ve Asamblesi

15 - 19  Nisan 2020
Xanadu Resort Hotel

Belek - Antalya
İletişim

Yakup K. Ersoy
yersoy01@yahoo.com.tr

0532 266 6826 

Mersin 
Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

18 - 21 Haziran 2020

Mirage Otel
Göynük- Antalya 

İletişim
Reşat Gürkan

resatgurkan@semas.com.tr
0532 363 5578

Çankaya Rotary Kulübü

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 9



K A S I M  -  A R A L I K  2 0 1 9  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 29

Nezih Bayındır
2420. Bölge Dönem Guvernörü
2019-20 Dönemi Ulusal Danışma 

Kurulu Toplantısı 29-30 Kasım 2019 
tarihlerinde 2420. Bölge Sarıyer RK 
evsahipliğinde İstanbul Kurtköy Mi-
racle Hotel’de 41 DG, GDG, GLDG ve 
GLDGA ile gerçekleşti.

Guvernörlerin talepleri doğrultu-
sunda gündem toplam 21 madde hali-
ne geldi ve aşağıdaki konular değerlen-
dirildi.

2019 Ulusal Danışma Kurulu Top-
lantısı  29 Kasım Cuma günü 16.00'da 
başladı. Gündemin onaylanması ve ka-
bulü sonrası UDK'ya yeni katılan gu-
vernörler kendilerini tanıttılar. Gün-
demde konuşulan maddeler sırasıyla 
şöyle oluştu: 

 ✔ Türkiye’de Rotary’nin yeni 
Görsel Kimliğinin uygulama-
sında son durum raporu,

 ✔ Türkçe ve İngilizce Rotary 
şarkısı hakkında görüşme,

 ✔ 3 Bölge Ülkeler Arası Komite 
çalışma raporu,

 ✔ Rotary Dergisi durum raporu 
aktarılması.

İkinci gün kahvaltıdan sonra baş-
layan II. Oturumda gündeme alınan 

maddeler aşağıdaki şekilde oluştu:
 ✔ Dubrovnik  ZON  21 Rotary 

Enstitüsü hakkında bilgilen-
dirme,

 ✔ ZONE Enstitüsünde  Örsçelik  
Balkan’ın anılması konusun-
da bilgi aktarılması,

 ✔ Eğitim Dostları Projesinin 3 
Bölge Ortak Projesi olarak ya-
pılması. www.egitimdostlari.
net,

 ✔ UR Yönetim kurulunun Rota-
ract kulüpleri ile ilgili aldığı 
karar hakkında görüşme,

 ✔ Ulusal Danışma Kurulu Yö-
netmeliğinin gözden geçiril-
mesi ve güncellenmesi,

 ✔ Rotary Türkiye Müzesi. 
Öğle yemeğinden sonra başlayan   

4. Oturumda:
 ✔ UR’nin Rotaryenlerin Bildir-

gesine yaptığı ilave ile ilgili gö-
rüşmeler,

 ✔ 2019 COL (Yasama Konseyi) 
kararları hakkında  bilgilen-
dirme,

 ✔ E-club Türkiye’nin geliştiril-
mesi hakkında görüşme,

 ✔ 3 Bölge Ortak Stratejik Plan 
Çalışması Yapılması,

 ✔ 2440. Bölge Afet Barınak Pa-
keti Projesi’nin her üç bölge-
mizin ortak projesi haline ge-
tirilmesi,

 ✔ Hamburg Konvansiyonunda 
ülkemizi ilgilendiren ara otu-
rum ve Honolulu konvansiyo-
nunun takibi,

 ✔ Guvernörler whatsapp mesaj-
ları ile ilgili görüşmeler.

Dilek ve Temenniler maddesini ta-
kiben UDK sona erdi.

Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

UDK Toplantısında
guvernörler toplantı salonunda

Ulusal Danışma Kurulu 
Toplantısı hatıra resmi
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İzmir RK Okuma Yazma Kursu Düzenledi

İzmir Rotary Kulübü 6 Kasım 2019 tarihinde Turgutlu Halk Eğitim Mü-
dürlüğünde açtığı yetişkinler için okuma yazma kursunu ve Turgutlu 

İlköğretim Okulundaki yetişkin bayanlar için açılan okur yazarlık kursunu, 7. 
Grup Guvernör Yardımcısı İra Özkesen ve Turgutlu RK Başkanı Evrim Oflaz ve 
Bölge Okuma Yazma Komite Başkanı Rahim Karaman ile ziyaret etti.

Kuzey Yıldızı RK Disleksi Eğitimi Verdi

Kuzey Yıldız Rotary Kulübü Şehit Murat Atsen ilkokulunda Psikolog 
Gökçin Çaylar'ın özverili katkısı ile okulun öğretmenlerinin katıldığı 

bir toplantıda Disleksi Eğitimi gerçekleştirdi.

Çakabey RK Ağaç Dikimi Gerçekleştirdi

Çakabey Rotary Kulübü Zeytin Dostu Derneği işbirliği ile Kemalpaşa 
Damlacık Köyü İlköğretim Okulunda "Ölmez Ağaç Zeytin" eğitimi ve di-

kimi etkinliğini gerçekleştirdi. Zeytin Dostu Derneği Başkan Yardımcısı Nedim 
Ekmekçiler öğrencilere zeytin ağacıyla ilgili bir sunum yaptıktan sonra okul 
bahçesine 15 adet zeytin fidanı dikildi.

