
MART - NİSAN 2014

✔Nisan ayında 
dergimizi 
unutmayalım

✔Global Outlook: 
Rotaryenlerin 
üyelik rehberi

✔2014-15 dönem 
başkanı 
C.K.Huang

 



İSTANBUL (SATIŞ • SERVİS • YEDEK PARÇA)
KAZLIÇEŞME ABAY CADDESİ, NO: 102 ZEYTİNBURNU - İSTANBUL
TEL : (0212) 664 80 80  •  FAKS : (0212) 664 60 64

ANKARA (SATIŞ • SERVİS • YEDEK PARÇA)
KONYA YOLU 8. KM  NO: 160 BALGAT - ANKARA
TEL : (0312) 284 61 10  •  FAKS : (0312) 284 61 25

VOLVO V40 CROSS COUNTRY

GRUP LTD. VOLVO OTOMOBİL YETKİLİ SATICISI www.grupvolvo.com

Bu ilan “ROTARY DERGİSİ” için hazırlanmıştır ve net 21 x 28,5 cm ve taşma paylı 21,6 x 29,1 cm ölçülerindedir.

İSKANDİNAV RUH EŞİN
Senin için var olacak biri, her zaman hayalindi. Ve şimdi o hayalin
gerçekleşme vakti. Bu muhteşem İskandinav crossover, göz alıcı
tasarımı ve akıllı donanımları ile tıpkı senin gibi. Birlikte göz
kamaştıracağınız bu şaheseri çok seveceksin çünkü onun ilham
kaynağı sensin.



M A R T  -  N İ S A N  2 0 1 4  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 3



4 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / M A R T  -  N İ S A N  2 0 1 4

MART - NİSAN 2014 / Sa yı 149-137
ISSN 1304-7159

Ku ru cu su
2430. Böl ge 

Rotary Yayın ve İletişim 
Hizmetleri A.Ş. adına sa hi bi

Gün düz He kim gil

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ah met S. Tü kel

Yayın Kurulu
GDG Güneş Ertaş, 

 DG Gürkan Olguntürk, 
GDG Selim Yeğen, GDG Ufuk Güneş,

GDG Faik Tokatlıoğlu, Ahmet S. Tükel

Ro tary Der gi si iki ay da bir
ya yın la nır.

 Der gi de ya yın la nan ya zıla rın
fi kir so rum lu lu ğu 

ya zı sa hip le ri nin dir / Der gi de yer 
alan ya zılar “Ro tary Der gi si” adı 

be lir ti le rek ik ti bas edi le bi lir.

Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın
(İki ayda bir yayınlanır)

Her tür lü ha ber leş me ad re si:
Ah met S. Tü kel

1571 So kak No: 16 Çınar lı 35110 
İZ MİR

Tel: (232) 461 96 42
Fax: (232) 461 96 46

e-mail:rotarydergisi@gmail.com
Os man Ka ya

Tel: (212) 212 02 40
okaya@universaldil.com.tr

Bas kı ve Ha zır lık:
Tü kel mat A.Ş.

1571 So kak No: 16 Çınar lı 35110 
İZ MİR

Bas kı ta ri hi: 14 NİSAN 2014

İLAN TA Rİ FE Sİ

Arka Kapak 1.000,00 TL
Orta iki sayfa 1.400,00 TL
İç Kapaklar 850,00 TL
İç Kapak Karşısı 850,00 TL
İç Sayfalar 800,00 TL
Yarım Sayfa 450,00 TL

BÖLGE
FEDERASYONLARI
2420. BÖLGE
Ölçek Sokak No: 23
Elmadağ Şişli İSTANBUL
Tel:  0212 231 3181
Faks: 0212 230 5265
sekreterya@rotary2420.org

2430. BÖLGE
Sancak Mahallesi
241 Sokak No: 9/2
Çankaya ANKARA
Tel:  0312 438 3640
Faks: 0312 438 0563
rotary2430.ofis@ttmail.com

2440. BÖLGE
Hürriyet Bulvarı No: 4/1
D.8 Kavala Plaza
Çankaya İZMİR
Tel:  0232 441 0516
Faks: 0232 441 1421
bolgeofis@rotary2440.org

EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Yeni bir donemin başlangıcına yaklaşıyoruz. 
Dönemin başarılı hizmet projeleri devam ederken, 
Uluslararası Asamble yapıldı ve eğitimlerini alan 

bölge başkanlarımız , kendi bölge asambleleri için yoğun 
hazırlık dönemine girdiler. Dergimizin bu sayısında, 2014-15 
döneminde UR’nin başkanlığını üstlenecek olan C.K. Huang ile 
bir söyleşi yer alıyor. “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” teması 
kapsamında, Huang dönemi ile ilgili görüşlerini anlatıyor ve 
Rotary’nin hizmetlerinin artık tüm toplumlara daha açık bir 
şekilde belirtilmesi gerektiğinin Rotary’nin geleceği için önem-
li olduğunu vurguluyor. 

Türkiye’nin üç bölgesini temsilen 2420. bölgeden GLDG 
Müfit Ülke ve eşi Sema, 2430. bölgeden GLDG Korhan Atilla 
ve eşi Aylin ile 2440. bölgeden GLDG Mecit İsce ve eşi Oya da 
Nisan ayı sonuna kadar asamblelerini tamamlamış olacaklar. 
Her yıl olduğu gibi, bu yıl Mart-Nisan sayımızda, 2014-15 döne-
minde bölge başkanlıklarını üstlenecek olan arkadaşlarımızı 
tanıtıyoruz. Rotary’nin gücüyle, hizmet yolunda her birinin 
bölgelerinde liderlik görevini en iyi şekilde yerine getirecekle-
rine inanıyoruz. 

Rotary dünyanın bazı bölgelerinde üye kaybediyor, bazı-
larında ise hızlı bir büyüme gösteriyor. Yıllardır ilk kez üye 
sayısı dünya genelinde 1,2 milyonun altına düşmüş bulunu-
yor. Başkan Ron D. Burton bu konuda ciddi adımlar atılması 
gerektiğine inanan Rotaryenlerden biri. Bu sayımızdaki Global 
Outlook ekimizde, konuyla ilgili olarak yeni yöntemlerle üyeliği 
daha cazip hale getirme, mevcut üyeleri muhafaza etme ve 
yeni üyeleri de Rotary’ye kazandırma konusunda değerlen-
dirmeler yer alıyor. Kurumsal üyelik, satelit kulüpler, deneme 
üyeliği ve yaratıcı ve esnek kulüp stratejileri ile bazı kulüpler 
üyelik ile ilgili performanslarını arttırmaya çalışıyorlar. Türkiye 
de Rotaryen sayısının azaldığı ülkeler arasında yer alıyor. Bu 
nedenle dergimizde yer alan “Üye muhafaza etme ve yeni 
üye kazandırma rehberi”ni okumanızı tavsiye ediyoruz.

Rotary’de Nisan dergi ayıdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da sayfalarımızda Rotary dergilerine ve Rotary dünyasında 
üstlendikleri göreve geniş yer verdik. Rotary Dergisi’nin de 
mali tablolarını yayınlıyoruz. Uluslararası Rotary boşuna dergi 
aboneliğini Rotaryen olmanın koşullarından biri olarak kabul 
etmiyor. Uluslararası Rotary, kendi denetimi altında yayınlanan 
dergilerin belli bir misyonu üstlendiklerini ve bunu başarıyla 
yaptıklarını gördüğü için bu zorunluluğun uygulanmasını 
kabul ediyor. Lisans altında yayınlanan dergiler, UR ile yeni 
sözleşmeleri gereği bundan böyle dijital ortamda da zorunlu 
olarak yayınlanacak ve abonelik imkânını Rotaryenlere suna-
cak. Bizim de artık yapmaya başladığımız gibi.

