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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Dünyamız aniden beklenmedik bir 
tehditle karşı karşıya kalıverdi. 31 
Aralık günü Çin, Wuhan kentinde 

sebebi bilinemeyen bir zatürre durumunu 
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirdi. 30 
Ocakda salgın Uluslararası Acil Sağlık durumu 
ilan edildi. 11 Şubat'da DSÖ bu yeni korona 
virüsü hastalığını COVID-19 olarak adlandır-
dı. 12 Mart sabahı ise DSÖ olayı pandemik 
olarak nitelendirdi. 

Gelişmeler o kadar hızlı oldu ki, bu satır-
ların kaleme alındığı 2 Nisan tarihinde tüm 
dünyada vaka sayısı bir milyonu, ölü sayısı ise 
50.000'i geçti ve COVİT-10'dan etkilenmeyen 
ülke yoktu.  

Bütün boyutu ile uluslararası bir kuruluş 
olan Uluslararası Rotary'nin de bundan etki-
lenmemesi mümkün değildi. Nitekim Mart 
ayının ortalarından itibaren gerekli önlemler 
alınmaya başlandı. Olayın kısa zamanda kont-
rol edilemeyeceği kanısına varan Uluslararası 
Rotary bir çok toplantıyı iptal etmenin yanı 
sıra tarihinde ilk kez de bir konvansiyonu 
iptal etmek durumunda kaldı.

Konvansiyonlar savaş zamanında bile 
iptal edilmemişti. 1944 ve 45 konvansiyon-

ları en çok etkilenen konvansiyonlar idi. 
1944 yılında savaşın sonuna yaklaşırken 
Konvansyiona katılacaklar Rotary liderleri 
arasından UR tarafından küçük bir gurup 
olarak seçilmişti. 1945'de ise ABD'de seya-
hat kısıtlamaları nedeniyle Konvansiyon 
Chicago'da 31 Mayıs - 19 Haziran tarihleri 
arasında dört ayrı toplantı olarak yapıldı ve 
toplantılara sadece toplam 144 kişi katıldı. 

Savaşın bile durduramadığı konvansiyo-
nu COVİD-19 hastalığı maalesef durdurdu. 
Bir anlamda hastalık, savaşlardan da önemli 
olduğunu gösterdi. 

Bölge ve kulüplerimiz, kısa süre içinde 
ülkemizde de başgösteren salgına cevap 
vermek üzere organize olmaya başladılar. 
Başta sağlık görevlilerinin acil ihtiyaç duy-
dukları malzemeleri temin eden bölgeleri-
miz, bölge liderlerinin on-line toplantıları, 
kulüplerin  aynı şekilde harekete geçmeleri 
ile ihtiyaçları karşılamaya başladı ve karşı-
lamaya da devam edecek.  Konu ile ilgili 
Dönem Guvernörlerimiz ve Gelecek Dönem 
Guvernörlerimizin görüşlerine sayfalarımıza 
yer verdik. Zor günleri sağlıkla atlatmanız 
dileklerimizle 

❏❏❏ 
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Mart ayı Rotaraktör'lerimizindir
Mart Rotaract'ı kutladığımız aydır ve bu yıl hizmet alanındaki genç partnerlerimiz için güzel bir sene oldu.
Geçtiğimiz yıl Yasama Konseyi tüzüğümüzde Rotaractörlerin konumunu yükseltti. Bundan böyle, Uluslararası Rotary hem Rotary 

hem de Rotaract kulüplerinin bir derneği oldu. Daha sonra Ekim ayı toplantısında, Yönetim Kurulu Rotaract yaş limitini kaldırdı ve 
Rotaractörler in dünyanın bazı bölgelerinde genişlemesini önleyen engelleri kaldıran kararlar aldı. 

Aslında bu adımlarda geç bile kalınmıştı zira Rotaract aslında Rotary'nin 
ne olması gerektiğinin bir vizyonu idi. Genç arkadaşlarımıza sadece kapıla-
rımızı açmakla yetinmeyip onların çekici buldukları Rotary tecrübelerini de 
dinlemeli ve üzerinde düşünmeliyiz. Bu yaklaşım Rotary'yi anlamlı bir şekil-
de büyütmenin en iyi yollarından biridir.

Rotary'yi büyütmeden bahsederken, konuyu bir çok açıdan ele alıyorum. 
Hizmetlerimizi büyütmeli ve projelerimizin etkisini arttırmalıyız. Ama en 
önemlisi daha fazla şey gerçekleştirebilmek için üye sayımızı arttırmalıyız. 
Sadece kendilerine uygun bir zamanda Rotary'ye geçiş yapabildikleri için de-
ğil, kendilerine benzeyen kişiler için nelerin çekici olduğunu bildikleri için 
Rotaraktörler bize bu fırsatı veriyorlar. Uzun zamandır uyguladığımız yak-
laşım artık işimize yaramıyor. Kaybettiklerimiz yerine daha fazla yeni üyeler 
getirmek sorunu çözmüyor. Bu yaklaşım delikleri olan bir kovaya su doldur-
maya benziyor. Dünyanın bir çok bölgesinde neden üye kaybettiğimizin se-
beplerinin köküne inmeliyiz: Üyeleri bu şekilde angaje etmemeliyiz ve gittik-
çe yaşlanan demografik yapımızı düzeltmeliyiz.

Bazı temel değişiklikleri yapma zamanı gelmiştir. Çeşitlendirilmiş ve an-
gaje oluş üyelik için engellerin neler olduğunu halen biliyoruz. Bildiğimiz şey-
ler üzerinden gitmeliyiz: farklı üyelik modelleri yaratmak, Rotary üyeliği için 
yeni yollar oluşturmak, mevcut kulüplerin ihtiyacı karşılamadığı yerlerde yeni Rotary ve Rotaract kulüpleri kurmak bu yaklaşımları 
oluşturabilir. 

Yeni kulüp modelleri, özellikle geleneksel kulüplere katılma imkanı olmayan ya da katılamayanlar için farklı birey grupları ile ile-
tişim kurma imkanı sağlamakta. Bir süredir yeni kulüp modelleri ortaya çıkarken, bu tür kulüplerin gerçeğe dönüşmesini sağlama gö-
revi guvernörlere düşmektedir. Ocak ayında yapılan Uluslararası Asamblede, Gelecek Dönem Guvernörleri "Kendi Kulüp Modelini 
Oluştur" adını taşıyan bir deneye katıldılar. Önlerindeki görevleri için bu egzersiz onlar için güzel bir tecrübe oldu ve doğru bir düşün-
ce yapısını yakaladılar. 

Ancak, eninde sonunda gelecek nesiller için anlamlı kulüp modelleri yaratmak Rotaraktörler ve genç Rotaryenler tarafından ger-
çekleştirilecek. Gençlerin gelecekteki Rotary kulüplerinden neler istediklerini bildiğimizi düşünebiliriz ama gençlerin söyleyecekle-
rinin bizleri şaşırtacağından eminim. Bizim görevimiz, onların yarattıklarını destekleyip "Rotary Dünyayı Birleştirirken" büyü-
mesine de  yardım etmelerini sağlamak olacaktır.

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanı 

ROTARY
DÜNYAYI
BİRLEŞTİRİR

Genç arkadaşlarımıza sadece 
kapılarımızı açmakla yetinmeyip, 
onların çekici buldukları Rotary 

tecrübelerini de dinlemeli ve 
üzerinde düşünmeliyiz 
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Anne ve çocuk sağlığına odaklanalım
Aile konusuna çok zaman ayırıyorum. Sadece kendi ailemi ve Rotary'nin genişletilmiş aialesini değil, hizmet ettiğimiz toplum-

lardaki aileleri de düşünüyorum. Dünyanın bir çok yerinde anneler ve çocuklar bizim anlamakta zorlanacağımız meydan okumalarla 
karşı karşıya bulunuyorlar. Dünya Sağlık Örgütüne göre, düşük gelirli bir ülkede yaşayan bir annenin doğum esnasında  ya da doğum-
la ilgili başka bir nedenden ölüm riski, yüksek gelir düzeyi olan ülkelere göre 120 kat daha fazla. Küresel olarak dünyada çocuk ölüm 
oranlarının azalması belki memnunluk verici ama her şeye rağmen her yıl 4 milyon çocuk bir yaşına gelmeden hayatını kaybediyor.

Nisan ayında Rotary dikkatini anne ve çocuk sağlığına odaklıyor. Neler ya-
pabileceğimizi düşünürken, Nijerya'nın Calabar South Rotaract kulübünden 
esinlenebiliriz. Canaan City Rotary kulübüyle oluşturulan ekip, çocuk ölümünü 
önlemek için annelerin eğitimi ve doğum sonrası kendileri ve çocuklarının sağ-
lığını nasıl koruyabilecekleri ile ilgili  programı devreye almışlar. Bangladeş'te, 
Dhaka Nord Rotary Kulübü, doğum ile ilgili hastane masraflarını karşılayama-
yacak olan anneler için ücretsiz ameliyat ve ilaç temin ediyor. Sizi ve kulübü-
nüzü "ideas.rotary.org" linkine giderek anne ve çocukların yaşamlarını kur-
taran projeler projeler bulmaya ve böylece anneler ve çocuklarını kurtarmaya 
davet ediyorum.

Son on yıl içinde, milyonlarca insanın, ailelerin ve toplulukların, ihtilaf, fa-
kirlik ve felaketler sonrası  nasıl bulundukları yerlerden koparıldıklarına şahit 
olduk. Ama Rotary küresel mülteci krizi sırasında seyirci olarak kalmadı. Ka-
sım ayında Birleşmiş Miletler'de kutladığımız Rotary gününde, mültecilere 
destek verip yardım eden bir barış bursiyerimiz ve beş Rotaryeni onurlandırdık. 
Aralarında Kaliforniya'nın Monterrey Cannery Raw Rotary kulübünden İlge 
Karancak Splane de bulunmaktaydı. Türkiye'deki çadır kamplarını dolaştıktan 
sonra başlattığı Rotary projesinde 1,000 çift pabuç ve çorabın kamptaki ailele-
re ulaştırılmasını sağlaan İlge, daha sonra kamplardaki mülteci çocuklarının 
eğitimi için fon yaratmak amacıyla küresel bağış projesi geliştirdi. Mart ayında 
Türkiye'yi ziyaretim esnasında Gay ile beraber Torbalı'da bu kamplardan birini ziyaret ettik ve ilk elden Türk ve Kaliforniyalı Rotar-
yenlerin Suriyeli mülteciler için yaptıkları güzel çalışmalara şahit olduk.

Mülteci kamplarında anneler, çocukları ve mülteci toplumunun tümünün karşı karşıya oldukları zorlukları anlatmak bile ürkütü-
cü.Ancak en büyük gücümüz olan "Rotary Dünyayı Birleştirir" sloganını hatırlarsak, çözümleri üretebiliriz. Yaratıcılığımız, kay-
naklarımız, kendimizi adamamız ve geniş ağımız sayesinde Rotary bu meydan okumalara karşı gelecek fırsat kapılarını açacaktır.

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanı

Nisan ayında Rotary dikkatini 
anne ve çocuk sağlığına 

odaklayacak. Sizi ve kulübünüzü 
'ideas.rotary.org' linkine giderek 
anne ve çocukların yaşamlarını 
kurtaran projeler bulmaya davet 

ediyorum.



1Çocuk Felcine Son  için 
çalışmak fikrine nasıl 
karar verdiniz?   

1952 yılında, yani doğmadan üç yıl önce, 
ABD'de tarihin en korkunç polio epidemisi ya-
şandı. Binlerce kişi öldü ve daha fazlası sakat 
kaldı.  Ben ilk çocuk felci aşısı çıktıktan bir kaç ay 
sonra doğdum. Büyürken ne kadar şanslı oldu-
ğumun farkında değildim.

Daha sonra, Vakfımızın çalışmaları kapsa-
mında ilk elden çocuk felcinin çocuklar üzerinde-
ki etkisini gördüm. Aşı sayesinde ABD son vakayı 
1979 yılında gördü ama 25 yıl sonra, 2004 yılında 
Asya ve Afrika'da 1,000'den fazla çocuk sadece 
orada doğdukları için felç oldular.

2007 yılında Vakfımız Çocuk Felci savaşına 
katılmadan önce, uzmanlarla aylarca konuştum 
ve yoketmenin tarihini analiz ett im. Çocuk felci-
ne karşı küresel ilerleme azalmış olsa bile, yok 
etmenin her zaman mümkün olduğuna inandım 
zira dünya 1980 yılında çiçek hastalığını yoket-
mişti.

Rotary, Vakfımızın Küresel Çocuk Felcini Yo-
ketme Girişimine katılmasında önemli ve esin-
lendirici rol oynadı ve hastalıkla savaşan inanıl-
maz bir küresel ortaklık oluştu. Rotaryenlerin 
hastalığı yok etme konusunda  tutkulu oldukları 
ve iyi bir ortak olacaklarının farkındaydık 

   

2Çocuk felci vakaları 
2019'da arttı. Yoketme 
konusunda hala iyimser 

misiniz?

Bill Gates
Bill & Melinda Gates Vakfı Başkan Yardımcısı

Çocuk Felcinde Rotary 
ile çalışmak

Evet 2019'da vaka sayısının artt ığını gördük 
ama son 30 yılda ne olduğuna bakmamız lazım. 
1980'lerde her gün 1.000'den fazla çocuk felç 
oluyordu. Bugün bu rakam %99,9 azaldı ve vah-
şi polio virüsü sadece Afganistan ve Pakistan'da 
kaldı. Yoketme çalışmalarının olmaması duru-
munda sakat kalacak 18 milyon kişi şu an yürü-
yebilmekte.

Son 30 yılda büyük aşamalar kaydedildi. Be-
nim için Hindistan en güzel örneği. Bir zamanlar 
hastalığın yok edilmesinin en zor olacağı kabul 
edilen ülkede 2011 yılında son vaka görüldü.

2013 yılında Suriye'deki iç savaş sırasında 
sağlık çalışanları olası bir salgını önlediler. Aşı 
yapanlar çocukların korunmasını garanti etmek 
için sadece savaş alanına girmekle kalmadılar, 
Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak gibi komşu ülke-
lere giden 2 milyondan fazla mülteciyi de dikka-
te almak durumunda kaldılar. Bir iki hafta içinde 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2,4 milyon çocuğu 
aşılayacağını açıkladı ve ertesi yıl da salgın ön-
lenmişti.

2016 yılında vahşi virüs Nijerya'da tekrar 
görüldü. Sağlık görevlileri ve ortakları çalışma-
larını yoğulaştırdılar ve üç yıldır bölgede hastalık 
görülmüyor. Dolayısıyla 2020 yılında DSÖ Afri-
ka'yı çocuk felcinden arındırılmış ülke statüsü-
ne sokabilir. Bir kaç yıl önce bu düşünülemez bir 
durumdu.

Çocuk felcinde son vakalar özellikle zorluk 
yaratıyor. Ancak polio programı tüm engelle-
rin üstesinden geldi ve son on yılda hastalığı yok 
edecek imkan ve stratejileri geliştirdik. Rotary 

ortaklığı sayesinde polio'yu tarihe gömeceğimi-
ze eminim. 

  

3 2'ye 1 eşleşme sistemini 
neden uzatmaya karar 
verdiniz?

Gates Vakfının Rotary ile uzun zamandır sü-
regelen partnerliği polio'ya karşı mücadelede 
önemli rol oynadı. Eşleşme sayesinde her yıl yo-
ketme çalışmalarına 150 milyon dolar ayırabile-
ceğiz. 

Bu fonlama ile ilgili bir çok kişinin bilmediği 
bir başka şey de var. Bu para polio ile savaşma-
nın ötesinde şeyler sağlıyor. Toplumlara aşı te-
min ederken, sıtmadan koruyan cibinlikler, te-
miz suya erişim ve önlenebilir hastalıklara karşı 
çocukların aşılanmasını da gerçekleştiriyoruz. 
Topladığımız her dolardan faydalanıyoruz.

4Yoketmede sona 
gelirken Rotaryenlere 
mesajınız var mı?

Vakfımızda herkes Rotary ile çalışmaktan 
gurur duyuyor ve esinleniyor. Rotary polio'dan 
arındırılmış bir dünya fikrini öne süren ilk orga-
nizasyondu. Son 30 yılda da Rotaryenler fon ya-
ratma aşılama ve savunuculuk çalışmalarına ka-
tılarak bizleri sıfır vaka noktasına yaklaştırdılar.

Son adımlar muhakkak zor ve her Rotarye-
nin yardımına ihtiyacımız olacak. Ama beraber-
ce çocuk felcini yok edeceğimizden eminim.                                

4
SORU
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Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

B ir çok Rotary top-
lantısında Konfiç-
yüs'den alıntı akta-

rırım çünkü fikirleri bizimkilere benzemektedir. Konfiçyüs 
büyük bir Rotaryen olabilirdi. Mesela şunu ele alın: "Erdem'i 
oluşturmamış olmak, öğrendiklerimizi inceleyip ana-
liz etmemek, yolu gösterilmesine rağmen dürüstlük yö-
nünde hareket etmemek, hatalarımızı düzeltememek, 
kederimin sebepleridir."

Bu ifadeyi pozitif cümleye çevirdiğiniz zaman, Rotary 
Eylem Planının ilk hedefine çok benzediğini görürüz. Rotar-
y'nin etkisini arttırmasını söylerken, ilişkilere yatırım yap-
mayı, kanıtlara dayalı karar vermeyi, kaynaklarımızı sürdü-
rülebilir çözümler üretmek için mobilize etmeyi ve her zaman 
tecrübelerimizden öğrenmeyi kast ediyoruz. 

Rotary Vakfı şimdiden bunu en iyi şekilde yapabilmekte 
ve Eylem Planı uygulamaya başladığında daha iyi bir dünya 
için en iyi yatırım olmaya devam edecektir. Küresel bağışları-
mız gerçek toplum ihtiyaçlarına cevap vermektedir.  Zira biz 
bağışları titiz bir toplum değerlendirmesi sonrası onaylıyo-
ruz. Projeler de bu değerlendirmeden çıkan bilgilere göre ha-
zırlanıyor. 

Yeni başlattığımız "Büyük Ölçek Bağışları" programı 
sayesinde her zamankinden daha büyük ölçekte farklılık ya-
ratacağız. Bunlar toplumun belirlediği ihtiyaca cevap verecek 
rekabetçi bağışlar. Ölçek bağışları anlamlı bir coğrafi bölgede 
geniş kitlelere fayda sağlayacak. Bunlar sürdürülebilir, ölçü-
lebilir sonuç ve etki içeren kanıt tabanlı müdahaleler olacak. 
Her bir bağış, Rotary'nin odak alanlarından bir ya da fazlası 
ile örtüşen faaliyetleri, üç ile beş yıl arasında destekleyecek. 

Büyük Ölçek programları çocuk felcini yoketmedeki tec-
rübemize dayanırken, bu hastalığı yoketmek için hala önemli 
çalışma yapmamız gereğini unutmayalım. Kasım ayında Pa-
kistan'ı ziyaret ettiğimde bir çok genç Rotary liderinin "Ço-
cuk Felcine Son" için çalışmaları beni çok memnun etti. 

Küresel bağışlarımız sayesinde harika şeyler oluyor ve 
Rotary Eylem Planı sayesinde herzamankinden daha fazlası-
nı yapabileceğiz. Erdemi yeşertmeye, öğrendiklerimizi ince-
leme ve analiz etmeye, bilgimize dayalı dürüstlük doğrultu-
sunda hareket etmeye ve yaptığımız herşeyi daha iyi yapmaya 
devam edelim.

Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

İnsani davranışın belki en tatmin edici kısmı geri verebil-
mektir ve Rotary, bu konuda Vakfa bağış ile size bu fırsatı 
sunmaktadır. Her Rotaryen ve kulüp, kendilerine uygun 

olan bağış seviyesini seçebilir.
Fona her yıl 100 dolar ve fazlasını verdiğinizde Rotary Vakfı  

Destekleyici Üyesi olabilirsiniz. Bunu 10 ile çarptığınızda Paul 
Harris Dostu olursunuz. 1957 senesinden beri 1 milyondan fazla 
insan Paul Harris dostu oldu. Rotaryenlerden  fona her yıl 1000 
dolar ve üstü katkıda bulunanlar, Paul Harris Dostu Derneği 
üyesi olmaktalar. Virginia eyaletinin Richmond Rotary Kulü-
bünün üyelerinin tamamı  bu derneğe üye oldular. Sizin kulübü-
nüz de bunu gerçekleştirebilir.