Küresel Bağış Projesi 

Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Şenay Öztop Çocuk kli-
niğinde 12 adet hasta takip monitörü ve tüm hastalarin tek bir ekran-

dan takip edileceği kontrol monitorü bağlantı ekipmanları hastaneye Küresel 
Vakıf Teşvik projesi kapsamında teslim edildi. Proje Çakabey Rotary Kulübü 
önderliğinde Çiğli, Bostanlı, Karşıyaka, Mavişehir, Agora, Smyrna, Güzelyalı 
Rotary Kulüpleri ortaklığında sürdürülerek Uluslararası Rotary'den Belçika 
Zevantem, Ukrayna Lviv International ve Ratusha, Amerika Lafayette Rotary 
kulüplerinin partnerliğiyle, Portekiz 1960. Bölge, Belçika 2170 Bölge, Güney 
Kore 3620 Bölge, İzmir 2440 Bölge Federasyonları ve Uluslararası Rotary 
Vakfının katkılarıyla hayata geçirildi. Çakabey Rotary Kulübü GDB Meral Gün-
düz E.Ü Rektörü Necdet Budak’tan teşekkür plaketini projeye ortak olan tüm 
kulüpler ve diğer paydaşlar adına teslim aldı.

Çekirge Rotary Kulübü yoğun bir faaliyet dönemi geçiriyor

Çocuk Felcine Son girişimi kapsamında tüm kulüplerimizin fon ya-
ratma çalışmalarına Çekirge Rotary Kulübü de farklı bir yaklaşımla 

destek sağladı. Çekirge ve 2440. bölgenin 4. Grup kulüplerini oluşturan Os-
mangazi ve Yeşil RK ile birlikte, Polio fonu yararına, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 
sahnelenmekte olan “Keşanlı Ali Destanı izlendi.
Meme Kanseri Bilinçlendirme eğitimi

Çekirge Rotary Kulübü, Toplum Birliği 1. Murat Ilkokulu’nda velilere ve 
öğretmenlere yönelik Meme Kanseri Bilinçlendirme Eğitimi düzenle-
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di. Eğitimi Uludağ Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanları’ndan Op. Dr. Erol 
Aksaz verdi. Veliler, "Bir kez dokun" projesi çerçevesinde geliştirilen silikon 
meme aparatında kendi kendilerini muayene yapmayı da öğrendiler.
Rotary Takdirnamesi

Bir diğer faaliyetinde, Çekirge Rotary Kulübü haftalık toplantısında, Ka-
sım ayının Vakıf Ayı olması münasebetiyle, Geçmiş Dönem Guvernorü ve Bölge 
Rotary Vakfı Komite Başkanı Alaeddin Demircioğlu’nu konuk etti. Mini vakıf se-
mineri şeklinde gerçekleşen toplantı kulübün gelecek dönemlerine de ışık tut-
tu. Ayrıca, kulübün 2018-19 Döneminde gerçekleştirdiği hizmetlere istinaden 
UR tarafından layık görülen altın nişanlı Rotary Takdirnamesi teslim alındı.

Çekirge Rotary Interact haftasını da unutmadı. Dünya Interact Haftası 
münasebetiyle Çekirge Interact Kulübü‘nün Çekirge Rotaract Kulübü ile dü-
zenlediği ortak toplantıya, Interact Kulüp Danışmanı E. Murad Çelen’le birlikte 
katılan kulüp üyeleri, Interactları kutladılar ve projeleriyle ilgili fikir alışveri-
şinde bulundular.

Gökdere RK Briç Turnuvası Düzenledi

Bursa Gökdere Rotary Kulübü'nün 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlik-
leri kapsamında 4. sünü düzenlediği Briç Turnuvasına bu yıl 80 spor-

cu katıldı. Atatürk'ün de başarılı bir briç oyuncusu olduğu turnuvanın ilerleyen 
yıllarda federasyon takvimine alınarak ulusal boyuta taşınması planlanmakta.

100. Yıl Güzelbahçe - Rotary Okulda Projesi

100. Yıl Güzelbahçe RK Toplum Birliği okulu Buca Mimar Ke-
malettin İlkokulunda, Alkış müzik okulunun akademisyen 

müzisyenleri tarafından öğrencilere yönelik eğitim konseri 4 Kasım'da ger-
çekleşti. Alkış Müzik Okulu öğretmenleri tarafından verilen eğitim konseri-
ne  katılımın çok yoğun ve ilginin çok fazla olduğu konserde önce eğitimciler 
tarafından keman, blok flüt ve gitar enstrümanları tanıtıldı ardından da eği-

tim konseri verildi. Aralarında enstrüman çalmaya başlamış ya da ilgili olan 
çocuklar da bu deneyimlerini paylaştı. Alkış Müzik Okulu tarafından yetenekli 
bulunan çocuklar için müzik kursları için burs verilmesi planlandı. Öğrenciler 
çok keyifli ve eğitici bir etkinlik geçirdiklerini belirterek müzisyenler ile özellik-
le fotoğraf çektirmek istediler.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü, Torbalı Kuşçuburun Barba-
ros Okulunda kütüphanenin yenilenmesi ve kırtasiye ek-

siklerinin tamamlanması etkinliği gerçekleştirdi. Çocukların ister köyde ister 
şehrin az gelişmiş bölgelerinde yaşaması eğitim öğretim olanaklarından eşit 
şekilde faydalanmalarını etkilememeli diye harekete geçen kulüp, Torbalı Kuş-
çuburun Barbaros İlk ve orta okulu öğrencilerinin çok isteyip dolduramadık-
ları kütüphanelerini onların arzu ettikleri güncel okuma kitapları ile doldur-
malarına destek oldu. Bunun yanında eksik olan İngilizce setleri, zeka geliş-
tirici oyunlar, kırtasiye malzemeleri de temin edildi. Güzelbahçe RK'nın farklı 
konular ile uzun yıllar önce kulübün çalışmaları başlattığı bu okuldaki destek-
ler ileride de devam edecek.