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

Duncan Oklahoma’da büyümüş biri olarak, herkesin okuyabildiği-
ni doğal olarak kabul ettim. Gittiğim ilkokulda, bizlerden yedi-
sekiz yaşında sadece düz olarak okuyabilmemiz değil, metni ters 

tutarak da okumamız isteniyordu. Her birimiz sırayla sınıfa yüksek sesle kitap 
okuyorduk ve takdir edersiniz ki kitaptaki resimleri arkadaşlarımız gösterdi-
ğimizde, zorunlu olarak tersten okumak mecburiyetinde kalıyorduk. İlkokul 
eğitimimiz boyunca her hafta bunu yaptık, ta ki her birimiz için kitabı nasıl 
tuttuğumuzun önemi kalmayana kadar. 

Bu yeteneğimiz üzerinde o zamanlar pek durmadım. Ama bir kaç ay önce, 
Alabama’nın Decatur şehrinde bir ilkokulu ziyaret ederken, birinci sınıfa gir-
diğimde, altı yaşındaki çocuklara kitap okumam istendi. Memnuniyetle bunu 
yaparken, yaklaşık 30 kadar çocuğun seçmiş olduğu kitabı ikinci sınıftayken 
yaptığım gibi tersten okudum.

Bir anlamda, yarım yüzyıl önce öğrenmiş olduğum bir şeyin aynısını yap-
maktaydım. Ancak yetişkin biri olarak, özellikle de Rotaryen olarak bu tec-
rübeye başka bir yanıyla baktım. Okuma yazma konusunda belli bir adımı at-
mış çocuklara kitap okumaktaydım. Yardım ihtiyacı olan çocuklara destek için 
Rotaryenlerin her hafta ziyaret edip bire bir çocuklarla okudukları bir okulun 
sınıfında oturmaktaydık. Bu sınıftaki her çocuğun gelecekte okuma yazmayı 
öğreneceği konusunda hiç bir tereddüdümüz yoktu. Her biri de, yetişkinlerin 
onlara kitap okuyacak kadar ilgi duymalarını, onlara kitaptaki resimleri göster-
melerini, bunu yaparken de kitabı tersinden bile okuduklarını olağan bir şeymiş 
gibi karşılıyorlardı.  

Hepimiz dünyada milyonlarca çocuğun bu kadar şanslı olmadığını biliyo-
ruz. Bu nedenle Rotary hizmetimizde temel eğitim ve okuma yazmayı bir ön-
celik olarak değerlendiriyoruz. Rotary’de okuma-yazma ayını değerlendirirken,  
dünyanın bir başka köşesinde ya da evimizin yanındaki bir çocuğa okuma yaz-
ma öğrenmesinde yardımcı olmanın ne kadar büyük bir hediye olduğunu ken-
dimize bir kez daha hatırlatmalıyız.

RON D. BURTON 
UluslararasıRotaryBaşkanı

Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı Ron D. 
Burton’un konuşmaları 
ve başkanla ilgili 
haberleri 
www.rotary.org/
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Mart
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Rotary dergilerini okumak, Rotary’nin temellerinden biridir 

Rotary toplantısına katılmak gibi, Rotary dergisini okumak, Rotaryen olma-
nın ortak tecrübelerinden birini oluşturan temellerden biridir. Bir Rotary 
yayınını elinize aldığınız zaman, bu ister Avustralya ve Yeni Zelanda’da ya-

yınlanan “Rotary Down Under”, ya da Japonya’daki “Rotary - No - Tomo” olsun, her bir 
sayı, ne yapması gerekiyorsa onu yapmaktadır. Bilgilendirmekte ve esinlenmenize yar-
dımcı olmaktadır. Rotary haberleri konusunda sizi güncel tutmakta, Rotary hizmeti 
için yeni fikirler oluşturmakta, ve sizin için anlamlı olan hikayeler anlatmaktadır. Bana 
göre, dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan bu dergiler Rotary’nin en büyük gücünün 
somut bir temsilidir: Bu güç, her kulübün, gerçekten küresel bir ağa bağlı, yerel ve top-
lum tabanlı bir birim olması olarak tanımlanabilir. 

Organizasyonumuz inanılmaz büyüklükte ve farklılıktadır. Rotary’de bir çok or-
tak şeyimiz olmasına rağmen, herkese tek beden yaklaşımının uygulandığı bir kurum 
değiliz. Bu nedenle bir dergiden gerek kültürel, gerekse de lisan olarak beklentilerimiz 
tabiatıyla farklı olacaktır. Bölgesel dergilerimizle, Bulgaristan’daki Rotaryenler, Bulgar 
Rotary’sinde neler olduğunu, Rotary dünyasında neler gerçekleştiğini ve Evanston’dan 
son haberleri alabilmektedirler. Her Rotary yayını Rotary dergileri ailesine mensup ol-
duğu için, her biri, her Rotary kulübünün olduğu gibi, tamamıyla Rotary’nin yerel ve 
uluslararası kimliğinin bir parçasıdır.

UR Başkanı olmanın en büyük ayrıcalıklarından biri, her ay dünyadaki 1,2 milyon 
Rotaryene direkt olarak seslenebilmektir. Bu satırları yazarken, her birinizi belki evi-
nizin salonunda otururken, veya sabah kahvaltınızı ederken ya da trenle işe giderken 
yazdığım kelimeleri okuduğunuzu, sayfaları çevirdiğinizde Rotary’de neler olup bittiği-
ni öğrendiğinizi düşünmek benim için büyüleyici bir duygudur. Büyük bir çoğunlukla 
bunu yapmaktasınız. Bunu Rotary derginizi posta kutunuzda bulduğunuz veya kulüp 
toplantısında dağıtıldığında, ya da okumak zorunda hissettiğiniz için değil, ama Ro-
tary dergilerinin iyi birer dergi olduğu için yapmaktasınız. Umarım ki, dergiyi elinize 
aldığınızda, şu anda hangisini okuyorsanız okuyun, benim hissettiğim gurur ve 
tutkunun aynısını hissetmektesiniz.

Rotary dergileri, Rotaryenler olarak bize kendimizden çok daha büyük bir 
şeyin parçası olduğumuzu hatırlatmaktadırlar. Dergiler, Rotary sayesinde ne-
ler başarabileceğimizi bize göstermekteler. Onlar kanalıyla, Vakıf dolarlarımı-
zın nerelere harcandığını, Rotaryen dostlarımızın neler yaptıklarını görüyor ve 
“Rotary ile yaşamları değiştirme” çabalarımızda daha fazla esinleniyoruz.

RON D. BURTON 
UluslararasıRotaryBaşkanı

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Nisan



Başlangıcından beri Rotary, iyi şeylerin en iyisini en 
fazla ve yapabileceği her yerde yapmaya çalışmıştır. 
Ancak ileriye doğru baktığımızda, problemlere yak-

laşmanın yeni ve yaratıcı yollarına ihtiyacımız olduğunu görüyo-
ruz.

Örneğin Amerika’da bir çok kulüp, okullara lugat temin et-
mekte ve bu okuma yazmayı teşvik etmenin iyi bir yolu olarak gö-
rülmektedir. Talebelerin kelimeleri artık online olarak aradıkları 
bu devirde acaba lugatlara para harcamak doğru mudur? Okuma 
yazmayı desteklemek ve daha fazla, daha uzun vadeli ve kalıcı ne-
tice almak için ne gibi projeler geliştirilmelidir?

Rotary Vakfının yeni bağış modelinin pilot uygulamaları kap-
samında kulüpler ve diğer kurumlar arasında heyecan verici or-
taklıklar geliştirildi. Benim hoşuma giden bu ortaklıklardan biri, 
Kaliforniya ve Uganda’da iki bölgenin, Uganda’da bir sivil toplum 
kuruluşu ile yaptığı müşterek çalışma oldu. Bu iki bölge, yeni mes-
leki eğitim takımları altyapısını kullanarak Rotaryenler ve diğer 
meslek uzmanlarını Nkondo’ya göndererek, orada temiz su siste-
mi kurdular ve sağlık kliniği personelini eğittiler. Yerel yönetim 
bundan o kadar etkilendi ki, onlar da projeye maddi katkıda bu-
lundular.