Bunu bir kez daha 10 ile çarpalım. Vakfa 10.000 dolar ve üstü 
bağışı yapmaya karar vermiş olan Rotaryenler "Bequest So-
ciety" üyesi olurlar. Büyük bağışçılar Vakfa 10.000 dolar ve üstü 
katkıda bulunmuş olan kişilerdir. Rotary'nin 100. yıl kutlama-
ları esnasında hedef olarak belirlemiş olduğumuz 100 rakamı-
nı geçmemizi sağlayan Taiwan'lı 106 Büyük Bağışçının katkıla-
rından her zaman gurur  duymuşumdur. Bir sonraki yıl da 103 
kişinin daha Büyük Bağışçı olması sayesinde Daimi Fona 2 mil-
yon doların üzerinde katkı sağlanmıştır. Bu bağışlar ile tüm bir 
toplumu değiştirmek mümkündür.

Arch C. Klumph Society Rotary'nin en yüksek bağış seviyesi 
olan 250.000 dolar ve üstü bağışları yapan kişileri onurlandır-
mak için kurulmuştur. Bu yıl Uluslararası Asamblede bağışla-
rını bu seviyeye çıkarmış olan 11 kişi ve çifti selamlıyorum. Bu 
cömert bağışçılar, Japonya, Nijerya, Taiwan ve ABD'den bu fi-
lantropik davranışlarını kutlamak için asambleye katıldılar. 

Siz de şimdi kulübünüzün ne yapabileceğini, nasıl bir kat-
kıda bulunabileceğinizi, ne tür bir miras bırakmak istediğinizi 
düşünün ve sizin için uygun olan bir seviyeyi tespit edin. Ne ka-
dar bağış yapmayı seçmişseniz seçin, kulübünüz nasıl bir hedef 
belirlemişse belirlesin, bugün yapacağınız bağışların Rotary' 
ye ve onun hizmet verdiği toplumlara bu yıl, seneye ve gelecek-
te belki de düşünemeyeceğiniz şekilde yardım yapabileceğini 
unutmayın.

Vakfa yapılan bağışlar 
gelecekteki hizmetimizin 
teminatıdır

Büyük Ölçek 
Bağışlarıyla 
farklılık 
yaratacağız

VAKIF BAŞKANININ MESAJI

Gary C.K. Huang
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı



1Çocuk Felcine Son  için 
çalışmak fikrine nasıl 
karar verdiniz?   

1952 yılında, yani doğmadan üç yıl önce, 
ABD'de tarihin en korkunç polio epidemisi ya-
şandı. Binlerce kişi öldü ve daha fazlası sakat 
kaldı.  Ben ilk çocuk felci aşısı çıktıktan bir kaç ay 
sonra doğdum. Büyürken ne kadar şanslı oldu-
ğumun farkında değildim.

Daha sonra, Vakfımızın çalışmaları kapsa-
mında ilk elden çocuk felcinin çocuklar üzerinde-
ki etkisini gördüm. Aşı sayesinde ABD son vakayı 
1979 yılında gördü ama 25 yıl sonra, 2004 yılında 
Asya ve Afrika'da 1,000'den fazla çocuk sadece 
orada doğdukları için felç oldular.

2007 yılında Vakfımız Çocuk Felci savaşına 
katılmadan önce, uzmanlarla aylarca konuştum 
ve yoketmenin tarihini analiz ett im. Çocuk felci-
ne karşı küresel ilerleme azalmış olsa bile, yok 
etmenin her zaman mümkün olduğuna inandım 
zira dünya 1980 yılında çiçek hastalığını yoket-
mişti.

Rotary, Vakfımızın Küresel Çocuk Felcini Yo-
ketme Girişimine katılmasında önemli ve esin-
lendirici rol oynadı ve hastalıkla savaşan inanıl-
maz bir küresel ortaklık oluştu. Rotaryenlerin 
hastalığı yok etme konusunda  tutkulu oldukları 
ve iyi bir ortak olacaklarının farkındaydık 

   

2Çocuk felci vakaları 
2019'da arttı. Yoketme 
konusunda hala iyimser 

misiniz?

Bill Gates
Bill & Melinda Gates Vakfı Başkan Yardımcısı

Çocuk Felcinde Rotary 
ile çalışmak

Evet 2019'da vaka sayısının artt ığını gördük 
ama son 30 yılda ne olduğuna bakmamız lazım. 
1980'lerde her gün 1.000'den fazla çocuk felç 
oluyordu. Bugün bu rakam %99,9 azaldı ve vah-
şi polio virüsü sadece Afganistan ve Pakistan'da 
kaldı. Yoketme çalışmalarının olmaması duru-
munda sakat kalacak 18 milyon kişi şu an yürü-
yebilmekte.

Son 30 yılda büyük aşamalar kaydedildi. Be-
nim için Hindistan en güzel örneği. Bir zamanlar 
hastalığın yok edilmesinin en zor olacağı kabul 
edilen ülkede 2011 yılında son vaka görüldü.

2013 yılında Suriye'deki iç savaş sırasında 
sağlık çalışanları olası bir salgını önlediler. Aşı 
yapanlar çocukların korunmasını garanti etmek 
için sadece savaş alanına girmekle kalmadılar, 
Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak gibi komşu ülke-
lere giden 2 milyondan fazla mülteciyi de dikka-
te almak durumunda kaldılar. Bir iki hafta içinde 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2,4 milyon çocuğu 
aşılayacağını açıkladı ve ertesi yıl da salgın ön-
lenmişti.

2016 yılında vahşi virüs Nijerya'da tekrar 
görüldü. Sağlık görevlileri ve ortakları çalışma-
larını yoğulaştırdılar ve üç yıldır bölgede hastalık 
görülmüyor. Dolayısıyla 2020 yılında DSÖ Afri-
ka'yı çocuk felcinden arındırılmış ülke statüsü-
ne sokabilir. Bir kaç yıl önce bu düşünülemez bir 
durumdu.

Çocuk felcinde son vakalar özellikle zorluk 
yaratıyor. Ancak polio programı tüm engelle-
rin üstesinden geldi ve son on yılda hastalığı yok 
edecek imkan ve stratejileri geliştirdik. Rotary 

ortaklığı sayesinde polio'yu tarihe gömeceğimi-
ze eminim. 

  

3 2'ye 1 eşleşme sistemini 
neden uzatmaya karar 
verdiniz?

Gates Vakfının Rotary ile uzun zamandır sü-
regelen partnerliği polio'ya karşı mücadelede 
önemli rol oynadı. Eşleşme sayesinde her yıl yo-
ketme çalışmalarına 150 milyon dolar ayırabile-
ceğiz. 

Bu fonlama ile ilgili bir çok kişinin bilmediği 
bir başka şey de var. Bu para polio ile savaşma-
nın ötesinde şeyler sağlıyor. Toplumlara aşı te-
min ederken, sıtmadan koruyan cibinlikler, te-
miz suya erişim ve önlenebilir hastalıklara karşı 
çocukların aşılanmasını da gerçekleştiriyoruz. 
Topladığımız her dolardan faydalanıyoruz.

4Yoketmede sona 
gelirken Rotaryenlere 
mesajınız var mı?

Vakfımızda herkes Rotary ile çalışmaktan 
gurur duyuyor ve esinleniyor. Rotary polio'dan 
arındırılmış bir dünya fikrini öne süren ilk orga-
nizasyondu. Son 30 yılda da Rotaryenler fon ya-
ratma aşılama ve savunuculuk çalışmalarına ka-
tılarak bizleri sıfır vaka noktasına yaklaştırdılar.

Son adımlar muhakkak zor ve her Rotarye-
nin yardımına ihtiyacımız olacak. Ama beraber-
ce çocuk felcini yok edeceğimizden eminim.                                

4
SORU
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“Harekete Geçenler” 
dünyada neler yapıyorlar?

dünyamız

15 milyondan 
fazla kişi 186 

ülkedeki Zumba 
fi tness 

sınıfl arına 
katılıyor.

ABD
Spina bifida hastalığından 

muzdarip bir kızı olan annenin 

talebiyle başlayan girişim, 

Georgia eyaletinde bir çok 

okulu kapsayan projeye 

dönüştü. 2019’un Şubat ayında, 

Delaware Üniversitesinin 

başlattığı mobilite projesi 

yardımıyla Woodstock Etowah 

lisesindeki robotik konusuna 

meyilli Interact kulübü ilk 

mekanize tekerlekli sandalyeyi 

yaptı. Kulübe başka aletler için 

talepler gelmeye başladı. Aynı 

doğrultuda çalışan Canton, 

East Con, Tucker ve Woodstock 

Interact kulüpleriyle “Interact 

First Alliance”ı kuran kulüp, bilim 

ve teknoloji konusuna ilgi duyan 

talebeleri biraraya getiriyor.  

Arjantin
Campana Rotary Kulübü 

tarafından temin edilen 

profesyonel eğitimcilerin 

liderliğinde, 300 zumba meraklısı 

fon yaratma çalışması başlattılar. 

Kulüp başkanı Walter Waisman, 

2019 Mayısında toplanan 3.000 

dolar ile toplumdaki gönüllü 

itfaiyeciler için termal kamera 

temin edildiğini ifade etti. Bir 

okulun salonunda düzenlenen 

latin usulü dans çalışması, 

kulübün 80. yıl kutlamalarına 

enerji kattı. Son yıllarda kulüp 

projeleri ile lise öğrencilerine 

burslar, bir tarım okulu için 

gerekli ekipmanlar, bir göz 

bankası için de mercek stoku 

yapılması sağlandı.

İtalya
2012 yılından beri Fermo 
Rotary kulübü bölgedeki bir 
hapishanedeki mahkumların 
sesi oluyor. Kulüp hapishaneye 
bilgisayarlar temin etti ve 
mahkumların L’Altra Chiave News 
adlı bir haber bülteni çıkarmaları 
için profesyonel yardımda 
bulundu.  Kulüp üyesi ve 
gazeteci olan Angela Maltavani, 
her hafta hapishaneyi ziyaret 
ederek mahkumlarla haberleri 
ve makaleleri yazıp üç ayda bir 
yayınlanan ve yüzlerce kopya 
basılan bültenin tasarımında 
yardımcı oluyor. Maltavani, 
bülten sayesinde mahkumların 
seçimlerinde daha sorumlu 
davrandıklarını ve insan olarak 
takdir edilmekten memnunluk 
duyduklarını belirtiyor.

Çek Cumhuriyeti

ABD

Hindistan

İtalya

Arjantin
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Yağmura bağlı 
tabiat olayları 
Hindistan’da her 
gün beş kişinin 
ölümüne neden 
oluyor.

– BRAD WEBBER

Çek Cumhuriyeti
2019 yılının Mayıs ayında  seyirciler 

Vitava nehrinin kenarında 

sıralandılar ve 10. Dragon Tekne 

yarışmasına katılan 27 ekibin 

mücadelesini izlediler. Prague 

International Rotary kulübünün 

sponsorluğunda yapılan yarışda 

üç yardım derneği için 25.000 

dolar toplandı: Yaşlılar için destek 

organizasyonu Život 90; suistimale 

uğramış ve engelli çocuklara 

yardım eden Nadace Naše dítĕ; 

ve engellilere yardım eden Výbor 

dobré vůle. 16 kürekçi ve ritmi 

tutan bir davulcu ile 17 kişi olan 

yarışmacılar,  izlenmesi zevk veren 

bir yarış çıkarttılar. Yarışa Çek 

Dragon Tekne Derneği de destek 

verdi. Katıılan ekip mensupları 

firmalar, kulüpler, organizasyonlar 

Hindistan
2018 yılının Ağustos ayındaki 

yağmurların sel sularına neden olup 

toprak kaymaları oluşturması 

ardından, Güneydoğu Hindistan’ın 

3181. Bölgesi civarındaki kulüpler 

felaketzedeler için para yardımı 

toplamaya başladılar. 2019 yılına 

gelindiğinde, ‘Kodagu’yu Tekrar İnşa 

Et’ komitesi her biri 7.000 dolar 

civarında tutan 25 evin inşaasını 

tamamlamıştı. Evler, projenin 

arkasındaki ivmeyi yaratanlardan biri 

olan 2011-12 dönemi UR Başkanı 

Kalyan Banerjee tarafından 

desteklendi.  İnşaatın koordinasyonu 

ve kimlere verileceği Hindistan 

Habitat for Humanity tarafından 

belirlendi. Mart ayı sonuna kadar 25 

evin daha bitirilip sahiplerine 

verilmesi bekleniyor.

ve arkadaşlardan oluşturuldu. 

Kim kazandı diye sorulursa 

cevap, bağışlar sayesinde 

yüzbinlerce Çek Kronu elde eden 

hayır kurumları oldu. Yarışmaya 

gelince, Prague International 

Rotary Kulübü üyesi Josef 

Simparti, kazananın Praha-

Staré Mĕsto Rotary kulübünün 

ekibi olduğunu ilan etti. 2020 

yılında da yapılacak olan yarış 23 

Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
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RAHAT İŞ 
ORTAMI

Rotary'yi gençleştirmenin 
tek yolu sadece genç bir 

görünüm değil ama bu da bir 
başlangıç. Gelecek Dönem 

Başkanı Holger Knaack için 
fırsatlar sonsuz.

John REZEK - Jenny Llakmani

Evanston'da Rotary Merkezinde, 
Ekim ayının puslu günlerinden biriydi 
Michigan gölü çelik grisi renginde par-
larken, ağaçların kırmızı ve turuncu 
yaprakları mat görünümdeydi.

Rotary Gelecek Dönem Başkanının 
bürosunda ise yeni bir gün başlıyordu. 
Mavi blazer ceketinin üst cebine yer-
leşmiş renkli şal desenli mendilin can-
lı renklerini yansıtan bir duruş ile, o 
sırada 67 yaşında olan Holger Knaack 
gelecek için iyimser bir görüş taşıyor.

Başkan Adayı Knaack iki saati 
aşan bir zaman diliminde The Rotari-
an Editörü John Rezek ve Yayın Yönet-
meni Jenny Llakmani ile iki ayrı okaz-
yonda  biraraya geldi. Alman aksanlı 
İngilizcesi ile Rotary'de Gençlik De-
ğişim Programları ile körüklenen alı-
şılmışın dışındaki yükselişini anlattı. 
Bu tecrübeleri başkan olarak istekle-
rini tanımlıyor. "Rotary'i büyütmek, 
özellikle de genç üyelerle büyümek 
kesin hedeflerimden biri olacak" 
diyen Knaack, "Şayet genç nesil ile 
irtibatımızı kaybedersek, çağdışı 
kalmış oluruz" görüşünü yansıtıyor.

Mülakat esnasında, Knaack 2018 
Ocak ayında Uluslararası Asamblede 
Paul Harris'ten alıntı olarak söyledi-
ği "Rotary geleceğini gerçekleştir-
mek istiyorsa,  bazen evrimci, ba-
zen de devrimci olmalıdır"  sözünü 
gündeme getirdi. Bu kapsamda kendi 

görüşünü ise şu sözlerle ifade ett: "Ge-
leceğe hazırlanmak için Rotary 
devrimci olmaya devam etmeli ve 
gençliğin gücüne inanmalıdır."

Knaack kendi özdeyişlerinden de 
bahsetti: "Rotaryen olmak için yan-
lış bir yaş yoktur" diyen Knaack, çok 
ender kravat kullanmasına rağmen, 
Rotary Başkanı olarak kravata ihtiyacı 
olduğunu söyledi.  Dönem teması olan 
"Rotary Fırsatlar Yaratır"ı da tanı-
tan başkan, bu cümleyi görsel olarak da 
Rotary mavisi ve sarısı ile Rotaract'ın 
rengi olan koyu pembe renkler taşıyan 
üç kapı ile ifade ettiğini, temayı seçer-
ken de her lisana kolay çevrilebilmesi-
ne dikkat ettiğini belirtti.
THE ROTARIAN: Rotary tarihindeki ilk Al-
man Başkansınız. Almanya'daki Ro-
tary'den bahseder misiniz.
KNAACK: Rotary dünyanın her tarafında 
farklılık gösterir. Aynı değerleri payla-
şırız ama vurgu noktamız farklıdır. Al-
manya için önce dostluk ve arkadaşlık 
ile dürüstlük ve etik demektir. Alman 
Rotaryenler bu tür üye ararlar. Yaptı-

ğımız hizmetler de dostluğumuzu güç-
lendirir. Alman kulüplerinin üyeleri 
seçerken çok titiz davrandıklarını dü-
şünüyorum. Bu nedenle üyeleri muha-
faza etme gibi bir konu gündemimizde 
bile değil.
TR: Rotary'ye nasıl katıldınız. 
KNAACK: Ben Avrupa'da 100'e yakın ku-
lübü olan ve Round Table olarak bili-
nen bir organizasyonla başladım. 1927 
yılında hep yaşlı insanlarla biraraya 
gelmekten sıkılmış olan İngiliz Rotar-
yenler tarafından kurulmuştu. Bu kur-
dukları kulübü 40 yaşını geçince ter-
ketmek mecburiyeti vardı. 30 yaşında 
katıldım ve 39 yaşında ayrıldım. Hari-
ka bir sloganları vardı: Benimse, Uyum 
Sağla,İyileştir. Hizmet konusu ilgimi 
çekiyordu. Ayrıca ağ kurma ile de ilgi-
liydim. Bu organizasyondaki bir çok 
arkadaşım Rotary'ye katıldı, özellikle 
de Rotary'nin sınıflandırma sistemi 
sayesinde kurabildikleri ağ bu kararla-
rında etkili oldu. Bir organizasyonu il-
ginç yapabilmeniz için farklı insanlara 
ihtiyacınız var. 
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Herzogtum Lauenburg-Mölln Kulübünden davet aldım. 
Acaip bir adı vardı.Bir defasında Ron Burton Direktör iken 
beni takdim ettiğinde kulübün adına baktıktan sonra, "Al-
manya'da bir yerden" demişti. Yaşadığım Ratzeburg'daki 
yeni kurulmuş olan Rotary kulübü de üye aramaktaydı ama o 
kulüptekilerin çoğunu tanıyordum. O nedenle bu eski kulübü 
seçtim.
TR: Rotary Başkanlığına giden yol nasıldı?
KNAACK: Bölge Guvernörü olmadan önce tüm bölge liderlik gö-
revlerimi listelemem istendi. Hiç görev üstlenmemiştim. Sa-
dece Gençlik Değişim programları ile çok ilgili idim ve insan-
lar beni bu şekilde ve Rotary'ye olan tutkum ile tanıyorlardı. 
Direktör olduğumda da aynı şey geçerliydi. Zon seviyesinde 
hiç bir görev üstlenmemiştim. Evanston'daki merkeze direk-
tör eğitimi için geldiğimde binaya hayatımda ilk kez giriyor-
dum.
TR: Gençlik Değişimi harika bir program yapan sizce nedir.
KNAACK: Gençlik Değişim Rotary'ye girişimin de yoluydu. Su-
sanne ile Gençlik Değişim öğrencilerini misafir ettik, onların 
kamplarıyla da ilgilendim. Bunun yaşamımızı ne kadar zen-
ginleştirdiğini bu şekilde öğrendim. Bizim çocuklarımız yok. 
O nedenle bu program bizim için de çok iyi oldu. Genç kalma-
mızı sağladığını düşünüyorum.
TR: Çok soğukkanlı olduğunuzu duyduk. Hiç bir şeyin sizi si-
zin keyfinizi kaçıramayacağı söyleniyor. Bu doğru mu?
KNAACK: Bazen küçük şeyler nedeniyle sıkılabilirim. Ancak 
ciddi konularla karşılaştığımda, ciddi kararlar alma duru-
munda sakinliğimi muhafaza ederim. Ayrıca başka insanla-
ra da güvenirim. Herşeyi kendi başıma yapamayacağımı bili-
rim. İşi yapanlara büyük saygım vardır, sadece işi yapan ola-
rak değil tutku ile yapanlar. Bu tür insanlara saygı gösterme-
liyiz. Ben bunu çok genç iken öğrendim.
TR: Döneminizde hangi alanlara odaklanacaksınız? Neler ba-
şarmayı bekliyorsunuz?
KNAACK: Delice yeni fikirlerim yok. Çocuk Felcini sonlandır-
maya söz verdik, bu sözü tutmak için elimden geleni yapaca-
ğım. Başarabilirsek Rotary'ye dünyanın bakış açısı değişe-
cek. İkinci olarak Rotary'yi büyütmek, sadece üyelik olarak 
değil tabi. Her seviyede Rotary'yi büyütmek. Organizasyo-
numuzu daha güçlü yapmak, üyeleri muhafaza ederken yeni 
kulüp modelleriyle genişletmek. Rotary gerçekten de dünya-
da en yavaş değişimi olan organizasyonlardan biri. Değişimi 
çok yavaş yapıyoruz. Yaptığımız şeyler çok zaman alıyor. Çok 
daha hızlı olmamız lazım.
TR: Rotary'nin değişmemesi lazım diyenler de var ama?
KNAACK:  Çekirdek değerlerimiz her zaman yaptıklarımızın te-
melini oluşturmuştur. Dostluk, farklılık, dürüstlük, liderlik, 
hizmet - bunlar her zaman geçerli. Bu değerleri yansıtışımız 
ve hayata geçirişimiz değişecek. Bir yemekte toplanmamız 
100 yıldır işe yaramış olabilir ama artık yaşamımızda öğle 

