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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Bir dönemin daha sonuna yaklaşıyoruz. Her yıl olduğu 
gibi dergimizin bu sayısında 2018-19 döneminde 
Uluslararası Rotary Başkanlığı görevini üstlenecek 

olan Barry Rassin ile söyleşimiz sayfalarımızda yer alıyor. 
Rotary neredeydi, nereye götürmek istiyor ve organizasyon 
Rassin'in hayatını ne kadar derin ölçüde değiştirdi konuların-
da başkanın görüşlerini öğreniyoruz. 

Rotary'nin gençlere yönelik programı Rotaract Mart ayında 
50. yılına girdi. 1968 yılında North Charlotte Carolina Rotaract 
Kulübünün kurulması ile resmileşen Rotaract, 250.000'e yakın 
genci bünyesinde barındıran bir organizasyona dönüştü. 
Rotaract'ın kısa tarihçesi de sayfalarımızda yer alıyor.

UR Başkanı Ian H.S. Riseley'nin "Rotaraktörler bizle bera-
ber bugünün Rotary’sini inşa etmeye yardım ederken, bizle-
re geleceğin Rotary’si ile ilişki kurma fırsatını da veriyorlar" 
ifadesinin yanı sıra Gelecek Dönem Başkanı Barry Rassin'in 
de Rotaract'ı "Rotary'nin gizli silahı" olarak tanımlaması, bu 
organizasyonun Rotary için ne kadar önemli olduğuna işaret 
ediyor.

Bölgerimizin Asambleleri başladı. Bu sayımızda önümüz-
deki dönem üç bölgemizi yönetecek olan 2420. Bölgeden 
Hasan Akbayrak, 2430. Bölgeden N. Altan Aslan ve 2440. 
Bölgeden Alaeddin Demircioğlu'nu sizlere tanıtıyoruz. 
Kendilerine ve gelecek dönem kulüpleri yönlendirecek baş-
kanlara şimdiden başarılar diliyoruz.

UR Başkanı Ian H.S.Riseley bu yıl altı "Barış Konferansı" 
yapacağını açıklamıştı. Bunlardan ikincisi Lübnan'ın Beyrut 
şehrinde yapıldı. "Su, Sanitasyon ve Hijyen" konularının barış 
kapsamında değerlendiği bu toplantı ile ilgili bilgiler dergimi-
izn sayfalarında yer alıyor. Manama Bahreyn'de yapılan zon 
konferansı, Barış Konferansı sonrası Beyrut'ta gerçekleşen 
ve Rotary Vakfı Yöresel Koordinatörü GDG Yeşim Yöney'in ev 
sahipliğinde yapılan Vakıf Semineri Mart ayındaki önemli top-
lantılar olarak dikkat çekti. 

“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup, 
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”

SAYFA 6 - 7
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Ocak - Şubatz 
mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Paul A. Netzel’in 
mektupları

SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER
Dünyada Rotary Kulüpleri 
neler yapıyor?

SAYFA 12 - 16
VİZYON / ARAYIŞ
2018-19 UR Başkanı Barry 
Rassin ile söyleşi

SAYFA 17-19
GELECEK DÖNEM 
GUVERNÖRLERİMİZİ TANIYALIM
3 bölgemizin 2018-19 
dönemini yönetecek 
olan guvernörlerimizin 
özgeçmişleri

SAYFA 22 - 23
YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
Kulüplerin yaratıcı 
yaklaşımlarından örnekler

ROTARY DÜNYASI
24- Başkanın Beyrut Barış 

Konferansı 
27- Rotaract 50 yaşında 
29- Rotary ve Toplum      

GDB Ekrem Yazar 
30- Kulüp Haberleri
38- UR'den Haberler

KAPAK RESİMLERİ:2440. Bölge Rotaract Asamblesi 
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Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı Ian Riseley’nin 
konuşmaları ve başkanla 
ilgili haberleri 
www.rotary.org/office-
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın mesajı /Mart
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Rotaract’ın 50. yılını kutluyoruz

Mart ayında, ilk Rotaract Kulübünün beratını aldığı 1968 yılından 
beri 50 yılı geride bırakmış olacağız. O nedenle “The Rotarian” Der-
gisinin Mart sayısında dünyanın bir çok bölgesinden Rotaraktörle-

ri sizlere tanıtırken, farklılık yarattıkları bazı işlerinden de sizleri haberdar etmek 
istedik.

Rotaract kurulduğundan beri geçen 50 yıl içinde dünya çok derin değişimler ya-
şadı ve bu değişimlerden de en çok gençler etkilendiler: teknoloji ve bilgi ekonomi-
sinin ön plana çıkması, eğitimin yaygınlaşması ve internetin de inanılmaz etkisi bu 
değişimlerin başında geliyor. Rotaract ilk kurulduğunda 20’li yaşlarda bir gencin 
bir girişimci ya da CEO olabileceği düşünülemezdi bile. Bugün gençlerin başarı için 
emsali olmayan bir kapasiteleri var ve Rotary de onların fikirlerine ve heyecanlarına 
her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor.

Uzun yıllar boyunca, Rotary’nin Rotaract’a bakış açısı, gençler ve genç yetişkin-
lerin Rotary üyeliği öncesi programlar olarak kaldı. O programlara kendi değerleri 
ve verimliliğini dikkate alarak bakmadık. Ama Rotaraktörler gerçek anlamda Ro-
tary hizmetinde birer partnerdirler.

Bugün için yaklaşık çeyrek milyon Rotaraktör, 10,000’e yakın kulüpte, hemen 
hemen Rotary’nin bulunduğu her ülkede hizmet veriyor. Kaynakları ile mukayese 
ettiğimiz zaman, yaptıkları hizmetlerin etkisinin büyük olduğunu görüyoruz. Ro-
taraktörler, ortalama bir Rotary kulübünün kullanabileceği kaynakların çok daha 
azıyla inanılmaz şeyler yapıyorlar. Onların enerjisi ve vizyonu Rotary ailemize, 
toplumumuza harika şeyler katıyor ve biz buna çok önem veriyoruz.

Evet, Rotary kulüplerimizin sadece %27’si bir Rotaract kulübünün sponsoru ve 
bu rakam uzun zamandır aynı oranda devam ediyor. Ve çok az sayıda Rotaraktör 
de ileride Rotary üyesi oluyor. Rotaract’ın bu yarım yüzyılını kutlarken, tüm Ro-
tary kulüplerini bir Rotaract Kulübü sponsoru olmaya veya daha önce sponsoru 
oldukları kulüp ile ilişkilerini güçlendirmeye davet ediyorum. Ortak toplantılar 
programlayın, ortak hizmet projeleri üretin ve Rotaraktörlere ulaşarak onlara sa-
dece nasıl yardımcı olabileceğinizi değil, aynı zamanda beraberce nasıl çalışabile-
ceğinizi sorun. Rotaract Kulübünüzü ve üyelerini tanıyım ve her Rotaraktöre de 
kndilerine kapılarını açık tutan bir Rotary kulübü olduğunu hatırlatın.

Yarım yüzyıl boyunca, Rotaryenlerin Rotary’de buldukları toplumla olan iliş-
kileri, hizmet yolundaki değerleri, Rotaract da gençlere veriyor. Rotaraktörler bizle 
beraber bugünün Rotary’sini inşa etmeye yardım ederken, bizlere geleceğin Ro-
tary’si ile ilişki kurma fırsatını da veriyorlar.

 

IAN H.S. RISELEY
UluslararasıRotaryBaşkanı



U.R. Başkanı’nın mesajı /Mart U.R. Başkanı’nın mesajı / Nisan

M A R T  -  N İ S A N  2 0 1 8  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 7

Gezegenimiz Dünyayı koruyalım    

Oregon Eyaletinin Portland şehrinde 1990 yılında yapılan Uluslararası Rotary Konvan-
siyonunda o dönemin başkanı Paulo Costa Rotaryenlere şöyle seslendi: “Rotary’nin ta-
bii kaynaklarımızı korumak gibi onurlu bir görevi var ve bunun liderliğini üstlenmek için 

tüm Rotaryenlerin sesini yükseltmesinin zamanı gelmiştir.” Rotary’nin bir girişimi olan “Preserve Planet 
Earth” deklarasyonunu yaptıktan sonra Başkan Costa Rotaryenlerden çevre konularını hizmet gün-
demlerinin bir parçası yapmasını istemişti: ağaç dikmek, teneffüs ettiğimiz hava ve içtiğimiz suyun 
temiz tutulması ve dünyamızın gelecek nesiller için korunması gündemi oluşturmalıydı.  

Başkan Costa, o zaman için 1.1 milyon olan Rotaryen sayısı kadar ağaç dikilmesini istemişti. 
Bizler de Rotaryen olarak çok daha iyisini yaptık ve o Rotary yılında 35 milyon ağaç dikimi gerçek-
leştirdik. Bu ağaçların büyük bir kısmı çevreden karbonu emip oksijeni geri vererek, havayı serinle-
terek, toprağın kalitesini yükselterek, kuşlar, hayvanlar ve böcekler için yiyecek ve yaşam merkezi  
olarak ve daha bir çok fayda sağlayarak bugün hala büyümeye devam ediyor. Maalesef, bu ağaçlar 
çevre için bu kadar iyi şeyler yaparken, Rotary bir bütün olarak çevreye olan taahhütlerini tam ola-
rak yerine getirmedi.

Bu nedenle dönemimin başında Paulo Costa’nın örneğini takip ederek Rotary’den her bir Rotar-
yen için bir ağaç dikmesini istemiştim. Hedefim bu 1.2 milyon ağacın getireceği faydanın da ötesin-
de bir hedefe ulaşmak idi. Ümit ediyorum ki, ağaçlar dikerek, Rotaryenler tekrar Rotary gündemine 
almamız gereken bir konuya dikkatlerini odaklaştıracaklardır: ““Dünyamızın durumu”.

Çevre konuları, bizim odak alanlarımızın bir çoğu ile içiçe geçmiş bulunmakta ve Rotary’yi ilgi-
lendirmektedir. Çevre kirliliği dünya genelinde sağlığı etkilemektedir: Kentsel alanlarda yaşayanla-
rın %80’i kötü hava solumakta, bu oran düşük ve orta gelirli ülkelerde %98’e çıkmaktadır. Mevcut 
eğilim devam ederse, 2050 yılına geldiğimizde okyanuslardaki plastiklerin toplam ağırlığı balıkla-
rınkini geçmiş olacaktır. Sıcaklık artışı da ispat edilmiştir: 1880’den 2015 yılına kadar yıllık küre-
sel ısı ortalama 2 derece artmış bulunmaktadır. Buna insanların sebep olduğu, bilimsel bir tartışma 
konusu olmadığı gibi, eğilimin devam etmesinin geniş kapsamlı ekonomik ve insani bozulmalara yol 
açacağı da açıktır. Eylem ihtiyacı her zamankinden fazla olduğu gibi bizim yeteneğimiz derin etki 
yaratacaktır.

Geçmiş Dönem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban 
Ki-Moon’un söylediği gibi, “Bir B planı olamaz zira bir B geze-
geni bulunmamaktadır.” Dünyamız hepimizindir, çocuklarımızın 
ve onların da gelecekteki çocuklarınındır. Onu korumak, Ro-
tary’de bizler olarak farklılık yaratmak hepimizin görevidir.   

 

IAN H.S. RISELEY
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Sorular, soru-
lar ve sorular. 
D ü n y a n ı n 

çeşitli yerlerinde 
Rıotaryenlerle yapmış 
olduğum ziyaretlerde 

iki konu en çok gündeme gelmekte: Rotary’nin web sitesi ve 
Vakfın Bağışları. Muhakkak sizlerin de bağış katkıları, trans-
fer noktaları, kulüp ve bölge raporları, kulüp faturaları, kulüp 
görevlilerinin değişimi gibi konular hakkkında sorularınız olmuş-
tur. Cevabı nerede bulacağınızı bilmiyorsunuz “Rotary Destek 
Merkezi”nden başlayabilirsiniz. 

Rotary Destek Merkezi Rotaryenler, bağış yapmak isteyenler, 
görevliler ve herkes için sizlerin sorularına İngilizce, Fransızca ve 
İspanyolca cevap verecek bir merkezdir. Haftanın 5 günü sabah 
8’den akşam 5’e kadar (Chicago saati) 1-866-976 8279 numarayı 
arayabilir ya da rotarysupportcenter@rotary.org’a e-posta atabi-
lir, cevabını da bir gün içinde alabilirsiniz.

Merkez, ayda 3,500 civarında telefona cevap vermektedir. 
Bu telefonlardan 1,500 adedi belli bir bölüme yönlendirilmek 
istemektedirler. Ortalama olarak da ayda 7,000 e-postaya cevap 
yazılmaktadır. 

Sekiz yıllık bir geçmişi olmasına rağmen, Rotary Destek 
Merkezi, değerlendirme merkezi Portal’ı tarafından “Center of 
Excellence” sertifikası ile ödüllendirilmiştir. Bu sertifika, tüketici 
desteği ve destek sanayiindeki en prestijli ödül olarak bilinmek-
tedir. Bu değerlendirme, bir merkezin hem verimli ve etkin olma-
sı, yüksek kalitede hizmet sunması ve bunu düşük bir maliyetle 
yapması durumunu kanıtlamaktadır.

Rotary Destek Merkezi, ayrıca Rotary’nin merkezini ziya-
ret etmek isteyenler için turlar düzenlemekte ve bir ziyaretçi 
Merkezini de aktif olarak yürütmektedir. Rotary’yi her yıl sürpriz 
sayılabilecek kadar çok insan ziyaret etmektedir. Şayet Chicago 
tarafına yolunuz düşecekse, visitors@rotary.org’a bir e-posta 
göndererek tur talep edebilirsiniz. Kim bilir, belki merkezde yol-
larımız da kesişebilir.

Eminim ki Rotary ile ilgili sorularınıza cevap arıyorsanız, bu 
merkezin kaliteli yaklaşımı nedeniyle memnuniyetlerini ifade 
eden %96lık gurubun içinde siz de yer alacaksınızdır.

Rotary Vakfının yeni bağış modeli, Rotaryenlerle çeşitli 
ortamlarda karşılaştığımda gündeme geliyor. Bir kulüp ya 
da bölgenin küresel bağışlar konusuna ilgi göstermemesi 

doğrusu beni hayal kırıklığına uğratıyor.
İşittiğim nedenlerin bazıları şöyle: Küresel bağışlar çok kar-

maşık. Çok çaba ve çok da para gerektiriyor; Ya da mevcut bölge 
tanımlı fonlar talebi karşılayacak kadar büyük değil.

Ancak rakamlar müspet olarak algılanabilecek bir hikayeye 
işaret ediyor. Rotary Vakfının 100. yılı olan 2016-17 döneminde, 
1260 adet küresel bağış onaylanmış. Bu bir yıl öncesine göre %8 
artış demek. Bu yılın ilk yarısının rakamları da geçen yılın üzerinde 
bulunuyor.

Geri dönüşleriniz ve önerileriniz fark yaratmamıza yardımcı 
oldular. Küresel bağışların on-line müracaatlarında bir çok geliştir-
me yapıldı. Küresel bağışın işleme konulma süresi çok kısaldı. 2016-
17 döneminde bağışın yapıldığı ilk günden, paranın ilk ödemesinin 
yapıldığı güne kadar geçen zaman 129 iş günü idi. 1 Şubat itibarıyla 
bu süre 107 iş gününe inmiş bulunuyor.

Şayet kulübünüz küresel bağışa katılmamışsa, size sunulan 
kaynaklara bir kez daha göz atmanızı istiyorum. Öncelikle yeniden 
tasarlanmış olan “grants.rotary.org” bağlantısına girerek sağ taraf-
taki sütunda yer alan kapsamlı kaynakları inceleyin.  

Vakfımızın değerli bağış görevlileri her zaman yardıma hazır 
olup, Rotary Vakfının bütünsel tecrübesinden edindikleri bilgileri 
sizlerle paylaşacaklardır. Ayı zamanda sizin bölgenizle ilgilenen kişi 
ile temas kurmanızı sağlayacaktır. Rotary Destek Merkezi bir gün 
içinde gerekli iletişim bilgilerini size iletecektir. (rotarysupportcen-
ter@rotary.org)

Rotary Vakfının Teknik Danışmanlar Kadrosu, Rotary projele-
ri gerçekleştirmek isteyen Rotaryenlere planlama ve uygulama-
larda  gerekli teknik uzmanlık ve danışmanlığı yapacak gönül-
lü Rotaryenlerden oluşmaktadır. Şayet projenizin ön aşamasında 
yönlendirme ve rehberlik talep ediyorsanız “cadre@rotary.org”a 
e-posta gönderebilirsiniz.

Mütevelli heyetinin kritik rolü dinlemektir. Rotaryenler konuş-
malıdır. Beraberce, ihtiyaçları tespit eden ve bonkörlük, yaratıcılık 
ve tutku ile ihtiyaca cevap veren bir gönüllü kadrosu oluşturuyoruz. 
Rotary bağışları bize fikirlerimizi gerçekleştirmek, yerel ve küresel 
olarak kalıcı etki yapmamızı sağlayan benzersiz fırsatlar sunmak-
tadır. 