Mesleki eğitim takımının başarısı, mikro finansman eğitimi 
ve denetimi sağlayan Uganda’dan bir sivil toplum kuruluşu ve yine 
çiftçilerin verimi arttırmaları için eğitim veren bir diğer STK ile 
ortaklık yapmaya başladı. Bu kapsamda Kenya ve Uganda’dan 
Rotaryenler Kaliforniya’nın 5340. bölgesine giderek, sürdürülebi-
lir tarım ve sulama ile iş yönetimi konusunda eğitim aldılar.

Rotary her zaman dünya genelinde bir çok hükümet ve kurum 
ile stratejik ortaklık yapmıştır. Yeni bağış modelimizi uygularken, 
Rotary’nin yerel seviyede kullandığı global erişim imkânını kulla-
nan stratejik ortaklıklar, başarımıza büyük katkı yapacaktır.

Rotary kulübü üyeliğinin 200’den faz-
la ülke ve coğrafi alana yayılmış ol-
ması, yayınları her zamankinden 

önemli konuma getirdi. UR Yönetim Kurulu her 
yıl için Nisan ayını Dergi Ayı olarak tanımladı. 
Rotary yayınlarının oynadığı rolü takdir ederken, 
bizlerin de yayınlarda hangi rolü oynamamız ge-
rektiğini düşünmeliyiz.

UR’nin merkezinde hazırlanan “The 
Rotarian”ın yaklaşık 500,000 tirajı var. Dünya-
da 31 dergi, 20’den fazla lisanda yayınlanıyor. 32 
dergi toplam olarak 1,2 milyon insana ulaşıyor. 
Bunu gerçekleştirmek, editoryal kadronun yanı 
sıra Rotaryenlerin de çalışmalarını gerektirmek-
tedir. Bir Rotary yayınını okurken en çok keyif 
aldığım şey, başka kulüplerin neler yaptıklarını 
öğrenmektir. Her sayı, her yazı bilgi edinmek ve 
esinlenmek için bir fırsattır.

Elektronk iletişimin her yerde olduğu günü-
müzde, basılı dergilerin önemi bizim organizas-
yonumuz için geçerliliğini korumaktadır. Ancak 
sözlerimizi duyurabilmek için yeni şekillere açık 
olmalıyız. Bu nedenle, Nisan ayında her biriniz-
den “The Rotarian”ın dijital tecrübesini keşfet-
menizi arzu ediyorum: “www.therotarianmaga-
zine.com”. Haberleri arkadaşlarınıza ve ailenize 
e-posta ile gönderin. Facebook ve Twitter’da pay-
laşın. Rotaryenlerin büyük fikirlerini ve kapsamlı 
çalışmalarını daha ileri götürmek ve gelecek ne-
sillerin de esinlenerek aynısını yapmalarını sağla-
mak için bu önemli bir fırsattır.

VAKIF PENCERESİNDEN

Dong Kurn Lee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Yerel 
olarak 
esinlenin, 
global
büyüyün

Dergi ayını kutlayın
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DÜNYADAN 
ÖZETLER

Rotary'den kısa haberler 

[ 1 ]  VENEZUELA
Bolivar Eyaletinde yaşayan yoksul kesim-
lere temiz su temin etmek için Angostura 
Rotary Kulübü yeni bir su sistemi kurdu. 
Sistem, yeraltındaki suyu iki depoya basan 

dalgıç pompadan oluşuyor. Depoların biri, uyuşturucu 
bağımlılarının tedavisini yapıldığı Hogar Crea Angostura 
tesislerinin, diğeri ise bölgede yaşayan ve 400 kişilik endojen 
toplumlardan Itoyponkon'ların ihtiyacını karşılıyor. 

ABD
Oklahoma'nın Grea-

ter Lawton Rotary kulübü, 
94 yıldır yerel ilköğretim 
okulu talebelerini formda tutmak için 
çalışıyor. Eylül ayında kulüp her yıl 
düzenlediği atletizm karşılaşmaların-
da, birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar 
talebeleri madalya için yarıştırdı ve ilk 
kez “Çocuk Sağlık Expo”su düzenleye-
rek, eğitim ve oyun yöntemiyle çocuk-
ların sağlıklı beslenme alışkanlıkları 
için bir program uyguladı. Kulübün 
bugüne kadar yaptığı en başarılı faa-
liyetine 3,000'den fazla talebe katıldı 
ve eyalet okulları için 25,000 dolarlık 
fon yaratıldı. 

HAİTİ
Kuzey Haiti'de sürdürülebilir 

su kaynakları arayan ABD'nin Neb-
raska eyaletinden Kearney Down Ro-
tary Kulübü, bölgede Rotaryenlerin 

ca ticari amaçlı sergiler de 
düzenleniyor. Aktiviteden 
elde gelir, ile otistik genç-
ler, okuma yazma çalışmaları, Senegal'e 
tıbbi yardım için harcanıyor. Kulüp, 
kutlamalar sonrası, Mayıs sonunda 
da ikinci bir aktivitede çiçek dikiyor.

UGANDA
Kanada'nın Yukon eyaletinin 

Whitehorse kasabasındaki F.H. Col-
lins lisesinin öğrencileri, Kampala'nın 
dışında bulunan ve geçimlik tarım ya-
pılan Ndese'de üç çocuğun ilköğretim-
leri için sponsor oldular. Whitehorse 
Rotary kulübü üyeleri, Ndese'de okula 
giden çocukların temiz suya erişeme-
diklerini ve bu nedenle hasta oldukla-
rını görünce, bölge tanımlı fonlarını 
bu amaç için kullanmaya karar verdi-
ler. Sağlanan fonlarla temiz su sağla-
yan bir derin kuyu açıldı ve bölgedeki 

kurmuş olduğu ve ülkede su ve sani-
tasyon konularında çalışan Mission 
II Haiti adlı kâr amacı gütmeyen ku-
ruluşu destekliyor. Ekim ayında, böl-
ge bağışından sağlanan 
fon ile, ekip, güneş ener-
jisiyle çalışan ve kuyula-
rın tamirinde kullanılan 
ışıklar ve aletleri çalıştıran bir elekt-
rik sistemi kurdu. Ayrıca elle çalışan 
10 kuyu pompası tamir edildi ve bir 
okul ile bir yetimhaneye hizmet ve-
ren iki pompa yerleştirildi.

FRANSA
Compiègne-Sud Rotary kulübü 

baharın gelişini çiçek ve çiçek sanatı 
kutlama festivali ile karşılıyor. Üç gün 
süren faaliyette, konferanslar, sergiler 
ve çiçek teşhirleri düzenleniyor ve ge-
rek hortikültürle ilgilenenlerin, gerekse 
de amatörlerin ilgisini çekiyor. Ayrı-

Fazla kilosu 
olan 
�lköğret�m 
talebeler�'nin 
yetişkin 
olduklarında 
obez olma 
şansı, diğer 
talebelere göre 
beş kat daha 
fazla.
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düzenleniyor. Aktiviteden 

ge bağışından sağlanan 

rın tamirinde kullanılan 
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94 yıldır yerel ilköğretim 

Bolivar Eyaletinde yaşayan yoksul kesim-
lere temiz su temin etmek için Angostura 
Rotary Kulübü yeni bir su sistemi kurdu. 
Sistem, yeraltındaki suyu iki depoya basan 
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bağımlılarının tedavisini yapıldığı Hogar Crea Angostura 
tesislerinin, diğeri ise bölgede yaşayan ve 400 kişilik endojen 
toplumlardan Itoyponkon'ların ihtiyacını karşılıyor. 

ABD
Oklahoma'nın Grea-

ter Lawton Rotary kulübü, 
94 yıldır yerel ilköğretim 
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çalışıyor. Eylül ayında kulüp her yıl 
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bugüne kadar yaptığı en başarılı faa-
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fon yaratıldı. 

HAİTİ
Kuzey Haiti'de sürdürülebilir 

su kaynakları arayan ABD'nin Neb-
raska eyaletinden Kearney Down Ro-
tary Kulübü, bölgede Rotaryenlerin 

ca ticari amaçlı sergiler de 
düzenleniyor. Aktiviteden 
elde gelir, ile otistik genç-
ler, okuma yazma çalışmaları, Senegal'e 
tıbbi yardım için harcanıyor. Kulüp, 
kutlamalar sonrası, Mayıs sonunda 
da ikinci bir aktivitede çiçek dikiyor.