yemeği merkezi bir yer işgal etmiyor. Gençlerin ilgi duyacak-
ları modellerle ilgilenmeliyiz. Bizim çekirdek değerlerimizi 
paylaşacakları kulüplerin nasıl olması gerektiğine bırakalım 
onlar karar versin. Rotary herkes içindir: genç, yaşlı, eski ku-
lüp modeli, yeni kulüp modeli. Çok katı kurallara ihtiyaç yok. 
En uygun olanın tadını çıkarmaya bakalım.
TR: Rotaryenlerin ortalama yaşının yükselmesinden endişeli 
misiniz?
KNAACK: Yaşlı Rotaryenlerin Rotaryen olarak devam etme-
lerinden ve yeni yaşlıların da katılmasından çok mutluyum. 
Onların kulüp ve organizasyonumuz için değeri büyük. Ama 
Rotary kulüplerini geleceklerini düşünmeye teşvik ediyo-
rum. Kulüplerin yılda iki kez strateji toplantısı yapmaları la-
zım. Şayet geleceklerini düşünüyorlarsa, büyük yaş farkının 
olmamasına önem verilmelidir. Her yaş grubundan insanları 
çekebiliyorlarsa, böyle bir sorun olmaz. Kulüpler yollarına de-
vam etmeli ve gençprofesyoneller için de ilgi çekici olmalıdır-
lar. Bir Rotary kulübünün "Tamam, biz kusursuz üye sayısına 
sahibiz" demesi çok tehlikelidir. 50, 60 ya da 70 üye bize yeter 
dediğiniz zaman fark hızlı bir şekilde açılmaya başlar. Kendi 
deyişimle: "Rotaryen olmak için yanlış bir yaş yoktur." Birisi 
18 yaşında ise ve üye oluyorsa bu iyidir. 80 yaşında da üye ol-
ması iyidir. Yani Rotaryen olmak için yanlış bir yaş olmadığı 
gibi bir Rotary kulübünün üye sayısının da kusursuz olduğu 
söylenemez.
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TR: Genelde kravat takmadığınızı görü-
yoruz. Döneminizle ilgili bir kravatınız 
olacak mı:
KNAACK: Başkan kravatı ve eşarbından 
yılda 1,3 - 1,4 milyon dolar sağlıyormu-
şuz. Kravat olması için bu iyi bir sebep. 
Ben kravatları da severim. Çok geniş 
bir kravat koleksiyonum var.
TR: Tamam bir başkanlık kravatı olaca-
ğını öğrendik. Temanız nedir?
KNAACK: "Rotary Fırsatları Yaratır." Ro-
tary'yi büyütmemizi destekliyor çün-
kü Rotaryen olmak müstakbel üyelere 
yepyeni fırsatlar sunuyor. 

Fırsatlardan biri tabi ki hizmet et-
mek. Diğer konu sonra geliyor. Bizim 
hizmetimizi bekleyen insanlara fırsat-
lar sunuyoruz. Temiz su temin etmek, 
okula gitme fırsatı gibi. Yaptığımız şey-
ler iki yönlü çalışıyor.
TR: İnsanlar sizi çok genç duruşu olan 
biri olarak tanımlıyor. Başkan olduğu-
nuz zaman bu durum liderliğinizi nasıl 
etkileyecek:

KNAACK: Liderlik stilimin değişmeyece-
ğini ümit ediyorum. Bazı insanlar ye-
terince "başkan" gibi görünmediğimi 
söylediler. Bu önemli değil; önemli olan 
liderlik, ciddi görünmek değil.  Ayrıca 
bu dünyada geçerli olabilmemiz için 
genç liderlere odaklanmamız lazım. 
Emeklilerimize kucak açıyoruz çünkü 
onların yetenekleri, zamanları ve tut-
kuları var. Yaratıcı kulüpler, yeni kulüp 
modelleri ve genç üyelere odaklanmak 
istiyorum. Genç üyeleri çekebilmek 
için doğru zamanda doğru adam olabi-
leceğimi düşünüyorum.
TR: Gençleri Rotary'de liderlik konu-
muna getirmek için fırsatları nasıl ya-
ratırsınız?
KNAACK: Herşeyden önce onlara güven-
meli ve inanmalıyız. Bir çok  şeyi yapa-
bilirler. Liderlik yapmaları için fırsa-
tı vermeliyiz. 2014 yılında Berlin'deki 
Rotary Enstitüsünü planlamaya baş-
lamadan önce Rotaraktörler ile bir top-
lantı yaptım. Farklı bir şeyin nasıl ya-

pılabileceği konusundaki görüşlerini 
öğrenmek istiyordum ve harika fikir-
lerle geldiler. Tüm ara oturumları orga-
nize ettiler ve müthiş bir sonuç elde et-
tiler. Yani onlara güvenelim, inanalım.
TR: Kadınların liderlik pozisyonlarına 
hızlı gelmelerini sağlamanın bir yolu 
var mı?
KNAACK: Gönüllü bir organizasyonda ar-
kadan itmek doğru olmaz. Çalışmaz. 
Tabanı olan bir organizasyonuz. Her 
şey Rotary kulüplerimizle başlıyor. 
Bölge guvernörlerini atayan komitede 
doğru insanların olmasını sağlamalı-
yız. O sayede daha fazla kadın guvernör 
olacaktır. Herşey mümkün. Başkanı 
olacağım 2020-21 Yönetim Kurulunda 
altı kadın olmasından onur duyacağım.
TR: Farklı bir duygu olacağını düşünü-
yor musunuz?
KNAACK: Fark olmaması lazım. Cinsiyet 
bir yana, hepimiz Rotaryeniz. Mesele 
tutku ve liderlik. En iyi insanları isti-
yoruz. Mesele kaç tane kadın var diye 
saymak değil ama bunun şu anda olma-
sını seviyorum. Rotary'nin güzelliği  
farklılığındadır.
TR: Başkalarına Rotary'yi nasıl tanıta-
bilir ve imajımızı iyileştirebiliriz?
KNAACK: Bu dünyadaki imajınızı değiş-
tirmek çok zaman ve çok para isteyen 
bir şey. İki şey önemli: Zaman alaca-
ğını bilmek lazım ve burada dürüst ol-
mak gerekir. Değişimi pazarlama kay-
gıları nedeniyle yapmıyoruz. Yaptığı-
mız şeyleri neden yaptığımızın gerçek 
hikayesini anlatmalıyız. Rotary'nin 
bir parçası olmak için organizasyon-
dan ve yaptığımız işlerden gurur duy-
mak lazım. Kendi yaptığınızdan değil. 
Bu bencillik olur.
TR: Rotary'nin rahat olması gerekir mi?
KNAACK: Genç üyeler için çekici olacak-
sak evet. Mevcut Rotary kulüplerimiz 
ile gurur duyuyorum. Ama Rotaraktör-
ler ve genç profesyonellere bu kulüpler 
cazip gelmiyorsa, onlara uygun gelen 
kulüp modeli yaratmalarını teşvik et-
meliyiz. Önümüzdeki bir kaç yılda da 
aynen bunu yapacağız. 
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2420. Bölge 
GAYE BİNARK ve Eşi METE

Gaye Binark Ödemiş – İzmir’de doğdu. Orta ve Lise öğrenimini İz-
mir Amerikan Kolejinde tamamladı. Ege Üniversitesi Gıda Mü-

hendisliği Fakültesini bitirdi.
Sırasıyla Piyale A.Ş  ve Turyağ A.Ş de görev yaptı. Daha sonra  IBM 

Türk Limited Şirketinde Pazarlama Mümessili olarak işe başladı. Finans 
sektöründe altı yıllık satış temsilcisi deneyimi sonrası Sistem ve Tekno-
loji grubunda ürün müdürü, ürün yöneticisi ve satış liderliği görevlerinde 
bulundu. 

2009 yılında yurtdışı göreve atandı. Orta ve Güneydoğu Avrupa, Rus-
ya ve Baltık ülkelerinin dahil olduğu bölgede Satış Lideri olarak görev yap-
tı. 2014 yılında IBM emeklisi olarak kurumsal hayattan ayrıldı. 

Erenköy Rotary Kulübü üyesidir.
Erenköy Rotary kulübünde 2014-2015 döneminde başkanlık yaptı. Kulü-

büyle Bölge Konferansı organizasyonunu yaptı.
2015-2016 senesinde Gençlik Komitesinde çalıştı. 
2016-2017 döneminde Grup Guvernör Yardımcısı olarak görev yaptı
2016 Kasım ayında Erenköy Rotary Kulübünün organize ettiği UDK top-

lantısının organizasyon komite başkanlığını yaptı.
2016 Seul Konvansiyonu Bölge Organizasyon Komite başkanıydı.
2016 Seul, 2017 Atlanta ve 2019 Hamburg Konvansiyonlarına katıldı.
2015 Antalya, 2016 Selanik, 2018 Amman ve 2019 Dubrovnik Zone Ens-

titülerine katıldı.
2015  Temmuz ayından itibaren Bölge Vakıf Komitesinde çalışmaya baş-

ladı. Vakıf Komitesinde Küresel Bağışlar, Burslar, Stewardship (sevk ve göze-

tim) ve Yıllık Fonlardan sorumlu komite başkanlığı görevlerini yürüttü. Küre-
sel Bağışlar ve Burslar komite başkanlığı görevi halen devam etmektedir. 

İyi derecede İngilizce biliyor. 
Kendini bir filantropist, gezgin ve bir hayvansever olarak tanımlamakta-

dır. 
Rtn. Mete Binark ile evlidir.  Kendisi Makine Yüksek Mühendisidir, Robert 

Kolej mezunudur ve Amerika’da üniversite tahsilini tamamlayıp Northwes-
tern üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Koç Grubunda 14 yıl çalıştıktan 
sonra kendi dış ticaret şirketi BMT Makina ‘yı kurmuştur ve halen faal olarak 
çalışmaktadır.

Eda isminde bir kızları olup, University of the Arts – London College of 
Fashion’dan mezundur.

❏❏❏

2430. Bölge M. SERHAN ANTALYALI ve Eşi ZÜMRÜT

M. Serhan Antalyalı, 27 Kasım 1964 tarihinde Mersin’de 
doğdu. İlköğrenimini Mersin’de tamamladı. 1983 Tarsus 

Amerikan Koleji, 1989 Uludağ Tıp Fakültesi mezunudur. 
     Eşi Zümrüt ile, 15 Ocak 1993 tarihinde evlendi. 1967 yılında Mer-

sin’de doğan Zümrüt Antalyalı ilk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de ta-
mamladıktan sonra, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’den mezun oldu. Ataş Rafineri-
si’nde İnsan Kaynakları Şefi olarak 20 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu. 

Büyük oğlu Efe, 1994 Mersin doğumlu. Bilgi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi mezunu olup, aynı üniversitede Hukuk Tarihi bölümünde 
yüksek lisansı tamamladıktan sonra, ABD Binghamton Üniversitesin-
de Tarih doktorası yapmakta.

Küçük oğlu Ege, 1998 Mersin doğumlu. Altınbaş Üniversitesi İngi-
lizce Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir.

İş hayatında Serhan Antalyalı,   
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2440. Bölge
ERTAN SOYDAN ve 
Eşi ZEHRA

7 Mart 1953'te İzmir’in Tire ilçesinde 
doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 

Tire’de tamamlayan Ertan Soydan 1970 yılın-
da girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
(İ.T.Ü.) 1974 yılında Makina Mühendisi olarak 
mezun oldu. 1977 yılında aynı okulda yüksek 
lisansını tamamlayarak Yüksek Mühendis un-
vanını aldı.

Değerli eşi Zehra ile olan 36 yıllık evliliğin-
den 2 çocuğu bulunmaktadır. Zehra, yaklaşık 
10 yıldan beri Urla Kent Konseyi Tarım Grubu 
ve Urla Doğal Sofra üyesi olarak Enginar Fes-

1993-1997  Meditan Böbrek Taşı Kırma Merkezi (Başhekim)
1997-2017  Özel Doğuş Hastanesi (Başhekim)
2017- 2018 New Life Wellness & Yoga (Sahibi) da çalıştı.
2009-2012 yılları arasında Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığı yaptı. 

125 kez Türkiye Briç Milli Takımı kaptanı oldu.
2016 -2020 - Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği,
Mersin İdman Yurdu, Tarsus Amerikan Koleji, Mersin Atlıspor ve Mersin 

Tenis İhtisas Spor Kulüplerinde uzun yıllar yöneticilik,
2009-2014 yılları arasında Mersin İl Genel Meclisi üyeliği; 2 dönem Sağ-

lık Komisyonu Başkanlığı, 3 dönem ise Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı 
yaptı.Lisanslı olarak Futbol, Briç, Tenis, Kick Boks, Masa Tenisi ve Basketbol 
sporları ile uğraştı.

Aldığı Sosyal ve Mesleki Ödüller:
2006- Mersin’de Yılın Spor Adamı
2008- Mersin’de Yılın Spor Adamı
2014- Mersin’de Yılın Sağlık Kuruluşu
2015- Mersin’de Yılın Sağlık Kuruluşu
Aldığı Rotary Ödülleri:  
2015-2016 - Presidential Citation
2016           - Zirvedekiler- Mersin’de Yılın Sivil Toplum Kuruluşu (Mersin 

Rotary Kulübü) 
2016           - Altın Palmiye- Yılın Sivil Toplum Kuruluşu (Mersin Rotary Ku-

lübü) 
2018           - Service Award for a Polio Free World
Rotary’de Seçildiği ve Atandığı Görevler:
1991-1992   -   Mersin Rotaract Kulübüne Giriş
1994-1995   -   Mersin Rotaract Kulübü (Başkan)
1995             -   Mersin Rotary Kulübüne Giriş

1995-1996   -   2430. Bölge Rotaract Komitesi (Üye) 
1998                 -   2430. Bölge Asamblesi (Sekreter)
1995-1999   -   Mersin Rotary Kulübü Ana Komite Başkanlıkları
1999-2000   -   Mersin Rotary Kulübü (Sayman)
2013-2014   -   Mersin Rotary Kulübü (Sekreter)
2014-2015   -   Mersin Rotary Kulübü (Asbaşkan)
2014-2015   -   2430. Bölge Gelibolu 100 Komitesi (Üye)
2015-2016   -   Mersin Rotary Kulübü (Başkan)
2016-2017   -   2430. Bölge Rotaract Komitesi (Üye)
                            2430. Bölge Meslek Hiz. Ve İş Güvenliği Komitesi (Üye)
                           2430. Bölge Yeni Nesiller Hizmet Komitesi (Üye)
                            2430. Bölge Ryla Komitesi (Başkan Yardımcısı)
                           2430. Bölge Üyelik Komitesi (Üye)
                         2430. Bölge Genişleme ve Üyelerimize Sahip Çıkma (Üye)
                            9. Rofife Organizasyon Komitesi (Başkan)
                            Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı Denetleme Kurulu Üyeliği
2017-2018   -   2430. Bölge Kulüplerden Sorumlu Bölge Sekreteri
                            2430. Bölge Federasyonu Yönetim Kurulu (Sekreter)
                            Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti (Sekreter)
                            Silifke Rotary Kulübü Kuruluşu (Guvernör Özel Temsilcisi)
2018-2019 - Guvernör Yardımcısı (Bölgelerarası Projelerden Sorumlu)
2019-2020 – 2430.Bölge Federasyonu Yönetim Kurulu (Başkan Yrd.)
                        Türk Hzmet ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu (Bakan Yrd.)
                        Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti (Başkan Yrd.)   
Rotary Vakfı Statüleri:
Paul Harris Dostu (8 kez)
Benefaktör

❏❏❏
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tivali, Tohum Takas Festivali, Urla Ot Festivali gibi organi-
zasyonlarda etkin bir rol almıştır ve çevre konusunda çok 
duyarlıdır. 

Kızı Müge Soydan; İzmir Amerikan Koleji ve İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nden sonra LSE’de (London School of 
Economics) yüksek lisans yapmıştır ve halen Türkiye İş 
Bankası’nda Uzman olarak çalışmaktadır. 

Oğlu Erhan Soydan; Bornova Anadolu Lisesi’ni bitir-
dikten sonra Londra’da UCL’den (University College Lon-
don) Akademik İngilizce Diploması almış ve daha sonra 
Warwick Üniversitesi’nden mezun olmuştur. İş hayatına 
uluslararası danışmanlık firması Deloitte’ta başlamış ve 
buradaki 4 yıllık çalışmasından sonra Amerikan Sun Edi-
son firmasında 2 yıl süreyle finans ve iş geliştirme uzmanı 
olarak görev yapmıştır ve 3 yıldır Soydan Hidrolik Pnöma-
tik Otomasyon Teknolojileri A.Ş. firmasında Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmaktadır. Ha-
len Konak Rotary Kulübü üyesi olup Kulüp Saymanı olarak 
görev yapmaktadır. 

Mesleki Bilgiler: 
1974-1981 yılları arasında Alarko firmasında çeşitli 

görevler aldıktan sonra 1982 yılı başında Mert Teknik A.Ş. 
İzmir Şubesini kurmuş ve İzmir Bölge Müdürü olarak 2016 
yılına kadar görevini sürdürmüştür. Bu görevine ek olarak 
1999-2002 yılları arasında Efe Endüstri A.Ş. Genel Müdü-
rü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2016 
yılından bugüne kadar ise kurucusu olduğu Soydan Hid-
rolik Pnömatik Otomasyon Teknolojileri A.Ş. firmasında 
Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini 
sürdürmektedir. 

1988-1994 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Makina Mühendisliği bölümünde Misafir Öğretim 
Üyesi sıfatıyla "Hidrolik” dersleri vermiştir. Çeşitli dönem-
lerde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Celal Bayar Üniver-
sitesi’nde Makina ve Mekatronik Mühendisliği son sınıf 
öğrencilerine “Makina Mühendisliğine Giriş” konusunda 
konferanslar vermiştir. Makina Mühendisleri Odası öncü-
lüğünde 1999 yılında başlayan ve bugüne kadar 8 defa ya-
pılan Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongrelerinin 3 tanesinde 
Başkanlık olmak üzere tamamında Yürütme Kurulu Üyeliği 
görevini yapmıştır. 

1991 yılında meslek dalı ile ilgili seçildiği İzmir Ticaret 
Odası Meslek Komitesinde 2013 yılına kadar Meslek Komi-
te Başkanlığı ve Meclis Üyeliği yapmıştır. Haziran 2012’de 
seçildiği T.C. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet 
üyeliğini Haziran 2018‘e kadar sürdürmüştür.

Rotary Geçmişi:
2008/2009 Döneminde Urla Rotary Kulübü üyesi ol-

muştur. Paul Harris Dostu ve Benefactor’dür.
Kulüpte;
2010/2011 döneminden itibaren 5 yıl süreyle Kulüp 

Vakıf Komite Başkanlığı ve üyeliği yapmış olup aynı zaman-
da; 2012/2013 Döneminde; Hindistan 3190. Bölge Banga-
lore Cantonment Rotary Kulübü ile yapılan 17.000 USD tu-
tarındaki Eşli Bağış (Matching Grant Nr:78281) Projesinin 
(Kadıovacık Köyü Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Pil Proje-
si) yürütülmesinde görev almıştır. 

2012/2013 döneminde görev almaya başladığı Kulüp 
Yönetim Kurulunda Saymanlık, Sekreterlik, Asbaşkanlık 
görevlerinden sonra 2015/2016 Döneminde Kulüp Baş-
kanlığı yapmıştır. Kulüp Başkanlığı döneminde çok önem-
li proje ve etkinlikler gerçekleştirmiştir. En önemlisi ise; 
12-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çeşme Ilıca Otelinde 
Urla Rotary Kulübü’nce organize edilen “2440. Bölge Kon-
feransı” dır. Başkanlık döneminde yaptığı proje ve etkinlik-
ler sayesinde “Presidential Citation” ödülünü almıştır.

Bölgede;
2012/2013 Döneminde; 24/25 Kasım 2012 tarihinde 

gerçekleşen Bölge Vakıf Semineri Organizasyon Komitesi 
Başkanlığı, 2013/2014 Döneminde; 14/15 Aralık 2013 ta-
rihinde “Uluslararası RYLA Semineri” Organizasyon Komi-
tesi Başkanlığı görevlerini yapmıştır. Ayrıca 5 dönem RMB 
(Rotary Means Business-Rotary Meslekler Buluşması) 
toplantılarının organizasyonunda görev almıştır.