VAKIF PENCERESİNDEN

Paul A. Netzel
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Rotary 
Destek 
Merkezi

Küresel Bağış planlamaktan 
kesinlikle çekinmeyin





Rotary dünyasından projeler

GÖZLEM

Dünyadan Özetler

temizleniyor ve saklanıyor. Kulüp 
üyeleri buzdolaplarını yerleştirmek ve 
gözlemleme sorumluluğunu taşıyorlar. 
Kulübün bir diğer projesi olan “Rotary 
Shelf” (Rotary Rafl arı) bu projeyi de 
tamamlıyor. Rotary rafl arı projesinde 
pirinç, mercimek, şeker ve meyva gibi 
yiyecek malzemeleri bağış yapanlar 
tarafından rafl ara asılıyor. Pinto, bu 
girişimin arkasındaki fi krin yiyecek 
zincirlerinin bozulmaya fırsat vermeden 
ve çöpe atılmadan tüketilmesini 
sağlayarak insanların beslenmesine 
yardımcı olmak olduğunu belirtiyor.
Yazan: BRAD WEBBER

1 ] HİNDİSTAN
Açlık Hindistan’da her zaman sorun 
olmuştur ve eksik beslenme yılda 200 
milyon kişiyi etkilemektedir. Satamadıkları 
yemekleri çöpe atan restoranların önünde 
dolaşan karnı aç çocukların yara� ığı derin 
tezatı  dikkate alan Bangalore Brigades 
Rotary Kulübü bu konuda çalışmaya 
başladı. Kulüp soruna çözüm bulmak için 
Indranagar mahallesindeki restoranlara 
küçük buzdolapları yerleştirdi. Programa 
katılan restoranlar, artan yemeklerin 
yanına su şişeleri de koyarak tekerlekli 
buzdolaplarını kaldırıma çıkarıyorlar. İhtiyacı 
olan Bangalor’lular ücretsiz olarak buradan 
yiyeceklerini alıp karınlarını doyuruyorlar.
Kulübün geçmiş dönem başkanlarından 
Vamla Pinto, buzdolabı yöntemini kullanan 
beş restoran olduğunu ve bir amaç uğruna 
çalıştıkları için memnuniyet duyduklarını 
ifade e� i. Üzerlerinde Rotary logosu bulunan 
4 ile 7 ayak büyüklüğündeki buzdolapları 
programa katılan restoranlar tarafından 

Hindistan’da her 
gün yaklaşık 3,000 
çocuk açlık ya da 
kötü beslenmeye 
dayanan 
hastalıklardan 
yaşamını 
kaybediyor

2
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Dünyadan Özetler

temizleniyor ve saklanıyor. Kulüp 
üyeleri buzdolaplarını yerleştirmek ve 
gözlemleme sorumluluğunu taşıyorlar. 
Kulübün bir diğer projesi olan “Rotary 
Shelf” (Rotary Rafl arı) bu projeyi de 
tamamlıyor. Rotary rafl arı projesinde 
pirinç, mercimek, şeker ve meyva gibi 
yiyecek malzemeleri bağış yapanlar 
tarafından rafl ara asılıyor. Pinto, bu 
girişimin arkasındaki fi krin yiyecek 
zincirlerinin bozulmaya fırsat vermeden 
ve çöpe atılmadan tüketilmesini 
sağlayarak insanların beslenmesine 
yardımcı olmak olduğunu belirtiyor.
Yazan: BRAD WEBBER

1 ] HİNDİSTAN
Açlık Hindistan’da her zaman sorun 
olmuştur ve eksik beslenme yılda 200 
milyon kişiyi etkilemektedir. Satamadıkları 
yemekleri çöpe atan restoranların önünde 
dolaşan karnı aç çocukların yara� ığı derin 
tezatı  dikkate alan Bangalore Brigades 
Rotary Kulübü bu konuda çalışmaya 
başladı. Kulüp soruna çözüm bulmak için 
Indranagar mahallesindeki restoranlara 
küçük buzdolapları yerleştirdi. Programa 
katılan restoranlar, artan yemeklerin 
yanına su şişeleri de koyarak tekerlekli 
buzdolaplarını kaldırıma çıkarıyorlar. İhtiyacı 
olan Bangalor’lular ücretsiz olarak buradan 
yiyeceklerini alıp karınlarını doyuruyorlar.
Kulübün geçmiş dönem başkanlarından 
Vamla Pinto, buzdolabı yöntemini kullanan 
beş restoran olduğunu ve bir amaç uğruna 
çalıştıkları için memnuniyet duyduklarını 
ifade e� i. Üzerlerinde Rotary logosu bulunan 
4 ile 7 ayak büyüklüğündeki buzdolapları 
programa katılan restoranlar tarafından 

Hindistan’da her 
gün yaklaşık 3,000 
çocuk açlık ya da 
kötü beslenmeye 
dayanan 
hastalıklardan 
yaşamını 
kaybediyor

2

1

4

5

3 ] PORTEKİZ
1960 ve 1970. bölgelerden bir düzine Rotaryen, 
Portekiz’in çevreci kurumlarından biri olan 
Quercus’a ait Monte Barata’da 4,500 dönümlük 
arazi üzerine 1,500 ağaç dikti. 11 Mart 2017’de 
ekipler 28 dönümlük bir alana da mantar meşesi 
ve bölgeye uygun cins ağaçlar dikerek ülkede 
Rotary hareketinin yeşil damgasını temsil eden bir 
alan yaratmış oldular. Proje São João da Madeira 
Rotary Kulübünün başkanı Inês Reis tarafından 
başlatıldı.  Fon yaratmak için Rotaraktörler 
Lisbon’da yapılan “Rio’da Rock” festivali için 300 
bilet ve T-shirt sa� ılar. Satışlardan 4.000 dolardan 
fazla gelir elde edildi.

2 ] KANADA
Noel zamanında, New Brunsw�ck’tek� Chatham Rotary Kulübü, zor durumdak� bölge sak�nler�n� 
b�raz sıcak tutmak �ç�n p�jamalar dağı� ı. 10 tane otomob�l bay�l�ğ�n� toplama noktası olarak 
bel�rleyen kulüp, kısa zamanda 1,200 p�jama topladı. Projen�n d�kkat çekmes� �ç�n kulüp üyeler� 
otomob�ller� p�jamalardan yaptıkları perdeler �le kapladılar. Otomob�l almak �steyenler ve satıcılar 
konuyu c�dd�ye alarak otomob�ller�n �ç�n� p�jamalar �le doldurdular. P�jamalar daha sonra Salvat�on 
Army, F�rst Nat�ons Commun�t�es ve Sur�yel� göçmenler de dah�l olmak üzere çeş�tl� gruplara 
dağıtıldı. Projey� başlatan Rotaryen Paula Trueman, bu kadar çok �nsana yardım edeb�lmen�n �ç 
açıcı b�r duygu olduğunu bel�r� �.

Mantar meşesinden ilk 
mantar tabakasını elde 
etmek 25 yıl alıyor.

3

5 ]GANA
Gana’nın yukarı batı bölgesinde yer alan Jirapa yerleşkesinde 
bulunan evlerin çoğunda gece elektrik bulunmuyor. Özellikle okula 
giden çocuklara yönelik olarak düzenlenen projede, Accra Ridge  
ve Wa Rotary kulüpleri 9102’nci bölgenin tanımlı bağışını kullanarak 
bölgede yaşayan ailelere 100 adet güneş enerjisi ile yanan lambalar 
dağı� ılar. Accra Ridge Rotary kulübü başkanı Sampson Djan 
Amoaka, şartların iyileştirilmesi sayesinde çocukların okuldan 
döndükten sonra da çalışabildiklerini ve bu sayede akademik 
durumlarını iyileştirdiklerini belirtiyor. 6,700 dolarlık girişimde her 
aileye bir lamba verildi  ve köyün meydanında da iki sokak lambası 
yerleştirildi. 

4 ]GÜNEY AFRİKA
Dundee Rotary Kulübü giysileri kullanarak vahşi yaşamı koruyor. Kulüp üyesi 
Peter Kuyler’in tasarladığı T-Shirt ve bisiklet atletinin üzerindeki “Katliama 
Son: Yasadışı Avlanmaya Savaş” ilüstrasyonu, boynuzları için yasadışı avlanan 
gergandaların tehdit altında oldukları bilincini topluma yaymaya çalışıyor. Kulüp 
üyeleri atletlerin satışından 1.000 dolar fon yara� ılar. Elde edilen gelir, KwaZulu-
Natal korucularını destekleyen Ezemvelo KZN Wildlife’ın bünyesindeki Gergedan 
Güvenlik Programına aktarıldı. Kuyler, programın esas amacının güney 
Afrika’daki en eski genetik havuzun büyüme ve çoğalmasının güvenli bir ortamda 
yapılmasını sağlamak olduğunu belirtiyor. 
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Rotary neredeydi, nereye 
götürmek istiyor ve 
organizasyon hayatını ne 
kadar derin ölçüde değiştirdi 
konularında Barry Rassin 
ile söyleşi

Barry Rassin Rotary’nin 
Evanston’daki mer-
kezine gelecek dönem 
başkanı olarak çalış-

mak üzere ilk defa geldiğinde saba-
hın 4’ü idi ve güvenlik kartı asansör-
de onu istediği kata çıkarmadı Bir 
gün önce, ani bir şekilde Temmuz 
ayında vefat eden Sam F. Owori’nin 
yerine hızlı bir şekilde atanmıştı. Ba-
hama’ların East Nassau kulübünün 

üyesi olan Rassin’in her saatte binaya 
girme yetkisi olmadığı için durumu 
güvenlik görevlisine anlatmaya çalıştı 
ama onun Rassin’i kim olduğu konu-
sunda hiç bir fikri olmadığını elbet-
teki farketmemişti.

Rasiin bir şey yapmak istediği za-
man onu durdurmak için hiç bir şey 
yapamazsınız. Rotary’nin binasın-
da 18. kata çıktığında, kendisi için 
hazırlanmış olan beş günlük oryan-
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tasyon programını bir buçuk güne 
sıkıştırarak aynı zamanda Uluslara-
rası Asamble için hazırlanıp dönem 
temasını tespit etmiş: “Be the Inspira-
tion” (İlham Kaynağı Olalım). Ras-
sin’in kişiliği, her konudaki fikirleri 
dinledikten sonra bir karar vermek 
ve bir sonraki konuya geçmek olarak 
tanımlanabilir. Bu nedenle yukarıda 
belirtilen program hızlı bir şekilde ir-
delenmiş.

Gelecek Dönem Başkanı olma-
dan önce Rassin Haiti’de 2010 yı-
lında meydana gelen deprem sonrası 
Rotary’nin yardım ve kurtarma ça-
lışmalarını içeren ve Rotaryenlerce 
fonlanan 105 ayrı projenin liderliği-
ni yaptı. “Elimde 132 sayfalık bir excel 
tablosu vardı ve her projenin her deta-
yı orada yazılıydı” diyen Rassin, bunu 
nasıl yaptığını soranlara, “bundan 
hoşlanıyorum” diye cevap veriyordu.

Rassin’in liderlik yeteneği, mes-
leği olan hastane yönetimi konusun-
da da  ona çok yardımcı oldu. Ba-
hamalardaki ilk “American College 
of Healthcare Executive” kuruluşu-
nun üyesi olan Rassin, halen danış-
man olarak hizmet verdiği Doktorlar 
Hastenesi Sağlık Sisteminde 37 se-
nelik başkanlığından sonra emekliye 
ayrıldı. 

1980 yılından beri Rotaryen olan 
Rassin, çalışmaları nedeniyle Ro-
tary’nin en büyük ödülü olan “Kendin-
den Önce Hizmet” ödülü ile taltif edil-
di. Kendisi ve eşi Esther Büyük Bağış-
çı, ve Rotary Vakfı Benefaktörü.

The Rotarian editörü John Rezek 
ve üst düzey yazarlardan Diana Scho-
berg, Ekim ayında Rassin ile Evans-
ton’daki ofisinde yerel bir kahvede 
yapılan fotoğraf çekimlerinden sonra 
konuştular. Kafede aynı zamanda bir 
doğum günü partisi de yapılmaktaydı 
ama partiye katılanlar pek rahatsız ol-
madılar. Resimlerinin çekilmesinden 
sonra Rassin şaka yaparcasına “Kendi-
mi bir dişçiye gitmiş gibi hissediyorum” 
dedi.

THE ROTARIAN: Rotary bir felaket yar-
dım kuruluşu değildir. Son yılların 
en büyük felaketlerinin birinin için-
de bulunmuş ve onu yönelendirmiş 
biri olarak acaba hedef değiştirmeli 
miyiz?
RASSIN: Uluslararası Rotary felaket-
lerde yardım için kurulmuş bir or-
ganizasyon değildir ama felaket böl-
geleri ve potansiyel bağışçılar arasın-
da daha iyi bir iletişimci ve katalist 
olmasını arzu ederim. Rotaryenler 
dünyanın herhangi bir yerinde bir fe-
laket işittikleri zaman yardım etmek 

isterler. Uygun bir şekilde yardım 
yapabilmeleri için onlarla daha iyi 
bir  iletişim yöntemi oluşturmalıyız. 
Dolabımızı açıp bulduğumuz giysile-
ri göndermek doğru olmayabilir zira 
belki ihtiyaç duyulan şey o değildir. 
Böyle durumlarda ihtiyaçlar gün ve 
gün değişebilir. Dolayısıyla iletişim 
çok önemlidir. Web sitemizde bu 
konuda herhangi bir felaket meyda-
na geldiğinde tüm gelişmeleri  takip 
edebileceğimiz bir düzen olmasını 
ümit ediyorum.

Felaket yardımları için oluşmuş 
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bir Rotary Eylem Gurubu bulunu-
yor. Bu gurubun Uluslararası Rotary 
görevlileri ile çalışma fırsatları var. 
Bu şekilde bugünkünden daha hız-
lı hareket edebiliriz. Felaket olması 
durumunda ilk yapmamız gereken 
şey oraya gidip “İyi misiniz; bizler bu-
radayız, size yardım edeceğiz, yardım 
için ne yapabiliriz” demektir. Sadece 
bu kelimeler bile oradaki insanların 
daha az yalnız olduklarını anlatmış 
olur. Daha sonra onları bizim temin 
edemeyeceğimiz, ama beraber çalış-
tığımız organizasyonlar tarafından 
temin edilebilecek yardım olanakla-
rına yönlendirmeliyiz.
THE ROTARIAN: Bu bilgi için Rotary ku-
lüplere bağımlı mı?
RASSIN: Kulüpler ve bölgeler olay ye-
rindeler ve neler olduğunun farkın-
dadırlar. Uluslararası Rotary’de 
kimi, nasıl ve ne zaman  destek için 
arayacaklarını bilirler. Bu bağlantı-
yı bizim temin etmemiz lazım. Bu 
Uluslararası Rotary’nin görevidir.

Şayet bir felaket bölgesinde yaşı-
yorsanız, dostlarınız etkilendiği için 
anında yardım edeceksinizdir. Bu ta-
bii bir durumdur. Rotary’nin görevi 
ise bir sonraki adımdır ve bu da uzun 
vadede  toparlanmayı sağlamaktır.

Haiti depreminin üzerinden se-
kiz yıl geçti ve Uluslararası Rotary 
hala orada. Felaket anında yardım-
da bulunan bir çok kurum ise artık 
orasını terketti. Biz ise uzun vadeli 
olarak oradayız. Rotaryenler orada 
yaşamakta; Toplumlarını eski seviye-
sine getirmek isteyeceklerdir. Bizim 
rolümüz onlara bunu gerçekleştirme-
de yardım etmektir. Sadece fon ola-
rak değil ama danışmanlık, rehberlik 
ve empati yaparak bunu yapıyoruz.
The ROTARIAN: Rotary’nin değişim-
sel bir etkisi olmasını istiyorsunuz. 
Bunu yapabilmek için kaynaklarımı-
zı nasıl yönlendirmeliyiz?
RASSIN: Küçük projeler yapmak iyidir. 
Beni yanlış anlamayın; biz bunları 
herzaman yapacağız. Ama her ku-

lübün en azından etkisi güçlü olacak 
ve insanların hayatlarını değiştirecek 
bir hizmet projesi konusunda düşün-
mesini isterim. Çok maliyetli olması 
gerekmez. Haiti’de temin ettiğimiz 
jip konusunu hep örnek olarak gös-
teririm. 60-70 bin dolar harcayarak 
temin ettiğimiz bir jip ile ebelerden 
oluşan bir grup oluşturduk ve onlar 
bu ulaşım imkanını kullanarak do-
ğum öncesi bakım hizmetini yaygın 
bir şekilde sundular. Ölüm oranı dra-
matik bir şekilde azaldı.

Rotary Vakfı uzun zamandır sür-
dürülebilirlik konusuna değiniyor. 
Sürüdürülebilir olmak, yaptığımız 
iyi şeyin devam etmesi için Vakıf 
Mütevellilerinin ve küresel bağışların 
sağladığı şekilde dönüşümcü olma-
lısınız. Bölgeler de bölge bağışlarını 
aynı anlayış içinde değerlendirebilir-
ler. Kaynaklarımız var. Sadece biraz 
farklı düşünmeliyiz.
THE ROTARIAN: Haiti’yi yeniden inşa 
etme faaliyetleri Rotary’de pozitif bir 
etki yarattı mı?
RASSIN: Haiti’nin bazı bölgelerine 
elinizde Rotary çarkı ile gittiğiniz-
de size teşekkür edeceklerdir çün-
kü Rotaryenlerin neler yaptıkları-
nı bilmektedirler. Rotary onlara su, 
gıda yardımı yanı sıra çocukları için 
de okul imkanı sağladı. Dönüşümcü 
olmaktan bahsederken, üzerinde ça-
lıştığıımız bir proje ile tüm Haiti’ye 
içilebilir su temin etme konusunu ele 
aldık. Başbakan bir Rotaryen ve ken-
di kulübünün eski başkanlarından. 
Bizimle beraber çalışmakta ve bir 
devlet kurumunun da bizim ile bera-
ber çalışmasını sağladı. Bu herhangi 
bir küresel bağışın çok ötesinde bir 
durum ama biz bunu planlayabilir 
ve parça parça nasıl yapabileceğimizi 
belirleyebiliriz. Dünyadaki bölgeler 
ve kulüplerin böyle bir projenin par-
çası olmak isteyeceklerini düşünüyo-
rum. İşte bu dönüşümdür. Bir bölge-
yi değişim ile ebediyen yeni bir düze-
ne kavuşturmaktır.

THE ROTARIAN: Döneminizde yapmak 
istediğiniz başka hedefleriniz var mı?
RASSIN: Uluslararası Rotary’de iyi 
yaptığımız  şeyler ile kulüplerin yap-
tıkları arasında bazı bağlantısızlık-
lar var. Bu köprüyü kurmak isterim. 
Stratejik önceliklerimizden biri ku-
lüplerin üye sayısını arttırmak, va-
kıfa bağış gibi konularla güçlendir-
mektir. Yaptığımız bazı şeyleri neden 
yaptığımızı kulüplere yeterince anla-
tamıyoruz. Bu nedenle onlar da bu 
tür şeyleri yapmayabiliyorlar.