UGANDA
Kanada'nın Yukon eyaletinin 

Whitehorse kasabasındaki F.H. Col-
lins lisesinin öğrencileri, Kampala'nın 
dışında bulunan ve geçimlik tarım ya-
pılan Ndese'de üç çocuğun ilköğretim-
leri için sponsor oldular. Whitehorse 
Rotary kulübü üyeleri, Ndese'de okula 
giden çocukların temiz suya erişeme-
diklerini ve bu nedenle hasta oldukla-
rını görünce, bölge tanımlı fonlarını 
bu amaç için kullanmaya karar verdi-
ler. Sağlanan fonlarla temiz su sağla-
yan bir derin kuyu açıldı ve bölgedeki 

kurmuş olduğu ve ülkede su ve sani-
tasyon konularında çalışan Mission 
II Haiti adlı kâr amacı gütmeyen ku-
ruluşu destekliyor. Ekim ayında, böl-
ge bağışından sağlanan 
fon ile, ekip, güneş ener-
jisiyle çalışan ve kuyula-
rın tamirinde kullanılan 
ışıklar ve aletleri çalıştıran bir elekt-
rik sistemi kurdu. Ayrıca elle çalışan 
10 kuyu pompası tamir edildi ve bir 
okul ile bir yetimhaneye hizmet ve-
ren iki pompa yerleştirildi.

FRANSA
Compiègne-Sud Rotary kulübü 

baharın gelişini çiçek ve çiçek sanatı 
kutlama festivali ile karşılıyor. Üç gün 
süren faaliyette, konferanslar, sergiler 
ve çiçek teşhirleri düzenleniyor ve ge-
rek hortikültürle ilgilenenlerin, gerekse 
de amatörlerin ilgisini çekiyor. Ayrı-
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okullarda ve yerleşimler-
de hijyen eğitimi veril-
di. Bu proje, Uganda'nın 
Mukono Rotary kulübü ile Whitehor-
se Rotary kulübü arasında gerçekleşen 
beşinci su projesi oldu. 

HİNDİSTAN
Barış konusunda global bir tar-

tışma başlatmayı hedefleyen Pune 
Katraj Rotary Kulübü, geçen sene 
bir kompozisyon yarışması düzenle-
di. Temmuz - Kasım ayları arasında, 
kulübe 18 ülkeden 1,058 
kompozisyon gönderildi. 
Rotaryenler her yaş guru-
bundan ayrı bir konu işlemesini iste-
diler. Interactlar dijital çağda barış ve 
eğitim konusunu işlerken, Rotaractlar 
barış konusuna farklılık ve ekonomik 
kalkınma, Rotaryenler ise savaş son-
rası toplumlar konularında görüşlerini 

yansıtan kompozisyonlarla yarışmaya 
katıldılar. Kazananlar, tüm masrafları 
karşılanarak Pune şehrini ziyaret ede-
cekler ve yerel Rotaryenler ve toplum 
liderleri ile tanışacaklar.

ÜRDÜN
Ürdün'deki Rotary kulüpleri ile 

Amerika Birleşik Devletleri arasında-
ki bir partnerlik sayesinde, 2013 yı-
lında yapılan iki tıbbi görev sonucu, 
19 çocuğa hayatlarını kurtaran kalp 
ameliyatı yapıldı. Kasım ayında, üç 
Amerikalı tıbbi gönüllü, Amman'da-
ki Al Khalidi hastanesinde, doğuş-
tan kalp yetmezliği olan üç çocuğu 
ameliyat etti. Indianapolis'teki Riley 
Çocuk Hastanesinden olan 
ekip, Indiana'nın 6560. Bölge-
si, Amman-Petra Rotary Ku-
lübü ve Gift of Life International'ın 
ortak gerçekleştirdikleri projeye katı-

lan son ekibi oluşturdular. Gift of Life, 
Rotaryenler tarafından yönetilen ve 
tüm dünyada çocuklar için ameliyat-
lar organize eden, kâr amacı gütmeyen 
bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

   AVUSTRALYA
Oxley'deki bir 

hastanenin demans 
bölümünde, Brisbane Rocks Rotary 
Kulübü üyeleri hastaları ziyaret edip 
hediyeler vererek neşelendirdiler. 2012 
yılında kulüp 1,200 dolar fon yarata-
rak 3 iPad hediye etmişti. O zaman-
dan beri hastalar zihinsel aktivitelerini 
geliştirici uygulamalar kullanıp, aileleri 
ve dostları ile temas kurmayı öğrendi-
ler. Geçen yıl sonunda ise kulüp 1,800 
dolar toplayarak hastaların kullanımı 
için beş tablet daha hediye etti. Fay-
danın görülmesi nedeniyle iki table-
tin daha hediye edilmesi planlanıyor.

1990'dan beri, 
2,1 milyar kişinin

sağlıklı

ulaşması sağlandı.
suya

Çocuk Hastanesinden olan 

di. Temmuz - Kasım ayları arasında, 
kulübe 18 ülkeden 1,058 
kompozisyon gönderildi. 

Mukono Rotary kulübü ile Whitehor-

Rotaryenler, 
Gift of Life 
International 
kurumuna 
750,000$'a
yakın bağış ve 
hizmet 
katkısında 
bulundular.
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Rotary’nin gelecek dö-
nemki başkanı, üye sa-
yısını arttırarak dünya-
nın ihtiyaçları ile kay-
naklarımızı eşleştirme-

yi arzu ediyor.
1 Temmuz’da başkanlığı üst-

lenecek olan Gary C.K. Huang, 
1976’dan beri Rotaryen. Tayvan’ın 
Taipei Rotary kulübü üyesi olan Hu-
ang, Rotary’de UR Başkan Yardım-
cılığı, ve direktörlük, Rotary Vak-
fı mütevellisi, Uluslararası Asamble 
tartışma lideri, görev gücü koordina-
törü ve komite başkanlığı gibi çeşitli 
görevlerde bulunmuş.

İş yaşamında Huang, Malayan 
Overseas Insurance Co.’nun baş-
kanlığını ve Tayvan Sanayi ve Tica-
ret Geliştirme Konseyi kuruluşunun 
genel sekreterliğini yapmış. Wah Lee 
Industrial Corp. ve Panhsin Bankası-
danışmanlığı, Wah Hong Industrial 
Corp. denetmenliği ve Federal Cor-
poration ve Sunty Development Co. 
Ltd. direktörlüğü görevlerinde bu-
lunmuş.

Huang, Rotary ve iş dünyasında-
ki tecrübelerinden esinlenerek “Fin-
ding Solutions, Not Excuses” (Özür 
değil, çözüm bulmak) adlı bir kitap 
yazmış. Rotary’de yaptığı çalışmalar 
sonrası UR Kendinden Önce Hiz-
met Ödülü, Başkanlık Takdirname-
si, Rotary Vakfı Üstün Hizmet Ödü-
lü ve Vakıf Seçkin Hizmet ödülüne 
lâyık görülmüş. 

Eşi Corinna Yao ile üç çocuk sa-
hibi olan Huang ile, Rotary’nin söy-
lev yazmanı Abby Breitstein, 14, 19 
ve 20. zonların Kasım ayında Kudüs-
te yapılan Enstitüsünde aşağıdaki 
söyleşiyi yaptı.