Diş taraması ve diş bakım eğitimi

100. Yıl Güzelbahçe RK, içinde bulunduğumuz 22-27 Kasım Ağız 
ve Diş Sağlığı haftası kapsamında, İzmir Konak Vali Kasım-

paşa İlkokulu’nun anasınıfı ve 1. sınıfından  yaklaşık 180 öğrencinin  diş tara-
ması  ve diş bakım eğitimlerini Güzelbahçe Rotarakt kulübü ile ortak bir çalış-
ma sonucu gerçekleştirdi . 

Verimli geçen etkinlikde özellikle Suriyeli göçmenlerin yoğun bulunduğu 
bu okulda kendine ait diş fırçası bile olmayan birçok öğrenciye fırça macun 
ve oyun kartından oluşan eğitim setleri dağıtılarak fırçalamanın önemi anla-
tılmaya çalışldı. 
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Dönemin ilk Meslek Hizmet Ödülü

100. Yıl Güzelbahçe RK dönemin ilk meslek hizmet ödülünü 70 
yıllık usta, tarihi Kemeraltı Börekçisi Ali Ersoy'a işyerine zi-

yarete giderek verdi. 
86 yaşında olan Ali Usta, hergün sabah 5.00 de kalkıp börek açmakta ve 

oğlu ile birlikte 7.00 de tezgahının başına geçip servisi bizzat kendisi yapmak-
ta. 50 yıl Kemeraltı’ndaki dükkanı işlettikten sonra kardeşleri ile yollarını ayı-
rıp 20 yıldır oğlu ile Narlıdere'deki dükkanlarına geçen Ersoy, enfes lezzetler 
ile hizmete devam etmekte. 

Ödül takdimi için yapılan ziyarette, hem kulüp üyeleri,  hem Ali Usta, oğlu 
ve torunu çok duygulu anlar yaşadılar ve gözleri dolan ustadan etkilendiler. 
Şimdiye kadar hiç böyle bir ödül almadığını dile getiren Ali Usta’ya  kulüp üye-
leri sağlıklı bir yaşam dilediler. 

Güzelbahçe Rotary her ay '1 
konu 1 konuk' projesi 

Toplum Birliği okulu olan Buca Mi-
mar Kemalettin İlkokulunda her 

ay "1 Konu 1 Konuk" etkinlikleri başla-
dı.  Mayıs ayına kadar devam edecek olan 
Veli Akademisi programında, alanında uz-
man konuşmacılar her ay 1 konu ve 1 ko-
nuk formatında velilere yönelik bilgilendir-
me toplantıları gerçekleştirecek.

  23 Ekim’de Psikolog Bleda Tüfenkçi-
oğlu ile gerçekleşen birinci sunumda konu, "Ebeveynler ve çocuklar arasındaki 
iletişim sorunları ve çözüm yöntemleri" oldu. Konuları okul rehberlik servisi ve 
Toplum Birliği Başkanı ile birlikte belirlenen konuşmalar öncelik sırasına göre 
düzenlendi. Çok yüksek katılımın sağlandığı ilk toplantının etkili ve çok verim-
li olduğu velilerden gelen geri dönüşler ile tespit edildi. 2. Veli Akademisi 14 
Kasımda Diyabet gününde Uz Dr. Esra Irmak Üstün tarafından  sunuldu. Katı-
lımın çok yüksek olduğu toplantıda soru cevap bölümü oldukça ilgi çekti. Ço-
cukların diyabete artan yatkınlığı ve yanlış beslenmeleri ile ilgili de bilgi alan 
veliler bundan sonra yeme düzenlerini gözden geçireceklerini bildirdiler. Ara-
lık ayında yeni bir konu ve konuk ile Veli Akademisi’nin 3. sü gerçekleşecek. 

Karşıyaka Rotary Kulübünden Konser

Atatürk’ü Anma Haftasında düzenlenen konserde, Karşıyaka Rotary 
Kulübü Ailesi, Zafer Çebi Orkestrası ve Melisa Karan Sanat Korosu 

eşliğinde  İlhan Şeşen ve Kürşat Başar’ın katıldığı konserde Ata'mızı çoşkuyla 
andı. Iki ünlü sanatçımız ve muhteşem orkestra sayesinde çok güzel bir etkin-
lik gerçekleşti. Konserden elde edilen gelir, toplumsal ihtiyaçlara yönelik et-
kinliklerde kullanılmak üzere vakıf projesine aktarıldı.

Rotary'nin tanıtımı

Karşıyaka Rotary Kulübü, ilçenin nemli alışveriş merkezlerinden bir 
olan Mavibahçe'nin düzenlediği bir etkinliğe katıldı. "Sivil Toplum Ma-

vibahçe'de"adı altında düzenlenen ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini, 
hizmet ve üretimlerini, sosyal projelerini yakından tanıtmak ve dayanışma ru-
huna katılmak isteyen ziyaretçilere yönelik alışveriş merkezi yönetimi tarafın-
dan düzenlenen bu etkinlikte, Rotary'nin çalışmaları başarılı bir düzen içinde 
ziyaretçilere anlatıldı.