2016/2017 Döneminde Bölge Su ve Sanitasyon Komi-
te Üyeliği,

2017/2018 Döneminde Bölge Ekonomik ve Toplumsal 
Gelişim Komite Başkanlığı, 

2018/2019 Döneminde ise 8. Gruptan sorumlu Gu-
vernör Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

2017/2018 Döneminde ve 2018/2019 Döneminde pek 
çok kulüpte “Endüstri 4.0” konulu bilgilendirme sunumları 
yapmıştır.

Uluslararası Etkinlikler olarak; 
2013/2014 Döneminde; 12/19 Ekim 2013 tarihleri 

arasında Hindistan 3190. Bölge Bangalore Cantonment 
Rotary Kulübünün davetlisi olarak 6 aile ile Hindistan Ban-
galore’ye gitmiş ve bölgemiz ve kulübümüz adına sunum-
lar yapmıştır. 

2015/2016 Döneminde Antalya’da yapılan Zone 20B 
Enstitüsüne, 2019/2020 döneminde de Dubrovnik’te ya-
pılan Zone 21 Enstitüsüne katılmıştır. 

2017/2018 döneminde Toronto’da yapılan Rotary 
Konvansiyonuna ve 2018/2019 döneminde Hamburg’da 
yapılan Rotary Konvansiyonuna katılmıştır.

❏❏❏ 
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Sevgili Rotary Ailem
Ülkemizi ve dünyamızı tehdit altına alan Covid-19 virüsü, Rotary faali-

yetlerimizi de etkilemiş durumdadır. Rotary dönemlerinin  son çeyreği ge-
nelde hasat dönemine yaklaştığımız o keyifli günleri kapsamaktayken, 
bu dönem maalesef bizleri bu virüs ile mücadeleye itmiştir. Şu an tüm 
kulüplerimiz ve Rotaryen dostlarımız ülkemizi ve dünyamızı Corona 
Virüsünden temizlemek için  çaba sarfetmektedirler .

2420.Bölge Rotaryenleri olarak bizler, 3 aşamalı bir plan ile bu 
mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Bu planlamanın ilk aşamasında, virüse karşı fedakarca görev ya-
pan sağlık personellerimizin maske, korumalı gözlük, eldiven, korumalı 
tulum, dezenfektan gibi acil ihtiyaçlarını karşılayarak onların sağlıklı bir 
şekilde görev yapmalarını sağladık. İkinci aşamada virüs bulaşan hastala-
rın en önemli ihtiyacı olan solunum aletlerini tedarik ettik. Üçüncü aşamada ise UR Vakfının Afet 
Fonu duyurusundan yola çıkarak, Corona Virüs teşhisinde kullanılacak olan Tomografi aletini te-
darik etmek için 210.000 dolarlık bir GG projesini hayata geçirdik. Şu andaki tek hedefimiz, Alman-
ya’nın Corona Virüsü ile başarılı mücadelesinin temeli olan bu tomografi cihazını bir an evvel ülke-
mize kazandırmakdır.

Bu olağanüstü durum dolayısı ile Covid-19 virüsü ile mücadeleyi sürdürürken tabii ki bazı güzel-
liklerimizi istemeden de olsa ertelemek zorunda kaldık. Bunların en önemlisi de 16-19 Mayıs tarih-
leri arasında Bodrum Hilton Otel’de yapmayı planladığımız 2420.Bölge Konferansımızdı. Covid-19 
virüsüne karşı yaptığımız mücadeleyi kazanır kazanmaz yeni bir tarihte Bölge Konferansı şöleni-
mizi gerçekleştireceğiz.

Çocuk Felci gibi amansız bir hastalığı dünya üzerinden silme aşamasına getirmiş olan Rotar-
y’nin, Covid-19 Virüsüne karşı yapmış olduğu bu mücadeleden başarı ile çıkacağına yürekten ina-
nıyorum.

Sağlıklı günler dileklerimle
Nezih Bayındır / 
UR 2420.Bölge Guvernörü / 2019-2020

❏❏❏

Kıymetli Rotaryenler; Bildiğiniz gibi Corona virüsünün yarattığı pandemik 
durum nedeniyle Mart ayının ortasından itibaren Rotary de önemli kararlar 
almış bulunmakta. Başlangıçta UR Merkezinde yapılması planlanan komite 
toplantılarının iptali sonrası durumun ciddiyetinin artması ile Haziran ayında 
yapılacak Honolulu Konvasiyonu da iptal edildi. Aynı şekilde BES ve Asamblelerimiz 
ile Bölge Konferanslarımız da sekteye uğradı. Bölgelerimizi yöneten ve gelecek dönem 
yönetecek olan Guvernörlerimiz ve Guvernör adaylarımızın konuya yaklaşımlarını ve 
düşüncelerini bu sayfalarda sizlere iletmeye çalıştık. 2420. Bölge'de DG Nezih Bayındır, 
2430. Bölgeden DG Hakan Karaalioğlu ve 2440. Bölgeden DG Fatih Akçiçek ile 2420. 
Bölgeden GLDG Gaye Binark, 2430. Bölgeden GLDLG M. Serhan Antalyalı ve 2440. 
Bölgeden GLDG Ertan Soydan en yetkili kişler olarak durumu değerlendirdiler.

Corona virüsü - Pandemi ve Bölgelerimize etkileri

UR Vakfının 
Afet Fonu 
duyurusundan 
yola çıkarak, 
Corona Virüs 
teşhisinde 
kullanılacak olan 
Tomografi aletini 
tedarik etmek için 
210.000 dolarlık 
bir GG projesini 
hayata geçirdik. 
Şu andaki tek 
hedefimiz, 
Almanya’nın 
Corona Virüsü 
ile başarılı 
mücadelesinin 
temeli olan 
bu tomografi 
cihazını bir an 
evvel ülkemize 
kazandırmakdır.
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    UR 2430. BÖLGE COVİD-19, CORONA VİRÜSÜ 
MÜCADELESİ

1- Mevcut durumu değerlendi-
mek üzere tüm Kulüp Başkanları ve 
Guvernör Yardımcıları ile bir Zoom 

Toplantısı düzenlendi. Bu toplantının 
bir amacı toplantılarını iptal 

eden kulüplerimizin eğer bu-
güne kadar kullanmamışlar-
sa uyguladığımız bu sistemi 

kendi kulüpleri ile toplantı 
için kullanacaklarının ör-

neğini vermek, zira kulüpler toplanamadıkça üyeler arasında 
iletişim maalesef kopuyor; diğer asıl amacı da yaşadığımız ve 
tüm dünyada  yaşanan bu salgın üzerinde ortak strateji belir-
lemekti. 100 kişlik bir katılımla, Türkiye dışından Afganis-
tan’dan, Azerbaycan’dan  Başkanlar, Guvernör Yardımcıları, 
ilgili komite başkanları , BRT ve ilgili Rotaractların katıldı-
ğı 3 saat’e yakın süren toplantıda hem kulüplerimizin gerçek-
leştirdikleri çalışmaları ve hem de bundan sonra yapacakları 
tartışıldı.

2- Görülmüştür ki, UR 2019-2020 Dönemi başında kul-
lanmaya başladığımız Zoom Toplantıları kulüplerimiz tara-
fından mutat toplantılarını yapmak üzere geniş bir yelpazede 
kullanılmaya başlanılmıştır.

3- Kulüp Başkanlarının seçtiği bir komite oluşturulmuş 
ve Bölge projesi geliştirilmesi konusunda çalışma yapmıştır. 

4-Bu çerçevede, 2019-2020 dönemi başında UR 2430. Böl-
gede sadece doğal afetlerde kullanılmak üzere oluşturulan 
Afet fonu Akçakoca Sel Baskını ve Elazığ Depremlerinde kul-
lanılmış ardından Covid- 19, Corona Virüsü gündeme geldi-

ğinde de kullanıla-
cak olan bu fondan 
elde edilen miktar 
ve 2019-2020 Gu-
vernörlük Bütçe-
sinden ve 2020-
2021 Dönem bütçe-
sinden tamamlana-
rak 14,750.-$’lık bir 
katkı ile Başkent 
Üniversitesi Hasta-
nesine Çok Amaçlı 
bir Solunum cihazı 
(Transformer-ven-
tilater)   alınmıştır. 
"Bir Nefes, Bin Hayat""Haydi Hep Beraber" sloganıyla 
çıktığımız bu yolda bu cihazın alınmasında katkılarından do-
layı Prof. Dr. Necmettin Ünal’a,   2020-2021 Gelecek  Dönem 
Guvernörü Serhan Antalyalı’ya kendi dönem bütçesinden 
katkısından dolayı ve UR 2430. Bölge Rotaryenlerine teşek-
kürü bir borç bilirim. 

5- UR afet fonu ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır.
6- "BİR NEFES BİN HAYAT""Haydi Hep Beraber" adı 

altında solunum cihazları almak için bir Küresel Bağış Proje-
si Başlatılmıştır.

7- Kulüplerimiz kendi bölgelerinde Maske, Eldiven, Ko-
runma Malzemeleri, Tulum, vb.  temin etmektedirler. Bunla-
rın envanteri çıkarılmaktadır.

❏❏❏

2430. Bölge Afet fonu Covid- 19, Corona Virüsü gündeme geldiğinde de kullanıldı ve 
2019-2020 Guvernörlük Bütçesinden ve 2020-2021 Dönem bütçesinden tamamlanarak 

14,750.-dolarlık bir katkı ile Başkent Üniversitesi Hastanesine Çok Amaçlı bir Solunum cihazı 
(Transformer-ventilater)  alındı.
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Sevgili Rotary Ailem
"Çocuk Felcini yendik , bunu da yeneceğiz" teması ile 

başlattığımız Covid-19 mücadelemizin daha ilk haftasının 
sonunda, Rotary kulüplerimiz ve Rotaryen dostlarımız, ver-
miş oldukları ilk destekler ile bizlere büyük bir gurur yaşattı-
lar ve iyi ki Rotaryeniz dedirttiler. Yaşadığımız bu olağanüstü 
süreçte, hastanelerimizin yoğun bakımlarında görev yapan 
sağlık personellerimize büyük destek verdiniz , sizlere min-
nettarız.

   Bir çok kulübümüzün ve Rotaryen dostumuzun, Fede-
rasyon bünyesinde açmış olduğumuz hesap numaralarına 
yapmış oldukları katkılar ile, şu ana kadar tam 182.555 TL 
toplandı. (Liste ekte olup , bilahare kulüpler bazında rakam-
sal olarak da düzenlenecektir.)

   Toplanan bu rakamın 47.628 TL si ile  Cerrahpaşa ve 
Çapa Tıp Fakülteleri ile Marmara Üniversitesi ve Kocae-
li Üniversitesi Hastanelerindeki  hekimlerin acil ihtiyaçları 
olarak tarafımıza iletilen tıbbi maskeler , koruma gözlükleri 
, disposable eldivenler ve koruyucu tulumlar  tedarik edilerek 
ayni yardım belgeleri ile ilgili kurumlara teslim edildi. Ayrıca 
36.180  TL lik daha maske siparişi verildi.

   Bazı kulüplerimiz kendilerine ulaşan acil ihtiyaç çağrı-
larına hemen cevap verdiler ve talepleri bizzat kendileri kar-
şılayarak teslim ettiler . İçerisinde Solunum Cihazının da 
olduğu, toplam değeri 584.892 TL olan tıbbi malzeme kulüp 
desteği listesi de ayrıca ektedir.

   UR 2420.Bölgemiz şu ana kadar ülkemizdeki Covid-19 
mücadelemize destek için tam 767.447  TL lik kaynak aktar-
mıştır. Sağolun , varolun.

   Dün gece UR den bir mesaj ile Uluslar arası Rotary Vak-
fımızın Covid-19 mücadelesinde büyük bir adım attığını ve 
afet fonuna 1 Milyon dolar aktardığını öğrendik ve rotamızı 
hemen o yöne çevirdik. Sevgili Şafak Direktörümüz ile Müfit 
ve Gaye Guvernörlerimizin destekleri ile Cerrahpaşa Üniver-
sitesi Hastanesinin Covid-19 mücadelesinde çok acil ihtiyacı 
olan tomografi aleti ve 2 solunum cihazı için  "CT Project for 
the Monitoring of Covid 19 Positive" adı altında 210.000 
dolarlık bir proje ürettik,  vakfımıza bölgemiz adına başvuru 
yaparak , GG2001368  numarasını da hemen aldık. Tedarik 
edeceğimiz bu tomografi cihazı ile , Almanya’nın virüs müca-
delesinde izlediği çok başarılı yolu , biz de Türkiye’de aynı şe-

kilde izleme imkanı bulacağız.
   Şu anda öncelikli  ve en önemli hedefimiz UR Vakfının 

bu iş için ayırmış olduğu 1 Milyon dolar tükenmeden, GG 
projemizi çok hızlı takip ederek bu çok değerli aleti ülkemi-
ze kazandırmak olacak. Bunun için siz değerli dostlarımızın 
şu andaki destekleri çok çok önemli. Tüm kulüplerimizin, şu 
andan itibaren başka bir projeye yönlenmemelerini ve dönem 
sonuna kadar yapacak oldukları projeler için ayırdıkları meb-
lağları Federasyonumuzun afet fonuna aktarmalarını rica et-
mekteyiz. Şahsi bağışlarınız da her zaman kabulümüzdür ve 
çok değerlidir.  Federasyon Afet Fonu Banka Hesap Numara-
mız aşağıdadır.

ROTARY 2420. BÖLGE FEDERASYONU,
İŞ BANKASI GAYRETTEPE ŞB 1080 – 741267
IBAN NO:TR08 0006 4000 0011 0800 741267  
   Sevgili dostlarım , günümüz bu amansız virüs ile kıyası-

ya mücadele etme günüdür ve toplumun liderleri olan biz Ro-
taryenlere de bu konuda önemli görevler düşmektedir. Güçle-
rimizi birleştirdiğimiz zaman, bizler her zorluğun üstesinden 
geliriz. İşte son 1 haftada 767.447 TL lik fonu sizler yarattı-
nız.  Aynı hızla devam edersek 250.000 dolarlık GG projemiz-
de üstümüze düşen 110.000 doları da en kısa zamanda tedarik 
ederek, bu savaştan galip çıkmak adına büyük bir adım atmış 
olacağız.

❏❏❏

Çocuk Felcini Yendik, bunu da yeneceğiz
DG Nezih BAYINDIR
2420.BÖLGE GUVERNÖRÜ 
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"Birlikte Durduracağız" temasıyla başlattığımız Co-
vid-19 mücadelemizde geldiğimiz noktayı, izninizle paylaş-
mak istiyorum;

* Kulüpler yoluyla yada doğrudan elde edilen katkılar 230 
bin TL ‘yi aştı. İlk katkımız bir Interact kulübümüzden gel-
mişti, güzel bir tesadüf eseri 230 bin TL ‘yi aşmamızı sağla-
yan katkı bir Rotaract kulübümüzden geldi,

* Bugüne kadar tedarik ve teslim ettiğimiz koruyucu mal-
zemelerin listesi de yukarıdadır.

* Gittikçe yaygınlaşan hastane talepleri karşısında 1.200 

maskelik stok oluşturduk. Bunlarda gelecek haftaya kadar 
dağıtılmış olacaktır.

* Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil bölümüyle yaptığımız 
görüşmeler sonucunda, CE belgesi taşıyan bir imalatçının da 
ortaklığıyla üniversitemizde basit maske imalatı için işbir-
liğini başlattık, 10.000 adet maske için siparişimizi verdik. 
Ürün onaylandı.

* Kampanyamızın başında Rotary tedirginliği içerisin-
de olan hastanelerimiz artık teşekkür mektupları yolluyor ve 
yeni işbirliklerine davet ediyorlar.

Yine birlikte durduracağız...
DG Fatih AKÇİÇEK
2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ 

M A R T  -  N İ S A N  2 0 2 0  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 21

Değerli Rotaryenler
Hepimizin malumu olduğu üzere, 

Corona Virüs salgını nedeniyle acil 
yardım çalışmalarımızın yanı sıra 

bazı tedbirler de almak mecburiye-
tinde kaldık. Her dönemin taç-
landırıldığı organizasyon olarak 

bilinen Bölge Konferansımız 
28-31 Mayıs tarihlerinde Bur-
sa Sheraton otelde yapılacaktı. 
Ancak durumun ne şekilde ge-
lişeceğinin kesin olmamasına 
bağlı olarak, şimdilik Otel ile 
yapmış olduğumuz anlaşma 

çerçevesinde 3 Mayıs tarihine kadar erteleme opsiyonunu eli-
mizde tutuyoruz. Kararımızı gelişmelere göre o tarihe kadar 
vermiş olacağız.

 İletişim üzerine kurulmuş olan kulüplerimiz de bundan 
böyle toplantılarını tele konferans düzeni içinde sürdürmeye 
çalışacaklar. Bölgemizin görevlileri ile de aynı yöntemle ileti-
şimi devam ettirmekteyiz.

Bunun yanı sıra, Corono virüs salgını  ile mücadele edebil-
mek kapsamında bölge ofisimizi 20.03.2020 tarihinden itiba-
ren bir süreliğine kapatmak zorunluluğu doğmuştur. Çalışma 
arkadaşlarımız sizlere online olarak aşağıda belirtilmiş olan 
koordinatlar içinde hizmet vermeye devam edecektir. Bu teh-
likeli durumu en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde atlatmanızı 
dilerim. 
Ayten Maraba  0 536 600 30 39 – aytenmaraba@outlook.com
Cemre Maytalman 0 506 137 65 76 – cmaytalman@gmail.com
Aslı Can 0 532 702 89 08 – aslican.izmir@gmail.com
Sevgi ve saygılarımla,
Fatih AKÇİÇEK / UR 2440.Bölge Guvernörü / 2019-2020

❏❏❏



Sevgili Rotaryenler
14 - 15 Mart tarihinde 

planlamış olan 2420. Bölge 
BES'ini 12 Mart tarihin-
de ertelemek durumun-
da kaldık. Keza 11 Nisan 
için planlanmış olan 
2420. Bölge Eğitim 
Asamblesini ise tah-
mini olarak Haziran 
başı gibi bir tarihi 
düşünerek erteledik. Gelişmeleri herkes gibi yakından 
izliyorum. Görüşüm şudur ki muhtemel  bu toplantıla-
rı   uzaktan eğitim - online eğitim /   Asamble şeklinde 
gerçekleştirme durumunda kalabiliriz. 1 Temmuz 2020 
tarihinde yani dönemimizin başlangıcında,   içinde bu-
lunduğumuz mevcut durumun devam etmesi ise bizle-
ri farklı stratejiler uygulama durumunda bırakacak-
tır. Adaptasyon yeteneğimizi arttırarak, yeni duruma 
alışma ve bu ortamda kulüplerimize liderlik etmek için 
farklı olanakları değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum.
Selam ve Sevgilerimle,
Gaye Binark 
 UR 2420 Bölge / Gelecek Dönem Guvernörü

Sevgili Rotaryenler;
2440. Bölge BES+Asamblesi 2-5 Nisan 2020 tarihleri ara-

sında Kuşadası Pamucak Korumar Ephesus otelinde yapıla-
cak idi. Şu an itibariyle 14-17 Mayıs 2020 tarihleri arasına 

ertelenmiştir. Eğer o zaman da yapamayacağımıza kani olur 
ve 2. Bir erteleme şansımız olmaz ise on-line BES+Asamble 

yapmak için uğraş vereceğiz.
  Takdir edersiniz ki 2440. Bölge Gelecek Dö-

nem Guvernörü olarak Gelecek Dönem Başkanları 
ve Bölge Görevlileri ile yüz yüze bir BES+Asamb-
le yapmayı tercih ederiz, ancak mevcut şartlara da 
uyum sağlamak zorundayız.
Sevgilerimle

Ertan Soydan
 UR 2440 Bölge / Gelecek Dönem Guvernörü

Sevgili Rotaryenler
UR 2430 Bölge BES ve Asamblesi bildi-

ğiniz gibi 15-19 Nisan 2020 tarihleri ara-
sında Antalya’da yapılacaktı ancak almış 

olduğumuz bir kararla süresiz olarak 
ertelendi.Bir hekim olarak Cora-
na pandemisi’nin gelecek gün-
lerdeki seyrini tam olarak kes-
tirememekle birlikte olumlu 
düşünmeyi çok istememe rağ-
men malesef çok parlak gör-
müyorum.

Asamblemizi çok düşünmemekle birlikte BES’i online yapmayı 
planlıyor ve bu konuda gerekli çalışmaları tamamlıyoruz.