THE ROTARIAN: Başkanlık planlarınızda 
üyeliğin yeri nedir?
HUANG: Üye sayımız azaldı. Benim he-
defim üye sayımızı 50,000 arttırmak. 
Ekibimin bunu yapabileceğini biliyo-
rum. Çin’e açılmada bir fırsat görüyo-

rum. Şayet Rusya’da 1,300 Rotaryen 
varsa, Çin’de neden olmasın? Çinli yet-
kililer bana Rotary’nin iyi şeyler yaptı-
ğını düşündüklerini söylediler. Ancak 
Çin’in sivil toplum kuruluşları yasası 
çok kısıtlayıcı ve UR Yönetim Kurulu 

Gary C.K. Huang ile tanışın
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sadece Şangay ve Pekin’de kulüp kurul-
masını onayladı. Geçici kulüpleri başka 
eyaletlerde de kurmalıyız. Yasalar değiş-
tiği takdirde, bu kulüpler hemen beratlı 
kulüp olarak faaliyetlerine devam edebi-
lirler. Kanımca Amerikalılar Çin’in açıl-
masını istemiyorlar ama bunun neden 
olduğunu anlayamıyorum. Asya ülkele-
rinin çoğu bunu arzu ediyor.
TR: Rotary’nin hedeflemesi gereken be-
lirli bir grup var mı?
HUANG: GİM ve eski Rotaractlara odak-
lanmalıyız. Halen 30 yaşını aşmış olan 
Rotaractları mezun olarak görüyoruz. 
Bence onlar da Rotaryen olmalı. Rota-
ractlar zaten Rotary’nin temel bilgi ve 
tecrübesine sahipler. Bir çoğu deniz aşı-
rı görevlere veya askere ya da okumaya 
gidiyor ve Rotary’yi unutuyor ya da çok 
meşgul oldukları için ilgilenmiyor. Bu 
insanları takip etmeliyiz. Şayet kısa top-
lantılar yapan ve büyük yemekler yeme-
yen kulüplere sponsor olabilirsek, onla-
rın ilgisini çekeceğimizi düşünüyorum. 
Bunu Tayvan’da başarı ile gerçekleştir-
dik. Eski Rotaract başkanları ve temsil-
cileri iyi birer Rotaryen oluyorlar.
TR: İnsanları Rotary’ye katılmaya davet 
ederken onlara ne söylüyorsunuz?
HUANG: Rotary’nin özel olduğunu söy-
lüyorum. İnsanların insanlara yardım 
ettiğini ve bunu eğlenerek ve iyi birer 
arkadaş olarak yaptıklarını belirtiyo-
rum. Bazı potansiyel insanlar, haftalık 
toplantılara katılamayacak kadar meş-
gul olduklarını söylüyorlar. Onlara her 
toplantıya katılmaları gerekmediğini, 
ne zaman isterlerse hizmete katılabile-
ceklerini söylemeliyiz. İnsanlar yemek 
zorunda, haftada bir defa da fazla değil. 
Onlara, seyahat ettiklerinde, uygun ve 
ucuz bir şekilde Rotary toplantılarında 
yemek yiyecekleri gibi, yerel gelenek ve 
lisanı bilen insanlarla dostluklar kurabi-
leceklerini belirtiyorum.
TR: Yeni üye almadaki zorluklar nedir?
HUANG: Bir çok insan hala bunun bir er-
kek kulübü olduğunu sanıyor. Bazı Ro-
taryenler de böyle düşünüyor. Ben on-
lara eşlerinin vasıflarının uygun olup 

olmadığını soruyorum. Eşinizi kulüpte 
istemiyorsanız başka şey ama Rotaryen 
olmak için vasıfları uygun değil deme-
melisiniz diyorum ve başka bir kulübe 
üye olabileceğini belirtiyorum. Bu in-
sanlar genelde muhafazakar oluyor. Bu 
nedenle Japonya’da üye sayısı azalıyor. 
Ama Kore’de, Tayvan ve Hindistan’da 
her şey değişiyor ve kadın sayısı artıyor. 
Gençler için de öyle. Onlara fırsat ver-
meliyiz. Onlar bizim geleceğimiz. Bir 
kaç sene içinde onlar bizden daha var-
lıklı ve daha başarılı olabilirler.

TR: Rotary’nin yeni üye alabileceğine ne 
kadar eminsiniz? Bunu gerçekleştirecek 
stratejiniz var mı?
HUANG: Önümüzdeki yıl, Rotaryenle-
ri eşlerini ve çocuklarını Rotary’ye ka-
tılmaya davet edeceğiz. Rotary ile ilgisi 
olan kişileri davet etmek pek zor olmasa 
gerek. Avustralya’da Canberra enstitü-
sünde iki konuşmacıyı davet ettim. Her 
ikisi de katıldı. Birisi büyük bir banka-
nın CEO’su idi. Kendi rozetimi çıkarıp 
ona taktım ve o akşam onu aramıza kat-
tım. Bu hepimizin yapmaya çalıştığı bir 
şey olmalıdır. Ben toplantı konuşmacı-
larını, bazen onur misafirlerini toplan-
tılarda Rotary’ye atılmaya davet ediyo-
rum. Bir çok Rotaryen, bu tür insanların 
çok meşgul olduğunu ve katılamayacak-
larını düşünüyor. Bunu varsaymak ben-
ce yanlış. 
TR: Etkin bir başkan olmak için hangi 
güçlü yanınızı kullanacaksınız?
HUANG: Karar verdiğim zaman bir işi ne 
kadar zor olursa olsun iyi yapmak iste-

rim. Tüm enerjimi, tüm bağlantılarımı 
her imkanı kullanırım. İnsanlara tav-
siyelerini sorarım ama kendi fikrim de 
vardır. Bir kişi beni ikna ederse, fikrimi 
değiştirebilirim. İnatçıyım ama çok da 
fazla değil. Rotary’de çok çalışıyorum 
çünkü bana verilmiş olan fırsat bir onur-
dur. Sabırlı olabilirim ve öğrenmeye açı-
ğım. Geçinilmesi kolay biriyim. Rotar-
yenlere ilham verebileceğimi düşünüyo-
rum. Belki bunlar güç olarak bana sor-
muş olduğunuz şeylerdir.
TR: Sizi Rotary’ye çeken ne oldu?
HUANG: Lisedeyken, Rotary’den bir 
ödül kazandım ve bu organizasyonda ne 
kadar önemli insanlar olduğunu ve do-
layısıyla iyi olduğunu düşündüm. Genç 
olduğum için üç kez üyeliğim reddedil-
di ama bu benim için iyi oldu çünkü Ro-
taryen olmanın özel bir fırsat olduğunu 
öğrendim.
TR: Döneminizde çok seyahat edeceksi-
niz. Özel ilginize ihtiyacı olan yerler var 
mı?
HUANG: En büyük ilgiyi Afrika istiyor. 
Orada o kadar büyük ilgi isteyen ve ya-
pılması gereken şey var ki. Ondan son-
ra Hindistan geliyor. Bu ülke çok hızlı 
büyüyor ama zengin ile fakir arasında 
çok büyük farklılık var. Ve gerçekten 
de Japonya’ya yardım etmek istiyorum. 
Orada üyelikte büyük sorun var ve bu-
nun değişmesi lazım. Japonlar çok iyi 
Rotaryen olduklarını gösterdiler. Ve 
tabi ki Çin. Şayet bir gün Çin dışa açılır-
sa, bu üyelik problemimizin yarısını çö-
zer sanıyorum. Ama iyi kulüplerin yeni 
kulüplere sponsor olmasından emin ol-
malıyız. Latin Amerika ülkeleri çok se-
vimli, insanları sıcak kanlı. Benim dö-
nemimde konvansiyon Brezilya’nın São 
Paulo şehrinde olacak. Bu nedenle bir 
kaç kez oraya gideceğim. Ne zaman o 
bölgeye gitsem yeni bir kulüp kuruldu-
ğunu görmekten mutluluk duyuyorum.
TR: Gitmeyeceğiniz bölgeler var mı?
HUANG: Hayır. Gittiğim her yerde iyi 
Rotaryenlerle karşılaşıyorum. Yeni ye-
mekleri denemeyi, yeni yerleri görmeyi, 
yeni dostluklar oluşturmayı seviyorum. 