Fatih RK, KKTC İstanbul 
Başkonsolosunu konuk 
etti

Görevine yeni başla-
yan Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul 
Başkonsolosu Sayın Seniha 
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Birand Çınar, görevinin ilk etkinliği olarak İstanbul Fatih Rotary Kulübünün 
toplantısına katıldı. Söz konusu toplantıda Sayın Başkonsolos, "Kıbrıs’ın Tarihi 
Süreci ve Güncel Gelişmeler" ile ilgili bilgilendirmede bulundu ve konu ile ilgili 
katılımcıların sorularını yanıtladı.  Toplantıya ayrıca; Konsolos Çağrı Kalfaoğlu, 
Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray da katıl-
dılar.

Fatih Rotary ve Fatih Rotaract Kulüpleri Meme Kanseri 
Bilinçlendirme Etkinliği

Yıllık etkinlik takviminde Ekim ayı, "Meme Kanseri Bilinçlendirme" ayı 
olarak kabul edilmekte. Bu konu ile ilgili olarak Rotary kapsamında 

da çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Bu kapsamda, Fatih Rotary ve Fatih 
Rotaract kulüpleri ortak bir etkinlik organize ettiler. 26 Ekim 2019 tarihinde, 
Liv Hospital-Ulus hastanesinde gerçekleşen söz konusu etkinlikte, konunun 
uzmanı Prof. Dr. Levhi Akın tarafından bilgilendirme yapıldı.

Gölcük Rotary Kulübü ve İstanbul Fatih Rotary Kulübü, 
Okul Temizlik ve Hijyen Malzemesi Teslimatı

1999 Depremi sonrası tamamen yıkılan ve Fatih Rotary Kulübü girişi-
miyle yeniden inşa ettirilip, 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığına tes-

lim edilen Yalova Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunun yaklaşık bir yıllık  
ihtiyacı olan temizlik ve hijyen malzemesi, Gölcük Rotary Kulübü tarafından, 
Fatih Rotary Kulübü ile koordineli olarak okul ilgililerine teslim edildi.

Fatih Rotary Kulübünün Nesin Vakfını Ziyareti ve 
Yardım Faaliyeti 

İstanbul Fatih Rotary Kulübü, 24 Kasım Pazar günü Çatalca’da bulunan 
Nesin Vakfına bir ziyaret gerçekleştirdi. Kulüp üyelerininin katkılarıyla 

tedarik edilen gıda ve giyim malzemeleri, vakıfta yaşayan çocukların kullanımı 
için ilgililere teslim edildi. Büyük bir aile ortamında yaşayan çocukların bura-

ya kabul edilmeleri için maddi imkanlarının yetersiz olması ve okumaya istekli 
olması şartları aranmakta. Vakıfta halen, 3,5 yaş ile üniversite çağında olmak 
üzere yaklaşık 40 çocuk bulunmakta.

 Ziyaret esnasında hem vakıf hakkında hem de Permakültür Tarım hak-
kında bir takım bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca geleceğimiz açısından toprağın 
ne kadar önemli olduğu ve Rotary olarak neler yapılabileceği konularında da 
bilgi alış verişinde bulunuldu.

İstanbul Fatih Rotary 
Kulübü İşyeri Ziyareti

İstanbul Fatih Rotary Kulü-
bü kulüp üyelerinden GDB 

Kaya Turhan’a ait Ali Raif İlaç Sana-
yii -ARİS'e, 14 Kasım 2019 tarihin-
de, bir iş yeri ziyareti gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin önemli ilaç üretim fab-
rikalarından biri olan işyerinde, ilaç 

üretim aşamaları ve üretim teknikleri konularında  bilgilendirmelerde bulu-
nuldu.  

Bandırma RK Sunay Akın ile 
Görçek sunusunu gerçekleştirdi

Bandırma Rotary Kulübü, 26 Kasım'da Sunay Akın ile Görçek sunusunu 
Bandırma’da yaptı. Bandırma Rotary Kulübünün bütün bağış gelirle-

rini "Okulda Rotary" projesi için kullanacağı etkinliğe, vatandaşlar tarafından 
büyük ilgi gösterildi. Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı, tiyatro oyuncusu olan 
Sunay Akın sergilediği tek kişilik gösteride tarihimiz hakkında pek çok bilme-
diğimiz konu hakkında bizlere ışık tuttu.
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Bahçeşehir RK Atatürk Resimleri Sergisi

29 Ekim -10 Kasım 2019 tarihleri arasında Akbatı AVM Sergi Salonun-
da Bahçeşehir Rotary Kulübü ve Beykoz Rotary Kulübünün ortak pro-

jesi olan Ressam Cemal Akyıldız’ın gravür tekniği ile hayata geçirdiği Atatürk 
Resimlerinden oluşan sergi 29 Ekim 2019 tarihinde Ressam Cemal Akyıldız’ın 
ve Dönem Guvernörü Nezih Bayındır ve Eşi Belkıs Hanım, Geçmiş Dönem Gu-
vernörü Mehmet Sabri Görkey ve Eşi Aylin Hanım, Geçmiş Dönem Guvernörü 
Müfit Ülke ile çok sayıda Roteryen Dostunun ve misafirlerinin katılımıyla açıldı. 
Sergi ilk gün yaklaşık 1000 Kişi tarafından ziyaret edildi. Sergi 13 gün boyunca 
devam edecek olup yaklaşık 7000 kişinin ziyaret etmesi beklenmekte. 