Yeni Rotary kulüpleri kurma 
yöntemlerini irdelemek istiyorum. 
Etrafımızda bir sürü kulüp var ve biz 
onlara sürekli “yeni üye almalısınız” 
diyoruz. Ancak kulüplerinin kültür 
anlayışı başkaları için belki çekici ol-
mayabilir. Sorun değil, kulüplerini 
istedikleri gibi yürütürler ve hemen 
yakında yeni bir kulüp kurabilirler. 
Rotaract kulüplerinin Rotary Kulü-
bü kurma yetkisi olduğunu tüm Ro-
taryenlerin bilmesini isteriz. Rota-
raktörlere yeni bir Rotary kulübü ku-
rabileceklerini söyleyerek, 30 yaşını 
geçtiklerinde bu kulübe üyeliklerinin 
devam edebileceğini hatırlatmalıyız. 
Rotaract bizim gizli silahımızdır ve 
Rotaract’dan Rotary’ye geçişi fark-
lı bir yöntem ile yapmanın yollarını 
aramalıyız.

Sosyal medyada daha iyi olma-
mız gerekmekte. Bizim rakamları-
mızı ünlüler ile karşılaştırdığımızda 
bir hiç olduğumuzu görüyoruz. Ro-
taryenlerin ve Rotaract’ların sosyal 
medyaya ulaşıp onu kullanarak top-
lumdaki imajımızı iyileştirmelerine 
ihtiyacımız var. Ve bu da bir başka 
yönü: Toplumlarımızın Rotary’nin 
ne olduğunu anlamadıklarına ina-
nıyorum. “Rotary günleri” oluşturup, 
kulüplerin ve bölgelerin toplumun 
içine girerek Rotary’den bahsetmele-
rini, neler yaptığımızı ve neden yaptı-
ğımızı anlatmalarını istiyorum.

Kulüplerin üyeleri için “liderlik ge-
liştirme” programları oluşturmalarını 
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istiyorum. Rotary’nin yeni vizyon sloganı şöyle diyor: “Kü-
resel ölçekte, toplumlarımızda ve kendi içimizde, hep beraber, 
insanların biraraya geldikleri ve kalıcı bir değişim için hareke-
te geçtikleri bir dünya görüyoruz.” Rotary kulüp üyelerine de 
burada kişisel gelişim için bulunduğumuzu hatırlatmanın 
tam zamanıdır. Genç insanlar büyümek ve gelişmeye ça-
lışmakta, Rotary de onlara bu fırsatı sağlayabilecek bir ko-
numdadır. Bunlar sürdürmek istediğim anahtar konular.
THE ROTARIAN: Rotary’nin yeni vizyon sloganından bahset-
tiniz. Her yıl farklı bir başkanlık temamız var. Bunun ya-
nında neden bir vizyon sloganına ihtiyaç duyuyoruz.
RASSIN: Bir vizyon sloganı tüm dünyaya bizim uzun vade-
deki en son değerimizi ifade etmektedir. Dünyayı değiş-
tirme dendiğinde Rotaryenlerin ve Rotaryen olmayanların 
neyi hedeflediğimizi anlamalarını sağlamaktadır. Bu viz-
yon sloganının her cümlesi Rotaryenler tarafından oluştu-
ruldu. Sonuç olarak bu bizim gelecek ile ilgili vizyonumu-
zu ve ona ulaşabileceğimiz yolu göstermektedir.
THE ROTARIAN: Karaiblerde Rotaract ve Rotary kulüplerinin 
çok iyi ilişkileri var. Bunun anahtarı nedir?
RASSIN: Benim kulübüm iyi bir örnektir. Rotaraktörler bi-
zim kulübü ziyaret ettiğinde, o günün misafiri değildirler. 
Bir üye gibi imza atarlar. Dolayısıyla hemen kendilerini 
kulübün bir parçası olarak addedderler. Bu önemlidir. Ay-
rıca kulübümüzün Rotaryenlerden en az birinin her Rota-
ract toplantısına gitmesini sağlıyoruz. Yani her zaman bir 
bağ mevcut. Son iki yılda, Rotaract’dan Rotary’ye %100 
geçiş sağladık. Kulübümüze katılıyorlar çünkü kulübü ta-
nıyorlar. Bu bağlantıyı sürdürmeye kararlıyız.
THE ROTARIAN: Rotaraktörlerden neler öğrendiniz?
RASSIN: Rotaraktörler çok enerjik ve tutkulu. İyi bir şeyler 
yapmak istiyorlar ve birbirleriyle çalışmaktan çok hoşla-
nıyorlar. Onlar için menfi durum, enerjisi olmayan, sos-
yal medyayı kullanmasını bilmeyen ve farklı kültürü olan 
bir kulübe geçtiklerinde ortaya çıkıyor. Rotaraktörler Ro-
tary’nin geleceğidir ve bizler de onlara bu yolu açmalıyız. 
40 yaşına geldiklerinde bir kulüpten neler bekleyecekler? 
Bu sorunun cevabını vermeliyiz ve Rotary kulüplerini ya-
ratmalıyız ya da onları o noktaya ulaştıracak Rotary ku-
lüpleri kurmalarına yardımcı olmalıyız. 
THE ROTARIAN: Hayatınızı hiç Rotary olmadan düşündünüz 
mü?
RASSIN: Doğru söylemem gerekirse bunu yapmak oldukça 
zor. 37 yıldır ben kalbimi ve ruhumu Rotary’ye verdim ve 
o olmadan şimdiki arkadaşlarımın hiç biri olmaz ve yap-
tığım şeylerin bazılarını yapamazdım. Örnek olarak her 
zaman ilk yaptığım konuşmayı gösteririm. Yazmış oldu-
ğum konuşmayı okurken ellerimle kürsüyü tutuyordum ve 
ilk sayfanın sonuna geldiğimde o kadar heyecanlanmıştım 
ki sayfayı çeviremedim. Ama kulübüm konuşmama de-

vam etmemi istiyordu ve ben de konuşmaya devam ettim. 
Şimdi toplum önünde büyük bir güvenle konuşabiliyorum. 
Rotary olmasaydı bunu yapamazdım.
THE ROTARIAN: Bir konuşmaya nasıl başlarsınız?
RASSIN: Hitap ettiğiniz topluluğu tanımanız ve kabul etme-
niz lazım. Teşekkür ederek ve o toplulukta bulunduğunuz 
için memnun olduğunuzu ifade ederek şu ya da bu şekilde 
onlarla bağlantı kurmanız gerekmektedir. Ne zaman bir 
konuşma yapmak istersem bunun mümkün olduğu kadar 
kişisel olmasına çalışırım.
THE ROTARIAN: Şayet Rotary’de değiştirebileceğiniz bir şey 
olsaydı, bu ne olurdu?
RASSIN: Rotary’de önemli bir meydan okuma konusu Yasa-
ma Konseyidir. Her üç yılda bir toplanıp Rotary’nin yöne-
tim politikalarındaki değişimleri tartışırız ama bunu ya-
pabilmek, yasa teklifi ile ilgili son müracaat tarihleri nede-
niyle en iyi şartlarda dörbuçuk, beş yıl gibi bir süre almak-
tadır. Dünya buna göre çok hızlı bir şekilde değişmektedir. 
Organizasyonu ilgilendiren değişiklikleri çok daha hızlı 
bir şekilde gerçekleştirmenin yeni yollarını bulmalıyız. Ya-
sama Konseyi de artık değişiklik yapmanın zamanı geldi-
ğini anlamalıdır. Yasama Konseyinin yeniden yapılandırıl-
masını görmekten mutluluk duyarım. Bunun bir yöntemi 
bu toplantıları her yıl elektronik ortamda gerçekleştirmek 
olabilir. Bu önemli bir değişiklik olacaktır zira çevrimiçi 
olarak bir tartışma yapmak çok zordur. Ama Rotary’nin 
bunu yapabilecek kadar akıllı olduğuna inanıyorum.
THE ROTARIAN: Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiniz bir Rotary 
geleneği var mı?
RASSIN: Dörtlü Özdenetim’den asla vazgeçmem. Mesleki 
hizmetten kesinlikle vazgeçmem. Haftalık kulüp toplan-
tılarından bazıları değişebilir. Artık kulüp toplantılarının 
bu kadar resmi olmasına gerek kalmadığını düşünüyorum. 
Ancak çekirdek değerlerimiz, etik ve sınıflandırmaya bak-
tığımız zaman, bunların hepsinin içimizde kalması gerek-
tiğine inanıyorum. Bunlar bizi biz yapan ve bizi farklı kı-
lan şeylerdir. Bunu takdir etmeli ve bu prensipleri geliştir-
meliyiz.
 

 

İLHAM KAYNAĞI OLALIM
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Hasan Akbayrak 30 Haziran 1962’de 
Ankara’da doğdu. Kuleli Askeri Lise-
si’nden sonra (1976-1980)  Kara Harp 
Okulu Elektrik – Elektronik Bölümün-

de okudu (1980-1984). Piyade Teğmen (1984-2) ola-
rak mezun oldu.  1985’ in sonunda malulen emekliye 
ayrıldı.  

Ardından kardeşleriyle birlikte iş hayatına atıldı. 
Birlikte genişlettikleri aile şirketi olan ve Home Teks-
til-Halı-Kilim-Antika - Aksesuar ile uğraşan “Yörük 
Collection” da (Yerebatan Cad. 25 Sultanahmet – İs-
tanbul) halen sahip-ortak olarak çalışmakta.  1992 
yılı sonunda kurduğu ve sahip-ortağı olduğu “The 
Kybele Hotel”i (Yerebatan Caddesi No: 23 Sultanah-
met – İstanbul) 22 yıl boyunca çalıştırdıktan sonra 
üç yıl önce devretti.

16 Mart 1991’ de hayatını Kazumi Yoshida ile 
birleştirdi. 26 yaşında Selin isimli bir kızları var.

Fotoğraf çekmeyi, klasik müzik ve özellikle arya 
dinlemeyi, güzel kırmızı şarabı çok seviyor. Kök bo-
yalar özel ilgi alanı. Çılgın bir minyatür ve hat kolek-
siyoneri...

Rotary hayatı 1 Şubat, 1993’te Gayrettepe Ro-
tary Kulübü’nde başladı. Kulüpte üstlendiği türlü gö-
revlere ek olarak 2005-2006 Döneminde (GDG Sedat 
Altunay dönemi) başkanlık yaptı. 1 Nisan 2015 itibarı 
ile Fındıklı RK’ne geçti. 

Rotary’de aşağıdaki görevleri yaptı:
1 Şubat 1993 Gayrettepe Rotary Kulübü’ne Giriş
2003 – 2004 Gayrettepe Rotary Kulübü Sekreterliği
2005 – 2006 Gayrettepe Rotary Kulübü Dönem 

Başkanlığı
2007 – 2008  Uluslararası Hizmetler Komitesi 

Üyeliği (GDG Tahsin Tuğrul Dönemi)
2009 – 2010 Grup Guvernör Yardımcılığı (GDG Nuri 

Özgür Dönemi)
2012 – 2013 Grup Guvernör Yardımcılığı (GDG Sait 

Feyzioğlu Dönemi)
2012 – 2013 İki yıl boyunca ICC Türkiye – Japonya 

Komitesi Başkanlığı (GDG Murat Çelik Yönetiminde)
2013 – 2014 Kulüp Yönetiminden Sorumlu Guvernör 

Yardımcılığı (GDG Haluk Ulusoy Dönemi)

2013 – 2014 Grup Guvernör Yardımcılığı (GDG Haluk 
Ulusoy Dönemi)

2014 – 2015 Bölge İdari ve Kulüpler Sekreterliği 
(GDG Müfit Ülke Dönemi)

2015 – 2016 Fikir Üretme Grubu Guvernör 
Yardımcılığı (DG Mehmet Görkey)

2015 – 2016 Rotary Meslek Edindirme Merkezi 
Komitesi Üyeliği   (DG Mehmet Görkey)

Halihazırda 2420. Bölge Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Bölge Rotary Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi-
dir. Bölgenin çeşitli Eğitim Asamblelerinde Eğitim Lideri 
olarak hizmet vermiştir.

Rotary Vakfı (TRF) Statüleri 
Major Donor (2015) (1.Seviye)
Bequest Society Üyesi (2013’den beri) (4.Seviye)
Paul Harris Society Üyesi
Rotary Direct Katılımcısı
Almış Olduğu Uluslararası Ödüller
TRF Citation for Meritorious Service (2014 – 2015) 

(Rotary Vakfı Üstün Hizmet Ödülü)
Avenues of Service Citation (2003 – 2004) (Hizmet 

Avenüleri Ödülü)
New Member Sponsor Recognition (Silver Backer 

Pin) Gümüş Yeni Üye Sponsorluğu Seviyesi
Ayrıyeten, Kazumi ile birlikte,
İstanbul’ daki Zone Enstitüsü’ nde, Geçmiş Dönem 

Direktörü Yoshimasa Watanabe ve Eşi Akiko’ nun AIDE’ liği
2015-2016 Dönemi Dünya Başkanı Ravi Ravindran ve 

Eşi Vanathy’nin AIDE’ liği,
2016-2017 Dönemi Dünya Başkan Temsilcisi ve Geç-

miş Dönem Direktörü Guiller Tumangan ve Eşi Letty’nin 
AIDE’ liği görevlerini üstlendi.

Hasan Akbayrak İngilizce (Çok iyi), Japonca (Çok iyi) 
ve Almanca (Orta/Az) biliyor.

Hasan Akbayrak’ın eşi Kazumi Yoshida Akbayrak  da 
Rotaryen.

2 Nisan 1962’ de Kokura şehrinde doğdu. Lise bitin-
ceye kadar Kokura’ da yaşadı.  Lise’ den mezun olduktan 
sonraki rüyası “Medical Social Worker” – Sosyal Tıp Da-
nışmanı olmaktı.  Bu güçlü arzu ile rüyasını gerçekleştir-
mek üzere Tokyo’daki Japan Women’s University’ye gitti.  
Bu üniversite kadınların eğitimi için kurulmuş en köklü ve 

tarihi üniversite idi.  Orada  “Social Wellfare” – Sosyoloji 
okuyarak 1986 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında 
Üniversite’ nin “Şanson Kulübü”nde eğitim aldı ve şarkı 
söyledi.

Memleketi Kokura’ da öğrenim yaptığı konu üzerine 
bir pozisyon olmamasından ötürü Tokyo’ da kaldı.  O da, o 
yıllarda çok popüler bir meslek olan hostesliği seçti.

1986-1987 yılları arasında Singapur Havayolları’nda 
Japon uçuş memuru (hostes) olarak, 1987-1991 yılları ara-
sında North West Havayolları’nda ise uçuş memuru ve ka-
bin amiri olarak çalıştı. Yaptığı özverili çalışmalarla North 
West Hava Yolları tarafından pek çok kez ödüllendirildi.

16 Mart 1991’ de Hasan Akbayrak ile evlendi.  26 Ya-
şındaki Selin, kızları...

Evlenir evlenmez hemen İstanbul Japon Birliği tara-
fından Japon Cumartesi Okulu’na öğretmen olarak çağrıl-
dı.  Matematik ve Japon Edebiyatı öğretti.  2013-2016 yıl-
ları arasında Müdirelik yaptı. 

2010 – 2011; 2014 – 2017 yılları arasında Türk Japon 
Kadınları Kültür ve Dostluk Derneği İstanbul Şubesi’nde 
Japon tarafı başkanlığı yaptı. İstanbul Japon Kültür Der-
neği’ nin de kurucusudur. Eğitim çalışmalarını sürdürerek 
Eğitim Koçluğu lisansını aldı.

Eğitimlerine devam eden Kazumi “İnsan Davranış 
Şekilleri” üzerine Psikolog oldu.

Şu anda Musashino Üniversitesi’nde Antropoloji 
üzerine yüksek lisans çalışmalarını sürdürüyor.  Ötenazi ve 
Onurlu Ölüm özel ilgi ve çalışma alanları.

Japonya’daki Kooya Üniversitesi’nde Ezoterik Bu-
dizm üzerine eğitim alarak hoca oldu.

Mother Tongue Heritage Language & Bilingual Re-
search Association Üyesi (Ana Dilleri Mirası & Çift Dillilik 
Araştırma Derneği Üyesi.

Hobileri arasında piyano, koto, V-Arp çalmak, yüz-
mek var.

Rotary hayatı, 1993 yılında Rotaryen Eşi olarak baş-
ladı, 1 Ocak 2011 yılında Gayrettepe Rotary Kulübü’ne üye 
oldu. 1 Nisan 2015’ te Fındıklı Rotary Kulübü’ne geçti.

Kazumi, 4. Derece Bequest Society Üyesi ve 1. Derece 
Major Donor’ dur.

İngilizce ve doğal olarak Türkçe konuşuyor.
❑❑❑

GELECEK DÖNEM GUVERNÖRLERİMİZİ TANIYALIM

2420. Bölge
Hasan Akbayrak 
ve eşi 
Kazumi Yoshida 
Akbayrak
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16 Ağustos 1964 ‘de Ankara’da dünyaya 
gelen N.Altan Arslan, ilk orta ve lise 

eğitimini TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında 
tamamladı ve sonrasında Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 
Bölümünden mezun oldu. 

İş hayatına, ailesine ait olan bir ticari 
işletmede küçük yaşlarda ticaret yaparak 
başlayan N.Altan Arslan, şahsı adına ilk ticari 
faaliyetine 1986 yılında genç bir girişimci olarak 
başladı, 1988 yılında ise lisans derecesi olan 
iktisat alanına uygun olarak gördüğü ve halen 
severek yapmakta olduğu sigorta sektörüne giriş 
yaptı. 

Önce aracı olarak çalıştığı sigortacılık 
sektöründeki mesleki faaliyetlerine kısa bir süre 
sonra sektörün tüm katmanlarını öğrenmek 
arzusuyla profesyonel bir çalışan olarak 
devam etme kararı aldı. Profesyonel hayatı 
boyunca, sigortacılık sektörünün hemen tüm 
kademelerinde görev yaparak tüm Anadolu’da 
bulunan acente teşkilatının sektörel ihtiyaçlarının 
tespiti ve çözümü yönünde çalışmalar yapan 
N.Altan Arslan, bu süreç içerinde bu yapıyı sevk ve 
idare etme imkânını da buldu. 

N.Altan Arslan Ankara’da yaşama arzusu 
nedeniyle Bölge Müdürü sıfatıyla görev yaptığı en 
son sigorta şirketinden 2009 yılında kendi rızası 
ile ayrıldı ve akabinde ulusal ve uluslararası sigorta 
pazarında sigortalıların ve sigorta şirketlerinin 
ihtiyaçlarına çözüm getirecek bir kurguya sahip 
olan, AVR Sigorta ve Reasürans Limited Şirketi’nin 
kuruluşunu 2011 yılında gerçekleştirerek, bu 
şirketin kurucu ortağı oldu. Halen aynı şirkette 
yönetici/ortak olarak görev yapmakta. 