İstediğiniz kadar güçlü ekonomilere sahip olun,bir virüs tüm 
ülkelerin kağıttan kaplan olduğunu gösterdi.6 odak noktamızdan 
birinin

Hastalıkların Önlenmesi olması da Rotary’nin vizyonunun ne 
kadar ileri olduğunu hepimize kanıtladı.

Bence ,UR Çocuk felci ile mücadelesini tamamladıktan sonra 
SEPSİS konusunda yeni bir cephe açmalıdır.

Sevgi ve saygılarımla
Serhan Antalyalı
UR 2430 Bölge / Gelecek Dönem Guvernörü
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Tokyo veya resmi adıyla Tokyo Metropolü, Japonya'nın başkenti ve Uzakdoğu 
mistik dünyasının kanaatimce en iyi tanımladığı bir şehir. Yüzölçümü 600 
km² olup, 35 milyon nüfuslu megapol bir bölge olan Tokyo dünyanın en büyük 

kenti olarak bilinmektedir. Nüfus popülasyonu olarak Mexico City ile ciddi bir rekabet 
halindedir. Honşu Adasının orta kesiminde, Büyük Okyanusun bir girintisi olan Tokyo 
Körfezinin kıyısında, Sumida Nehrinin ağzında yer alan kent, modern çelik mimarisi-
nin özelliklerini barındırıyor. Aslında Tokyo deniz kıyısında ama ben denizi çok nadir 
gördüm desem yeridir. Çünkü yerleşim alanlarının tamamı denizden uzak kısımlara 
kurulmuş.  Bizim Japonya diye telaffuz ettiğimiz ülkeyi Japonlar Nippon olarak ifade 
ediyorlar.   Japonca adını oluşturan kanji karakterler "güneş" ve "köken" anlamına ge-
lir ve güneş onlar için bir semboldür ve “doğan güneşin ülkesi” olarak bilinmektedir. 

Coğrafi yapısı bakımından Japonya, 6852 adadan oluşan bir takımadalar grubu 
olarak ifade edilebilir ki; Tokyo’da başkent olarak bu adalardan en büyüğü ve Ana Ada 
olarak bilinen Honşu’nun üzerine kurulmuştur. Adaların çoğu dağlık  ve bazıları yanar-
dağlardan oluşuyor. Dağlık coğrafya üzerine kurulu Japonya’da  60’ı hala faaliyette 165 
yanardağ bulunuyor. Ülkenin en yüksek dağı 3 bin 776 metre yükseklikteki Fuji Dağı ve 
başkentten hava açıkken nefis bir görsel ile karşımızda duruyor.  Ülkede yoğun volkanik 
hareketin eseri, çok sayıda akarsuyun suladığı verimli ovalar da yer alıyor.

Volkanlar bir yana, Japon takımadaları patlamaya hazır enerji ile doludur. Bu 
nedenle Japonya depremden muzdarip ülkeler arasındadır. Deprem, volkan, tayfun, 
tsunami derken doğal afetlerle yaşamasını öğrenmiş bir toplumdur. Her yıl hissedi-
lecek kadar güçlü yaklaşık 1000 deprem olduğu istatistiklere geçmiş. Ocak 1995’te 
Büyük Hanshin Awaji Depremi 6000’den fazla insanın ölümüyle, 40.000 insanın yara-
lanmasıyla ve 200.000 insanın da evsiz kalmasıyla sonuçlanmış. Ekim 2004’te Niigata 
Eyaletinde meydana gelen depremde ise 60’ın üzerinde insan ölmüş ve 4.800 insan 
yaralanmış ve yine 11 Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremle, Fukuşi-
ma nükleer santralinde sızıntıya, dünyanın birçok bölgesine uzanan dev dalgalara, 20 
binden fazla kişinin ölümüne ve en az 300 milyar dolarlık hasara yol açmıştır. Düşündü-
ğümüz zaman şimdi neden bu kadar güvenli binalara sahip olduğunu daha iyi anlıyoruz. 

Tarihi kökenleri 12. yüzyıla dayanan Tokyo, 'Büyük Japon Restorasyonu' sonucu 
İmparator tarafından 'Doğu'nun Başkenti' ilan edilmiş ve bugünkü 'Tokyo' ismini almış. 
Şehir yıllar içerisinde çok sayıda tarihi olaya kanıt olmuş. Bu olaylar arasında 1923 bü-
yük Tokyo depremi unutulmazlar arasındadır.

Tokyo’nun köklerini, 7.yy. Asuka Dönemi‘ne kadar takip edebilmek mümkündür. 
Asuka Dönemi’nde imparatorluk tarafından yürürlüğe konulmuş Ritsuryou sisteminin 
bir parçası olarak Bushu adıyla da bilinen Musashi bölgesinin sınırları çizilmiş. Bakır 
madenleriyle zengin olan Musashi bölgesi, günümüz Tokyo şehrinin tamamını kapsa-
masının yanı sıra Saitama’nın büyük bir bölümünü ve Kanagawa’nın küçük bir kısmını 
da içine almakta imiş. Uçsuz bucaksız Kanto ovasındaki en büyük bölge olan Musas-
hi’nin adı, eski kayıtlarda muzasi olarak geçmekte ve bunun Aynuca olduğu düşünül-
mektedir. Zira Japoncada bir anlam ifade etmemekle birlikte Aynucada “ot bataklığı” 
gibi bir anlama geliyor.

Modern Tokyo’nun atası olan Edo, Musashi bölgesinde küçük bir balıkçı köyüymüş. 
Yazılı tarihte Edo adının geçtiği en eski yer, Kamakura Dönemi‘nde yazılmış resmi tarih 
arşivi Azuma Kagami olarak biliniyor. 

Sonradan adı Kitami şeklinde değiştirilen Edo klanının kurucusu Edo Shigetsugu, 
Heian Dönemi sonu veya Kamakura Dönemi başında Musashi bölgesinde kendisine 
küçük bir kale inşa etmiş ve kalenin etrafına yerleşen insanlar aracılığıyla Edo Köyü 
ortaya çıkmış.

2 Mart 1657 tarihinde, Edo Kalesi dahil olmak üzere Edo şehrinin yarısından fazla-
sını yok eden büyük Meireki Yangını kaleyi yerle bir etmiş. Üç gün süren ve yüz bin kişi-
nin hayatını kaybettiği bu yangın, şehirde iki yıl boyunca hayatın durmasına sebebiyet 
vermiş. Bir şehir efsanesinde Budist bir rahibin, sahibi olan üç genç kız da sırayla öl-

Bir Rotaryenin seyahat defteri
Güneş Tokyo'dan yükselir: Bir Tokyo masalı

Av. Suat Şimşek
Adalar Rotary Kulübü
2019-20 Dönem Başkanı
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düğü için lanetli olduğu söylenen bir kimonoyu yok etmek isterken yanlışlıkla ahşap 
olan tapınağı yakması ve alevlerin rüzgar yardımıyla yayılması yangının çıkış sebebi 
olarak geçiyor olduğu bilinse de gerçek çıkış sebebi gizemini korumaya devam et-
mektedir.

Yaklaşık yüzde yetmişi kül olmuş Edo şehrinin yeniden inşa edilme planı, shō-
gunluğa şehri diledikleri bir şekilde yapılandırma fırsatını tanımış ve Edo yepyeni bir 
surete kavuşmuştur. Sokaklar genişletilmiş, bina yerleşimleri yeniden düzenlenmiş, 
yeni ticaret meydanları açılmış, Samuraylara ve köylülere, yanan evlerini yeniden 
inşa etmeleri için yönetim tarafından ödenek sağlanmış.  

Japonya'nın kurucusu ve Kutsal Kitabı olmayan en büyük dini: Şintoizm’dir. Şin-
toizm (şinto, shinto veya shintoism şeklinde de geçmekte), Hristiyanlığa zamanında 
karşı koymuş ve varlığını devam ettirebilmiş kadim bir din. Günümüzde de Japon-
ya'nın en çok müridi olan dinidir. Diğer tek tanrılı dinlerde olduğu gibi şinto dininde 
mutlak kurallar yoktur. Neyin iyi ve neyin kötü olduğu tam olarak kesin çizgilerle ay-
rılmaz. İnsanlar genel olarak iyi kabul edilir ve kötülüğe neden olanların kötü ruhlar 
olduğu düşünülür. Şinto ayinlerinin temelini bu kötü ruhlardan arınmak oluşturur. 
Şinto tanrılarına kami deniyor. Hayata dair önemli görülen ve insan hayatını etki-
leyen kavramlar kami olarak niteleniyor. Ağaçlar, yağmur, nehirler, dağlar, rüzgâr 
kami olarak tanımlanıyor. Yine aynı dinsel sistem içerisinde insanlar da öldükten 
sonra kami olur ve aileleri tarafından kami olarak saygı görürler. Japonya'da birçok 
dinin görülmesinin sebebi aslında kuvvetli bir shinto inancının hala süregelmesin-
den kaynaklanmaktadır, diğer pagan inançları gibi sonradan gelen dinlerin etkisi ile 
kolay kolay silinmemiştir.

Teknoloji açısından oldukça gelişmiş durumda olan ülke; çizgi filmde ve bilgi-
sayar oyunlarında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Uzun bir dışa kapalılık dönemi 
yaşamışlar, 19. yy’da başlayan Batılılaşma çabaları kendi kıyafetlerine de yansımıştır.  
Özel günlerde giydikleri kimono bugün moda akımı olarak da yerini almıştır. Kimono 
da o kadar geleneksel bir hal almıştır ki kimonolara anneden kızına, babadan oğula 
aktarılarak giyilir ve gözü gibi bakarlar. Kimono giyildiğinde bunu tamamlayan ayak-
kabılar da farklı olur. Ayakkabı yerine yüksek tahta nalın yani “geta” olabileceği gibi 
deriden yapılmış “zori” denilen sandaletler de tercih edilir. 

Genel olarak ülke ile ilgili bazı bilgileri de edindik. Japon kültürünün, ilginç ge-
lenekleri de varmış. Ben de açıkçası duyunca şaşırdım ama burada dikkat ettiğim 
insanların ihtiyaçlarına çok önem verdikleri, kötü düşünceler aksine her şeyin iyi 
olarak görülmesi gerektiğidir.

Birlikte uyuma kafeleri; her ne kadar saçma gelse de şefkatin bir göstergesi 
olarak düşünülmüş!

Çıplaklar Festivali; her yıl farklı mevsimlerde Japonya'nın birçok bölgesinde 
düzenlenmekte. Kötü ruhlardan arınmak ve yılın geri kalanının şanslı geçmesini 
sağlamak için yapılıyormuş. Erkeklerin katıldığı bu festivalde sadece vücutlarının 
belli yerlerini kapatan, peştemale benzeyen fundoshi adındaki kıyafetleri giyerek 
festivale katıldıklarını duyuyoruz. 

Tokyo’da  birçok caddede isim yok. Bunun nedeni bence isim ile değil mekanın 
tanınmasının istenmesi ve isme değil maneviyata değer verilmesi gerektiği olsa ge-
rek! 

Biz kara kedileri uğursuz sayıp önümüzden geçmesin diye yolda rota değiştir-
sek de Japonlar kara kedinin şans getirdiğine inanıyorlar. Öyle ki bazı kafeler kediler 
içindir. Burada, evcil hayvan sayısı çocuk sayısından fazladır. 

Tokyolular çok çalışkan insanlar dedik. Bu yüzden iş yerinde, toplantıda uyuyan 
insanlar fazla çalışmanın belirtisi ve normal olarak kabul ediliyor. 

Japonya’da okuma-yazma oranı %100 dür. 
Japonlar yaptığı bir hatadan dolayı özür mahiyetinde saçlarını tıraş ederlermiş. 

Bir kabahatin bin iyiliği örttüğü gerekçesi olabilir mi! 
Ülke, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından gerçekleştirmiş olduğu kararlı, planlı ve 

hızlı kalkınma sayesinde dünya ekonomisinin ve teknolojisinin gelişiminde kilit rol 
oynayan bir aktör haline gelmiştir. Hangi markalar var diyecek olursak;

Toyota, Honda, Canon, Nissan, Sony, Panasonic, Lexus, Subaru, Bridgestone, 
Mazda, Suzuki, Shiseido, Komatsu, Daikin, Asics, Hitachi bunlardan sadece birkaçı-
dır ve sokakları ışıl ışıl dünya markaları ile süslenmiştir. 

Bazen Japon ürünü mü Çin ürünü mü diye karıştırsak da Çin ve Kore dünya 
markalarını Japonya’dan satın almaya başladı bile! Sony, Panasonic, Sharp bildikleri-
miz. Buna sebep dijital teknolojinin hayatımızı kaplaması ve büyük bir rekabet ortamı 
oluşturmasıdır. Küçük bir çiple bile yüksek çözünürlüklü bir televizyon görüntüsü-
nün elde ediliyor olması ve bunu ucuza mal eden Çin ve Kore’nin piyasa şartlarına 
hakim olması diye düşünebiliriz.
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Türkiye’de  Rotary’nin yaşı fazla değildir. 66 
yıllık bir geçmişi vardır. Bu kısa zamanda üç 
bölgeye ayrılabilmiştir. Bence Türk Rotar-

y’si 1970-2000 arası parlak dönemini yaşamıştır. 
Çünkü toplumsal yapıda coşku vardı. Demokrat 
olmak için çaba vardı. Ulusal gelir biraz daha hak-
ça bölünüyordu. Buna yönetimlerin hoşgörüsünü 
eklersek elbette ki o günümüz, bugünümüzden 
daha iyiydi.

Duraklamamızda hatta gerilememizde yalnız 
devlet yöneticilerini veya toplumsal yapıyı suçla-
yamayız. Bu oluşumda biz Rotaryenlerin payları 
yok mu?  2000 yıllarında Türkiye’de Rotaryen sa-
yısı  yedi binlerin üzerindeydi. Aradan 20 yıl geç-
mesine  ve buna Türk ülkelerindeki Rotaryenleri 
ilave etmemize karşın sayımız altı bin civarında-
dır. Aktivite açısından da sanki hızımız kesilmiş 
gibi.

Peki, güzel de kulüplerimizi nasıl çekici, başa-
rılı duruma getirebilir ve üye sayımızı nasıl artıra-
biliriz? Kendi kulübümüzü nasıl daha çekici ve da-
yanılmaz yapabiliriz? demeye ihtiyacımız vardır.

Unutmayalım ki her Rotaryen kendi kulübüne 
borçludur. Çünkü kendisini kulüp üyelerinden bi-
risi üyelik için önermiştir. O kişi de mutlaka bir ki-
şiyi üyeliğe önerip borcunu ödemelidir.

Potansiyel üye belirlemek her Rotarye-
nin borcudur. O kişiyi kulüpte yapılan aktivite-
ye davet ettiğimiz zaman, o kişiye  kulübümüz 
sıcak gelecektir. Toplantılarımızda neler gördü, 
üyelerimiz o kişiye karşı nasıl davrandılar? 
Potansiyel üyenin salona ve kişilere bakışı 
nasıldır? Oturma düzenimiz kurallara uygun mu? 
Toplantıda ciddiyet ve yemek düzeni güzel mi? So-
ruların yanıtlarını mümkün olduğunca olumluya 
çevirmek ön koşul olmalıdır.

 Üretilen projeler, orijinal olmalıdır. Eski-
den beri devam eden projelerin yerine daha akılcı 

ve hizmet üreten projeler yaşama geçirilmelidir.  
Projelerin gerçekleşmesi için her zaman aynı ki-
şilere bilet kesmek kişiyi kulüpten uzaklaştırır. 
Onun için proje ile kaynak aynı zamanda gündeme 
alınırsa ve projeye çok kişi katılırsa kulüp daha 
aktif duruma gelebilir. Üyeler aktif olunca ,yeni 
üyeler aramada da  aktif duruma gelebilirler.

Tabi ki her şey, her zaman istediğimiz gibi ol-
mayabilir ama bir gayret gösterip farklı insanların 
katılmaya başladıklarını görmek hem kulüp hem 
de üye için büyük bir ödüldür.

Üyelere karşı daha hoşgörülü yaklaşmak ge-
rekir. Beş dakika geç gelen üyeyi toplantıya al-
mamak gibi katı kuralların insanı olursak bilin 
ki o üye artık eşikte duracaktır.  Eşikte duran üye 
gidicidir de.

Her üyemiz zengin değildir. Pahalı yerlerde 
toplantı yapmak ve yemek yemek birçok üyemizin 
bütçesini sarsacaktır. Toplantı yaptığımız otel sa-
hibi ile anlaşılabilir. Üye toplantıya katılıp yeme-
ğe katılmayabilir. Bunun yanında yemeğini evin-
de yer orada yalnız bir kahve içebilir. Bu insanla-
rın ekonomik durumunu öne alırsak üye kaybını 
önleriz.

 Zaman zaman üyeler, eşleri  hatta çocukları 
ile birlikte   günlük veya bir gecelik geziler düzen-
lemek ve aile bireyleri arasında dostluk oluşturdu-
ğu gibi kulübümüzü de etkin kılar.

  Üyemiz iken düzgün ve başarılı bir insan, üye-
likten ayrılınca kötülememeliyiz. Onunla dostlu-
ğumuzu devam ettirmek onun geriye dönüşünü 
sağlayacak, belki de gelirken yanında bir arkada-
şını da getirecektir.

 Çok duyduğumuz bir sözdür."Biz bize yete-
riz," diye. Biz, bize yetemiyoruz. Onun için çok 
olalım ve faal olalım.

Rotary sevgilerimle.                              
❑❑❑

BAŞARILI KULÜP OLMAK 
Ekrem YAZAR

GDB Trabzon Rotary Kulübü*
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2013 yılının Ekim ayında Bohol adası 7.1 şiddetinde depremle 
sallanınca, Rotaryenler ön safl arda hazır durumdalarmış. 
Victor Bandol'ün liderliğinde bir ekip, kurtarma ve iyileştirme 
operasyonuna başlamış. Rotaryenler yolları açarken, etkilenen 
alana geçişi sağlayan köprüyü de onarmışlar.

İngilizce konuşan kulübün yoğun proje programında Ekim 
ayında Göğüs Kanseri Bilinçlendirme Sempozyumu gibi bir çok 
proje yer alıyor. Öğrenciler için de hijyen ve sanitasyon, eğitim ve 
yol güvenliği programları var. Kulüp, Filipinlerdeki Gift of Life 
Vakfı ile ihtiyacı olanların ameliyatlarını da gerçekleştiriyor. 

Gittikçe turizme bağımlılığı artan bir bölgede oldukları için, 
ekolojik projeler de kulübün odak alanı olmuş. Ağaç dikim çalış-
maları, mercan resifi transplantasyonu, sahiller ve plajların te-
mizlenmesi ve plastikten arınmış ortam kulübün çevresel katkı-
ları olmuş. Kulüp ayrıca bir kireç 
taşı ocağında, ileride bir tu-
rizm destinasyonu olma-
sını planladığı "dostluk 
bahçesi" oluşturmuş. 

Kulüp, aktiviteleri-
ni büyük bir heyecanla 
sürdürüyor. "Üyeleri-
mizi ciddi toplantılarla 
strese sokmak istemiyo-
ruz" diyen Heberer, normal 
toplantılarda kurallar ve yön-
temlere uysak da, onları hare-
ketli ve ilginç yapmaya çalış-
tıklarını belirtiyor.

ORTAK PAYLAŞIMLAR
Bohol adasının sahil şehri olan Tagbilaran, şaşırtıcı güzellikte mercan 

resifi nedeniyle dalgıçların ilgisini çekiyor. Karada ise güneş arayan turistler 
Chocolate Hills olarak adlandırılan konik kambur şeklindeki alanların 
gölgesinde dolaşıyorlar. Tagbilaran Rotary Kulübü şehrin  ve etrafındaki tarım 
ve madencilik merkezinin ihtiyaçlarını karşılıyor.  

Victor Bantol, Rotary'nin iyi şeyler yaptığına gönülden ina-
nan biri. Ancak eşi Louella Bantol'a göre Rotary'ye katılmakta 
tereddüt geçirmiş. 1998 yılında Victor o zamanki patronunun 
ısrarı ile Mindanao adasındaki bir kulübe katılmış. Mühendis 
olması ve başka bir adadaki madeni yönetmesi gerektiği için sık 
seyahat etmesi nedeniyle eşi Louella kulüp toplantılarına katıl-
maya başlamış zira eşi her zaman toplantılara katılamadığında 
kendisini gerek faaliyetlerde gerekse de toplantılarda temsil et-
mesini talep ediyormuş. Bu katılımlar sayesinde Rotary'yi seven 
Louella, sonunda kulüp üyesi olmuş ve kulüp başkanlığı ile 3860. 
bölgenin Guvernör Yardımcılığı görevinde bulunmuş.