Beysukent RK, Türkiye'nin en hızlı büyüyen Kulübü
Beysukent Rotary Kulübü, 2430. bölgenin en yeni kulüplerinden biri ol-

masına rağmen, tüm bölgelere göre en hızlı büyüyen ve üye sayısını da 60'ın 
üzerine çıkaran bir kulüp olarak dikkat çekiyor. 19 Ekim tarihinde, Çek Büyü-
kelçisi Pavel Kafka ve eşi Lucia Kafka’nın himayesinde düzenlenen kuruluş ge-
cesine, kulüp üyeleri, eşleri ve sponsorları ile birlikte 200 misafir katıldı.

Beysukent Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ogün Çiçek, henüz bir yıllık bir 
kulüp olmalarına rağmen en hızlı büyüyen ve üye sayısı en fazla olan Rotary 
kulüplerinden biri olduklarına değinirken, Uluslararası Rotary’nin düzenlediği 
"Çocuk felcine son" projesiyle dünya genelinde 2.5 milyar çocuğun aşılanması-
nın sağlandığını ve şu an sadece Bangladeş’teki birkaç vaka dışında çocuk fel-
cinin dünya üzerinden silinip gittiğini de belirterek "end polio"nun önemini bir 
kez daha vurguladı. Yıldönümü organizasyonundan elde edilen gelirin çocuk 
felci ile mücadele fonuna aktarıldığı gecede Çek Büyükelçi Pavel Kafka, Rotar-
y’nin dünya genelinde faaliyet gösteren çok büyük bir organizasyon olduğunu 
belirterek, bu anlamlı geceye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını 
iletti. 

Bu özel gecede Beysukent Rotary Kulübü ailesine 5 yeni üye katıldı.Paul 

Harris Dostu olan 5 üyenin rozetlerinin takılması da özel bir törenle gerçek-
leşti.

Lösemili çocukları ziyaret

Ankara Beysukent Rotary Kulübü , 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Hafta-
sı kapsamında 9 Kasım Cumartesi günü Çocuk Hematoloji servisin-

de tedavi gören, 1 ile 17 yaş aralığındaki 61 çocuk ve ailelerini ziyaret ederek 
hediyeler verdi. Ailelerine moral, çocuklara umut olunduğu günde, eş zamanlı 
olarak aynı hastanedeki çocuk onkoloji servisi oyun alanlarına da oyuncak ba-
ğışları gerçekleştirildi. 

Beysukent Rotary Kulübünün ilk yardım projesi
Beysukent Rotary kulübünün geçtiğimiz dönem ilk adımını attığı "Adım 

Adım İlkyardım" projesi kapsamında ilkyardım eğitiminin ikinci adımı Rotara-
ct adayların da katılımı ile atıldı. 

Bugüne kadar binlerce projede insanlara dokunmak icin çaba sarfettik-
ten sonra, bu proje sayesinde insanlara mecazen değil fiziksel olarak dokuna-
bilme imkanı ve cesareti bulunmuş olacak. Rotaryenler olarak, ihtiyacı olan 
insanların hayatlarına dokunarak ihtiyaçlarını karşılayabilmeye onların ha-
yatlarını daha yaşanılabilir kılmaya, yaşam şartlarını daha da iyileştirebilmeye 
çalışıyoruz. Peki o insanın ihtiyacı olan tam olarak hayatının kendisi ise kalp 
atışlarını iyileştirebilmek, hayatını yaşayabilir kılmak için ona ne yapabilece-
ğimizi kaçımız biliyoruz? 

Evde, okulda, sokakta, işyerinde karşılaşabileceğimiz bir durumda müda-
hale edebilecek bilgiye ve cesarete sahip olabilmek, her alanda "en" olan biz 
Rotaryenler için çok önemli. Beysukent Rotaryenleri projeyi şu şekilde tanım-

34 - 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 9



KULÜPLERDEN HABERLER
lıyorlar: "Eğitimimizde, sadece ilk yardımın esaslarını teorik bilgilerle değil , ilk 
yardımı uygulayabilmenin önemini ve ilk yardımı uygulayabilmek için tecrübe-
yi de yaptığımız pratiklerle öğrenebilme imkanımız olacaktır. Projemizde, za-
manında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatını 
nasıl kurtarabileceğimizi ve ilk yardımı uygulamanın önemini öğreneceğiz. En 
önemlisi de cesaret kazanacağız. Bu eğitimle kazandığınız beceriler başkala-
rının hayatını kurtarmamız icin bizlere yardımcı olacaktır. “Adım Adım İlkyar-
dım” projemiz sayesinde daha onlarca insana aynı becerileri kazandırabilmeyi 
umuyoruz."

Şırnak'taki çocuklar üşümesin 

Beysukent Rotary Kulübü, "Sayende çocuklar okula giderken ve oyun 
oynarken artık daha az üşüyor" mottosu ile başlattığı ve gelen des-

tekler karşılığında teşekkür kartlarını bu motto ile sosyal medya üzerinden 
paylaştığı "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında, soğuk kış günleri yakla-
şırken, Şırnak’taki 83 çocuğa isimlerine özel bot ve mont hediyeleri ulaştırdı.

TLG Eğitim projesine Beysukent RK'dan destek

Adana Çukurova, Adana ve Tepebağ Rotary Kulüplerinin birlikte orga-
nize ettiği 2019-2020 Toplum Liderleri Geliyor(TLG) eğitim projesi-

nin Ankara seyahatinde, Ankara Beysukent Rotary Kulübü olarak destek ve-
rildi ve  ev sahibi kulüp olarak katılındı. 

Eğitim fakültesi öğrencisi 30 gencin katıldığı TLG Ankara gezisi etkinli-
ğinde, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve Ankara 
Kalesi’ne ziyaretler düzenlendi. 