Neslihan Arslan ile 2003 yılında evlenen ve üç 
çocuk babası olan N.Altan Arslan’ın 1994 yılında 
doğan kızı Ekin Bilkent Üniversitesi İç Mimari ve 
Tasarım bölümünü bitirdi ve İç Mimar oldu. 2007 

yılında doğan büyük oğlu Sermet Ali TED Ankara 
Koleji İlkokulu 5. sınıfa ve ailenin son ferdi 2008 
doğumlu Mehmet Deniz ise Akgül Ulusoy İlkokulu 
4. sınıfa devam etmekte, 

Benefaktör ve Paul Harris dostu olan N.Altan 
Arslan müteveffa Rtn.Ergin Aktan’ın önerisiyle 24 
Mart 1997 yılından bu yana Ankara Kızılay RK’nün 
üyesi olarak Rotary yaşamına devam ediyor. 

2430. Bölge
N. Altan Arslan 
ve eşi 
Neslihan Arslan

Rotary’de seçildiği ve atandığı Görevler: 
2000 – 2001 Kulüp Saymanı/Kulüp Yönetim 

Kurulu Üyesi 
2001 – 2002 UR 2430.Bölge Konferans Org. 

Kom.Saymanı 
2004 – 2005 Kulüp Sekreteri/Kulüp Yönetim 

Kurulu Üyesi 
2005 – 2006 Dönem Başkanı/Kulüp YK Başkanı 
2006 – 2007 Kulüp Başkan Yardımcısı/Kulüp 

YK Üyesi 
2007 – 2008 UR 2430.Bölge Vakıf Ana Komitesi 

Üyesi (Yıllık Fonlar Alt Komitesi) 
UR 2430.Bölge Rotaract Ana Komitesi Üyesi
2008 – 2009 UR 2430.Bölge Vakıf Ana Komitesi 

Üyesi (Yıllık Fonlar Alt Komitesi) 
2009 – 2010 UR 2430.Bölge Vakıf Ana Komitesi 

Üyesi (Yıllık Fonlar Alt Komitesi) 
Kızılay RK Rotary Vakfı Ana Komitesi Başkanı 
2010 – 2011 UR 2430.Bölge Guvernör Yrd/

Bölge Sekreteri, Kızılay RK Rotary Vakfı Ana 
Komitesi Başkanı 

2011 – 2012 UR 2430.Bölge ROFİFE Ana 
Komitesi Başkanı, Kızılay RK Rotary Vakfı Ana 
Komitesi Başkanı 

2012 – 2013 UR 2430.Bölge ROFİFE Ana 
Komitesi Başkanı 

UR 2430.Bölge Vakıf Ana Komitesi Üyesi (Yıllık 
Fonlar Alt Komitesi Başkanı) Kızılay RK Rotary Vakfı 
Ana Komitesi Başkanı 

2013 – 2014 UR 2430. Bölge 9.Grup Kulüpleri 
Guvernör Yrd 

UR 2430.Bölge Guvernör Özel Temsilcisi 
(Ankara İncek Rotary Kulübü Kuruluşu) 
UR 2430.Bölge ROFİFE Ana Komitesi Başkanı 
UR 2430.Bölge Vakıf Ana Komitesi Üyesi 
(Burslar Alt Komitesi Başkanı) 

Kızılay RK Rotary Vakfı Ana Komitesi Başkanı 
2014 – 2015 UR 2430. Bölge Halkla İlişkiler 

Komitesi Başkanı 
UR 2430. Bölge Vakıf Ana Komitesi Üyesi 
(Burslar Alt Komitesi Başkanı) 
UR 2430. Bölge ROFİFE Komitesi Üyesi 
UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi Üyesi 
(Değişim Öğrencisi Danışmanı) 
UR 2430. Bölge Rotary Günü Medya Koord. 
Kızılay RK Rotary Vakfı Ana Komitesi Başkanı 
Kulüp Saymanı/Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi 
2015 – 2016 Türk Hizm. & Eğit. Vakfı Mütevelli 

Heyeti Üye, Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı YK Üyesi 
UR 2430. Bölge Üyelik ve Üyelik Gel.Kom.Başk. 
UR 2430. Bölge Vakıf Ana Komitesi Üyesi 
(Burslar Alt Komitesi Başkanı) 
UR 2430. Bölge ROFİFE Komitesi Üyesi 
UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi Üyesi 
(Değişim Öğrencisi Danışmanı) 
UR 2430. Bölge Genişleme Komitesi Üyesi 
UR Zone 20 B Zone Enstitüsü 2015-2016 

(Organizasyon Genel Sekreteri / RID Şafak Alpay 
AIDE) 

Kızılay RK Rotary Vakfı Ana Komitesi Başkanı 
Kulüp Denetleme Kurulu Başkanı 
2016 – 2017 UR  2430. Bölge Gelecek Dönem 

Guvernör Adayı
Türk Hizm. & Eğit. Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
 Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı YK Üyesi 
UR 2430. Bölge Federasyonu Den. Kurulu Üye 
UR 2430. Bölge Vakıf Ana Komitesi Üyesi 
UR 2430. Bölge Gençlik Değişim
2017 – 2018 UR  2430. Bölge Gelecek Dönem 

Guvernörü
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A
laeddin Demircioğlu 1957 yılında 
Kars’ta doğdu. İstanbul Beşiktaş’ta 
başladığı ilkokul eğitimini Londra 
Turnpike Lane Primary School’da 

tamamladı. Samsun Maarif Kolejinde başladığı 
ortaokul eğitimini de Bornova Maarif Kolejinde 
bitirdi. 

Shape American High School Belçika’da 
lise eğitimini sürdüren Demircioğlu, son altı 
ayını Kars Alpaslan Lisesinde tamamladı. Ege 
Üniversitesi Ziraat Faküiltesinde başladığı Lisans 
Eğitimini de 1980 yılında bitirdi. O dönemde 
mümkün olmayan Lisans üstü eğitimini yine 
Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
1991 yılında tamamlayarak Bilim Doktoru (PhD) 
ünvanını aldı.

1980 yılında iş yaşamına başlayan Alaeddin 
Demirciığlu, 1992 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri Tarım Bakanlığının COCHRAN 
Programıyla Kansas State Üniversitesi 
ve North Carolina Üniversitesinde proje 
bazında çalışmalarla mesleki çalışmalar yaptı. 
Birkaç firmada farklı düzeylerde iş hayatını 
sürdürdükten sonra 2006 yılından bu yana 
ortağı olduğu firmada Hayvan Yemi ve Katkı 
Maddeleri ticaret yapmakta.

1981 ylında Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı olan Dr. Güliz Demircioğlu ile yaşamını 
birleştirdi. 1982 yılında Burcu ve 1991 yılında 

Burçak ismiyle 2 kız evladı dünyaya geldi. Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu ve Radyasyon 
Onkolojisi Uzmanı olan Burcu, halen Devlet 
Hastanesinde Uzman Hekim olarak görev 
yapmakta, evli ve bir erkek evlat sahibi. 

İTÜ Bilgisayar Mühendisi ve Kontrol ve 
Otomasyan Mühendisi olan Burçak bir özel 
şirkette mesleki çalışmalar yapmakta olup 
evlidir.

Alaeddin Demircioğlu 1992 yılında  Salihli 
Rotary Kulübünün kurucu üyesi olarak Rotary 
yaşamına başladı. Ancak iş ve evinin İzmir’e 
taşınması nedeniyle 2010 yılında Mavişehir 
Rotary Kulübüne geçiş yaptı. 1994 yılında Kulüp 
Başkanlığı yapan Alaeddin Demircioğlu, daha 
sonraki yıllarda gerek kulüp, gerekse de bölgede 
aşağıda yazılı çeşitli görevlerde bulundu. 

1999  -  2003  :  Kulüp Rotary Vakıf Komite 
Başkanı

2010  -  2011  :  UR 2440 Bölge 6.Grup 
Guvernör Yardımcısı

2011  -  2012  :  UR 2440 Bölge Toplum 
Hizmetleri Komite Başkanı

2013  -  2014  :  UR 2440 Bölge Sekreteri
2013  -  2014  :  Alaşehir Rotary Kulüp 

Kuruluşunda Görevli Guvernör Özel Temsilcisi
2015  -  2016  :  Mavişehir Rotary Kulübü 

Rotary Vakıf Komite Başkanı
❑❑❑

2440. Bölge
Alaeddin 
Demircioğlu 
ve eşi 
Güliz 
Demircioğlu
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Yakındaki Central Cayman Adaları Rotary kulübünün de 
sponsoru olduğu Rotaract Blue kulübü ile, kulüp toplantılarının 
bazılarını Rotaraktörler tarafından yönetilmesi de dahil olmak 
üzere benzer bir ilişkisi var. Kulüp başkanı William Inniss, Ro-
taractörlerin ne zaman ihtiyaçları varsa, her zaman yanlarında 
olduklarını, fon toplama, reklam, ne isterlerse her zaman orada 
olduklarını söylüyor.

Inniss kulübünün Rotaract'dan Rotary'ye geçiş konusuna 
önem verdiğini zira bir çok Rotaraktörün liderlik pozisyonunda 
bir hizmeti daha önce de yapmış olduklarını ifade ediyor. In-
niss, onlara önce Rotaryen olma şansı verdiklerini, daha sonra 
da hizmete geçişlerini sağladıklarını belirtiyor.

Her iki kulüp de katılan Rotaraktörlere indirimli bir ücret 
uygulaması yapıyor. Bunun yanı sıra, Central Cayman Rotary 
Kulübü toplantılarında değişiklik yaparak gençlerin de katı-
lımlarını arttırmaya çalışıyor. Bu nedenle toplantı yerlerini bile 
değiştirmişler ve kulübün rutin yemekleri haricinde alakart bir 
menünün de sunularak daha ekonomik yemek yeme imkanını 
sağlamışlar.

Bir Rotary kulübünün Rotaraktörleri daha iyi entegre ede-
bilmesi için neden yöntemlerini değiştirdiğini sorabilirsiniz. Bu 
davranış sonucu yaratılan farklılık kendinden bir değer ifade 
ediyor ki bu da yapılan hizmet projelerinde, sosyal aktivitelerde, 
toplantılarda ve liderlik konusunda kendini gösteriyor. Kulüp 
başkanı Inniss konunun esasını şöyle özetliyor: "Rotaraktörler 
ile olan iyi bir ortaklığı geliştirmenin en geçerli yolu eğlenceli, 
yeni fikirleri denemekten çekinmeyen ve geçmişimize de saygı 
duyarak hareket eden enerjik bir liderler grubu oluşturmaktır." 

Grand Cayman Sunrise Rotary Kulübü 
her zaman üye sayısını arttırmaya çalışmakta. 
Kulübün üyelikten sorumlu üyesi Hazel Brown, 
her zaman yeni üye alabilmekte olduklarını belirtiyor. 
Ancak bu üyeler yeterince kendilerini vermedikleri takdirde, 
kısa bir müddet sonra ayrılıyorlar.

Ancak bir grup yeni üye farklılık gösteriyor. Kulübün spon-
soru olduğu Grand Cayman Rotaract kulübü ile çok güçlü bir 
ilişkisi var ve Rotaryenler, Rotaraktörlerin hizmette çok iyi part-
ner olmalarının yanı sıra, çok da iyi Rotary kulübü üyesi olduk-
larını tespit etmişler. Brown "Yeni bir üye Rotaraktör ise, geçiş 
kusursuz oluyor. Onları zaten eskiden tanıyor ve aramızda ol-
malarından memnuniyet duyuyoruz" diyor.

Rotaryenler ve Rotaractörler birbirlerini çok iyi tanıyorlar 
zira birbirleriyle etkileşimleri çok sık oluyor. Yılda bir kaç kez, 
Rotaraktörler sponsorları olan Rotary kulüp toplantısını yöneti-
yorlar ve bir toplantının prosedürünü baştan sona uyguluyorlar. 
Bu onlara Rotary kulübünün bir parçası olma duygusunu verir-
ken, Rotaryenlerin de genç ve dinamik hissetmelerini sağlıyor.

Rotaraktörler aynı zamanda Rotary kulübünün organize et-
tiği her aktiviteye davet ediliyorlar. Bu aktiviteler sosyal toplan-
tılardan, yerel ve uluslararası hizmet projelerine, kulübün aylık 
olarak düzenlediği  ve yatırım, emeklilik planlaması ve etiket gibi 
çeşitli konularda konuşmacıların sunum yaptığı mentorluk gece-
lerine kadar çeşitli aktiviteleri kapsıyor. 

Katılım iki yönlü de olabiliyor. Grand Cayman Rotary kulü-
bü üyeleri rutin olarak Rotaract toplantılarına katılıyorlar ve Ro-

taract toplum hizmeti projelerine katı-
lıyorlar. Brown, kulübü ile Rotarakt 

kulübü arasındaki ilişkinin orga-
nik, yaşayan ve nefes alan bir iliş-
ki olduğunu belirtiyor. Böylece, 
Rotaraktörlerin Rotary'ye katıl-
maları durumunda, hoşgeldiniz 

halısını şimdiden onlar için ser-
miş oluyorlar. 

YENİ KULÜP 
YÖNTEMLERİ 
Grand Cayman Sunrise R.K.

Central Cayman Island R.K.

Üye Sayısı: 60
Rotaract Kulübü: Grand Cayman

Üye Sayısı: 65
Rotaract Kulübü: Rotaract Blue

Solda: Grand Cayman Rotaract Kulübü üyeleri bizlere Çocuk Felcine 
Son'a ne kadar yakın olduğumuzu işaret ediyorlar.  Altta: Rotaract Blue 
üyesi Marzeta Bodden (sağda) Cedric Gidarisingh'i kulübe kabul ederken

Rotaraktörler adanın 
Rotary kulüplerine 
gençlik aşısı yaptılar

YENİ YÖNTEM:
Grand Cayman adalarındaki iki Rotary Kulübü bera-
berce projelere ve sosyal organizasyonlara katılarak 
aralarındaki bağı güçlendirdiler. Her iki taraf da 
bundan kazançlı çıktı: Rotaraktörler mentorluk fır-
satı yakaladı ve projelerine destek buldular, Rotary 
kulüpleri de farklılıklarını arttırarak gençlerin işleri 
yapış yöntemlerini öğrendiler

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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Birincisi giriş niteliğinde bir üyelik. Yeni üyeler ilk altı ay 
için ayda 99 dolar, ikinci altı ay için de 199 dolar ödüyorlar. Bi-
rinci yılın sonunda standart ücreti ödemeye başlıyorlar.

"Katıldığımda en büyük tereddütlerimden bir para idi" di-
yen Bucca, "başlangıçta 99 dolarlık teklife evet diyebilirdim ama 
üç yıl sonrası için değil" diyor.

İkinci üyelik tipi ise standart ücret ödeyen mevcut üyelerin 
aile fertlerine sunulan indirimli bir tarife. Aile ferdi olarak altı 
ayda bir 199 dolar ödeyerek üye olmak mümkün ve bu üyelik de 
standart ödemeyi yapan kişi üye kaldığı sürece devam ediyor.

Bu konuda da Bucca tecrübesine dayanarak böyle bir karar-
da ısrarcı olmuş: "Eşim ve iki üyenin de eşleri katılmak istiyor-
lardı ama bütçelerine uygun değildi. Ancak yarı fiyat uygulama-
sı onlara uygun geldi ve böylece üç yeni üye kazanmış olduk."

Üçüncü tip ise arkadaşlık üyeliği. Bu üyelik kulübe yardım 
etmek isteyen, projelere katılan ancak toplantılara katılma zo-
runluluğunu yerine getiremeyen üyelere yönelik. Bu üyeler altı 
ayda bir 249 dolar ödeme yapıyorlar. 

Toplantılara katılmayan üyeler bir anlamda suçluluk duy-
makta idiler. Bu opsiyon sunulunca, konu ile ilgili sorunlar da 
hallolmuş.

Sonuçlar yeni sistemin başarılı olduğunu gösteriyor. Üye sa-
yısı 2015'te 18 iken 2017'de 29'a yükselmiş bulunuyor. Yeni üye-
lerin bir çoğu 30'lu yaşlarında ve büyük kısmı da kadın. Bucca, 
2013 yılında 40 yaşın altındaki tek üye olduğunu belirtiyor ve 
şimdi ise kulüpte yedi kişinin 40 yaşın altında olduğunu söylü-
yor. Central Ocean Rotary Kulübü de bölgede Rotary'ye katılan 
kadın adedi sayısı ile rekor kırmış.

En önemlisi, yeni üyelerin kulübü canlandırmış olmaları. 
Bucca gelişmeyi şöyle tanımlıyor: "Kulüp ölüyordu ve büyük so-
runumuz vardı. Bunu ters çevirdik ve şimdi hızla yükseliyoruz."

PROJELERE ODAKLANMAK:
New Jersey'nin Central Ocean Toms River Rotary kulübü, yaşları 30 
ile 89 arasında değişen, kadın-erkek oranı eşit olan bir üyelik yapı-
sına sahip. Kulübün güçlü bir proje listesi var zira tüm üyeler hizmet 
konusuna direkt olarak katılmanın önemli olduğuna inanıyorlar. 
Kulüp üyeleri 2017-18 döneminde kendi aralarında küçük gruplar 
oluşturarak dokuz projeyi ele aldılar ve farklı projelerde aynı anda 
çalışma imkanını yarattılar..

2015 yılının Temmuz ayında Mike Bucca Central Ocean 
Rotary Kulübünün üyelik komitesinin başına geldiğinde kulü-
bün ciddi bir problemi olduğunun farkındaydı. Üye sayısı 18'e 
düşmüş ve gerilemekteydi. Bucca kulüp liderlerini üyelik konu-
suna daha ciddi bakmaya ikna etti.

Kulüp yaptığı üç üyelik zirvesinde insanların neden Ro-
tary'ye katıldıklarını ve neden kaldıklarını tartıştılar. Bunun so-
nucu, kulübün üyelik yapısının dramatik bir şekilde değiştiril-
mesinin mâli taahhütleri azaltarak yapılabileceği kararına var-
dılar.  "Zaman ve maddi olarak imkanları ölçüsünde katkı ya-
pan insanların kulüpte olmalarını arzu ediyoruz" diyen Bucca, 

bu yaklaşımın gerçekten 
sonuç verdiğini söylüyor. 