Gary C.K. Huang, 
Başkanlık dönemine 

doğru bakarken, 
Rotary’yi daha büyük 

ve daha parlak 
yapacak planlar 

yapıyor
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Gitmek istemediğim bir yer yok. Eşim benim sürekli şöyle de-
diğimi söylüyor: “Yeni bir kulüp berat alırsa, seneye oraya gidece-
ğim.” Bunu şimdiye kadar bir çok yerde söyledim. Karım bana 
söz vermememi, çok uzak olduğunu, büyük olasılıkla tekrar 
gidemeyeceğimi hatırlatır. Kendisi benden daha pratiktir. 
Ben ise hep teşvik etmek isterim.
TR: “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” teması nasıl oluştu ve bu-
nun Rotaryenler için ne anlam ifade edeceğini düşünüyorsu-
nuz?
HUANG: Rotary’de başkan yardımcısı olduğumda temayı dü-
şünmeye başladım. 11 Eylül 2011 nedeniyle çok zor bir yıl-
dı. O zaman şöyle düşündüm: “Şayet bir gün başkan olursam, 
hangi temayı kullanırım?” Kitabımın adını kullanmayı düşün-
düm: Özür Değil, Çözüm Bulun. Tayvanda bazı iyi arka-
daşlarım, eski guvernörlere danıştım. Bir kaç beyin fırtınası 
toplantımız oldu. Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın temasını 
seçtim çünkü Rotary’yi topluma yeterince gösteremedik. Ro-
tary dünyanın bir çok yerinde çok iyi şeyler yaptı. Yaptıkları-
mızdan gurur duymalıyız. Bundan 20-30 yıl önce, düşük bir 
profil gösteriyorduk ve mütevazi davranıyorduk. İnsanlara 
yardım ediyorum, bağış yapıyorum demememiz gerektiğini 
hissediyorduk. Bugün ise durum farklı. İyi bir şeyler yapıyor-
sak, insanlara bunu anlatmalıyız çünkü bu sayede daha fazla 
insan katılacak ve ihtiyacı olanlara yardım ulaşacaktır.
TR: Bazı başkanlar gelenekçidir, bazıları putları yıkan yapıya 
sahiptir. Siz hangi gruptansınız? Rotary’nin silkelenmeye mi 
yoksa ince ayara mı ihtiyacı var?
HUANG: İnsanların hatırlayacağı bir şey yapmak istiyorum. 
Ama görev bir yıl sürüyor. Büyük değişiklikler yapmak için 
yeterli bir zaman değil. Ayrıca, sadece değişim yapmış olmak 
için de değişim yapmak iyi bir şey değil. Ama meydan oku-
malardan korkmuyorum ve yanlış bir şey gördüğümde, işle-
rin doğru yöne gitmesini sağlama alırım. Herşeyi değiştirmek 
başkanın görevi değildir. İyileştirebileceğimiz çok şey var ama 
zaman ve sabır gerekir. Benim görevim kurumun düzgün bir 
şekilde işlemesini sağlamaktır. İnsanlar beni bu kuruma hiz-
met etmem için seçtiler ve ben de elimden gelenin en iyisini 
yapacağım çünkü bu insanın eline bir kez geçen fırsattır. Ben-
den sonra gelecek başkanlar için bir yol açacağım.
TR: Mirasınızın ne olmasını istersiniz?
HUANG: Bu görevi alan ilk Çinliyim ve bu nedenle ağır bir yü-
küm var. Şayet başarılı olursam, başka Çinli ve Asyalıların da 
şansı artacaktır. Başaramazsam, onların şanslarına da zarar 
vermiş olurum.  Geriye bakmak ve insanların doğru seçimi 
yaptıklarını  görmek istiyorum. Rotaryenleri işin içine katan, 
yaşadıkları tecrübeyi daha eğlenceli yapan ve daha fazla aileyi 
işin içine katan biri olmak istiyorum. Rotary bir çok insana 
yardım ediyor ama biz hala küçük bir azınlığız. Şayet toplu-
mun daha fazla ilgisini çekersek, daha fazla insan bize katıla-
caktır. Böylece dünyayı daha iyi bir yere dönüştürebiliriz. ❏
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2420. BÖLGE
Müfit ve Sema Ülke

Müfit Ülke, 10 Kasım 1953’de  İstanbul’da doğdu.  Orta öğrenimini Avusturya Lise’sinde, lise öğre-

nimini Robert Kolej’de tamamladıktan sonra, yüksek tahsilini 1972-76 yıllarında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde Tufts University’de Makine Mühendisliği üzerine gördü. 

Askerliğini Tuzla Piyade Okulu’nda ve tayinle gittiği Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

Plan-Prensipler Dairesi’nde tamamladı. Profesyonel  kariyerine 1979 yılı’nda  Eczacıbaşı 

Seramik-Vitra’ da başladı.

Eczacıbaşı Grubu’nda 1979-1996 yılları arasında; Planlama Müdürlüğü, Bütçe 

Müdürlüğü, Fabrika Müdürlüğü ve Üretim Genel Müdür Yardımcılığı, ihracat  Şirketinde 

Yapı Grubu Ürünlerinin dış satışından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevle-

rinde bulunduktan sonra, grubun Almanya’daki satış ve pazarlama şirketi olan 

EKOM Sanitery Marketing GMBH’ in Genel Müdürlüğü görevini yaptı. 1996-

1998 yılları arasında Polat Holding’in İzmir’de kurmakta olduğu Ege Vitrifiye 

A.Ş.’nin ilk Genel Müdürü görevini üstlenerek, tesisi kurup devreye aldı. 

1998’de ise serbest çalışma hayatına atıldı.    İstanbul-Tuzla’da kurulu 

olan Prima Seramik A.Ş.’ye ortak oldu. 

2000 yılında Almanya’nın en büyük Vitrifiye üreticilerinden Duravit 

AG ile ortaklık görüşmelerine başladı ve aynı yıl içinde Duravit Yapı 

Ürünleri A.Ş.’ yi kurdu. Halen Tuzla Organize Deri Sanayi’nin içinde faaliyet 

gösteren bu şirketin ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü görevini sürdürmektedir. Türkiye Seramik Federasyonu-Seramik Sağlık Gereçleri 

Üreticileri Derneği (SERSA)’nın Yönetim Kurulu Üyesidir. Toprak İşverenler Sendikası’nın Yönetim Kurulu üyesidir.                             

Rtn. Sema Ülke ( Yeniköy RK) ile evli olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Sema Ülke, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun 

olmuş, 26 yıl Sabancı ve Koç Holding’e bağlı şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra, Ocak 2012 itibari ile Düzey Pazarlama A.Ş.’deki Türkiye Zincir 

Mağazalar Grup Satış Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılmıştır.

Müfit Ülke, Temmuz 2001’de Tuzla Rotary Kulübü’ne üye oldu. 2003-2004 Dönemi’nde Kulüp Sekreterliği yaptı. 2005-2006 Döneminde Kulüp 

Başkanlığı, 2007-2008 Dönemi’nde Bölge Kulüp Hizmetleri Komitesi’nde Gurup Koordinatörlüğü, 2008-2009 Dönemi’nde Bölgede Gurup Guvernör 

Yardımcısı (5. gurup) olarak görev aldı. 2009-2010 Dönemi’nde Bölge Toplum Hizmetleri Ana Komite Başkanı, 2010-2011 Dönemi’nde Bölge’de 

Komitelerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı olarak görev yaptı.

2011-2012 Dönemi’nde Bölge’de Fon Yaratma Komitesi üyesi olarak çalışan Ülke, 2012-2013 Dönemi için yine Bölge’de “Barış ve Anlaşmazlıkların 

Çözümü” (Peace and Conflict Resolution) Projesi’nden sorumlu Guvernör Yardımcısı olarak görev aldı. Bangkok ve Lizbon Konvansiyonlarına ve İzmir 

Zone Enstitüsü’ne katıldı. 2009 yılında yapılan İstanbul Zone Enstitüsü’nde SAA olarak görev yaptı.

Ülke, Paul Harris dostu ve Bequest Society üyesidir.

2430. BÖLGE
Korhan ve Aylin Atillâ

1963 yılında Antalya’da doğdu. İlk ve Orta eği-

timini TED Ankara Koleji ve Ankara Fen Lisesi’nde 

tamamladıktan sonra 1985 yılında O.D.T.Ü. İnşaat 

Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Halen 

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat 

Bölümü son sınıf öğrencisidir. 