Başkent Rotary'den Meme Kanserinde Farkındalık 
Yaratacak Eğiticilerin Eğitimi Semineri

Başkent Rotary Kulübü, Meme Kanserinde farkındalık yaratmak üze-
re Eğiticileri Eğitimi Semineri gerçekleştirdi. Medsentez Polikliniğin-

de Prof. Dr. Ercüment Tekin’in sunumu ile gerçekleşen seminere katılanlara 
meme kanseri erken tanı ile ilgili çok değerli bilgiler verildi. Rotary ve Rotaract 
dışından da katılım olan seminer sonunda çok olumlu geri bildirimler alındı. 

Başkent Rotary 2. El Eşya Pazarı

Başkent Rotary Kulübü Geleneksel 2.El Eşya Pazarı gerçekleştirdi. 
"Eğitim Arttıkça Şiddet Azalır" sloganı ile düzenlenen 2. El Eşya Pazarı 

Rotaryen, Roteş ve Rotaract’ların katılımıyla Ayrancı semt pazar yerinde bü-
yük başarı ile tamamlandı. 

Uzun yıllardır kulübü takip eden ve her yıl gelen vatandaşlar sabahın er-
ken saatlerinden itibaren gelerek rekor düzeyde alışveriş yaptılar. Üç ayaklı 
(Halkla İlişkiler, Fon Yaratma ve Tanışıklığı arttırma) gerçek bir Rotary projesi 
olan 2. El Eşya Pazarı Rotary’in halk nezdinde tanınmasına, tanışıklığı arttır-
ma, birlikte iş yapma ve burs fonu ile eğitim amacıyla yapılacak diğer projelere 
fon oluşturmakta.
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Aspendos Rotary Kulübü Göz, Diş ve Skolyoz taraması

Antalya Apendos Rotary 2430. Bölge Guvernörü Hakan Karaalioğlu ve 
eşi Feza Karaalioğlu’nun da katılımı ile Sağlıklı Çocuklar projesi kap-

samında İnci Kalender İlköğretim okulunda skolyoz ve göz taraması ile diş ba-
kımı ve diş hastalıkları kapsamında tarama yaptı.

Baba Çocuk Kampı
27- 28 Temmuz tarihleri arasında Perge Rotary Kulübünün düzenledi-

ği Baba- Çocuk kampına Aspendos Rotary kulübü üyesi Bülent Dokuzluoğlu 
oğulları ile birlikte katıldı.

Aspendos Rotary Kulübü Tenis Turnuvası

Aspendos Rotary Kulübü tarafından 20 Eylül -6 Ekim 2019 tarihleri 
arasında düzenlenen Tenis Turnuvası 6 Ekim 2019 Pazar akşamı ya-

pılan ödül töreni ve kokteyl ile sona erdi. 16 gün süren turnuva 236 sporcu-
nun, 16 kategoride toplamda da 372 maç yapmaları ile tamamlandı. Son dö-
nemde Antalya'da yapılan en büyük tenis turnuvasını yapan kulüp olarak bu-
nun onur ve gururunu yaşarken, özellikle bu turnuvanın Antalya'da Rotary’nin 
toplumla kucaklaşması ve tanınması açısından da çok büyük katkıları oluyor. 
Özellikle Sosyal Sorumluluk amacı  taşıyan projeler ile toplumun  karşısına çı-
kıldığında, çevreden ne kadar destek görülebileceği bir kez daha  test edilmiş 
oldu. Aspendos Rotary kulübü, her yıl Eylül ayında geleneksel hale getirilecek 
olan tenis turnuvası ile her seferinde farklı bir sosyal sorumluluk projesi ile 
katılımcıların karşına çıkmayı amaçlıyor.

Kulüp tarafından başarı ile tamamlanan organizasyondan elde edilen 
gelir, kulübün "Harika Çocuk" Projeinde bulunan Hasibe Berrak Bardakçı ‘nın 
eğitim ve turnuvalara katılım giderleri ile Hatice-Ramazan Savaş rehabilitas-
yon Merkezinde bulunan Otizmli Çocukların oyun odasının hazırlanmasında 
kullanılacak. Aspendos Rotary, projeleriyle dönem sloganı olan "Rotary dün-
yayı birleştirir" düşüncesi doğrultusunda farklı kültür, düşünce ve yapıdaki in-
sanları aynı amaç doğrultusunda birleştirmeye devam ediyor.

Koru Rotary kulübü geleneksel brunch organizasyonu

Koru Rotary Kulübü, 17 Kasım  pazar  günü bursiyerler, interactlar, Ro-
taryen eşleri   çocukları ile geleneksel brunch organizsyonunu ger-

çekleştirdi . Bursiyerleri  tanıma  fırsatı bulundu, interactlarla toplanıp  birlik-
te  yapılacak projeler  konuşuldu, üyeler,  eşler  ve  çocuklarıyla keyifli zaman 
geçirildi.

Giresun Rotary ve Ordu Rotary Kulüpleri 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Balosu düzenledi.

Giresun ve Ordu Rotary Kulüplerinin birlikte düzenlediği toplantıda, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Giresun ve Ordu Rotary 

Kulüpleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birlikte düzenlediği Intercity toplan-
tısında kutladı. Toplantı, UR 2430’uncu Bölge Guvernör Yardımcısı Hakan Ka-
rakaş ve Eşi Ebru Karakaş, 2430’uncu Bölge Rotaata Ana Komite Başkanı Ha-
san Karamustafaoğlu ve Eşi Nalan Karamustafaoğlu, Ordu ve Giresun Rotary 
Kulübü üyeleri, Giresun Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ve konukların ka-
tılımı ile gerçekleşti.