Central Ocean Ro-
tary kulübünün halen 
standart ve kurumsal 
üyelik opsiyonu bulunu-
yor. Kurumsal üyelikte 
yerel bir işyeri belli sayıda 
kalifiye çalışanını kulübe 
üye yapabiliyor. Her iki 
kategorideki üyeler altı 
ayda bir 399 dolar ödeme 
yapıyorlar. Kulüp ayrıca 
üç alternatif üyelik prog-
ramı da sunuyor. 

YENİ KULÜP 
YÖNTEMLERİ 

Central Ocean R.K. 
Toms River New Jersey

2015'de üye sayısı: 18 
2017'de üye sayısı: 29

Üstte: Kulüp üyeleri İnsanlık İçin 
Habitat projesinde bir evi tamir ediyorlar. 
Altta: Fon yaratma yürüyüşü üyelere 
enerji katıyor.

Yeni üye kategorileri 
yeni üyeleri de 
beraberinde getiriyor

YENİ YÖNTEM:
Kulübün üye sayısı 20'nin altına düştüğünde, kulüp 
liderleri yepyeni bir üyelik yapısı sunmanın mevcut 
üyeleri tutma ve yeni üye kazanma konusuna çare ola-
bileceğine inanarak radikal bir adım attı. Alınan riskin 
karşılığı iki yıl içinde %61'lik üye artışı ile karşılığını 
gördü. 

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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Beyrut Barış Konferansı
UR Başkanı Ian Rise-

ley, “Barış Konferan-
sı” olarak düzenledi-

ği altı toplantıdan “Su, Sanitasyon ve 
Hijyen” ile ilgili olanını 2452. bölge 
ile Lübnan’da yaptı. 16-18 Şubat ta-
rihleri arasında Beyrut’un Phoenicia 
Otelinde yapılan toplantı, Lübnan 
Rotary Kulüplerinin olan “Kamu 
Okullarına Temiz İçme Suyu Projesi 
Temini” mega projesinin de önemini 
vurguladı.

Başkan Riseley, döneminde 6 
tane Barış Konferansı yapmayı plan-
lamıştı. Bunlardan birincisi 10 Şu-
bat’ta Çevresel sürdürülebilirliik ve 
Barış teması ile Vancouver, British 
Columbia, Kanada’da yapıldı.

17 Şubat Lübnan Konferansın-
dan sonra  24 Şubat’ta Hastalık Ön-
leme ve Tedavi ve Barış teması, Co-
ventry, İngiltere, Birleşik Krallık’ta; 
17 Mart’ta Ekonomik ve Toplumsal 
Kalkınma ve Barış başlığı altında 
Sydney, New South Wales, Austral-

ya’da; 28 Nisan, Anne ve Çocuk Sağ-
lığı ve Barış teması ile Taranto, İtal-
ya‘da; 2 Haziran, Temel Eğitim ve 
okuma Yazma ve Barış başlığı altında 
Chicago, Illinois, ABD’de yapılacak.

Beyrut’taki Barış Konferansının 
açılışına Lübnan Cumhurbaşkanı, 

Bakanlar, Milletvekilleri, Guvernör-
ler ve Rotaryenler katıldılar.

Uluslararası Rotary Başkanı Ri-
sely, su projelerinin okul çağındaki 
çocuklar üzerindeki müspet ektisini 
vurgularken “Temiz su ve sanitasyo-
nun bir okula getirilmesi, sadece su ve 

Başkan’ın Beyrut’taki Barış Konferansı Phoenicia Otel’de 
Lübnan Cumhurbaşkanının da katılımıyla yapıldı

Ana temaası “su” olan Beyrut Barış Konferansında UR Başkanı Ian Riseley Rotary’nin 
Lübnan’daki mega su projesinin önemini anlattı.
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sanitasyon konusunda ilerlememizi de-
ğil, ama eğitim ve okuma yazma, hasta-
lık önleme ve çocuk ölümleri konusun-
da da adım attıığımızın göstergesidir” 
dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı da yap-
tığı konuşmasında Rotary’ye Lüb-
nan’da üstlendiği projelerden dola-
yı teşekkür etti ve özellikle de kamu 
okullarında talebelere temiz içme 
suyu temin edilmesinin insani pro-
jeler arasında mükemmelliyetçi bir 
yaklaşım olduğuna değindi. “Lüb-
nan’ın bu konferans için seçilmiş olma-
sı, su projesi sonucu elde edilen müspet 
sonuçların yarattığı sahne ile içselleş-
miştir” diyen Başkan Michel Aoun, 
Suriye’li göçmenlerin de ülkesinde 
ekonomik ve insani seviyelerde ciddi 
sorunları da beraberinde getirdiği-
ne dikkat çekti. Aoun bu konuda bir 
çözüme ihtiyaç duyulduğunun altını 
çizdi ve etkin ve uygun bir çözümün 
elzem bir ihtiyaç konumuna geldiğini 
tekrarladı. 

Konferansın ikinci günü erken 
başladı ve su ile ilgili muhtelif konu-
larda gerçekleşen oturumlarla devam 
etti. 

Uluslararası Rotary Başkanı Ian 
Riseley her yıl yapılan Başkanlık 
Konferanslarının hedeflerini anlattı 
ve bu konferanslarda değinilen tema-
ları irdeledi. İklim değişikliği, küre-
sel ısınma ve ekonomik kalkınmanın 
etkisi, Orta Doğu’da suyun yerdeği-
şimi ve jeopolitik konularının otu-
rumlarda ele alınacağını söyledi. 

İlk panelde “Suyun kıtlığı ve Orta 
Doğu’da Barış” adını taşıyordu. Lüb-
nan’ın Enerji ve Su Bakanlığında gö-
revli Dt. Fadi Comair, Arap dünya-
sının jeopolitiği ve hidro-diplomasi 
arasındaki bağlantıyı ve bunun yarat-
tığı baskıları dile getirdi. Politik ve 
askeri ihtilafların sonucu yerlerinden 
edilen Lübnan’daki 1.5 milyon, Ür-
dün’deki 2 milyon Suriye’li mülteci-
lerin su ihtiyacı ile ilgili yarattıkları 
talep ve bunun sürdürülemez yöneti-

minin büyük sorun olduğuna değin-
di. Comair bazı önerilerde bulundu: 
Arap dünyasında su, enerji ve gıda 
konusunda yetkili bir kurumun oluş-
turulup Arap ülkelerinin ihtiyaçla-
rının belirlenmesi ve buna istinaden 
rehber olacak bir yol haritası oluş-
turularak gelecek nesiller için sosyal 
güvenliği ön plana çıkaracak enteg-
re bir yönetim konsepti ile bu soruna 
yaklaşılması gerektiğini dile getirdi. 

Kıbrıs Araştırma ve Eğitim Vakfı 
CEO’su Dr. Costas N. Papanicholas 
da iklim değişikliği ve küresel ısın-
ma konusuna değinirken, Akdeniz’in 
tüm dünyadan daha fazla ısındığını 
gösteren rakamlara dikkat çekti. Gü-
neş enerjisi çiftliklerinin bu konuda 
yardımcı olabileceğine değinen Papa-
nicholas, iklim değişikliğinin etkisi-
nin bu sayede azaltılabileceğini öne 
sürdü. 

Daha sonraki oturumda Profe-
sör Michael Scoullos “Suyun Kıtlığı, 
Küresel Isınma ve Ekonomik Kalkın-
ma Üzerindeki Etkileri” konusunda 
bir konuşma yaptı. Scoullos, barışın 
sadece savaş olmaması durumu ol-
madığını ama su-enerji-gıda ekosis-
teminin bağlantılarının ve bunun bir 
bağlantı noktası olarak değerlendiril-
mesinin, su ve su kıtlığının ekonomi-

nin diğer sektörleri ve faaliyetleri ile 
ilişkisinin iyi anlaşılmasının sürüdü-
rülebilir kalkınmanın gerekli bir şar-
tı olduğunu anlattı. 

Oturumun sonunda konuşan 
Bahreyn’deki Arabian Gulf Üniver-
sitesi profesörlerinden Dr. Waled 
Khalil Al-Zubari ulusal ve bölgesel 
zeviyede uygulanması gereken çö-
zümlere değindi ve Arap ülkeleri ara-
sında paylaşılan kaynakların politik, 
bilimsel ve teknik işbirliği ile belli bir 
düzene sokulması gerektiğini önerdi.

İkinci panel oturumunda “Suyun 
kalitesinin, insanların yer değiştirmesi-
nin sağlık, gıda güvenliği ve ekonomik 
büyüme konuları üzerindeki etkileri” 
ele alındı. Bölgedeki Suriyeli göç-
menlerin su ile ilgili yarattıkları ek 
talebin karşılanmasındaki zorluklara 
değinen konuşmacılar, bilhassa Lita-
ni nehrinin kirlenmesine dikkat çek-
tiler.  

Rotary Eylem Grubu WASRAG 
eski başkanı Kanadalı Dr Ron Den-
ham okullarda WASH programının 
uygulanmasının önemine değindi. 
Programın temiz su temini, güvenli 
tuvaletler, sabun ve suyla el yıkama-
nın promosyonunun yapılması bakı-
mından büyük önem taşıdığını ifade 
etti. 

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, konuşmasında kamu okullarında talebelere içme 
suyu temin edilmesinin insani projeler arasında mükemmelliyetçi bir yaklaşım olduğunu 

söyledi ve Rotary’ye teşekkür etti
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Eco Soap Bank kurucusu Samir 
Lakhani de Amerika’daki kuruluşun  
otellerden elde edilen dönüştürülebi-
lir sabunları gelişmekte olan ülkele-
rin ihtiyacı için ürettiklerini anlattı. 

WASH panelinde ise Lübnan 
Eğitim Bakanlığı yetkilileri okullara 
temiz su temini projesinin nasıl de-
netlendiğini ve öğretmenlerin talebe-
lere ne tür bir eğitim vererek projenin 
etkili olmasını sağladıklarını anlattı. 

Lübnan UNESCO Ulusal Komi-
tesi Başkanı Profesör Zahida Darwis-
che Jabbour da toplumun sektörleri-
nin ortaklık ve işbirliği içinde olmas-
larının WASH programını nasıl müs-
pet etkilediğini sonuçlarıyla gösterdi. 

Toplantının son oturumunda 
konu “Su Kültürü Yaratmak” idi. İs-

viçre’den Marti PROJECTE’nin 
CEO’su Rotaryen Andre Marti konu 
ile ilgili yaklaşımını şöyle anlattı: “Bir 
çok ülkede insanlar ne kadar suya sahip 
olduklarını bile bilmiyorlar. Yenilene-
meyen kaynaklardan elde ettikleri suyu 
tüketiyorlar ve bir kaç sene sonra deva-
mının gelmediğini görüyorlar. Mevcut 
suların büyük bir kısmı da içilemez du-
rumda. Plastik şişeler kullanılıyor ve bu 
da başka bir atık krizine sebep oluyor. 
Bu nedenle suyun daha iyi yönetilmesi 
lazım.”

Rotary’nin başarılı projelerinden 
olan Lübnan okullarına temiz su te-
mini konusunda konuşan Rotaryen 
Nazih Ghattas projenin metodolojisi 
ve ortaya çıkan sonuçları anlattı: 

800 Su filtrasyon sistemi kurul-

du, 
600 tanesi küresel bağış kullandı,
45 tane daha aynı yöntemle kuru-

lacak, 
2.3 milyon dolar harcandı,
250.000 Lübnanlı talebe
180.000 mülteci temiz suya ka-

vuştu,
107 adet su kalitesinin azalması 

ve sistemde oluşan zararlar nedeniy-
le sürdürülebilirlik revizyonu yapıldı.

Barış Konferansı Bölge GLDG’si 
Farid Gebran’ın oturumu sonlandır-
ması ve eylem planı ve önerilerin uy-
gulanması umudunu ifade etmesi ile 
son buldu.  Konferansa Türkiye’den 
Rotary Vakfı Yöresel Koordinatörü 
Yeşim Yöney ve Büyük Bağışlar Da-
nışmanı Süleyman Girit katıldılar.

Zon 19p, Zon 20A FR 
ve Zon 20B’yi kap-
sayan Konferans 

Bahreyn’in Manama Şehrinde 19-21 
Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşti. 
Konferans’a bu Zonların Üyelik, Va-
kıf, Halkla İlişkiler Koordinatörleri 
ve Büyük Bağışçı Danışmanları, Ko-
ordinatör yardımcıları, Dönem Gu-
vernörleri, Ülkelerarası Komiteler 
ve Yatçılık Hobi Dostluk Hobi Gru-
bu görevlileri katıldılar. Konferansta 
aşağıdaki konular ele alındı: Üyelik, 
Büyüme ve Genişleme, Rotary Vakfı, 
Uluslararası Rotary’nin Dünya Ça-
pındaki Tanıtım Kampanyası olan 

“People of Action”, 
Ülkelerarası Ko-
miteler ile Dost-
luk Gruplarının 
Zonlar arasındaki 
işbirliğini katkıla-
rı idi.  Katılımcı-
lar Kendi Bölgele-
riyle ilgili mevcut 
durumunu ve ya-
pılan faaliyetleri 
konferansta dile 
getirdiler. Konferansa Türkiye’den 
Zon 20B Rotary Koordinatörü Ma-
lik Aviral, Rotary Vakfı Yöresel Ko-
ordinatörü Yeşim Yöney, Halkla İliş-

kiler Koordinatör Asistanı Güneş 
Ertaş ile Büyük Bağışlar Danışmanı 
Süleyman Girit katıldılar. Türkiye’yi 
temsil eden ekip resimde birarada gö-
rülüyor.

Bahreyn’de Zon Konferansı
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Rotaract 50. yılında
Rotary’nin gençlik programı-

nın temelini teşkil eden Ro-
taract bundan 50 yıl önce 

13 Mart 1968’de North Charlotte 
Carolina kulübünün kurulmasıyla 
faaliyete başladı. 

Ancak daha önce, 1935 yılında 
Paul Harris Avustralya’da Rotary 
prensiplerini temel alan bir organi-
zasyona rastlamıştı. 1950’li yıllarda 
değişik isimler altında Rotary kulüp-
leri bir çok gençlik kulüplerine spon-
sorluk yapmakta idiler. Bunların 
faal olanlarından bazıları Avrupa’da 
“Paul Harris Circles”, bazı Amerikan 
Üniversitelerinde de “Rotors” olarak 
adlandırılmaktaydı.

1965 yılına gelindiğinde bu tür 
organizasyonların sayısı, özellikle de 
Uluslararası Rotary’nin 1962 yılında 
başlattığı “Interact” programı sonra-
sı hızla artmaya başlamıştı. Bir çok 
Interaktör, yaş sınırlarını geçtikten 
sonra “Senior Interact” adı altında ku-
lüpler kurmaya başlamışlardı.

Uluslararası Rotary’nin yeni 
programının adı “Rotary” ve “Action” 
kelimelerinden oluşan “Rotaract” ola-
rak belirlendi. Programın amacı ise 
“topluma hizmet yoluyla liderlik geliş-
tirmek ve sorumlu yurttaşlık oluştur-
mak” şeklinde ifade edilmişti.

North Carlotte Rotaract kulübü-
nün kurulmasından sonra da Rotary 
bazlı gençlik kulüplerinin bir çoğu 

adlarını değiştirerek Rotaract kulü-
bü oldular.

1990’lı yıllara gelindiğinde Rota-
raktörler Avrupa, Avustralya ve Gü-
ney Amerika’da Çoklu Bölge Orga-
nizasyonları oluşturarak Rotaract’ı 
uluslararası seviyeye taşıdılar. 

Bugün ise 184 ülkede 10.859 ku-
lüpte 249.757 Rotaraktör faaliyet 
gösteriyor.
Rotaract Nedir?

Rotaract Rotary’nin sponsorlu-
ğunu yaptığı ve 18-30 yaş arasındaki 
genç erkek ve kadınların üye olduğu 
bir hizmet kulübüdür. Rotary üyeliği 
için henüz hazır olmayan gençlerin, 
Rotary ailesine katılma ve topluma 
ve dünyaya Rotary idealleri doğrul-
tusunda hizmet imkanı yaratan bir  
ailedir Rotaract. Rotaract, üyelerinin 
liderlik yeteneklerinin gelişmesine, 
kariyerlerinin oluşmasına, toplum ve 
uluslararası hizmet yolunda iyi dost-
luklar ulaşmasına ve bunu eğlenerek 
yapmalarına olanak sunmaktadır.

Bir çok Rotaract kulübü ayda iki 
kez toplanmakta, bunlardan birisi-
ni iş toplantısı, diğerini ise bir sosyal 
aktivite olarak organize etmektedir-
ler. Kulüpler ayrıca hizmet projeleri 

ve düzenledikleri aktivitelerin gerek-
tirdiği toplantıları da yaparlar. 

Rotaract kulüpleri yerel ve ulusla-
rarası seviyede ister Rotary kulüple-
riyle beraber, isterlerse de kendi baş-
larına hizmet projesi yapabilirler.

Toplum ve Okul Tabanlı kulüpler
İki tür Rotaract kulübü bulun-

maktadır. Toplum tabanlı ve üniver-
site tabanlı. Üniversite tabanlı kulüp-
lerin yapılarında potansiyel üyelerin 
bulunduğu bir ortam yer almaktadır. 
Bu kulüpler genel olarak akademik 
yılın içinde toplanmakta, yaz tatili 
akademik programların süreleri ile 
ilgili olarak da üyelerini muhafaza 
etmekte zorluk çekmekte ve hizmet 
faaliyetlerinde de kısıtlamalarla kar-
şılaşabilmektedirler. 

Toplum tabanlı Rotaract kulüp-
leri ise yıl boyunca aktif olup, o yaş 
grubundaki gençlerin yer değiştirme 
olanaklarının yüksek olması nede-
niyle üyelerini birarada tutmada zor-
lanabilmektedirler. 

UR Gelecek Dönem Başkanı Bar-
ry Rassin “Rotaract, Rotary’nin gizli si-
lahıdır” diyerek Rotary’nin bu konuya 
verdiği önemi göstermektedir. Diğer 
bir deyimle “Rotary’nin geleceği Rota-
ract’tır” derken, Başkan Ian Riseley de 
Rotaraktörlerin Rotary’nin geleceğini 
kurmada oynayacakları önemli rolü 
de vurgulamış olmakta.