1985 yılından bu yana inşaat, yapım hizmetle-

ri, turistik tesis işletmeciliği, beton ve betonarme 

boru üretimi ve sağlık hizmetleri alanlarında faa-

liyet gösteren şirketler grubunda sırasıyla şanti-

ye mühendisi, proje müdürü, teknik koordinatör, 

yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olup, 
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1998 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdür-

mektedir. İş ve meslek yaşamı boyunca ülkemizin her köşesinden 

35 ayrı kentimizde mühendislik hizmetleri vermiştir. Birleşik Alt Yapı 

Müteahhitleri Derneği üyesi olup bir dönem yönetim kurulu üyeli-

ğinde bulunmuştur.  İyi derecede İngilizce ve başlangıç düzeyinde 

Fransızca bilmektedir.

Yüksek Mimar – Restorasyon uzmanı Aylin Atillâ ile evli olup 

Çınar (E/22) ve Söğüt (K/15) adında iki çocukları vardır. Aylin Atilla 

Kültür Bakanlığı bünyesinde eski eser onarım ve restorasyon işlerin-

de kontrol amirliği ve şube müdürlüğü görevleri yaptıktan sonra, 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü restorasyonunda Kontrol 

Amirliği yapmış, Müze’nin açılışı ile Müze Müdürü görevine atanmış, bu 

görevden 2008 yılında emekli olmuştur. 

1996 yılında Ankara Tandoğan Rotary Kulübü kurucu üyesi ola-

rak Rotary ile tanıştıktan sonra; Kulübünde 1996 - 97’de 7. RYLA 

Düzenleme Komitesi Başkanı, 1999 - 00’de  Toplum Hizmetleri Komitesi 

Başkanı, 2000 - 03’de Kulüp Sekreteri, 2003 - 04’de Asbaşkan + Su 

Projeleri Komitesi Başkanı, 2004 - 05’de  Kulüp Başkanı, 2005 - 06’da 

Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur.

2430. bölgede ise : 2002 - 03’de Toplum Hizmetleri Komite Üyesi ve 

Kısa Dönem Gençlik Değişim Komite Üyesi, 2003 - 04’de Kısa Dönem 

Gençlik Değişim Komite Üyesi, 2004 - 05’de Kısa Dönem Gençlik 

Değişim Komite Başkanı, 2005 - 06da Toplum Hizmetleri Ana Komite 

Başkanı ve Kısa Dönem Gençlik Değişim Komite Başkanı, 2006 - 07’de 

Bülten Ana Komite Başkanı ve Kısa Dönem Gençlik Değişim Komite 

Başkanı, 2007 – 08’de Guvernör Yardımcısı ve Konvansiyon Komitesi 

Başkanı, 2008 – 09 ‘da  Bölge Sekreteri ve Konvansiyon Komitesi 

Başkanı, 2009 – 10’da Su Yönetimi Komite Başkanı, Rotary Gönüllüleri 

2430. Bölge Koordinatörü, Su Yönetimi Kaynak Grubu 2430. Bölge 

Koordinatörü  ve Bölge RYLA Komitesi üyesi, 2010 – 11’de        Gençlik 

Değişim Ana Komite Başkanı  ve Konvansiyon Komitesi Başkanı olarak 

görev yapmıştır.  

Bugüne kadar 2430. Bölgenin RYLA organizasyonlarının 3 tanesin-

de organizasyon komitesinde görev aldıktan başka, bir ulusal RYLA ve 

iki uluslararası RYLA organizasyonunda Bölge ve Kulübü adına görev 

yapmıştır. Ayrıca RYLA Seminerlerinde 25 kez konuşmacı olarak görev 

almıştır.

U.R. Vakfı Teknik Danışmanlar Kadrosunda yer almakta olup, bu 

kapsamda Türkiye Madagaskar, Etiyopya, Uganda, Tanzanya, Sierra 

Leone ve Gana’da 3 ayrı 3H Projesinin 4 ayrı Eşli Bağış Projesinin ve 4 

ayrı Küresel Bağış Projesinin yersel incelemesi görevini tamamlamıştır.  

Bu Kadroda 2008 – 11 dönemlerinde  “Su, Sağlık ve Çevre” dalında 

Teknik Koordinatör olarak görev yapmıştır. 

Bugüne kadar 7 EEMA, 1 NAYEN Gençlik Değişim Konferansı, 10 

U.R. Konvansiyonu, 3 U.R. Başkanlık Konferansı ve 4 Zon Enstitüsüne 

katılmış olup EEMA Gençlik Değişim Organizasyonu onur üyesidir.

Convention Goers Dostluk Grubu,  Seyahat ve Ağırlama Dostluk 

Grubu ile Su ve Sağlık Rotaryen Eylem Grubu üyesi olup, U.R. Vakfı 

“Övgüye Değer Hizmet Takdirnamesi” (Citation for Meritorious 

Service) sahibidir. 

2440. BÖLGE
Mecit ve Oya İsce

Mecit İsce, 4 Ağustos 1949’da 

Afyon’da doğdu. İlk ve orta tahsilini 

Afyonda tamamladı. Liseyi Ankara 

Cumhuriyet Lisesinde bitirdi. 1976 yılında Ankara 

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 

mezun oldu.

Aynı yıl Eşi Oya ile evlendi. 1977 yılında 

Söke’ye yerleşerek serbest Diş Hekimi olarak 

çalışma hayatına atıldı. 1977 yılında oğlu Mahfi, 

1980 yılında kızı Zeynep dünyaya geldi. İkisi de 

Üniversite tahsillini tamamlayıp hayata atıldılar. 

Mecit İsce 3 torun sahibidir.

Oğlu Mahfi İsce Halen Söke Rotary Kulübü 

Üyesidir.

Mecit İsce Rotary‘e 1987 yılında Söke 

Rotary kurucu üyeliği ile başladı. Kulübünde Sekreterlik, bütün Avenü 

Başkanlıkları, Sayman ve Başkanlık yaptı. PHD olup Bölgede aşağıdaki 

görevleri almıştır:

1997- 1998  5. Grup Guvernör Yardımcısı

1997-1998 G.A.S.K Üyeliği

1998-1999  Bölge Kulüp Hizmetleri Ana Komite Başkanı

1998-1999 Bölge RYLA Semineri Organizasyon Başkanlığı

2001-2002 Bölge Meslek Hizmetleri Ana Komite Başkanlığı 
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AZALDIK 
AMA  
HENÜZ
BİTMEDİ 

 S on on yılda, Rotaryen sayısı 1,2 milyon seviyesinde 
oynadı. Bunun anlamı, katılan her bir kişiye karşı bir 
Rotaryenin ayrılması demek idi. Bugünkü rakamlar, 

Rotary’nin sadece durmakla kalmadığını ama birçok bölgede 
gerilediğini gösteriyor. 1 Temmuz 2013 itibarıyla üye sayımız son 10 
yılın en düşük rakamı olan 1,185,000 idi. Bu konuda ne yapmamız 
gerekir? Bu sayıda UR Başkanı Ron Burton ile organizasyonun 
meydan okumasını ele alıyor ve kulüplerin üye alma ve korumaları ile 
ilgili 3 milyon dolarlık çabalarını inceliyoruz. Dünya genelinde 700 
kulübün bu konuda test ettikleri dört pilot projeyi inceliyoruz. 
Rotary’nin hızlı büyüdüğü bölgelerdeki liderlerle konuşup “sırlarının 
ne olduğunu” soruyoruz. Neler söylediklerini öğrenmek için bu ilaveyi 
okuyun ve kulübünüzü büyütmek için yeni fikirler edinin. 
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UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

ÜYELER NEDEN 
AYRILIYOR VE NE 

YAPABİLİRİZ? 
HAKKINDA RON 
BURTON’UN’UN 

GÖRÜŞLERİ

 Ron Burton 2013-14 dönemi Uluslararası Rotary’nin 
Başkanı. Bundan 30 yıl önce, kulübünü terketmeye 
hazırlanan, ilhamsız bir Rotaryendi. Kendi tecrübesi-
ne dayanarak, bir amaç ve kulübe aidiyet duygusu 
olmadan  üyelerin ayrılaacaklarını bildiği için “Rotary 
ile Yaşamları Değiştirin” sloganı ile bizlere hitap edi-
yor. Öncelik olarak, Çocuk felcine son girişimini 
üyeliğin arttırılması takip ediyor. Global üyelik rakam-

ları durgun iken ve bir çok bölgede rakamlar gerilerken, Rotary liderleri, 
üyelerden aldıkları geri bildirimler sonucu düzenledikleri seri planlar ile 
organizasyonu yenilemeyi hedefliyorlar. 16 bölgesel plan, her kulübün 
Rotary’yi yeniden inşa etmesi için makul hedefler içeren bir yol haritası 
sağlıyor. Ron Burton’la yaptığımız bu söyleşide, bu planların sizi ve kulübü-
nüzü nasıl etkileyeceğini konuştuk.