Intercity toplantısını birlikte açan Giresun Rotary Kulübü Başkanı Selami 
Oktay ve Ordu Rotary Kulübü Başkanı İsmail Aydın,  29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı’nın önemini ifade eden birer konuşma yaptılar. Toplantıda ayrıca Ordu 
Rotary Kulübüne yeni katılan  Hüseyin Sinan Çoluk eşi Yonca Çoluk ve Asel Gür-
soy’a  rozet takıldı.
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Piraziz Ramada Otelde gerçekleşen toplantı konuk Asya Metin, Miray Ya-

şar ve Rtn. Adem Kılıç tarafından verilen küçük konserin ardından 10’uncu yıl 
marşının söylenmesi ve gecenin anısına hazırlanan pastanın kesimiyle sona 
erdi.

Kızılay Rotary'den Sepsis Farkındalık sunumu

Ankara Kızılay Rotary Kulübü Sepsis Komite Başkanı, Ankara Üniver-
sitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Yoğun Bakım BD Öğretim 

Üyesi, UR 2430. Bölge Sepsis Komite Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, Baş-
kent Ünv. İletişim Fakültesi Konferans Salonunda 16 Kasım Cumartesi günü 
sunumunu gerçekleştirdi.

Gündoğdu RK - Rotary Okulda Projesi

Gündoğdu Rotary Kulübü Rotary Okulda projesi kapsamındaki okulu 
İzmir Görece Şehit Mustafa Mutlu İlk ve Ortaokulu öğrenci ve veli-

lerine dönem projeleri olan "Sağlıklı Gündoğdu Rotary Kulübü Beslenme Se-
minerleri" nin ilkini gerçekleştirdi. "Okul Çağı Çocuklarında Beslenme" konulu 
oldukça bilimsel ve eğitici sunumunu yapan Diyetisyen Dilay Kurtoğlu ayrıca 
projede de gönüllü olarak görev aldı.

Eminönü Rotary Kulübünden cezaevine kitap bağışı

Eminönü Rotary Kulübü Elazığ Kadın Açık Cezaevi'ndeki kitap ve film 
kütüphanesine bağışta bulundu. 227 adet DVD film ve 94 adet kitap 

bağışı yaparak orada bulunan kader mahkumlarına destek verdi.

Maslak Rotary'nin örnek partner projesi

Maslak Rotary Kulübünün görme engelli Başkanı Nurdeniz Tunçer, 
aynı zamanda Rehber Köpekler Derneğinin de başkanlığı görevi-

ni büyük bir başarı ile sürdürüyor. Sosyal sorumluluk taşıyan iki derneğin de 
başkanı olunca müşterek projeler de elbette oluşuyor. Bu kapsamda Maslak 
Rotary kulübü Rehber Köpekler Derneği ile müşterek bir toplantı düzenledi. 
2420. Bölge Guvernörü Nezih Bayındır'ın da katıldığı bu toplantıya  yaklaşık 
500 kişi katıldı.
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KONVANSİYON SÜTUNU

Honolulu'da 6-10 Haziran ta-
rihlerinde yapılacak Ulusla-
rarası Rotary Konvansiyonu 
için planlarınızı yaparken, 

Oahu adasının ötesinde de başka adalar 
olduğunuz dikkate alarak program yapın. 

Resimde görülen Kauai adasında ta-
biatı seviyorsanız Napali Sahil Parkına 
hayran kalabilirsiniz. Sahil boyunca de-
vam eden vadilerde şelaleler dikkat çeki-
yor. Jurassic Park filminin dış mekan çe-
kimleri burada yapılmıştı.

Maui adasında 64 mil uzunluğunda-
ki kuzey sahili dolaşan yolu alabilir ve se-
vimli Hana kasabasını ziyaret edip Kipa-
hulu'ya geçebilirsiniz. Yolda 600 viraj ve 
45 tane de tek şeritli köprü yer almakta. 
Tabiiatı izlemek istiyorsanız bir otobüs 
turu almanız tavsiye edilir.  

Büyük adada ise Hawai'nin Volkan-
lar Milli Parkında tabiatın gücünü his-
sedebilirsiniz. nps.gov/havo'ya ulaşarak 
volkanlar hakkında güncel bilgi alabilir-
siniz. Bu adada kahve plantasyonları da 
ilginizi çekebilir. Bir çok kahve yetiştiri-
cisinin özel turları oluyor. Bunlardan fay-
dalanın. 

  HANK SARTIN
Güncel bilgiler için:
riconvention.org/en/hamburg/breakoutsessions

  

Konvansiyonda tatlılar için yer ayırın

Rotary Konvansiyonu-
na gitmeyi planlıyor-
sanız ve 6-10 Haziran 

tarihleri arasında Honolulu'da 
olacaksanız, muhakkak tatlı-
lar için midenizde bir yer ayırın 
zira Hawaii Adalarının kendine 
özgü çok seveceğinizi tahmin 
ettiğimiz tatlıları var.

Shave ice, Hawaii'ye Japon 
göçmenler tarafından getirildi. 
Japonların kakigöri adını ver-
dikleri bir dondurulmuş yiye-
cekten esinlenen bu tatlı, el ile 
kesilen buz bloklarıyla hassas 
bir kristal oluşum yapıp daha 
sonra bu buz üzerine tropik meyvelerin suyunu dökerek elde ediliyor.