M A R T  -  N İ S A N  2 0 1 8  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 27



2420. Bölge BES
3-4 Mart 2018

Büyük Abant Hotel
Nadya Solagan

nsolagan@gmail.com
0533 352 7424

Çekmeköy Rotary Kulübü

Asamble
7 Nisan 2018

Swiss Hotel İstanbul
Arzu Alpagut

arzu.alpagut@gmail.com
0533 620 1515

Fındıklı Rotary Kulübü

2420. Bölge Konferansı

10 - 13 Mayıs 2018

KAYA PALAZZO

İletişim
Volkan Akyıldız

vakyildiz@saygrup.com
0532 292 92 22

Caddebostan Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı

3 - 6 Mayıs 2018
Aquasis de Luxe 

Resort & Spa Otel - DİDİM

İletişim
Kaner Kavcıoğlu

kanerkavcioglu@gmail.com
0552 213 35 33

rotary2440bolgekonferans.wordpress.com
Efes Rotary Kulübü

2440. Bölge 
BES ve Asamblesi

29 Mart - 1 Nisan 2018
Grand Hotel Ontur

Çeşme
İletişim

Cem Karagözlü
rotary2440asamble2018@gmail.com

0532 332 44 08
asamble2018.com

Mavişehir
Rotary Kulübü

2430. Bölge 
BES ve Asamblesi

11 - 15  Nisan 2018
Xanadu Resort Hotel

Belek - Antalya
İletişim

Mete Akcan
meteakcan@akcanlar.com.tr

0532 795 4854 
asamble2430.com

Gaziantep Zeugma 
Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

10 - 13 Mayıs 2018

Rixos Premium
Belek - Antalya

İletişim
Kerem Muradi

keremmuradi@gmail.com
0532 245 9955

Mersin Rotary Kulübü
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Rotary evrensel boyutlu bir kuruluştur; 

ama ulusaldır da. Çünkü her devletin 

yasalarına göre o ülkede kurulur ve çalı-

şır. Çalışmalarını yasalara aykırı yapamaz.

Bence en güzel yanı evrensel nitelikte olmasıdır.

Rotary bir okuldur. İnsanları eğiten, sosyalleştiren 

daha önemlisi paylaşmayı öğreten bir okuldur.  

Asambleye ilk kez katılmıştım. Yıl 2001; Geçmiş 

Dönem Guvernörlerinden bir konuşmacı, “Usul değil 

üslup önemlidir” demişti. Ben bu sözü, her zaman 

önemsemişimdir. Bir toplumda nezaket kuralları rafa kal-

dırılmışsa, görgü kuralları hiçe sayılmışsa o toplumdan 

korkacaksın. Çünkü ortaya bireycilik çıkar ki bu tehlikeli 

bir yaklaşımdır.

Gün geçmiyor ki aile şiddeti duyulmasın, gün geç-

miyor ki aile ölümleri ile karşı karşıya kalmayalım. Güçlü 

olan güçsüzü boğazlıyor. Bu sosyolojik olaya toplumbi-

limciler mutlaka yanıt aramaktadırlar. Ama ne yazık ki atı 

alan Üsküdar’ı geçiyor bile. Düşünebiliyor musunuz, bir 

genç baba, ayrılmak isteyen karısından intikam almak 

için kadının en sevdiği iki çocuğunu öldürüyor. Bu 

çocuklar onun da çocukları ama ruh yok, duygu yok 

insanda. Bu nedenle  Rotary, kendi birikimi ile toplumu 

sakinleştirmek ve saygı bilincini yaymak için daha çok 

topluma açılmalıdır diye düşünüyorum.

Maalesef toplum silahlanıyor. Ruhsatlı, ruhsat-

sız silahla on beş yaşında gençler, sokakta dolaşıyor. 

Yasadan korkmuyor, ailesinden çekinmiyor en önem-

lisi toplumdan utanmıyor. Utanmasından vazgeçtik 

insana insanlığa o silahla insanlara meydan okuyor. 

Rotaraktörlere büyük görevler düşüyor. Yaşdaşlarını 

silahtan arındırıp kitaba yöneltmek gibi ağır sorumlu-

lukları var bizim gençlerimizin. 

Toplumda farklı düşünmek bir ulusun zenginliğidir. 

Bu zenginlik ulusun demokrat olmasını sağlar. Cehaletin 

önünü ancak olgunluk keser. Ama görüyoruz ki top-

lumda benim dediğim doğrudur, ben bilirim yaklaşımı  

ön plana çıkmış ama bu yaklaşım o insanlara puan 

kazandırmıyor. Ne yazıkki olan topluma oluyor. Yukarıda 

belirttiğim gibi toplumu da geriyor.

Benim anlayışıma göre ve şu zamana kadar okudu-

ğum ve Rotary’den edindiğim yaklaşımlara göre liderlik 

hiç de kolay değildir. Bir kişi bakan olabilir, bir kurumun 

müdürü olabilir; ama bununla liderliği lütfen birbirine 

karıştırmayalım. “Rotary Liderlerini Yetiştiriyor” yak-

laşımı ile her yıl onlarca gence liderlik semineri boşuna 

verilmiyor herhalde. Liderin en büyük özelliği birleştirici 

olmasıdır. Yalnız kendi yandaşlarını değil, kendisi gibi 

düşünmeyenleri de kucaklamasıdır. Bir grubu alkışlar 

diğer bir grubu ötekileştirirsen sen o zaman ancak ve 

ancak hak etmediğin koltukta oturan kişi olursun.

Zaman zaman dile getirdim;  ama yine örnekleye-

ceğim:

Bir bayramda Anıtkabir’e gidiliyor. Önde 41 yaşın-

da Başbakan Süleyman Demirel, arkasında diğer siyasi 

parti  liderleri ve millettekileri Aslanlı Yolda ilerliyorlar. 

Başbakan Süleyman Demirel yavaşlıyor. Çünkü  arka-

sında İsmet Paşa vardır. İsmet Paşa olayı fark edince 

yakalaşıyor ve:

“Başbakanım yürü. Sen bu ülkenin Başbakanısın.” 

diyor. Bu örneklemeden yola çıkarak biz Rotaryenlerin 

hedefi, insanların birbirlerine saygılı olmalarını sağla-

maktır. Bizler, sorumlu her kişinin toplumu yumuşat-

mak için üsluplarına dikkat etmelerini beklemekteyiz. 

Bekliyoruz çünkü bu kişilerin, toplumun gerisinde değil 

topluma lokomotif görevi  görmelerini diliyoruz.

 

Rotary sevgilerimle.        

❑❑❑

ROTARY ve TOPLUM

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır
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KULÜPLER’DEN HABERLER

Karşıyaka Rotary Kulübü tarafından gele-
neksel olarak organize edilen Torunlar 

Atletizm Yarışması  33. kez start aldı. İzmir Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Be-
lediyesi ve sponsor Ali Pehlivanoğlu’nun destek-
leriyle düzenlenen organizasyona ilk etapta 2 bin 
küçük sporcu kayıt  yaptırdı. Yarışmada heyacan 
fırtınası esti. Küçükler pistlerin tozunu atarken 
anne babaları tribünlerden onları alkış yağmuru-
na tuttu.

Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğindeki kor-
tej yürüyüşünün ardından 7-13 yaş arası öğren-
ciler, yeni rekorlar için piste çıktı. Ertesi gün 11-13 yaş arasındaki öğrenci-
ler kayıt yaptırıp yarıştılar. 130 okuldan toplam katılımcı sayısı böylece bu yıl 
2.317’ye ulaştı. Yarışmanın finalleri 10 Nisan’da yapılacak. 

Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Gaye Berköz, daha önce sporla tanış-
mayan çocuklar için yarışmanın büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Gördük 
ki İzmir’in çocukları bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. İlk gün 2 bin sporcu kayıt 
yaptırdı. İkinci gün bu sayı yine binin üzerinde oldu. Böylece yarışma tarihinin 
de rekorunu kırdık” dedi.

Rahmetli Gazeteci Şevket Özçelik’in 1980 Moskova Olimpiyatları’ndan 
esinlenerek projelendirdiği Torunlar Atletizm Yarışması’nın 1985 yılından 
beri aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden ve Türkiye ile dünyanın sayılı 
uzun soluklu spor organizasyonu olduğunu söyleyen Berköz, “Biz çocuklarımı-
zın sporla iç içe olmasını, kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını istiyoruz. Bu yüz-
den yarışmayı çok önemsiyoruz. Aynı şekilde bunu İzmir de önemsiyor. Herkes 
katkı veriyor. Hedefler aynı olunca yarışmanın ömrü de uzun oluyor. Atletizm 
Federasyon İl Temsilcimiz Hikmet Öncel gecesini gündüzüne katıyor. Tüm aşa-

malarıyla bizzat ilgileniyor. ” diye konuştu.
Seçme yarışmalarında atletler büyük ter döktü. Zaman zaman rekabetin 

en üst noktaya ulaştığı yarışmalarda miniklerin azmi dikkat çekti. 7-13 yaş gu-
rubundaki sporcular 40, 50, 60, 75 ve100 metre yarışları, uzun atlama, yük-
sek atlama, fırlatma topu, cirit atma kategorilerinde kıyasıya mücadele ettiler. 
Yarışmanın ikinci gününe ise bayrak yarışları damga vurdu. Sadece bu bran-
şta 300’den fazla sporcu yarıştı. Ayrıca 800 ve 1000 metre koşuları, fırlatma 
topu, yüksek atlama, gülle atma, uzun atlama kategorilerinde de bine yakın 
sporcu ter döktü.

33. Torunlar Atletizm Yarışlarının 10 Nisan’daki finallerinde 360 sporcu 
madalya alacak. 10 Nisan’daki finallerde kategorilerinde ipi göğüsleyen 4 kız 
ve 4 erkek atlet, ESBAŞ Uzay Kampı’nda bir gün geçirecek. Ayrıca başarılı iki 
öğrenci de Karşıyaka Rotary Kulübü tarafından öğrenci bursu ile bir yıl boyun-
ca desteklenecek. En başarılı üç takımın öğretmenleri de yine çeşitli ödüllerin 
sahibi olacak.

❑❑❑

33. Torunlar Atletizm yarışmasının ilk etabı yapıldı

Yarışmaların açılış yürüyüşü (sağda) Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Gaye Berköz 
yarışmada ilk üçe giren torunların madalya töreninde
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Bursa Rotary Kulüpleri ağaç dikimi gerçekleştirdi

Uluslararası Rotary Başkanı Ian Riseley’ın dünya üzerindeki 1 milyon 
200 bin Rotaryen üye için en az bir ağaç dikiniz hedefi doğrultu-

sunda Bursa Rotary Kulüpleri Bölge Sekreteri Ersin Karaaslan önderliğinde 
birleşerek ortak bir proje meydana getirdi. Uluslararası Rotary 2440. Böl-
ge Başkanı Lütfi Demir, eşi Nurten Demir, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey’in de katıldığı 13 bin m2 alanda Görükle Göçmen Konutlari içinde çok 
büyük bir park arazisini bu proje için tahsis ettiği her biri 16-18 cm kuturun-
da 500 tane 4 metrelik park ağacı (beyaz çiçekli akasya,ihlamur ve erguvan) 
bütün Bursa Rotary Kulüplerinin ve Demirtaş Interact Kulübü’nün katkısıyla 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliği ile fidan dikim töreni gerçekleşti. Dikim 
törenine Projelerden Sorumlu Bölge Sekreteri Ersin Karaaslan, 1. Grup Gu-
vernör Yardımcısı Umut Önel, 2. Grup Guvernör Yardımcısı Haluk Turşucular, 
3. Grup Guvernör Yardımcısı ve Projenin mimarlarından Hande Aktar Tüfek-
çioğlu, Guvernör Yardımcısı Sadi Diker, Temadan Sorumlu Guvernör Yardım-
cısı Mehmet Terzioğlu, Bölge Interact Temsilcisi, Alara Tüfekçioğlu Bölge Hobi 
Grupları Komite Başkanı Orhan Korgavuş, Bölge Gençlik Değişim Komite Baş-
kanı Melih Aker,  Bölgeye bağlı Bursa Kulüp Başkanlarının ve 90 kişilik Rotar-
yen topluluğu katıldı. BURSA KORUSU ’nun oluşumunda emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyoruz.

Bandırma RK 13. 
Kaynakçılık Semineri 
Tamamlandı

Bandırma Rotary Kulü-
bünün bu yıl 13.sünü 

düzenlediği Kaynakçılık Semi-
neri 20-21 Mart günlerinde 
yapılarak tamamlandı. İMKB 
Endüstri Meslek Lisesi konfe-
rans salonunda düzenlenen se-
minerin ilk günü teorik, 2.günü 
ise uygulamalı eğitimler verildi. 
Açılış konuşmasını Bandırma 

RK dönem başkanı Volkan Oğuz yaparken, Gedik Kaynak firması, 6 bölüm mü-
dürünün katılımıyla eğitim programını başlattı. Bölge fabrikalarından yoğun 
katılım sağlanan seminere bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak kaynak mü-
hendisliği konusunda mühendislik eğitimi almış çalışanlara da ayrıntılı bilgi 
verildi.

Çakabey RK Haftalık Toplantısını Down Sendromu 
Farkındalık Gününe Ayırdı

Çakabey Rotary Kulübü Down Sendromu farkındalık gününde Ulusal 
Down Sendromu Derneği Kurucu Üyesi ve Başkan yardımcısı Hatice 

Erkan Ayan ve  tüm insanlara örnek olacak özelliklere sahip oğlu; engellilerin 
zor yaşamını anlatan sinema filmi Adım Adım oyuncusu, katalog mankeni, ma-
dalyalı yüzücü, kişisel sergileri olan fotoğraf sanatçısı dansçı Can Ayan’ı konuk 
etti. Fark yaratan Can’ın başarı öyküsünü, toplumun önyargılarıyla mücadele-
lerini, Ulusal DS dernek faaliyetlerini Kulüp ve Güzelyalı Rotaract kulübü üye-
leriyle paylaşan emekle, inançla, azimle, sabırla en önemlisi eğitimle nelerin 
başarılabileceği farkındalığını yaşatan, fark yaratan güçlü anneyi gönülden 
kutluyoruz.

Urla RK Balıklıova’da okula kitap bağışında bulundu

Urla Rotary Kulübü 21 Mart 2018 Çarşamba günü Balıklıova ilk ve orta 
okuluna giderek önemli miktarda kitap bağışında bulundu. Çocuklar 
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KULÜPLER’DEN HABERLER
bu kitapları okuyup öğretmenlerine anlatacaklar. En hızlı kitap okuyup, oku-
duğu kitabı öğretmenlerine en iyi özetleyen ilk üç öğrenciye ödül verilecek. Ay-
rıca çevre bilincini artırmak için okula on adet atık pil toplama kutusu teslim 
edildi. Kutularda toplanan atık piller, Mayıs ayında geri alınıp İzmir Büyükşehir 
Belediyesine teslim edilecek.

Heykel ve Osmangazi RK’leri ÇEK’e Destek Oldular

Heykel ve Osmangazi Rotary ve Kulüplerinin katkılarıyla Bursa Dostlar 
Gezeği ve Nilüfer TSM Korosu, 28 Şubat 2018 tarihinde Bursa Aka-

demik Odalar Birliği konser salonunda Çağdaş Eğitim Kurumu (ÇEK) Kır Çi-
çekleri okusun diye temasıyla konser vermidi. Osmangazi Rotary Kulübü 50 
adet bilet desteği ile ayrıca katkıda bulundu. GDB Mustafa Güleç Bursa Dostlar 
Gezeği’nde aktif görev aldı.

Güzelbahçe RK, Rotaract Kulübü ile beraber Yaşlılar 
Yurdunu Ziyaret Etti

Güzelbahçe Rotary kulübü ve Güzelbahçe Rotaract kulübü ile birlikte 
Güzelbahçe Yelki’de bulunan Anılar Yaşlı Bakım Evi’ne bir ziyaret ger-

çekleştirerek Alzheimer farkındalığı kapsamında küçük ama keyifli aktiviteler 
gerçekleştirdiler.

Çanakkale RK Çanakkale Belediyespor Voleybol Takımına 
Toplum Hizmet Ödülü Verdi

7 şubat 2018 tarihinde Truva otelde Kulüp Başkanı İsmet Güneşhan, 
yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ada, Doğan Türkmen, Voleybol takımı 

oyuncuları, Dragan Nesic ve Çanakkale Rotary Kulübü üyelerinin katıldığı  or-

ganizasyonda; Çanakkale Rotary Kulübü, Toplum Hizmet Ödülünü Çanakkale 
Belediyespor Voleybol takımına takdim etti. 

Çanakkale Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı’nı Toplum Hizmet 
Ödülü’ne öneren Rotaryen Erdal Gezen Çanakkale Belediyespor Ku-

lübününün bir çok branşta spora verdiği katkılardan, takımımızın ise Türk vo-
leyboluna ve Çanakkale’ye verdiği katkılardan bahsederek son derece anlamlı 
bir konuşmayla  “Yaptığınız bir toplum hizmetidir, Çanakkale’ye ve topluma hiz-
mettir” diyerek ödülü verme nedenini anlatan bir konuşma yaptı. Çanakkale 
Rotary Kulübü Başkanı Eren Günal “Rotary olarak bizler topluma hizmet eden 
kişi ve kurumları verdiğimiz ödüllerle teşvik edip topluma daha da katkı ver-
meleri için çaba gösteriyoruz. Bugün burada toplanarak kuruluşumuzun en 
saygın çalışmalarından birini yerine getirebilmenin onurunu yaşıyoruz. Ça-
nakkalemizin gururu, Ülkemizde ve Çanakkale’de Voleybol sporuna yapmış ol-
duğu üstün katkılardan ve topluma yarar sağlayan üstün hizmetleri nedeniy-
le 1.ligde mücadele eden  Çanakkale Belediyespor Kulübü Voleybol takımına 
TOPLUM HİZMET ÖDÜLÜ’nü takdim ediyoruz. Çanakkale Rotary Kulübü olarak 
Çanakkale Belediyespor Kulübü’ne ve Voleybol Takımına teşekkür eder üstün 
başarılarının devamını dileriz.” dedi. Organizasyonda konuşan Çanakkale Be-
lediyespor Kulübü Başkanı İsmet Güneşhan “Kulübümüz 12 branşta faaliyet 
göstermektedir. Her yıl Rotary Kulüp tarafından düzenlenen yüzme yarışması-
na sporcu gönderiyoruz ve sporcularımız derecelerle dönüyorlar. Atletizmden 
jimnastiğe 12 branşta toplam 2.200 lisanslı sporcumuz var. Takımımızın ana 
branşı voleybol ve bu branşta beş yıldır takımımız çok başarılı. Bu sene iyi git-
mese de önemli olan sonuçtur. Ligde kalacağımıza yürekten inanıyorum.  Daha 
uzun yıllar mücadele edeceğimize inanıyorum. Rotary Kulübüne bu nazik dav-
ranışları için çok teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Karşıyaka  Rotary’den Fon Yaratma amaçlı tiyatro

Karşıyaka Rotary Egelleri aşmak amacıyla “ özel gereksinimli çoçuklar 
için“ TERAPİ BAHÇESİ projesine fon yaratmak amaçlı Tiyatro gösterisi 

organize etti. Karşıyaka Rotary Kulübü’nün hayata geçireceği özel gereksinimli 
çocuklara yönelik terapi parkına destek için sahnelenen Ateş ve Barut isimli 
tiyatro oyunu sanatseverleri buluşturdu.