Bu durum Victor'u da etkilemiş. Eşini tüm faaliyetlerde des-
tekleyen Victor'un kendisi de aktif bir üye olmuş. Çiftin bu örnek 
durumunu dikkate alan kulüp, aile üyelerini de kulübe katmak 
için "paylaşılan aile üyeliği" şeklinde bir yöntem geliştirmiş. Ku-
lüp Başkanı Irene Heberer maliyet konusunun bir çok Filipinli 
için engel teşkil ettiğini dikkate almış. Eşleri Rotaryen olan bir 
çok kişi, bir ailenin iki kulüp üyesi olmasının önemli mali kül-
fet getirdiğini dile getiriyorlarmış. Birden fazla kişi için ödeme 
yapamayız diyenlerden esinlenen Heberer, kulüpce kabul edilen 
yeni bir politika ile iki üyesi olan bir ailenin tek bir ödeme yapma-
sını devreye sokmuş.

Bantol'ler adeta aktif birer üye avcısı olmuşlar. Arkadaşla-
rını kulüp toplantılarına davet etmişler, onlara projeleri göster-
mişler ve davetlilere kardeşlik çerçevesinde paylaşılan kaynak-
ların  önemini hissettirmişler. Bir çoğu üye olmuş ve daha sonra 
da ulüp yönetiminde sorumluluk üstlenmişler.

Bir aile olayı
Tagbilaran Rotary Kulübü, Filipinler 

YENİ YÖNTEM:
Rotary'ye katılmak isteyen ve Tagbilaran'da yaşayan  bir çok kişi 

harcamaları için ayıracakları zaman ve maliyetin önemli bir engel 
oluşturduğunu düşünüyorlardı. Bu insanları çekebilmek için kulüp 
aile bireyleri arasında "paylaşılan üyelik" kavramını geliştirdi. . 

Fikirlerinizi bizimle paylaşmak için 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Kuruluş: 1970
Başlangıç üye sayısı: 25

Üye sayısı: 44

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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Villareal için önem arzetmiş. Katolik olan okuldaki talebelerin 
yüzde 70'i hispanik olup bir çoğu  göçmen ya da göçmen çocuğu 
imiş. Mentorluk bu çocukların üniversiteye gitmeleri için reh-
berlik hizmetini kapsıyor. Kendisi de beş yaşında iken ailesiyle 
göçmen olarak ABD'ye yerleşmiş olan Vİllareal, kendi perspek-
tifi ile olaya iki yönden bakabildiğini, burada kulübe de yardımcı 
olabileceğininin farkına varmış.

Kulüp başkanı Udell, kulübün kısıtlı hizmet üyeliği sistemi-
ni aslında mevcut üyeleri tutmak için oluşturduklarını, ancak 
Villareal durumunda olduğu gibi yeni üye için de kullandıklarını 
belirtiyor.

Kısıtlı Hizmet üyeliği ücreti üç ayda bir 55 dolar olarak tes-
pit edilmiş. Ayrıca çiftler için de 30 dolarlık bir opsiyon var. Ha-
len dört kişi çiftler opsiyonunu kullanıyor. Çiftlerden biri eşinin 
mentoru olurken, üç aylık normal ücret olan 250 doları ödüyor.

Üyeler tutkulu bir şekilde çalışıyorlar. Villareal, üyelerin 
kendilerini şanslı addettiklerini ve bu nedenle birşeyler vermek 
istediğini söylüyor ve bir aile gibi hissettiği için istediğini yapma 
fırsatını yakaladığını belirtiyor. 

❏❏❏

YÖNLENDİREN IŞIKLAR
Missouri Eyaletinin Kansas şehrinin hızlı büyüyen banliyölerinden olan 

Leawood kasabası sakinleri, kendilerini birbirlerine yardım eden komşular olarak  
nitelendiriyorlar. Bu anlayış, uzun zamandır Leawood Rotary kulübüne enerji 
sağlayan bir özellik oldu ve bu sayede kulüp üyeleri 15 yıldır Kansas City Kansas'daki 
bir kilise okulu talebelerine mentorluk da yapıyorlar. Üç yıl önce kulüp "çek yazan" 
bir kulüpten, gönüllülüğe önem veren ve uyguladığı strateji ile grubu canlandıran 
bir kulüp olma yolunda adım attı.

 
Bir finans hizmetleri firmasındaki işini kaybettikten son-

ra Amanda Villareal moralini bozmamaya karar verdi ve aksine 
bu durumu fırsat olarak gördü. Her zaman toplum için bir şey-
ler yapmak istediğini ama bir türlü vakit ayıramadığını söyle-
yen Amanda, düşüncelerini nasıl kanalize edebileceğini ararken 
Rotary ile karşılaşmış. O sırada Leawood Rotary kulübü başka-
nı olan Chuck Udell ile konuşan Amanda, başkan tarafından bir 
toplantıya davet edilmiş.

Çok iyi karşılandığını  ama kulbün yaş ortalamasının 60 
olması nedeniyle, kendisi gibi 30 yaşlarında bir latino kadının 
uyumsuz olacağını düşünmüş. Ama farklı geçmişlerine rağmen 
eğlenceli bir ortam olması nedeniyle adapte olmuş. Kulüp de he-
nüz iş bulamamış olması nedeniyle düşük ücretli bir üyelik uygu-
layınca, Villareal üyeliği kabul etmiş.

Kısıtlı Hizmet üyeliği olarak adlandırılan bu kategori ile il-
gili kulüp çok detaylı koşullar oluşturmuş. Bu üyelerin yükümlü-
lükleri normal üyelere  göre daha az. Her üye ayda en az iki akti-

viteye katılmak zorunda. Bu bir kulüp 
toplantısı, kulüp sosyal akti-

vitesi ya da hizmet projesi  
olabiliyor. Bu üyelerin 

yılda da en az 20 saat 
hizmet projesinde 
çalışmaları da bek-
leniyor. 

Kulübün en 
önemli projesi olan 

Kansas City'deki Bis-
hop Ward Lisesindeki ta-

lebelere mentorluk yapmak, 

Kulübün her yıl düzenlediği 5KM'lik koşu kasabada büyük ikgi 
görüyor (üstte); kulüp üyeleri ağaç dikiminde(altta)

Hızlandırılmış hizmet
Leawood Rotary Kulübü, Kansas ABD

YENİ YÖNTEM:
Kulüp hizmet ve çiftler üyelik seviyesi oluşturarak ücretleri düşürdü. 

Rotaryenler kasabada mevcudiyetlerini hissetirmek için her yıl yapılması 
planlanan 5 Km'lik  bir yarış düzenlediler. Ayrıca ağaç diktiler, bir yürüyüş 
pistinin bakım sorumluluğunu üstlendiler ve ticaret odasının toplantılarına 
katılmayı bir görev olarak kabul ettiler. Kulüp üyelerinin yüzde 85'i geçen 
yıl en az bir hizmet projesine katıldı.

Kulubünüzün kendini yeniden yaratması için fikir mi 
arıyorsunuz?  

rotary.org/fl exibility linkine bakınız

Berat tarihi: 1995
Başlangıç üye sayısı: 53
Bugünkü üye sayısı: 57

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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Geçen sene ani bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan, Türk Rotary'sinin 
Uluslararası Rotary'de Direktörlüğe ve Vakıf Mütevelliliğine yükselmiş de-
ğerli üyesi Örsçelik Balkan anısına, 2420. Bölge bölge "Kısa Film Yarışma-

sı" düzenledi.  "Kadına Şiddet" konulu Uluslararası Rotary 2420. Bölge Örsçelik Bal-
kan Kısa Film Yarışması” ödül töreni 10 Mart 2020,Salı akşamı Pera Müzesi’nde ger-
çekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine verildi.

Ülkemizde her gün yeni bir trajik vaka ile karşılaştığımız ‘’kadına şiddet’’ hız kes-
memiş, son süratle kurban vermeye devam etmekte. İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması-
na göre, 2019 yılında 474 kadın öldürüldü .

Tüm bu üzücü sonuçlardan dolayı toplumsal farkındalık yaratmak adına Rotary 
2420. Bölge ve Kısa Film Komitesi Başkanı Nurdan Tekeoğlu tarafından "Kadına 
Şiddet"’ Konulu Uluslararası Rotary 2420. Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışma-
sı düzenlendi.

Yarışma Profesyonel ve Amatör kategorilerde kurmaca alanda organize edildi. 11 amatör, 11 profesyonel alanda film finale 
kaldı. Finale kalan filmleri, Jüri Başkanı Prof. Dr. Aysun Yüksel başkanlığında, Selda Alkor, Nezih Bayındır, Aysun Azak, Orhan 
Tekeoğlu, Bulut Reyhanoğlu, Yusuf Saygı  değerlendirdiler. Ayrıca Kısa Film Yönetmenleri Derneği kendi jürisi ile filmleri değer-
lendirdi, amatör ve profesyonel kategoride kendi iki ödülünü alacak filmleri belirledi.

Örçelik Balkan anısına 'Kısa Film Yarışması'

"Kadına Şiddet" konulu UR 2420. Bölge Örsçelik Balkan Rotary Kısa 
Film Yarışması Ödül Töreni Sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
Kısa Film Yönetmenleri Derneği Ödülleri: 
Amatör dalda "ADIM" yönetmeni Aytek Uğur Can, 
Profesyonel dalda "HAYAT" yönetmeni Selin Mincinozlu
Örsçelik Balkan Özel Jüri Ödülü "SPİZELLA", yönetmen Mehmet Tığlı
Amatör dalda 3. "BEYAZ" Yönetmen Mesut Aytekin
Amatör dalda 2. "O SAATTE ORADA NE İŞİ VARDI" yönetmen 
Mehmet Kaan Karataş 
Amatör dalda 1. "KADIN" Yönetmen Neşe   Oğuzsoy & Açı Lisesi 
öğrencileri
Profesyonel dalda 3. "ERK" yönetmen Halil Ergin & Burçak 
Harputluoğlu
Profesyonel dalda 2. "TOPANGA" yönetmen Ayçıl Yeltan
Profesyonel dalda 1. "HAYAT" yönetmen Selin Mincinozlu
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Veli Akademisi
2440. Bölge 2019-2020 dönemi ana teması olan "Rotary 

Okulda", gerçekleştirmeyi planladığımız birçok projeyi için-
de barındırması nedeniyle Kulübümüz üyelerini son dere-
ce heyecanlandıran, hayallerimizi gerçekleştirmemize ola-
nak sağlayan projeler bütünü olarak Kulübümüzün de dönem 
mottosu oldu.

Kalıcı ve çoklu fayda sağlaması ve bu faydanın yıllarca 
sürdürülebilir olması amacıyla projemize paydaşlar arayarak 
yola çıktık ve Temmuz 2019’da "Rotary Okulda" çalışmala-
rını yapacağımız Buca Mimar Kemalettin İlkokulu’nda Top-
lum Birliğimizi kurduk.  Bizler kadar heyecanlı ve istekli olan 
Toplum Birliği’miz okul müdürü, rehber öğretmeler, okul aile 
birliği ve mahalle muhtarından oluştu.

Kulübümüz, Toplum Birliği’miz ile “çok 
önemsediğimiz çocuklarımız yani öğrencile-
rimiz ile eğitimsel Okulda” çalışmalarını, üç 
ana grupta planladı; 

• Okulun temel fiziksel şartlarının dü-
zeltilmesi,

• Öğrenciler için okul içi ve dışı eğitsel ve kültürel faa-
liyetler düzenlenmesi,

• Veliler için eğitsel ve kültürel faaliyetler düzenlen-
mesi, 

Okulun temel fiziksel şartlarının düzeltilmesi;
2019 -2020 eğitim-öğretim dönemi açılmadan önce üyelerimiz, Toplum 

Birliği üyelerimiz ve iş birliği sağladığımız belediye teknik kadroları ile keşifler 
yaparak temel fiziksel eksikliklerin tespiti ve sonrasında tüm tadilat ve reno-
vasyon işlemlerini yaz aylarında el birliği ile tamamladık.
Öğrenciler için okul içi ve dışı eğitsel ve kültürel faaliyetler 
düzenlenmesi;

Eğitim- öğretim döneminin açılmasıyla birlikte değer-
li öğrencilerimiz için öğretmenlerimiz ile birlikte önceden 
planlanan program dahilinde okul içinde eğitsel ve kültürel 
aktiviteler, kültür, sanat ve çevre gezilerimiz başladı.
Veliler için eğitsel ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi;

Hayalini kurduğumuz  “Veli Akademisi” projesi bu baş-
lık altında hayat buldu. Veli Akademisi, 
her ay bir konu ve bir konuğun katılımı 
ile gerçekleşecek ve tüm bir eğitim-öğ-
retim yılını kapsayacak faaliyetler bü-
tünüydü.

Bu projeyi gerçekleştirirken en 
önemli paydaşlarımız okulumuzun 

ROTARY OKULDA..
Nil SERTER
100. Yıl Güzelbahçe RK Başkanı

Bu projeyi gerçekleştirirken 
en önemli paydaşlarımız 
okulumuzun Okul 
Aile Birliği ve Mahalle 
Muhtarımız oldu. 



KULÜPLERDEN HABERLER

M A R T  -  N İ S A N  2 0 2 0  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 29

Okul Aile Birliği ve Mahalle Muhtarımız oldu. 
Hazırladığımız afişler okulda asıldı, broşürler ise öğren-

cilerimiz ve muhtarımız tarafından velilerimize ulaştırıldı. 
Akademi programı eğitime gönül vermiş ve bu mesleği uzun 
yıllar fedakarca yerine getirmiş üyelerimiz tarafından hassa-
siyetle oluşturuldu.

23 Ekim 2019 tarihinde Veli Akademisi’nin birinci oturu-
munu kalabalık bir veli grubu ile birlikte başlattık.

Ekim ayında,  Psikolog konuğumuz ile ‘Ebeveynler ve ço-
cuklar arasındaki iletişim problemleri ve çözüm yöntemleri’ 
konusu ele alındı.

Kasım ayında,  “14 Kasım’ın Diyabet Günü” olması vesile-
siyle uzman doktor konuğumuz ile “Tip1 Diyabet, diyabetli ço-
cuk ve erişkinlerin takibi ve beslenmesi” konularını konuştuk.

Aralık ayında, “Rotary’de Hastalıkların Önlenmesi Ayı” 
olması vesilesiyle dermatoloji uzmanı konuğumuz tarafından 
“Cilt yoluyla bulaşan hastalıklar ve çocuklarda kişisel hijyen” 
konuları ele alındı.

Ocak ayında, çocuklar ve veliler için önem teşkil eden “Gü-
venli Okul” konusu iş güvenliği uzmanı konuğumuz tarafın-
dan örnekler üzerinde detaylıca anlatıldı.

Şubat ayında gerçekleşen oturumumuzda ise uzman ecza-
cı konuğumuz velilerimize “Akılcı ilaç kullanımı” nasıl olması 
gerektiğini anlattı. 

Mayıs ayına kadar konu ve konukların belli olduğu “ Veli 
Akademisi” programımıza velilerimizin ilgisi oldukça yüksek. 

Hem çocuklarının eğitiminde hem de günlük aile hayatlarında 
bu toplantıların ne kadar farkındalık yarattığından ve katkı-
sından mutlulukla bahsediyorlar. Onların istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda programımız değişim ve gelişim gösteriyor.

Bizler de hem Kulüp Üyeleri olarak, hem de Toplum Birliği-
mizdeki paydaşlarımız ile birlikte onların yaşamlarına yaptı-
ğımız bu ufak katkıdan dolayı çok mutlu oluyoruz.

“Rotary Dünyayı Birleştirir” diyerek yola çıktığımız döne-
mimizde, bizler de birikimlerimizi birleştirip hep birlikte fay-
dalı olabilmek adına var gücümüzle çalışmaktayız.

İyi ki Rotaryeniz…

Covid 19 virüsü ile mücadele kapsamında Manisa Rotary 
Kulübü evde kal temasıyla doktorlar ve sağlık çalışanları için 
üyeleri ile birlikte 3D printer kullanarak siperlik üretimine 
başladı. Bugüne kadar Pandemi hastanesi ilan edilen Manisa 
Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Celal Bayar Üniversite Has-
tanesi, Manisa 112 acil servis müdürlüğü sağlık personelleri 
için 300 adet siperlik imal ederek dağıtıldı.

Manisa RK Covid-19 için Siperlikler Üretti
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Ordu Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülleri

Ordu Rotary Kulübü her yıl geleneksel olarak vermiş olduğu Meslek 
Hizmet Ödülünü bu yıl,  Yakma ve Dağlama Sanatçısı İhsan Gürdal’a, 

Gazeteci Murat Gürsoy’a ve Eğitimci Kaya Aydın’a verdi. Meslek Hizmet Ödülle-
ri töreni 14 Şubat 2020 Cuma günü Ordu Balıktaşı City Otelde düzenlenen eşli 
yemekte takdim edildi. Geceye UR 2430.Bölge 27.Grup Guvernör Yardımcısı 
Hakan Karakaş ve Eşi Ebru Karakaş, Giresun Rotary Kulübü Başkanı Selami 
Oktay, UR 2430.Bölge Rotaata Komite Başkanı ileHasan Karamustafaoğlu ve 
Eşi Nalan Karamustafaoğlu ve Rotaryen, Rotaryen eşleri ve konuklar katıldı-
lar. 

Ordu Rotary Kulübü Başkanı İsmail AYDIN yaptığı konuşmad, "Bugün bu-
rada kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini yerine getirebilmenin 
onurunu yaşıyoruz. Siz değerli dostlarımız meslek hayatınız boyunca yaptığı-
nız örnek çalışmalar ile hem meslektaşlarınıza hem de bizlere örnek oldunuz. 
Çalışmalarınızla meslekte yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik 
ediyor ve özellikle genç meslek sahiplerini yüreklendirerek onların da yararlı 
işler doğrultusunda çalışmaları için önder oluyorsunuz".

 "Ordu Rotary Kulübü olarak, iş ve meslek insanlarına yarattığınız bu onu-
ru, gösterdiğiniz bu ışığı ve hizmet idealimizi yücelten bu katkınızı şükran ile 
anıyor ve bugün takdim edeceğimiz MESLEK HİZMET ÖDÜLÜ ile bu onuru gele-
cek kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi ve İhsan Gürdal’ın Plaketini Ordu Rotary 
Kulübünün Kurucu Başkanı Mürsel Engin, Kaya Aydın’ ın plaketini Ordu Rotary Ku-
lübü Başkanı İsmail Aydın ve Murat Gürsoy’ un plaketini Ordu Kent Konseyi Başka-
nı GDB. Ömer Aydın takdim etti.

Daha sonra söz alan İhsan Gürdal, Murat Gürsoy ve Kaya Aydın bu ödüle 
laik görülmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ordu Rotary Kulü-
büne teşekkürlerini sundular.

Aspendos Rotary Kulübü Rylakademi Semineri

Aspendos Rotary Klübünün Rylakademi Semineri 2430.
Bölge Guvernörü Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza Karaa-

lioğlu, 2430.Bölge Ryla Ana Komite Başkanı Ogan Keskin, Guver-
nör Yardımcıları, Kulüp Başkanları, Aspendos Rotaract Kulübü-
nin üyeleri, eşler ve 38 katılımcıyla birlikte 6 Şubat tarihinde yapıldı. 
Birbirinden değerli 13 konuşmacı konuğun ve 38 gencin katılımıyla "İklim 
Değişikliği ve Dijital Pazarlama" konularının işlendiği bu seminere katkıda bu-
lunan herkese kulüp üyeleri tarafından teşekkür edildi.  

Aspendos Rotary Habibler Toplum Birliği Söyleşileri 

Habibler Aspendos Rotary Toplum Birliği Merkezinde başlayan söyle-
şilerin ilki kulüp üyesi Gülden Tunaç tarafından 19 Şubat tarihinde 

gerçekleştirildi. Söyleşinin konusu; Sorumluluk-Annelerin, çocukların ve aile-
nin sorumlulukları nedir? Bu Duyguyu Nasıl Geliştireceğiz, Neden Gereklidir? 
idi.

Habibler Toplum Birliği için Aspendos Rotary Kulübü ve Anted (Antalya 
Temizlik Eğitimi Yöneticileri Derneği) işbirliği ile düzenlenen eğitim ve söyle-
şiler kapsamında, "Kadın Sağlığı Sorunları ve Genel Vücut Hijyeni" konularında 
eğitim ve sohbet 2 Mart Pazartesi günü yapıldı. Konuşmacı konuklar, Ayşin Duran 
ve Dr Senay Dodanlı idi. Konuşmacı konuklara çok faydalı ve keyifli sunumları için 
teşekkür edildi.  Daha önce de 3 Şubat  tarihinde  Aspendos Rotary ailesi olarak 
Habipler Toplum Birliğinde Diş Sağlığı Eğitimi, Diş Taraması ile annelere Çocuk 
Sağlığı ve Sağlık Yaşam konularında eğitim verilmişti.