Bu günlerde buz makina ile kırılıyor ve genel olarak dondurmanın üzerinde 
ekstra bir tabaka olarak sunuluyor. Papaya, Liçi (tropik bir meyve), ananas ya da 
Hawaii'nin daha egzotik meyvelerinden olan siyah böğütlen, elma ve çukulata 
gibi tadlar sunulmakta. 

Şayet zevkiniz kızarmış hamurlardan yana ise, Portekizli göçmenler taradı-
nan adaya getirilmiş olan "malasadas"ı deneyebilirsiniz. Hawaii'de hamur yu-
murta, tereyağı ve bazen de süt ile zenginleştirilerek özel tatlar elde ediliyor ve 
krema, hindistan cevizi pudding, çukulata pudding ya da guava ile sunuluyor.

Tat zevkiniz ne olursa olsun, farklı yerlerden değişik tatlıları tadın. Bir çok 
dükkanın kendine özgü tadı olan dolgu malzemesi bulunuyor.

ODAK ALANLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
Rotary Vakfı kısa bir süre önce Rotary'nin odak alanları ile ilgili deği-

şiklikler yaptı. Alanların bir kısmının hedefleri değiştirildi ve bir çok ala-
na da çevre ile ilgili konular eklendi. Altı odak alanından üçü (yıldız işa-
retli) Rotary üyelerinin projelerini daha iyi yansıtacak şekilde ayarlandı. 
Bu değişiklikler ile ilgili bilgileri 

"my.rotary.org/en/document/areas-focus-policy-statements"da 
bulabilirsiniz.

Odak noktaları bundan böyle şöyle anılacak
Barış inşası ve anlaşmazlıkların önlenmesi * / Peacebuilding and conflict prevention
Hastalık önleme ve tedavi / Disease prevention and treatment
Su, Sanitasyon ve hijyen* / Water, Sanitation, and hygiene
Anne ve çocuk sağlığı / Maternal and child health
Temel eğitim ve okur yazarlık/ Basic education and literacy
Toplumsal ekonomik kalkınma* / Community economic development
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.216.372 
Ku lüp ler: * .....................................................35.825
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................167.530
Ku lüp ler:  .......................................................10.108
In te ract
Üye ler:  .........................................................245,755
Ku lüp ler:  .......................................................10.685
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Rotary Toplum Birlikleri ................................10.815
Not: Ra kam lar 12 Aralık 2019 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 72 1.890
2430: Bölge: 101 2.478
2440. Bölge: 63 1.494
TOPLAM 236 5.862
** UR İstatistiklerine göre 2019 Official Directory

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

Honolulu, Hawai, ABD, 6-10 Haziran 2020

Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Interact rakamlarında önemli düşüş

Her sayımızda yayınladığımız Rotary, Rotaract ve Inte-
ract ile ilgili rakamlardan bu ay Interact'larda ciddi bir 
azalma olduğunu belki fark etmişsinizdir. Eylül Ekim 

sayımızda 16 Eylül itibarıyla yayınladığımız rakamlarda, Intera-
ct'ların 24.494 kulüpte 563,362 üyesi bulunmakta idi. 

UR'den bize ulaşan 15 Kasım tarihi itibarıyla rakamlarda ise 
yanda göreceğiniz gibi Interact sayısı 10.685 kulüpte 245.755'e in-
mişti. Bu kadar kısa zaman içinde ortaya çıkan azalma ile ilgili 
UR tarafından aşağıdaki açıklama gönderildi. 

"Ekim ayında, 2016-17 ve daha önceki dönemlerle ilgili olarak 
Uluslararası Rotary'ye sponsor kulüp bildirmeyen Interact ku-
lüpleri "askıya alma" statüsüne geçirildi. 1 Ekim itibarıyla spon-
sor kulüp başkanları, sekreterleri, bölge guvernörleri ve bölge In-
teract sorumlularına uyarı mahiyetinde resmi bir e-posta gönde-
rildi.

Interact kulüplerinin aktif statülerinin devam edebilmesi 
için, her yıl Interact Danışmanı olan bir yetişkin kişinin Ulusla-
rarası Rotary'ye bildirilmesi gerekiyor. 

Bu nedenle Uluslararası Rotary, tüm kulüplerin sponsorluk 
listelerini tekrar gözden geçirerek askıya alınmış olan kulüpleri 
belirlemeleri ve Interact kulüplerinin sonlandırılmasını önlemek 
için en kısa zamanda bir Interact Kulübü danışmanı atayıp bunu 
Uluslararası Rotary'ye bildirmeleri  gerekmekte.

En güvenilir kuruluş Rotary Vakfı

Rotary Vakfı, 12 yıl üstüste yardım kuruluşlarının dene-
timini yapan Charity Navigator'dan "dört yıldız" ala-
rak güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

Vakıf bu takdirnameyi sağlıklı bir mali yapı ve hesap verebilir 
şeffaf olması nedeniyle aldı. Bugüne kadar Charity Navigator ta-
rafından denetlenen kuruluşların sadece yüzde biri 12 kez üstüs-
te dört yıldız aldı . 

Dört yıldız değerlendirmesini Rotary Vakfının standartların 
üzerinde çalıştığını ve aynı alanda çalışan kurumlara göre yük-
sek performans gösterdiği için aldığını belirten Charity Naviga-
tor CEO'su Michael Tatcher, bu değerlendirmenin Rotary Vakfını 
ayrı bir seviyeye taşıdığını ve topluma güvenilirliğini gösterdiği-
ni belirtti.

Charity Navigator'ın deperlendirmesi Vakfın bağışları nasıl 
kullandığı, program ve hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve yöne-
tim ve şeffaflıktaki uygulamaları dikkate alınarak yapılıyor. 
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