Karşıyaka Rotary Kulübü’nün, Erke Özel Sporcular Spor Kulübü Derne-
ği’ ile birlikte Bornova’da hayata geçireceği 240 bin dolara mal olacak Terapi 
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Görevi İl Atletizm Federasyonu Temsilciliği. Onun da hedefi Atletizm spo-
runu gençlere küçük yaştan sevdirmek. Karşıyaka Rotary Kulübü de bu fe-
dakârane çabalarından ötürü Hikmet Öncel’i “Meslek Hizmet Ödülü”ne lâyık 
gördü. Ödülü kendisine kulübün 14 Mart’ta yapılan toplantısında takdim edildi.

    

Ordu RK Dr. Dikran Toraman’a Meslek Hizmet Ödülü verdi

Rotary, İş ve Meslek yaşamında en iyiyi, en güzeli ve en doğruyu özen-
dirmek için etik değerlerini bozmaksızın, fedakârlıkla hizmet ederek 

mesleki başarıyı yakalamış; ya da mesleğinde özel bir başarı elde etmiş kişile-
rin topluma ve yaşadıkları çevreye olan katkılarını da değerlendirerek ödül-
lendirmektedir.

Ordu Rotary Kulübü her yıl geleneksel olarak vermiş olduğu Meslek Hiz-
met Ödülünü bu yıl, Ordu İlinde uzun zamandır sağlık hizmeti vermesinden do-
layı Dr. Dikran Toraman’a verdi.

Dr.Dikran Toraman’ın “Meslek Hizmet Ödülü” 17 Mart 2018 Cumartesi 
günü Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Karakaş ve yönetim kurulu üyeleri 
iş yerinde ziyaret ederek takdim ettiler. 

Başkan Hakan Karakaş yaptığı konuşmada “Bugün burada kuruluşumu-
zun en saygın çalışmalarından birini yerine getirebilmenin onurunu yaşıyoruz. 
Siz Dr.Dikran Toraman meslek hayatınız boyunca yaptığınız örnek çalışma-
lar 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 doğrultusun-
da çalışmaları için önder oluyorsunuz.”

“Ordu Rotary Kulübü olarak, iş ve meslek insanlarına yarattığınız bu onuru, 
gösterdiğiniz bu ışığı ve hizmet idealimizi yücelten bu katkınızı şükran ile anıyor 

Park Projesi için sanatseverler güçbirliği yaptı. Bornova Belediyesi’nin tahsis 
ettiği 4 bin 500 metrekarelik alanda, özel gereksinimli çocuklar için yapılacak 
Terapi Park’a destek olmak üzere Bilge Atölyesi Oyuncuları tarafından Cihan-
gir Turantaş’ın yönetmenliğini yaptığı “Ateş ve Barut” isimli oyun sahnelendi.

Ziya Gökalp Kültür Merkezi’ndeki oyun öncesi konuşan Karşıyaka Rotary 
Kulübü Başkanı Gaye Berköz, Terapi Park’da rehabilitasyon, fizik tedavi im-
kanları sunulacağını belirterek tiyatro oyunundan sağlanan gelirin tamamı-
nın projede kullanılmak üzere bağışlandığını söyledi. 

Berköz, “Oyunumuzu izlemeye gelen her sanatsever aynı zamanda dünya-
nın en güzel iyiliğine de imza atmış oldu. Çocuklarımızın geleceğe daha umutla 
bakmaları için yapacağımız Terapi Park için Uluslararası Rotary Vakfından da 
destek alma çabasındayız. Sanatın gücüyle bu park çocuklarımız için bir ışık 
olacak” diye konuştu. Oyunun sonunda Berköz, destekleri nedeniyle Bilge Da-
nışmanlık ve Atölyesi Oyuncuları adına Bilge Danışmanlık Kurucusu Cihangir 
Turantaş’a plaketle teşekkür etti.

Mesleki Hizmet Ödülü

Karşıyaka Rotary Kulübü 34 yıldır düzenlediği Torunlar Atletizm Yarış-
masının organizasyonunda Beden Terbiyesinin büyük katkıları oldu-

ğu yadsınamaz. Ancak Atletizm denince bir kişinin adı kulüp için hep ön planda 
oldu. Hikmet Öncel. Hikmet Bey tüm organizasyonlarda stadların ayarlanma-
sı, okullar ile temasa geçilip binlerce küçük öğrenciye atletizme sevdirilmesi 
için gecesini gündüzüne katan çok kıymetli bir yurttaşımız. 
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ve bugün takdim edeceğimiz Meslek Hizmet Ödülü ile bu onuru gelecek kuşak-
lara aktarmak istiyoruz” dedi ve plaketini takdim eti.

Daha sonra söz alan Dr. Dikran Toraman bu ödüle laik görülmesinden do-
layı mutlu olduğunu ifade ederek, Ordu Rotary Kulübüne teşekkürlerini sundu.

Ordu RK Gölköy’lü öğrencilere kitap desteği sağladı

Ordu Rotary Kulübü 2017-2018 döneminde öğrencilere okuma alış-
kanlığı kazandırmak için kendi üyeleri arasında başlattığı  “Öğrenci-

lere Bir Kitap da Sen Getir” kampanyasında topladığı Roman ve hikâyelerden 
oluşan 500 kitabı ve Çankaya Rotary Kulübünün gönderdiği İngilizce eğitim 
destek kitaplarını,  15 Şubat 2018 tarihinde Kulüp Başkanı, Hakan Karakaş, 
Kulüp sekreteri Ümit Metin ve Rtn. Meltem Erbaş, Gölköy Kaymakamı Tuncay 
Kaldırım’ı makamında ziyaret ederek ihtiyacı olan köy okullarına verilmek üze-
re kendilerine teslim etti.

Ordu Rotary Kulübü Başkanı Hakan Karakaş “Çocuklarımızı tam dona-
nımlı olarak hayata hazırlamanın herkesin öncelikleri arasında yer alması ge-
rektiğini, dünyanın her geçen gün gelişerek değiştiğini, ülkemizin de  bu geliş-
melere ayak uydurabilmesinin çocuklarımızın modern çağın araç ve gereçle-
rine sahip sağlıklı ortamlarda eğitim öğretim almasıyla mümkün olacağını be-
lirterek,  Ordu Rotary Kulübü olarak dönem başında başlattığımız ‘Öğrencilere 
Bir Kitap da Sen Getir’ kampanyasında toplanan kitaplarla bir nebze olsun öğ-
rencilerimizin eğitimlerine katkı vermek istedik.”  dedi.

Gölköy kaymakamı Tuncay Kaldırım bu güzel ve anlamlı projenin kendile-
rini mutlu ettiğini belirterek Ordu Rotary Kulübü Başkan ve yöneticilerini te-
şekkür etti.

Nemrut RK’nden  Köy Okullarına ve Öğrencilere Destek

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Yazıbeydilli Köyü Şehit Hasan Gülten 
İlköğretim Okulu öğrencilerine Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 

“Yaşamak İçin Spor Yap” projesi kapsamında masa tenisi, spor malzemesi, 

kırtasiye ve kitap yardımında bulunuldu.
UR. 2430. Bölge Federasyonuna bağlı Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 

tarafından organize edilen ve UR. 2420. Bölge Federasyonuna bağlı İstanbul 
Caddebostan Rotary Kulübünün de  destekleriyle 37 öğrencisi bulunan Bes-
ni ilçesine bağlı Yazıbeydilli Köyü Şehit Hasan Gülten İlköğretim Okulu öğren-
cilerine spor ve kırtasiye malzemeleri alınarak Yetkili Okul Müdürüne teslim 
edildi.

“Rotary Eğitim Dostları projesi” kapsamında Rotary ve Milli Eğitim Bakan-
lığı arasında imzalanan ortak protokol ile toplanan yardım ve bağışları ihtiyaç 
sahibi okul ve öğrencilere ulaştırdıklarını belirten Adıyaman Nemrut Rotary 
Kulübü Başkanı Mahmut Esmer, amaçlarını şöyle anlattı:

“Ülkemizin ve gençlerimizin gelişiminde eğitimin öneminin farkına varı-
larak, Türkiye genelinde tüm çocuklarımıza eşit eğitim ve kendini geliştirme 
imkânları sunmak, çocuklarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için öğret-
menlerimize destek olmayı hedefliyoruz. Ayrıca kulübümüzün ‘Yaşamak İçin 
Spor Yap’ Projesi kapsamında okulumuza masa tenisi ve spor malzemeleri de 
verdik. Bu bağlamda her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizde farklı okulların ve bu 
okullarda eğitim gören öğrencilerimize destek olmak amacıyla çalışmalarımı-
za devam ediyoruz. Bu projede bizlere destek olan kardeş kulübümüz İstanbul 
Caddebostan Rotary Kulübü ve üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum.”

Eğitim için tüm Rotaryenlerin her zaman güçlerini birleştirdiğini belir-
ten UR 2430. Bölge Guvernör Yardımcısı Ferit Binzet; “İznik Köyü İlköğretim 
Okulundan sonra Besni ilçesine bağlı Yazıbeydilli Köyü Şehit Hasan Gülten İl-
köğretim Okuluna da masa tenisi ve kırtasiye yardımında bulunduk. Bizler öğ-
rencilerimizin köylerde spor yapabilmeleri için ve eksikliklerin giderilmesi için 
İstanbul’daki Kardeş Kulübümüzün de desteği ile sürekli yeni projeler üretme-
ye çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince ve karınca kararınca eğitim projelerimizi 
sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mahmut Esmer, UR 2430. Böl-
ge Guvernör Yardımcısı Ferit Binzet ve kulüp üyeleri daha sonra öğrencilerle 
masa tenisi oynayıp birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Engellilere Müzikli Reahabilitasyon

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Musiki cemiyeti ile birlikte ortaklaşa 
düzenlediği proje kapsamında engellilerin müzikle rahabilitasyonu-

na destek veriyor.
Yaşam Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engellilerle keyifli bir 

program gerçekleştiren Adıyaman Musiki Cemiyeti Halk Müziği ve Sanat Mü-
ziği ekibi, proje kapsamında düzenledikleri mini bir konser ile çocukların bir-
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birleriyle kaynaşmasına ve müzik eşliğinde gönüllerince eğlenebilmelerine 
imkan sağladı.

Engelli bireylerin yaşamlarına dokunabilmek için farklı projeler hazırla-
dıklarını berlirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mahmut Esmer, 
Adıyaman Musiki Cemiyeti ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri bu proje kapsa-
mında rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören çocukların sosyalleşme-
lerine ve birbirleriyle kaynaşarak keyifli bir gün geçirmelerini sağladıklarını 
söyledi.

Müziğin gerek engelli, gerekse normal insanların hayatlarında her zaman 
var olduğuna dikkat çeken Musiki Cemiyeti Başkanı İrfan Turan ise “Adıyaman 
Nemrut Rotary Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz bu proje çok önemli. Engelli ol-
malarına rağmen çocukların müziğe verdikleri tepki ve göstermiş oldukları ilgi 
onların bir anlamda rahatlamaları ve birbirleriyle kaynaşmalarına katkı sağlı-
yor. Böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Engellilerin de bizler gibi 
eğlenmeye, arkadaşlıklar kurmaya ve sosyalleşmeye ihtiyaçları olduğunu ve 
onların her zaman desteklenmesi gerektiğini unutmamak lazım” dedi.

Engellilerin yaşamımızın bir parçası olduğunu asla unutmamamız gereki-
yor diyen Yaşam Rehabilitasyon Merkezi Sahibi Tekin Binzet, “Çocuklarımızın 
eğitimlerinde hiç ayrım yapmıyoruz. Engelli olmak asla eğitime engel değildir. 
Bu eğitim sırasında onların birbirleriyle daha iyi iletişim kurmaları anlamında 
bu tür etkinlikleri her zaman önemsiyoruz. Ben kurumum adına böyle bir pro-
je ile engelli çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya çalışan Adıyaman Nemrut 
Rotary Kulübüne ve Musiki Cemiyetine teşekkür ediyorum” dedi.

Dahi Çocuk Anaokulunun Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte 
engelli çocukların ve ailelerinin müziğin ritmi ile dans ederek eğlendikleri an-
lar yüzlerinde tebessüme ve mutluluğa dönüştü.

Ankara Kavaklıdere RK - Mülteci Bebeklere Yardım Projesi

Ankara Kavaklıdere RK, Kızılay Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği ve Foster RK (Avustralya) ile ortaklaşa gerçek-

leştirdiği projeyle 4 Ocak 2018 tarihinde mülteci bebeklere ve çocuklara kıya-
fet yardımı yaptı. Hırka, yelek, patik, bere, atkı, süveter gibi olan bu kıyafetlerin 
bir kısmı, Foster RK’den gönüllüler tarafından örülüp kulübe ulaştırıldı. Bir kıs-
mı da gerek üyeler tarafından örülerek, gerekse ihtiyacı olan ev hanımlarına 
ekonomik kalkınma projesi kapsamında ücret karşılığı ördürtülerek hazırlan-
dı.     

Bebekler ve çocuklar için hazırlanan hediye paketleri annelere sunul-
madan önce, kulüp üyesi ve aile hekimi Dr. Yeşim Tok bebeklerin annelerine 

“Ana-Çocuk Sağlığı ve Hijyen” konularında ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliğinden Proje Sorumlusu  Ebru Eşsiz, kadına yönelik aile içi 
şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı ve cinsel şiddet, şiddet çeşitleri ve Türk ka-
nunlarına göre suç sayılan konular, 6458 sayılı Kanun ve Geçici Koruma Yö-
netmeliği çerçevesinde mültecilere tanınan haklar ve adli yardıma nasıl baş-
vurulacağı, şiddetle karşılaşılması durumunda başvurulması gereken yerler 
konularında bilgilendirici sunumlar yaptılar.  

Kızılay Derneği, Ankara Şubesi bir salonu kulübün kullanımına sundu ve 
ayrıca çeviri için simultane Arapça tercüman desteği sağladı. Sunumlardan 
sonra bebekler ve çocuklar için hazırlanan hediye paketlerie annelere dağıtıl-
dı.  Gerek mülteci bebeklere gerekse annelerine belli bir ölçüde fayda sağlan-
dığı düşünülerek proje tamamlandı. 

Kulübün projesine toplam 10 Rotaryen katıldı.

Kavaklıdere RK'nden LÖSEV-Lösemili Çocuklar Köyü’ne Ziyaret

Kavaklıdere RK üyeleri, LÖSEV-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ’nü ziyaret 
ederek kıyafet ve oyuncak bağışı yaptılar. LÖSEV-Lösemili Çocuklar 

Köyü’ne kıyafet ve oyuncak bağışı için 16 Şubat 2018 tarihinde ziyaret gerçek-
leşti. Lösemili çocukların tedavi sürecinde aileleriyle birlikte kaldıkları konak-
lama alanı dolaşıldı. Bu sırada, LÖSEV-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ yetkilileri 
lösemili çocukların konaklama esnasında LÖSEV-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖ-
YÜ’nün çocuklar için sağladığı konaklama imkanları ve bu esnada gösterilen 
özen hakkında bilgi alındı ve konaklama alanında durum bizzat gözlemlendi. 

LÖSEV-Lösemili Çocuklar Köyü Halkla İlişkiler Sorumlusu Selin Çakıcı Ro-
taryenler için yaptığı konuşmayla LÖSEV’in işleyişi ve LÖSEV’in kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün EZER’in gönüllülerle LÖSEV’İ kurma ve ya-
şatma ideali için verdiği emek ve çabalar hakkında bilgi verdi. Sadece halkın 
bağışları ile kurulmuş ve aynı şekilde sadece bağışlarla ayakta duran bu ku-
rumdaki özeni ve hassasiyeti görüldü. Bu özen ve hassasiyet sayesinde kan-
serli çocuklarda tedavide başarı oranının % 20’lerden % 90’lara yükseltildiğini 
öğrenen Rotaryenler, böyle bir kuruma sahip olmaktan dolayı gurur duyduk-
larını ifade ettiler. LÖSEV’in lösemi konusunda bilincin yükseltilmesi ve gerekli 
önlemler alınması için okullar başta olmak üzere birtakım kurum ve kuruluş-
larda konuşmalar yaptıkları konusunda bilgi alındı. 

LÖSEV-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ çalışanları lösemili çocukların tedavi-
leri süresince sadece LÖSEV’in ürettiği organik gıdalarla beslendiğini söyledi-
ler. LÖSEV-LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ çalışanları tarafından ikram edilen süt 
ve kekin de aynı şekilde organik olduğunu ve içinde hiçbir katkı bulunmadığını 
günlük hayatta tükettiklerimizden çok farklı olduğu saptandı.   

Gönüllülük easına dayanarak kurulan ve aynı şekilde ayakta kalan bu ba-
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şarılı ve gurur verici derneği takdir ederek ve önümüzdeki dönemlerde de zi-
yaret etme hedefiyle Rotaryenler Lösemili Çocuklar Köyü’nden ayrıldılar.

Adana RK’nden ZİÇEV’e yoga dersleri

Adana'daki Ziçev çocuklarına Adana Güney Rotary Kulübü olarak yoga 
dersleri verilmeye başlandı. Özellikle ilgili çocukların kas ve kemik ge-

lişimine katkıda bulunan dersler 3 ay boyunca başkan eşi Meltem Aydın tara-
fından verilecek olup, ilk ders oldukça eğlenceli geçti. çocuklar şimdiden bir 
sonraki dersi heyecanla beklediklerini belirttiler.