Aspendos Rotary'den RUNATOLİA - 1 Genç 1 Hayat  

1 Genç 1 Hayat projesi kapsamında bu yılda Runatolia Koşusunda 
gençlere bir umut olmak için TEV ve TOG yararına tüm Roteryenler 

olarak 1 Mart'da koşu düzenlendi. 29 şubat akşamı ise şehir dışından gelen 
Rotaryenlere hoşgeldin demek ve tanışmak için makarna partisi düzenlendi. 

30 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / M A R T  -  N İ S A N  2 0 2 0



KULÜPLERDEN HABERLER

Antalya Rotary Kulüpleri Ortak Meslek Hizmet Ödülü

6 Şubat tarihinde yapılan ortak toplantıda tüm Antalya Rotary Kulüple-
ri ile birlikte "Yat Kaptanı, Doğa Sporcusu ve Eğitmeni, 6 Defa Atlantik 

Okyanusunu geçen Kadın Kaptan" Gülin Bozkurt’a Ulusal Meslek Hizmet Ödü-
lü takdim edildi. Ayrıca bu anlamlı gecede Gülin Bozkurt "Tekne Olmak" konu-
lu bir konuşma yaptı. Yoğun katılımla geçen bu geceye katılan ve destek olan 
herkese teşekkür edildi. 
 

Seyhan Rotary Çevre Bilinci Projesi

Seyhan Rotary Kulübü, toplumda çevre bilinci yaratma hedefi çerçe-
vesinde yaptırdığı ve günlük kullandığımız malzemelerin doğada geri 

dönüşüm hızını gösteren panoyu, sömestre tatili sırasında Adana’nın en ka-
labalık noktalarından olan Tepe M1 AVM’de sergiledi. Binlerce kişinin ilgiyle 
incelediği projeye, Tepe M1 AVM’de etkinlik yapan çocuklar da, çevreyle ilgili 
yaptıkları resimleri panoya yapıştırarak katkıda bulundular.   Adana çapında 
ilgi çeken projeyle ilgili, bir çok okul kulüple temas kurarak, panonun okulla-
rında sergilenmesini talep ettiler. Pano, önümüzdeki haftadan itibaren, Ada-
na’nın çeşitli okullarında belirli sürelerde sergilenmeye başlayacak, yine bu 
okullarda çevreyle ilgili seminerler düzenlenecek ve mesaj geleceğimiz olan 
çocuklarımıza ulaştırılacak. 
İkiz Kulüpler Ortak Projesi

İkiz kulüpler Adana Seyhan Rotary Kulübü ve Lviv Center Rotary Kulü-
bü’nün birlikte gerçekleştirdiği proje ile Lviv yakınlarındaki engelli ço-

cuklara yönelik rehabilitasyon merkezine ağaç işleme makinası hediye edildi. 
Hediye edilen makina sayesinde, çocukların üretim yapabilmeleri, kendi gelir-
lerini elde edebilmeleri ve hayata tutunabilmeleri sağlanacak.
Seyhan Rotary'den Ana Sınıfı

Adana Seyhan Rotary Kulübü, 3 Mart 2020 tarihinde Seyhan Belediye 
Başkanı Akif Kemal Akay’ın da katılımıyla, kulübün yaptırarak SEY-

MER Yenibey Şubesi’ne hediye ettiği ana sınıfının açılışı gerçekleştirildi. 

Bu proje, sosyoekonomik olarak oldukça kısıtlı imkanları olan Yenibey Ma-
hallesinde çocuğunu bırakacak yeri olmadığı için meslek edindirme kursları-
na katılamayan, ya da yarım bırakmak zorunda kalan bir çok kadına yeni bir 
kapı açmış olacak. Ayrıca okul öncesi eğitim alamayan bir çok çocuğa da bu 
imkanı sunacak. 

Ölüdeniz Rotary Meslek Hizmet Ödülleri törenle verildi

Ölüdeniz Rotary Kulübünün 2020 yılı Meslek Hizmet ve Başarı Ödül-
leri açıklandı.   Ölüdeniz Rotary Kulübünün Meslek Hizmet ve Başarı 

ödül töreni  Taş Mekan restoranda  düzenlenen yemekli toplantıda gerçekleş-
ti. Ölüdeniz Rotary kulübünün bu yılki meslek hizmet ve başarı ödülüne Fethi-
ye’nin yetiştirdiği Milli sporcu  Motokros ve Enduro yarışçısı Serkan Özdemir 
ile Özveri Grubun kurucusu emekli öğretmen Türkay Kaysi layık görüldüler.

Ölüdeniz Rotary Kulübü dönem başkanı Yelda Engin 2020 yılı Meslek hiz-
met ve başarı ödülleri gecesinde yapmış olduğu konuşmada "Rotary Kulüp-
leri iş ve meslek insanlarının oluşturduğu bir hizmet kuruluşudur. Biz dünya 
ülkeleri arasında iyi niyet ve anlayışı karşılıklı olarak geliştirerek barışa ve ba-
rış halinin kökleşmesine katkıda bulunan ender sivil toplum örgütlerinden biri 
olan Rotary’nin üyeleriyiz. Çalışmalarımızda, üyelerimiz arasında tanışıklığı bir 
hizmet fırsatı olarak görür ve bu nedenle her hafta düzenli olarak toplanarak 
tanışıklığımızı geliştirmeye çalışırız. Biz her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini 
topluma hizmet fırsatı olarak yüceltmesini benimser ve bu nedenle iş ve mes-
lekte yüksek ahlaki değerlerin yaygınlaşarak kullanılması için kendisini ve çev-
resini teşvik eden projeler geliştiririz. Bizim gibi hizmet idealinde birleşmiş iş 
ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurarak karşılıklı 
anlayışı, iyi niyeti ve barışı geliştirecek uluslararası projeler yaparız. Bugün bu-
rada toplanarak kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini yerine geti-
rebilmenin onurunu yaşıyoruz" dedi. Ölüdeniz Rotary Kulübü dönem başkanı Yel-
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da Engin’in konuşmasından sonra 2020 yılı Meslek hizmet ve başarı ödüllerinin 
sahipleri açıklandı.

7 defa Türkiye Enduro şampiyonu ve Avrupa ikincisi olarak büyük bir ba-
şarıya imza atan  Dakar rallisini bitiren üç Türk’ten birisi olan uluslararası ya-
rışmalarda şampiyonluklar ve birincilikler kazanan Motokros ve Enduro yarış-
çısı Fethiyeli Milli sporcu Serkan Özdemir; Ölüdeniz Rotary Kulübünün 2020 
yılı Meslek hizmet ve başarı ödülüne layık görüldü. Serkan Özdemir’in plaketi 
Ölüdeniz Rotary Kulübü dönem başkanı Yelda Engin tarafından verildi.  Diğer 
ödülde; Nişantaşı Kız Lisesi emekli edebiyat öğretmeni Türkay Kaysi’ye verildi. 
Emekliye ayrıldıktan sonra mezun ettiği öğrencileri ile birlikte Özveri grubu-
nu kurarak Türkiye’nin bir çok şehrinde çeşitli okullarda okuyan ihtiyaç sa-
hibi öğrencilere yapmış olduğu yardımlarla tanınmış yardımsever kişi Türkay 
Kaysi, Ölüdeniz Rotary Kulübünün 2020 yılı Meslek hizmet ve başarı ödülüne 
layık görüldü.  Ödül gecesine katılamadığı için Türkay Kaysi’nin ödülü ise  me-
zun ettiği ve Fethiye’de yaşayan öğrencisi Talin Kalemkaryan tarafından teslim 
alındı. Uzun yıllardır Fethiye’de mali müşavirlik ve yerel basında  köşe yazarlı-
ğı yapan Talin Kalemkaryan "Türkay Kaysi’nin öğrencisi olarak bu ödülü onun 
adına almaktan gurur ve onur  duyuyorum" dedi. Konuşmaların yapıldığı gecede 
Serkan Özdemir ve Türkay Kaysi’nin aynı zamanda doğum günü olmasından dolayı 
pasta kesilerek kutlama yapıldı. Duygulu ve renkli anların yaşandığı gecede; Ölü-
deniz Rotary Kulübü dönem başkanı Yelda Engin tarafından eğitime desteklerin-
den dolayı Ege Bil okullarına da teşekkür plaketi takdim edildi.

Karia Rotary Meslek Hizmet Ödülü

Karia RK bu sene meslek hizmet ödüllerini mesleğini topluma hizmeti 
önemseyen ve uluslararası alanda da ülkemizi temsil eden arkeolog 

ve yazar Canan Küçükeren’e, elektrik mühendisi Hüseyin Bağcivan’a ve mü-
zik çalışmalarını ulusal ve yerel koroları çalıştırarak çok sesli müzik korusu 
kuran İlkin ve Defne Tokay çiftine ve kurumsal anlamda iş ve meslek çalışma-
larında RYLA projelerine ve Engelliler ile yapılan toplum hizmetleri çalışmala-
rına maddi ve manevi destek veren EGE GRUP şirketine verildi. Marina Vista 
otelinde düzenlenen yemekli gecede ödüller sahiplerine takdim edildi. Meslek 
hizmet ödül töreni bir halkla ilişkiler projesi olarak da yerel basında yer aldı ve 
Rotary'nin daha yaygın tanınmasına destek oldu.

Çocukları istismardan 
koruma eğitimi

Karia rotary kulübü Bbod-
rum'da bulunan özel ve dev-

let okulları anasınıfı öğrenci ve veli-
lerine vücut bütünlüğü ve bedenimi 
koruyorum   konulu çocukları cinsel 
istismardan koruma amaçlı eğitim 
ve farkındalık çalışmaları yaptı.Ço-
cukları korumak biz yetişkinlerin so-
rumluluğundadır temalı anne baba 
eğitimlerine katılan veliler psikolog 
İlknur Özer den beden bütünlüğünün 

tanınması ve davranış eğitimi aldılar.

Okula Yardım

Karia Rotary Kulübü üyeleri ve Bodrum Montessori anaokulu, işbirliği 
yaparak Urfa Bakımlı köyündeki okulçağı çocuklarına ihtiyaçları olan 

oyuncak, kitap, kırtasiye ve giysiden oluşan hediyeler gönderdiler. Karia Ro-
tary Kulübü her sene batıdan doğuya projesi adı altında her yıl farklı okulla-
ra yardım ediyor, destek veriyor.Bu dönem Rotary okulda projesi kapsamında 
gerçekleştirilen destek çalışmalarında kulübe yardımcı olan Montessori ana-
okuluna teşekkür edildi.
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Göztepe Rotary Meslek Hizmet Ödülü

Göztepe Rotary Kulübü yılın meslek hizmet ödülünü 24 Ocak’ta Ela-
zığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde bölgeye ilk ula-

şan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı Arama Kurtarma 
Ekibine verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı tö-
rende, Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek ve Göztepe Rotary Kulübü Başkanı 
Barış Akyelli, İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte ekipte yer alan 11 kişiye teşek-
kür plaketi takdim etti.

Deprem anında Tunceli’de bulunan arama kurtarma ekibinin depremi 
hissettikten hemen sonra izin alarak deprem bölgesine geçmesi ve ardından 
AFAD ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılmalarıyla 
başlayan sürecin son derece başarılı ve gurur verici olduğunu dile getiren 
Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Barış Akyelli, "Deprem doğal bir afet aslında 
ve hepimizin başına gelebilir.O gün deprem bölgesinde İzmir’den birilerinin ol-
duğunu bilmek bir nebze de olsa içimize su serpti. İzmir’in dost elini depremze-
de kardeşlerimize uzatarak hayat kurtaran başta İzmir Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanımız Murat Varlıorpak olmak üzere Erman Karademir, Arif 
Avcı, Okan Ergün,Aşkın Candan, Abdulkadir Köse, Özay Kökten, Ömer Arifoğul-
ları, Çağlar Bulut, İsmail Ata, Ergin Çevik ve Enis Bayburt’a ve tüm kahraman 
itfaiyecilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziemir Rotary Kulübü-Rotary Okulda Projesi

Gaziemir Rotary Kulübü, Rotary Okulda Projesi kapsamında Toplum 
Birliği Okulu Remzi Oğuz Arık İlkokulu 3. ve 4.sınıf öğrencilerinden 

oluşan 180 öğrenciye ve öğretmenlerine Olten Sanat Okulu müzisyen eğitim-

cilerinin gönüllü desteğiyle filarmoni orkestrasında kullanılan müzik aletleri 
tanıtımı ve konser etkinliğini 13 Şubat'da gerçekleştirdi. Müzisyen eğitimciler 
viyola, keman, gitar, piyano, blok flüt gibi müzik aletlerinin canlı performans-
larını sergilerken bir taraftan da her müzik aletinin kendine özgü hikayesini 
çocuklarla paylaştılar. İlgi ve heyecanla takip edilen etkinlikte çocuklara çok 
renkli ve sesli bir Dünya’nın kapıları açılırken çocuklar ve öğretmenler klasik 
müzik ile dolu bir gün geçirdiler. Bu etkinlik Rotary’nin öncelikli çalışma alanla-
rı içinde olan Ekonomik ve Toplumsal Gelişim başlığı altında toplumsal gelişimi 
sanat ile arttırmak amacıyla düzenlendi.

Kişisel Hijyen: Suyun 
Hayatımızdaki Önemi

Gaziemir Rotary Kulübünün 
Toplum Birliği Okulunda 

"Kişisel Hijyen ve Suyun Hayatımız-
daki Önemi" başlıklı eğitim  verildi. 
Rotary’nin 6 öncelikli alanında ve-
rilen seri eğitimler, kulübün top-
lum birliği okulu Remzi Oğuz Arık 
İlkokulu’nda devam etmekte. Ro-
tary Okulda Projesi ve Rotary Mart 
ayı teması Su, Hijyen ve Sanitasyon 
konu başlığı kapsamında "Kişisel 

Hijyen: Suyun Hayatımızdaki Önemi" konulu eğitime 4.sınıf 100 öğrenci öğret-
menleri ile birlikte katıldı. Mikroplardan korunma yöntemleri, el ve diş sağlı-
ğı gibi kişisel hijyenin ve suyun sağlıklı yaşamdaki önemi ve doğru kullanımına 
dikkat çeken eğlenceli ve öğretici sunumun ardından Ege Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Perihan Koçan Kav-
ruk öğrencilerin ve öğretmenlerin sorularını yanıtladı. Kulüp üyelerinin ve eş-
lerinin hazırladığı sabun ve kolonya paketlerinin dağıtımı ile etkinlik sona erdi.
Gaziemir RK Döneminin İlk Meslek Hizmet Ödülü’nü verdi

Gaziemir Rotary Kulübü döneminin ilk meslek hizmet ödülünü 2009 
yılından bu yana Rotary ana ve çocuk sağlık projelerinde Rotaryen-

ler ile omuz omuza çalışmış, en son olarak Gaziemir Toplum Birliği Okulu’nda 
"Kendi Kendine Meme Muayanesi ile Kadınlarda Göğüs Kanseri’nde Erken Tanı" 
seminer dizilerine konuşmacı olarak katılmış Dr. Mübeccel İlhan’a mesleğin-
deki üstün başarılar ve Rotary’e değerli katkıları nedeniyle Rotary Meslek Hiz-
met Ödülü’nü verdi.

Fatih RK Uzun Dönem Değişim Öğrencileri Etkinliği:

İstanbul Fatih Rotary kulübü; Rotary 2420. Bölgede bulunan Uzun Dö-
nem Değişim Öğrencileri ile Harbiye Askeri Müzesi ziyareti ve Mehter 
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Gösterisine katılma etkinliği gerçekleştirdi.  Bölge Gençlik Değişim Komite-
si ile koordineli icra edilen etkinlik, özellikle yabancı değişim öğrencileri için, 
Türkiye ve tarihinin tanıtımı bakımından çok faydalı oldu.  Değişim Öğrencileri 
gösteri sonunda, dünyanın ilk askeri bandosu olma özelliğinde olan mehteran 
grubu üyeleriyle fotoğraf çektirme fırsatı da buldu.
Fatih Rotary Kulübü Zeka Oyun Setleri Bağışladı:

İstanbul Fatih Rotary kulübü dezavantajlı bir konumda olan, Kırklareli 
Faik Üstün ilkokulu, Özel Eğitim sınıfı öğrencileri için, daha önce okul ta-

rafından talep edilen Akıl Ve Zeka Oyun Setleri ile  öğrenci ailelerine giysi yar-
dımında bulundu. Söz konusu okulun özel eğitim öğretmenleri, aynı zamanda 
çevredeki diğer okullara da, akıl ve zeka oyunları konusunda  danışmanlık ve 
eğitmenlik yapacak olup, yapılan bağış bir çok okul ve öğrenciyi kapsama özel-
liği taşımakta.

Şişli Rotary eğitime destek projelerine devam ediyor

Şişli Rotary Kulübünün 12 yıldır devam eden ve "Sevgi Kütüphanesi 
Projesi" adıyla gelenekselleşen organizasyonda, 2420. bölge  önder-

liğinde muhtelif ilk öğretim okullarına kütüphane ve kitap gönderilmeye de-
vam edilmekte. 

Kulübün sürdürmekte olduğu bir diğer proje olan "Çocuklarımız üşüme-
den okusun" projesi kapsamında, geçtiğimiz Kasım ayında  Isparta – Yalvaç ve 
çevresindeki okullardaki  400 adet çocuğa muhtelif giysi, kitap ve kırtasiye mal-
zemeleri ulaştırıldı.

Yaşlı Bakımevi 
Ziyareti

Şişli Rotary Kulübü 
KASEV Yaşlı Ba-

kım Evi Ziyareti Projesinde  
18 Ocak'ta Rotaractlarla  
beraber Şişli Rotary Kulü-

bü üyeleri,  yaşlı dostlara küçük hediyeler vererek ve onlar ile birlikte piyano 
eşliğinde  şarkılar söyleyerek hoşça vakit geçirdiler. Külüp olarak ALZHEIMER 
hastalığına ait kitapçıklardan  600 adet bastırılarak KASEV’e hediye edildi.

Uluslararası etkinlikler

Şişli Rotary kulübünün ulusla-
rarası etkinlikleri de süregel-

mekte. Bu projelerden biri olan "Mada-
gaskar Su Kuyusu ve Hijyenik Tesisler"  
projesi 2018-2019  döneminde  Mada-
gaskar‘da başlatılmıştı. Su kuyusu ve  
hijyenik tuvaletler yapımını içeren pro-
je, 28 Kasım 2019 tarihinde törenle ilgili 
yöre halkının kullanımına açıldı.

Dünya Anlayış ve Kültürel  Değişim 
Projesi olarak düzenlenen bir diğer projede, Şişli Rotary'nin Almanyadaki dost 
kulubü olan Radolfzell –Hegau kulubü geçmiş dönem başkanı Wolfang Übel ve 
6 kişilik Alman teknik okul öğretmen gurubu 17-23 Şubat 2020 tarihleri ara-
sında İstanbul’daki 6 adet teknik okulu ziyaret ederek, Türk teknik öğretmen-
ler ile  birlikte, teknik okullar ve eğitim sistemi hakkında  bilgi alışverişinde bu-
lundular. Bu etkinlik teknik bilgi alışverişinin yanında Alman teknik okul öğret-
menlerinin İstanbul’u ve Türk kültürünü tanımasına da vesile oldu.

 Şişli Rotary'den 
depremzedelere yardım

Ocak ayının 24'ü akşamı Elazığ 
ilinde meydana gelen ve mer-

kez üssü Sivrice olan 6.8 üyüklüğünde-
ki deprem önemli ölçüde zarara neden 
olmuştu. Bu nedenle, Şişli Rotary Ku-
lübü Elazığ Depremzedelerine yardım 
ve destek projesi başlattı. 10-14 Şubat 
2020 tarihleri arasında, Elazığ deprem-

zedelerine ihtiyaç duyulan malzeme, giysi, yiyecek ve nakdi yardım temin edi-
lerek destek etkinliği gerçekleştirildi. 