Adana Çukurova RK Sağlık Taraması

Adana Çukurova Rotary Kulübünün Abdioğlu RTB’nde Türk Nefroloji 
Derneği ve Ç.Ü. Tıp Fakültesi ile beraber hipertansiyon sağlık tara-

ması yapıldı.8 Mart Dünya Böbrek Günü vesilesiyle 10 Mart Cumartesi günü 
Abdioğlu RTB’nde üye eşi Prof. Dr. Neslihan Seyrek önderliğinde hipertansi-
yon taraması yapıldı.

Adana Yüreğir Kaymakamlığından Abdioğlu Kazime Özler Ortaokulunun 
kullanılması için alınan izni takiben 7’den 70’e tüm köy halkının davet edildiği 
taramanın duyurusu yapılarak Türk Nefroloji Derneği ve Çukurova Üniversi-
tesi Tıp Fakültesinin yönetiminde ve sağlık personeli ile hipertansiyon sağlık 
taraması gerçekleşti.

Büyük çoğunluğu erişkin kadın ve refakatlerindeki çeşitli yaşlarda çocuk-
tan oluşan toplam 238 kişinin tansiyon kontrolü yanında yaş, boy, kg ve göbek 
çevre ölçümleri Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş ve Ç.Ü. 
Nefroloji Bölümü Prof. Dr. İbrahim Karayaylalı gözetiminde gönüllü Ç.Ü. iç has-
talıklar, nefroloji ve çocuk hastalıkları 5 uzman doktoru ile 5 uzman hemşire ve 
sağlık personeli tarafından yapıldı. Taramaya katılan kişilere doğru beslenme 
ve tansiyon-böbrek sağlığı için tavsiyelerde bulunuldu.

Yüksek tansiyon tespit edilen kişilerin takip ve tedavileri kendileri ile doğ-
rudan irtibat kurularak devam edecektir.

Rotary’nin Yeni Üyeleri Uyum Kampında Buluştu
Uluslararası Rotary’nin Türkiye’deki İstanbul, Ankara ve İzmir Temsilci-

likleri olan 2420, 2430 ve 2440. Bölge Federasyonları’nın yeni üyeleri, 23-25 
Mart tarihleri arasında 2420. Bölgeye bağlı Moda Rotary Kulübü ev sahipliğin-
de düzenlenen YÜAK “Yeni Üye Adaptasyon Kampı”nda bir araya geldi.

Dünya’nın en büyük ve en eski sivil toplum kuruluşu olan Rotary, “İnsanlı-
ğa Hizmet” için gerçekleştirdiği çalışmalarını anlatmak üzere yeni üyeleri ile 
3 gün süren seminerde bir araya geldi. Bu yıl 3 bölgeden 60 yeni üyenin katıl-
dığı seminerde, Uluslararasından Sorumlu Bölge Görevlileri “Rotary Nedir?”, 
“Türkiye’de ve Dünya’da Rotary”, “Rotary’de Yeni Üye Alımı” ve “Rotary’de Yeni 
Üyelerin Adaptasyonu” konularını anlattı.

En Fazla Kadın Üye İzmir’den…
Dünya üzerindeki 1 milyon 200 bin Rotaryen’in hizmet için bir araya gel-

diğini söyleyen Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Lütfi Demir, “1905 
yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana ihtiyaç duyulan her alanda insan-
lık için çalışan Rotary, aynı inancı taşıyan üyelerin katılımı ile Dünya üzerinde-
ki büyümesini sürdürüyor. Rotary’nin daha fazla üye ile daha çok hizmet etme 
idealini benimsiyoruz. Özellikle bölge olarak bizler pozitif ayrımcılık yaparak ka-
dın üye sayısının artması yönünde yoğun çaba gösteriyoruz. Geçen yıl bölgemiz 
Rotary’nin dünya üzerinde en fazla kadın üye alan bölge ünvanını aldı. Bu bizim 
için büyük bir mutluluk ve yıl da bu ünvanı koruyacağız” şeklinde konuştu.

Rotary 2440. Bölge Üyelik Komite Başkanı Prof. Dr. Banu Dinçer ise, “Böl-
gemiz 24 yeni üye ile toplantıya en fazla katılım sağlayan bölge oldu. Bu yıl özel-
likle Bursa Bölgemizde yer alan kulüplerimiz genç nesil olan Rotaract’larımız-
dan çok fazla yeni üye aldı. İstanbul’dan 72 kulüp 1590 üye, Ankara’dan 92 ku-
lüp 1900 üye ve İzmir’den 64 kulüp 1610 üye ile Türkiye’deki Rotaryen sayısı ise 
her geçen gün artmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

10. ROFİFE Kısa Film Festivali yapıldı

10 yıldır farklı şehirlerde düzenlenen ve gençleri çağdaş sinemaya 
teşvik etmek amacıyla yola çıkan Rotary Uluslararası Kısa Film 

Festivali, 10. kez yola çıktı. Bu yıl Ankara’lı sinemaseverlerle Başkent Üniversi-
tesi’nde düzenlenen festivalde; film gösterimleri, sinema dünyasının tanınmış 
isimleriyle söyleşiler ve gala geceleri olarak devam etti.

Bu yıl İtalya’nın onur konuğu ülke olarak güç verdiği festivalde, Başkent 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen söyleşilerin takvimi şöyle;

22 Mart Perşembe günü Açılış Konuşmasını takiben Tiyatro-Dizi ve Sine-
ma sanatçısı Koray Ergun / “Yeşilçam Sinemasından Türk Sinemasına” (Doç. 
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Dr. Şükran Akpınar moderatörlüğünde); Dünyaca ünlü yönetmenler Addis Ga-
dzhıev ve Boris Bank / “Yönetmenlik Konferansı” (Güneş Abbas moderatörlü-
ğünde) yapıldı.

23 Mart Cuma günü açılış oturumunda sinema eleştirmeni ve yazar Atilla 
Dorsay / “Türk sineması ve dünya sinemasında Film Eleştirmeni Olmak” (Prof. 
Dr. Hale Künüçen moderatörlüğünde); Dünyaca ünlü yönetmenler Addis Ga-
dzhıev ve Boris Bank / “Yönetmenlik Konferansı” (Güneş Abbas moderatör-
lüğünde); Tiyatro-Dizi ve Sinema sanatçısı Cezmi Baskın / “Türk Sinemasında 
Oyunculuk Sanatı” (Film eleştirmeni ve Televizyon Programcısı Deniz Ali TA-
TAR moderatörlüğünde); Prof Dr. Zaur Mükerrem ve Prof. Dr. Nezih ORHON / 
“Sinemayı Eğitmek” konularını ele aldılar.

24 Mart Cumartesi akşamı Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Salo-
nunda gerçekleşenk Gala ve ödül gecesiyle son bulan festivalde; değerli sa-
natçılar Atilla Kaban ve Figen Genç’in konseri yer aldı.

Festival finalisti filmlerin yönetmenlerinin de katıldığı geceye, değerli sa-
natçılar Zaur Mükerrem, Filiz Akın, Cezmi Baskın, Tamer Levent ve Serhat Kılıç 
da ödüllerini almak üzere gecede bulundular. Resimde 2430. Bölge Guvernö-
rü Serdar Ünlü, Sinema Eleştirmeni ve Yazar Atilla Dorsay'a plaketini takdim 
ederken görülüyor.

Festivalle ilgili detaylı bilgilere http://www.rofife.org/ den ulaşabilirsiniz.
 

TEV ile ortak düzenlenen RYLA

10- 11 Mart tarihlerinde Çeşme Boyalık Otelde Türk Eğitim Vakfi iş-
birliği ile  düzenlenen etkinlikte 41 TEV bursiyeri pırıl pırıl gençle, 

Rotary Yarının Liderlerini Aradı. 6 grup kulüpleri Bostanlı Çakabey, Çiğli, Kar-
şıyaka, Mavişehir Rotary Kulüplerinin düzenlediği RYLA seminerinde gençlere 
2 gün boyunca bireysel liderlik, kişiler arası liderlik, iletişim  konularında  ufuk 
geliştirici eğitimler verildi. Gençlerin unutamayacağı deneyimlerle ayrıldıkla-
rı seminerde  başarılı iki öğrenci Uluslararası RYLA'ya katılım hakkı kazandı.

Dokuz Eylül 
Rotary'den 
Görme 
Engellilere 
hizmet

Dokuz Eylül Ro-
tary Kulübü 

Türgök (Türkiye Gör-
me Engelliler Kütüpha-
nesi ) ile birlikte ger-
çekleştirdiği “Oyun-
caklarıyla Masal Kitap-
ları projesi”   80 kitap 
ve oyuncağı ile gerçek-

leşti. Türgök’te hazırlanan brialle alfabesi ile yazılmış kitaplar Kulüp üye eşleri 
tarafından örülen oyuncakları ve normal kitapları ile birlikte set olarak Görme 
Engelli Ailelere yollanmak üzere teslim edildi. 

İzmir RK Çocuk 
Hakları Günü

İzmir Rotary Kulü-
bü 20 Kasım Dün-

ya Çocuk Hakları günün-
de farkındalık yaratmak 
için Park Bornova AVM 
de çocuklara resim ve 
hamur faaliyeti yaptır-
dı. Ailelerine de Rotary’i 
anlattılar. İzmir Rotara-
ct Kulübü ve Herkes için 
Ruh Sağlığı Derneği de 
destek verdi.
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KONVANSİYON SÜTUNU

Toronto’da yapılacak olan 
2018 Konvansiyonu için Pe-
arson Uluslararası Havaala-
nına indikten sonra şehre git-

mek için bir çok alternatif mevcut.
Taksi ya da havaalanı limuzinine 

binebilirsiniz. Etrafta dolaşmak ister-
seniz araba da kiralayabilirsiniz. Ama 
tasarruflu davranmak isterseniz de top-
lu ulaşım sistemi olarak hafif raylı eks-
pres treni seçebilirsiniz.

Union-Pearson Ekspresi her 15 da-
kikada bir kalkmakta. 25 dakika süren 
yolculuk için gidiş dönüş bileti 24.70 
CA$: 65 yaş üstü olanlar bu ücretin ya-
rısını ödüyor.

Toronto Transit Commission 
(TTC) tarafından işletilen otobüs 
de bir başka tercih olabilir. 192 nolu 
Airport Rocket 45 dakikada sizi şehir 
merkezine getirebilir.

TTC geniş bir otobüs, metro ve 
tramvay sistemine sahiptir. Kağıt bile-
tiniz varsa bu hizmetlerin hepsini bir 
binişinizde kullanabilirsiniz. Her biniş 
kabaca 3 CA$ civarında olup, yaşlılar 
ve öğrenciler daha düşük ücret ödemek-
teler. Bu sistem için jöton ya da nakit 
para ile ödeme yapmak mümkün.

Konvansiyon esanasında Toron-
to’yu keşfetmek istiyorsanız, 12.50CA$ 
vererek (haftalık 43.75CA$, yaşlılar 
34.75CA$) günlük pas satın alabilir ve 
sınırsız olarak sistemi kullanabilirsiniz.     

  
RANDI DRUZIN

Uluslararası Rotary’nin 2018 
konvansiyonu ön kayıtları 31 Mart 

tarihinde sona erecek. 
riconvention.org’a erişin.

1968 yılında ortam değişim 
kokuyordu. Apollo 8 aya doğru 
yola çıkmış, protestolar Vietnam 
savaşının sona erdirilmesi için ba-
ğırmakta ve Martin Luther King 
Jr. un katledilmesi ülke genelinde 
ayaklanmaları başlatmıştı. Bu sa-
yıda The Rotarian, Rotaract tari-
hini ele almıştı. “Rotaract’ın Kök-
lerini İzlerken” adlı yazıda böyle 
bir ortamda Charlotte’daki North 
Carolina Üniversitesine giden 21 
gencin nasıl Rotaract’ı kurdukla-
rı detaylı bir şekilde anlatılıyordu. 
Yardımcı Editör Vanessa Glavins-
kas (halen katkıda bulunan Edi-

tör), kurucu üyelerin izlerini sürerek onlardan kulüp ile ilgili hatıralarını anlat-
malarını istedi. İçlerinden biri “Biz okulumuzun büyümesi ve Rotary’nin geleneği-
nin devam etmesini istemiştik” diye cevap verdi.  

Fly me to the moon şarkısı 
henüz yazılmamıştı. 1954’te po-
püler oldu ama o yıl bu mevzuyu 
düşünmeye başlamıştık. Bu sayı-
sında The Rotarian önümüzdeki 
25 yıl içinde insansız bir roketin 
aya ulaşacağını   varsayıyordu.  
(Aslında 10 yıl içinde ABD ve 
Sovyetler Birliği bu duruma yak-
laşmışlardı.) Yayınlanan yazıya 
göre, bilim adamları aya gidecek 
roketin nasıl ateşlenmesi gerekti-
ği sorununu çözmüşlerdi ama kı-
sıtlı yakıt ile bunu nasıl yapacak-
larını bilemiyorlardı. Sonunda 
alkalin yakıt hücreleri 1960’lı yıllarda uzaya seyahat imkanını yaratmıştı. Bu 
sayıda, II Dünya Savaşından sonra Avrupa’nın kalkınmasına yardımcı olmak 
amacıyla  kurulan ve  Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası 
olarak bilinen bugünün Dünya Bankası ile ilgili bir rapor da dergide yer almış-
tı. S. Alton Ralph tarafından çekilen kapak fotoğrafı New Hampshire Eyale-
tindeki Chocorua Dağı’nı resimlemekteydi.  

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.230.399 
Ku lüp ler: * .....................................................35.784
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................249.757
Ku lüp ler:  .......................................................10.859
In te ract
Üye ler:  .........................................................512.417
Ku lüp ler:  .......................................................22.279
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ................................................................23.260
Top lu luk ...........................................................9.707
Not: Ra kam lar 31 Kasım 2017 sonu itibarıyla Rotary Club 
Central “Reports” bölümünden alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

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

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Barışa adanmış bir hayat

İç savaş nedeniyle büyük sorunlar yaşa-
mış olan Liberya’da, bu ülkenin vatan-
daşı Rotaryen Elizabeth Sele Mulbah 

hayatının büyük bir kısmını barış ve uzlaş-
ma sağlamak için harcadı. Sinkor Rotary 
Kulübünün 2011-12 dönem başkanı olan 
Mulbah’ın etkileyici bir CV’si bulunuyor. 

Yaşamına hemşire olarak başlayan 
Mulbah, daha sonra eğitim ve yönetim ala-

nına geçti, Liberya Hristiyan Sağlık Derneğinde liderlik rolünü üstlendi ve Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programında çalıştı. Marwopnet adlı, Mano River Women Peace Network 
kurucularından olan Mulbah, bu organizasyon kanalı ile çok uluslu diplomasi konusunda 
önemli rol oynadı. Ülkesinde aranan bir konuşmacı olan Mulbah, Carter Center, U.S. Institu-
te for Peace gibi kurumlarda da konuşmacı olarak geniş topluluklara da hitap etti.

1990’lı yıllarda iç savaş esnasında aktif faaliyet gösteren Mulbah, başarısını şöyle an-
latıyor: “Liberyalı kadınlar barış konferanslarının başarısızlığından sıkılmışlardı. 1995 yılında 
Liberya Hristiyan Sağlık Derneğinde çalışan Marion Subah ve ben savaşmakta olan grupların 
başkanları tarafından yeni bir barış konferansı ön hazırlığı yapma konusunda anlaştık. Plan-
lanmış olan bir günlük toplantı dört güne uzadı ve tüm gruplar temsil edildi. Çok başarılı ol-
muştu.” 

Marwopnet ise 2000 yıllarında bölgedeki sivil toplum kuruluşlarındaki 10 kadının gi-
rişimiyle başlamış ve bu kadınlar Liberya ve Gine’deki liderlerin barış elde edilinceye kadar 
konferans masasından kalkmamalarını sağlamışlardı. İki liderin aynı çatı altında bulunma-
yacaklarını beyan etmeleri sonrası başlayan bu girişim sonucu herkesi biraraya getirmeyi 
başarmışlardı.

Vakıf Zon Semineri
16-18 Şubat tarihkerinde Beyrut'ta yapılan Barış Konfe-

ransını takiben 18 Şubat, Pazar günü Rotary Vakfı Zone Se-
mineri,  Beyrut Phenocia Otel'de, Rotary Vakfı Zone 20B 
Koordinatörü GDG Yeşim Yöney evsahipliğinde 150 kişinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış ko-
nuşmasının 
UR Başkanı 
Ian H.S. Ri-
seley tarafın-
dan yapıldığı 
se m i ne rde , 
Rotary Vakfı 

Mütevelli Heyet Başkanı Paul Netzel "Rotary Vakfı İkinci 
Yüzyıla Girerken"  konulu vakfın gelecek planlarını da pay-
laştığı çok ilgi çeken bir konuşma yaptı.   

UR 2452. Bölge Vakıf Komitesi Başkanı Jamil Mouwad, 
küresel bağışlar-
la nasıl fark yara-
tıyoruz konulu ko-
nuşmasında Lüb-
nan'da uygulanan 
su projeleri ile ilgili 
tüm katılımcılara 
ilham kaynağı olan 
bir konuşma yaptı.

EMGA Süleyman Girit'in "Rotary Vakfı'nı Nasıl Des-
teklemeliyiz", Barış Bursiyersi Patricia Shafer'in "Barış Prog-
ramlarının Toplumsal Yansımaları", EPNZ Farid Gebran'ın" 
Çocuk Felci Projesinde Son Durum", 2452. Bölge Guvernör 
Yardımcısı Ahmet Hosseini'nin "Başarılı Bir Küresel Bağışın 
Reçetesi",  Su Ve Hijyen Hizmet Odağı Koordinatörü Erica 
Gwynn'in "Öncelikli Hizmet Alanları" konulu konuşmaları 
katılımcıların beğenisini kazandı.

 Seminer, Zone 20B 'de yeni büyük bağışçı dostlar için 
düzenlenen yemek ile son buldu.

Beyrut Vakıf Semineri Rotary Vakfı 
Yöresel Koordinatörü GDG Yeşim Yöney 

evsahipliğinde yapıldı 

M A R T  -  N İ S A N  2 0 1 8  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 39