Bahçeşehir ve Beykoz Rotary Kulüplerinin resim sergisi

Bahçeşehir ve Beykoz Rotary kulüpleri müşterek gerçekleştirdikleri 
projede Atatürk anısına bir resim sergisi düzenlediler. 29 Ekim - 10 

Kasım tarihleri arasında Akbatı Sergi Salonunda düzenlenen sergide Ressam 
Cemal Akyıldız tarafından gravür tekniğiyle hayata geçirilen ve Atatürk resim-
lerinden oluşan eserler yer aldı. Açılışa 2420. Bölge Dönem Guvernörü Nezih 
Bayındır katılırken, her iki kulübün üyeleri de bu ilginç serginin açılışına katıl-
dılar ve  organizasyonunda yardımcı oldular. 
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Dolmabahçe RK'den Çocuk Felcine Son için konser

Dolmabahçe Rotary Kulubü, Devlet Sanatçısı ve UNICEF "Iyi Niyet Elçi-
miz" Gülsin Onay’la harika bir resital ile Dünya’da Çocuk Felci ile Sa-

vaş‘a karşı birlikte bir mücadele daha ortaya koydu. Gülsin Onay ‘ın konserden 
sadece 15 dakika önce aldığı acı habere rağmen, sahne performansı büyü-
leyici idi. Salonu dolduran tüm sanatseverlere nefis bir resital sunan Gülsin 
Onay‘a gecenin sonunda Rotary Üstün Hizmet Meslek Ödülü takdim edildi ve 
Türk Kadınını dünyada gururla temsil eden Gülsin Onay‘a sanat hayatındaki 
başarılarının sonsuza kadar devamı temenni edildi.

Meslek Hizmet Ödülü

Dolmabahçe Rotary, Dolmabahçe Innerwheel ve Ortaköy Rotary Ku-
lüplerinin 7 Ocak'ta yapılan ortak toplantısında Bigchefs lokantaları 

sahibi Gamze Cizreli’ye Meslek Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi. Gamze Ciz-
reli "Kadın ve Kadın Girişimciler"e verdiği büyük destek ve bu konudaki  değerli 
paylaşımları için ödüle lâyık görüldü.

Dolmabahçe Rotary sponsorluğunda Kadına yönelik 
şiddette farkındalık yaratma organizasyonu 

Yaşları 13-18 arasında değişen genç sanatçıların oluşturduğu "Kadın 
Dans Tiyatrosu" topluluğu Dolmabahçe Rotary Kulübü sponsorlu-

ğunda kadına yönelik şiddette farkındalık yaratmak için "KADIN" isimli per-
formansları ile 13 Aralık 2020 de Süleyman Seba Kültür Merkezinde sahneye 
çıktı. Kadının Gücü, Dansın Gücüyle Buluştu. Bu muhteşem performans için 
Kadın Dans Tiyatrosu Gençlerimize sonsuz teşekkürler. Bu geceden elde edi-
len gelir Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na (KEDV) bağışlandı.

Milet ve Kuşadası Güvercinada RK'lerinin Kuruluşu 
Tamamlandı

2440. Bölgenin yeni kulüp çalışmaları devam ederken, Milet ve Kuşa-
dası Güvercinada Rotary Kulüplerinin Kuruluş Çalışmaları Charter 

Belgelerinin gelmesiyle resmen tamamlandı. Yeni Kulüplerimize gerçekleşti-
recekleri projelerde başarılar diliyoruz.

Afet Kapıda Komitesi Akçakoca'da incelemelerde bulundu

2440. Bölge Rotary Afet Kapıda Komitesi Akçakoca’da anlamlı bir kaç 
ziyaret gerçekleştirdi. 18 Temmuz’da Akçakoca’yı etkisi altına alan 

sel afeti sonrasında, afet bölgesinde çok sayıda yaşamsal malzeme dağıtan 
Rotaryenler, gelinen noktada durumun ne aşamada olduğunu görmek ve kat-
kı sunacakları yardımları belirlemek maksadıyla çeşitli görüşmeler yaptılar. 
İlk olarak Akçakoca Belesiyesi’ni ziyaret eden Rotary heyetinde Afet Komitesi 
başkanı Hamdi Özdemir’in yanı sıra, Akçakoca Rotary Kulübünün kurucu baş-
kanı Cemil Gülez, mevcut Akçakoca Rotary Kulübü başkanı Kerem Demir ve 
gelecek dönem Akçakoca Rotary kulübü muhtemel başkanı Mesut İnceoğlu 
yer aldı. Rotary heyeti ilk olarak Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz ile 
görüştü. Başkan Yardımcısı Yılmaz’dan afet sonrası duruma ilişkin bilgileri 
alan Rotaryenler, bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili bilgi alış verişin-
de bulundular. Rotary heyetinin belediye binasındaki ikinci ziyaret adresleri 
Umut Işığı birimi oldu. Burada Birim Koordinatörü Nursen Yanmaz’la görüşen 
Rotaryenler, afetzedeler ve ihtiyaçlı vatandaşların yardım talepleri ve öncelikli 
gereksinimleri üzerine görüşüldü. Afet günlerinde Akçakoca köylerine yaşam 
destek kitleri dağıtan Rotaryenler, görüşmelerden çıkan sonuçları da not aldı-
lar.  2440. Bölge Rotary Afet Komite Başkanı Hamdi Özdemir ve Akçakocalı Ro-
taryenlerin son durağı ise Akçakoca Devlet Hastanesi oldu.Geçtiğimiz aylarda 
hastanenin diyaliz ünitesine toplam değeri bir milyon lira dolayında olan 5 adet 
diyaliz makinesi bağışlayan Rotaryenler, diyaliz ünitesinin sorumlusu doktor 
Kamil Eyüpoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Akçakoca’da diyaliz ünite-
sinin ihtiyaçları üzerine Eyüpoğlu ile bir sohbet gerçekleştiren Rotary heyeti, 
diyaliz ünitesindeki hastalara da geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
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KULÜPLER’DEN HABERLER
Kültürpark Rotary - Rotary Okulda Projesi

Kültürpark Rotary Kulübü, Rotary Okulda projesi dahilinde faaliyet 
gösterdikleri Recep Ersayın İlkokulu’nun koridor ve bazı sınıflarının 

zarar görmüş duvarlarını elden geçirerek tadilatlarının yapılmasını planladı. 
Bu kapsamda 270 metrekare fayans ve diğer malzeme alımı gerçekleştirildi 
ve malzemeler okula teslim edildi.

Yeşil RK Gençlik Değişim Öğrencilerini Bursa’da Konuk Etti

Yeşil Rotary Kulübü Rotary Gençlik Değişim Programıyla 2440. Bölge-
de  ağırlanan Amerika ve Brezilya’dan 3’er, Meksika’dan 2, Arjantin ve 

Taiwan’dan 1’er olmak üzere toplam 10 öğrenciyi Bursa’da misafir etti.

Göztepe RK Fotoğraf Yarışması süresi uzatıldı

İzmir Göztepe Rotary Kulübü 6 yıldır, İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Der-
neği) ile birlikte, geleneksel olarak her sene düzenlediği Uluslararası 

Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyo-
nu (TFSF) onaylı Uluslararası fotoğraf yarışması "Geleneksel Çocuk Oyun ve 
Sporları ile Köprüleri Geliştirelim" temasıyla yapılacak. Son müracaat tarihi 
salgın dırımı nedeniyle 3 Mayıs'a uzatıldı .

Daha fazla detay için aşağıdaki web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://www.tfsfonayliyarismalar.org

Izmir RK Barış Çocuk Orkestrası Kurucusu ve 
Sponsorunu Konuk Etti

İzmir Rotary Kulübü Barış Çocuk Orkestrasının kurucusu Opera sanat-
çısı Selmin Günöz ile Yorglasın ortağı ve Barış Çocuk orkestrası spon-

soru Gülfem Perçin Yorgancılar’ı ağırladı. Venezüela’daki El Sistema modeli 
örneğinden yola çıkarak Eşrefpaşa Kadifekale bölgesindeki çocukları klasik 

müzikle tanıştıran ve bu çocuklarımızın İdil Biret, Gürer Aykal,Can Çakmur 
gibi dünya çapındaki sanatçılarla çalmasını sağlayan Selmin Günöz ve Gülfem 
Perçin’i yürekten kutluyoruz.

Urla RK Eğitime Destek Oldu

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, Urla Rotary 
Kulübü tarafından Zeytinalanı Gülter Osman Ponner Ortaokulu’nda 

yapılan yeni dersliğin açılışını gerçekleştirdi. Eğitime yapılan yatırımın hiçbir 
zaman boşa gitmeyeceğini belirten Kaymakam Önder Can, "Okulumuzun böy-
le bir dersliğe ihtiyacı vardı. Urla Rotary Kulübü’ne bu yardımları için çok teşek-
kür ediyorum" dedi.

Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor Projesi’nin Son Başarısı

2440. Bölge Rotaryen Eşlerinin Görme Engelliler için, TÜRGÖK - Türki-
ye Görme Özürlüler Kitaplığı ile beraber 2012-2013 Döneminde ha-

zırladıkları Yemek Kitabı, Fon yaratma kategorisinde son 25 yılın en iyi Yemek 
Kitapları arasında yer aldı. Aynı kitap 2014 yılında Pekin’deki yarışmada ka-
tegorisinde Avrupa Birincisi seçilmişti. Kitap Haziran başında Paris’te Dünya 
Yemek Kitapları Fuarında sergilenecek.

❏❏❏
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Alsancak RK - 13. Genç Solist Yarışması başarıyla tamamlandı
Alsancak Rotary Kulübü'nün geleneksel olarak her yıl düzenlediği Ulusal Genç Solist Yarışması 6 Şubat 2020 tarihinde İzmir Ahmed Adnan Saygun 

Sanat Merkezi'nde düzenlenen Final ve Ödül töreni ile başarıyla tamamlandı.
2007 yılında Alsancak Rotary Kulübü'nün öncülüğünde başlayan, 13 yıldır T.C. Kültür Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, İzmir Devlet 

Opera ve Balesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Devlet Konservatuarı ile yürütülen Genç Solist yarışmasının İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılan 
Genç Profesyonel Kategorisi Finalinde, birinciliği Soprano Beren Kader Fidan, İkinciliği Tenor Burak Dabakoğlu, üçüncülüğü de Soprano Derya Belevi aldı. 
Jüri Özel Ödülü ise Bas Cumhur Görgün'e verildi.

KULÜPLERDEN HABERLER

Bandırma RK “Aydınlanmanın Işığında Salah Birsel 
Bandırmalı Yazar 100 Yaşında”paneli düzenledi

Bandırma Rotary Kulübü’nün düzenlediği "Aydınlanmanın Işığında Sa-
lah Birsel Bandırmalı Yazar 100 yaşında" konulu panel gerçekleştiril-

di. Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan panelde Yazar Feridun 
Andaç, Boğaziçi Üniversite Öğretim Üyesi Dr. Elif Uluğ, Balıkesirli Köşe Yazarı 
İlknur Kamalı ve Bilkent Üniversite Öğretim Üyesi Dr. Tufan Kıymaz Bandırma 
doğumlu ünlü yazar Salah Birsel’i anlattılar. 1919 doğumlu yazar ilk kitabını 
1947 yılında çıkarmış, şiir ve özellikle denemeleriyle Türk edebiyatında özgün 
bir yer edinen eserleriyle ün kazanmıştı. 1999’da İstanbul’da vefat eden yaza-
rın bu yıl 100.ncü doğum yılı kutlandı.

Gündoğdu RK'nın Dünya Kadınlar Günü Temalı Resim Sergisi

Dünya Kadınlar Günü anısına Gündoğdu Rotary Kulübü üyelerinin 
"Dünya Kadınları" temalı resim, seramik ve fotoğraf karma sergisi 

4-6 Mart 2020 de İzmir Ticaret Odası Sergi Salonunda açıldı. İlgi gören ser-
giyi Rotaryenlerin yanısıra İzmirli'ler ve Ticaret Odasına işleri icabı gelenler 
de ziyaret etti.
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UR'DEN HABERLER

KONVANSİYON İPTAL EDİLDİ

UR 6-10 Haziran tarihlerinde 
Hawaii'nin Honolulu şeh-
rinde yapılacak Uluslara-

rası Rotary Konvansiyonu COVID-19 teh-
didi nedeniyle iptal edildi.  

UR Merkezinden yapılan açıklamada, 
virüsün dünya üzerinde hızlı bir şekilde 
yayılması nedeniyle üyelerimiz, görevlile-
rimiz, katılımcılar ve Honolulu toplumu-
nu korumak adına bu zor kararın alındığı 
bildirildi. Uluslararası Rotary bu noktada 
kayıt olmuş olanların UR Kayıt bürosunu 
aramamalarını rica ediyor ve kayıt bedel-
lerinin iade edileceğini belirtiyor.

Kayıt bedelinin iadesi için iki opsiyon 
bulunmakta. Birinci opsiyon kayıt ve ek 
ücretlerin tamamının geri ödenmesi.Bu-
nun için My Rotary'ye girip konvansiyon 
kaydınızı iptal edebilirsiniz. UR Merkezi 
de paranın ödendiği yöntem ile  kayıt be-
delini iade edecek. İptal edenlerden 50 do-
lar iptal etme ücreti de alınmayacak.

İkinci opsiyon olarak ise kayıt bede-
lini afet fonuna bağışlamanız olabilir. Bu 
bağışlar Rotary kulüplerinin COVID-19 
pandemisinden en çok etkilenmiş olan 
toplumlara acil destek olarak devreye so-
kulacak. Organizasyon komitesinin özel 
faaliyetleri için yatırılan paraların da ko-
mitenin kararına göre iadesi yapılacak.

  

COVID-19 ile ilgili Bağış Opsiyonları

Harekete geçenler olarak Rotaryenler halen pandemik bir duruma ge-
len ve bir çok insanı etkileyen COVID-19 ile nasıl mücadele edebi-
leceklerini soruyorlar. Rotary Vakfı Rotaryenlerin kendi toplumları 

ve dünyadaki insanları korumak için kullanabilecekleri muhtelif opsiyonlar 
sunuyor.

Bölgesel Bağışlar: Bölgeler Bölgesel Bağış Fonlarındaki kaynak ile  ateş 
ölçer, koruyucu tıbbi malzeme, ihtiyacı olan profesyonel tıp elemanlarına veri-
lecek ekipmanları temin edecek  yerel aktiviteleri fonlayabilirler. Bölgeler ay-
rıca daha önce planladıkları bir aktiviteyi ya da açık bölge bağışındaki beklen-
medik harcamalar için ayrılan fonu COVID-19 çalışmalarına yönlendirebilir.
Bir kereye mahsus olmak üzere, Vakıf 15 Mart 2020'den sonra COVID-19 için 
yapılan harcamaları 2020-21 bölge bağışları kanalıyla geri ödeyecek.

Afet Bağışları: Yerel olaylara hızlı ve etkin müdahele için afet bağışları 
kullanılabilir. UR yakın bir zaman önce bu fonlardan faydalanabilecek olaylar 
listesine COVID-19'u da ekledi. Her bölge 25.000 dolara kadar fonların müsa-
itlik durumuna göre bir bağış için müracaat edebilir. Afet Bağış Fonları böl-
gelere afet durumunda destek için tasarlanmış bulunuyor. Fon on-line bağış 
ve Bölge Tanımlı Fonları kabul ediyor. Bölgeler kendi tanımlı fonlarını CO-
VID-19 bağış aktivitesinde kullanılmak üzere şartlandırabilirler. Nakit katkı-
lar COVID-19'da kullanılmak dahil olmak üzere genel afet fonuna aktarılacak. 

Küresel Bağışlar: Toplumda değişimsel bir etki yapmanın ideal bir yön-
temidir. Şayet COVID-19 ile ilgili etkin cevap için acil tıbbi ekipman gereki-
yorsa, küresel bağışlardan bunu karşılamak mümkündür. COVID-19 ile ilgi-
li olan yeni  girişimler için Rotary Vakfı yüzde 30 yabancı finansman şartını 
kaldırıyor. Ama her halükarda bu bağışlar için bir uluslararası partner gere-
kiyor. 

Diğer Rotary aktiviteleri

Katılanların sağlık durumunu koruma amacıyla Rotary, başkanlık 
konferansları olarak planlanmış olan 28 Mart'taki Fransa'nın Pa-
ris şehrinde UNESCO merkezinde yapılacak toplantı ile İtalya'nın 

Roma şehrinde 9 Mayıs'ta yapılması planlanan  Gıda ve Tarım Organizasyo-
nunun iptal edildiğini duyurdu.

Kulüp ve Bölge toplantıları: Kısa vadede Uluslararası Rotary, bölgeler, 
Rotary ve Rotaract kulüplerinin sanal ortamda toplanmalarını, yerel otorite-
lerin yönlendirmesi doğrultusunda toplantıları iptal etme veya ertelemelerini 
uygun buluyor. Uluslararası Rotary, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve yerel oto-
ritelerin sağlık ile ilgili direktiflerin yakından takip edilmesi, uygulanabilirse 
toplantıların on-line veya telefonla yapılmasını önderiyor.

Rotary Gençlik Değişim: Partneriniz olan bölge ile temasa geçerek CO-
VID-19 nedeniyle talebelerin gereken spesifik tedbirleri almalarını sağlayın. 
Tüm bölgeler, öğrenciler ve aileleri, büyük elçiliklerin, DSÖ'nün ve yerel sağlık 
kurumlarından en son durum ile ilgili bilgiyi öğrenmeleri ve ona göre hareket 
etmeleri gerekiyor. Bölgenizde misafir ettiğiniz talebe varsa, şartların duru-
muna göre hareket etmeye çalışın. Talebenin ailesinin bu ortamda çocukları-
nı programdan alma kararını da verebileceklerini unutmayınız.
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................  1.211.107 
Ku lüp ler: * .....................................................35.989
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................170.905
Ku lüp ler:  .......................................................10.305
In te ract
Üye ler:  .........................................................329.245
Ku lüp ler:  .......................................................14.315
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Rotary Toplum Birlikleri ................................10.900
Not: Ra kam lar 14 Şubat 2020 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

Uluslararası Rotary COVID-19 açıklaması 

Dünyanın her köşesinde, COVID-19'dan etkilenmeyen 
birey ya da toplum yok gibi. Bir virüsün yol açtığı ve he-
nüz aşısının da olmadığı, aslında çok da uzun bir zaman 

önce Polio Virüsü ile benzeri bir durumun da yaşandığı bu pan-
demi ile uğraşırken, "Çocuk Felcine Son" programına odaklan-
mamızı nasıl sürdürebiliriz diye belki kendi kendinize soruyor 
olabilirsiniz.

COVID-19 pandemisine cevap dünya çapında dayanışma ve 
acil küresel çaba gerektirmekte. Binlerce polio çalışanı, yaygın 
laboratuar ve gözlem ağı olan "Küresel Çocuk Felcini Yoket-
me Girişimi (GPEI)" bu kaynakların ülkelerin hazırlanması ve 
cevap verebilmesi için kullanılması konusunda moral bir zorun-
luluk taşımaktadır. 

Dünyada yaygın bir şekilde bağlı bulunan küresel sağlık ile il-
gili olarak, Rotaryenlerin kurmuş oldukları çocuk felci altyapı-
sının, bir çok hastalığın yanı sıra, corona virüsü için de hastalığı 
durdurmak ve yayılmasını engellemek için çalışmakta olmasın-
dan gurur duyabilirsiniz. Yoğun mevcudiyetlerinin bulunduğu 
Nijerya, Pakistan ve Afganistan'da, Polio personeli ciddi bir göz-
lem, sağlık personelinin eğitilmesi ve bulaşmış olanları izleme 
ve benzeri çalışmaları yapmaktalar. 13 ülkede polio gönüllüleri 
COVİD-19 konusuna hazırlanmak ve cevap verebilmek için ha-
zır beklemekteler.

COVID-19 nedeniyle çocuk felcine son programının bazı yön-
lerinin etkileneceğinin farkındayız. Bugünün zor durumuna 
karşı meydan okurken, Rotaryenlerin çocuk felci ile ilgili yapa-
bilecekleri en önemli şey taahhütlerini sürdürmeleri olacaktır. 
Bu yıl 50 milyon dolarlık fon yaratma hedefimizi yakalayıp her 
çocuğu aşılamak istiyoruz.  Küresel bir pandemide çocuk felci-
ne olan dikkat, geçici olarak başka yöne kayacaktır. Bu ise Ro-
taryenlerin çocuk felci konusuna gelinmiş olan noktadan geriye 
gitmemek için daha güçlü bir şekilde destek olmalarını zorunlu 
kılmaktadır.

Çocuk Felcini yoketme konusuna olan taahüdümüze bağlı 
kalmaya zorunluyuz. Çocuk Felci çalışmalarımızın COVID-19'a 
nasıl destek olduğunu öğrenin ve PolioPlus'a  katkı konusunu ak-
lınızdan çıkarmayın.

İPTAL EDİLDİ

İPTAL EDİLDİ
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Honolulu, Hawaii, ABD | 6-10 Haziran 2020 
riconvention.org’dan kaydınızı yapabilirsiniz

HONOLULU
HAWAII 2020

CENNETE

Aloha 
DİYELİM

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