Bölgesel üyelik planılarını nasıl tarif edersiniz?
Ana fikir, Rotary’nin herhangi bir bölgesinin, bölgede işleyecek bir üye 
alma ve muhafaza etme planı oluşturmasına dayanıyor. Tek bir yöntemin 
herkese uygun olmayacağını biliyoruz. ABD’de işleyen yöntem, başka 
ülkeye uygun olmayabilir. Plan Rotaryenlerin fikirlerinden esinlendiği 
için, onlara üyelik geliştirme, kulübü sahiplenme konusundaki uygula-
malarda esneklik sağlıyor. 

Planlar Rotary’e nasıl üye kazandıracak?
Biz için içine heyecanı katmak istiyoruz. İnsanlar meydan okumaya 
cevap verirler. Direktörlere, kendilerinin sorumlu olacakları üye arttır-
ma rakamlarını sorduk. Onlar her bölge guvernörüne dönerek bir 
rakam aldılar. Plan, rakamları kağıda döküyor ve direktörler, bölge 
guvernörleri, kulüp başkanları ve üyelerden destek alıyor.

16 bölgesel planı da gördünüz. İçlerinde üye kazanma 
konusunda taktik olarak dikkat çeken var mı?
Staratejilerden bir tanesi, yeni bir üyeye sponsor olan Rotaryenin 
rozetine bir takdir işareti koymak. Her rozetin arkasına takılabilecek 
ve renginin de Rotaryenin kaç üye getirdiğini gösterecek bir işaret. 
İyi bir teşvik ve güzel de görünüyor.  

Planlar ortalama bir Rotaryeni nasıl etkileyecek?
Birçoğumuz Rotaryen olmak için bir arkadaşımız tarafından davet 
edildik. Daveti yaptıktan sonra, onlara kalmaları için nedenleri de belirt-
meliyiz. Rotary’nin yaptığı büyük işler için her zaman daha fazla yardım 
elini, gönüllüyü ve aktif insanı kullanabiliriz. Planlar, Rotaryenlere mey-
dan okuyarak, onların yaşadıkları ortamlarda dahi bunu kabul 
etmelerini, ve kulüplerinin daha fazla üyesi olması durumunda, daha 
verimli olabileceklerini ve daha çok şey yapabileceklerini gösteriyor.IL
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Rotary Koordinatörü Peter Iblher’ göre, Alman 
kulüpleri. üyeler  ve aileleri arasında kişisel 

ilişkilere önem veriyor ve bir çok kişinin aktif 
olarak katılacağı programlar ve aktiviteler 
düzenliyorlar. Kulüp yaşamının, üyeler ve 

aileler için ödülendirici bir şey olduğu izlenimini 
yaratmaya çalışıyorlar.

2014-16’da UR direktörü olarak görev yapacak 
olan Per Høyen, özellikle 2003 yılından beri 
Rotaryen sayısını iki katına çıkaran Litvanya 

başta olmak üzere, zondaki büyümeyi, medyada 
müspet olarak yer alma ve hükümetle pozitif iliş-
kiye bağlıyor: “Litvanyalı Rotaryenler, ülkenin her 
tarafında yaptıkları projelere, medyanın ilgisini 
çekmeyi başarıyorlar. Bu bedava halkla ilişkiler 
çalışması, insanlarda ilgi yaratıyor ve Rotary’nin 
ne yaptığı bilindiği için daha kolay yeni üye almak 

mümkün oluyor.”

Kulüplerin bazıları hallerinden memnunsa ne olacak?
Yeni bir görünümle yeni bir kulüp yaratın. Yaşadığım Norman Oklahoma’da geçen yıl 
yeni bir kulüp kuruldu. 110,000 kişini yaşadığı ve 300 Rotaryenin olduğu bir toplumuz. 
Yani iyi Rotaryen bulmak için bir potansiyel var. Örneğin, benim kulübümPerşembe 
öğlenleri toplanıyor. Bazı insanların Perşembe öğlen toplantılara gelemediklerini 
tespit ettik. Bu kişilerin listesini oluşturduk ve kahvaltıda toplanan bir kulüp kurmak 
için onlarla temasa geçtik. Her toplumda, yeni kulüp kuracak şampiyonlar bulunabi-
lir.

Rotary üyeliğini arttıracak gizli bir formül var mı?
Katılım. Rotary kulübünden ayrıldım çünkü yapacak hiç bir şeyim yoktu. O sıra-
da bana bir komitenin başkanlığını önerildi. Kulüp başkanı, benim kulüpte 
kalmamı istediğini  söyledi ve seneye Vakıf Komitesinin başkanlığını düşünü 
rmüsün dedi. Ben de bu görevi önemli gördüğüm için kaldım. Burada anahtar, 
insanlara toplumlarına katkıda bulunma fırsatını verebilmektir.

Kulübünüzden ayrılmıştınız?
Evet. Şimdi şaka olarak belirtiyorum ama bundan 30 yıl önce, iki çocuk sahibi, 
tam gün çalışan biri olarak önemli saydığınız şeylere öncelik veriyordum. Tek 
yaptığınız her hafta bir otelde vasat bir yemek yemekten ibaretse, kulüpte 
tabiki kalmazsınız. Bu nedenle katılımı önemsiyorum. Yaşam hepimizden o 
kadar çok şey talep ediyor ki, üyeleri tutabilmek için her birimizin angaje 
olması gerekiyor. 

Sizce insanları Rotary’den ne soğutuyor?
Bunu herzaman soruyorum. Kulübünüze bakınız. Bugün bu kulübe katılır mıy-
dınız? Cevap hayır ise, değiştirmek için ne yapardınız? Bazı insanlar şarkı 
söylemeyi sevmez. Bazı kulüpler bir sürü ceza uygularlar. Bu her geleneğin 
anlamsız olduğunu göstermez ama herkes için uygun olmayabilir. İnsanların 
nelerden hoşlanıp haoşlanmadıklarını bulun ve üyelik sonlandırma mülakatları 
yapmayın. 

Rotary nerede büyüyor?
Rotary Hindistan’da ve Asya’nın birçok bölgesinde büyüyor. Tayland ve Taivan’da 
da güçlü. Afrika’da da büyüme çalışmaları yapılıyor.

Rotary bu bölgelerden neler öğrenmeli?
Başta Hindistan olmak üzere, bu bölgelerde bir heyecan görülüyor. Rotary göz 
önünde. Oralarda prestijli bir organizasyon ve Rotary’nin ne yaptığı, ne olduğu 
biliniyor. İnsanların başkalarına yardım ettiklerinde kendilerini iyi hissettiklerini 
düşünüyorum. Bu nedenle öğrenmemiz gereken, toplumun ihtiyacı olan projele-
ribelirlemek ve uygulama olmalı. 

Rotary’yi desteklemek için bir üye ne yapmalıdır?
Bir kişiyi davet edin. Katılımını sağlayın ve faaliyetlere katın. Bu sihirli yaklaşımı 
yaparsanız, onlar da katılacak ve başkalarını davet edecektir. Ben bunun yaşa-
yan kanıtıyım. n
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UR eski direktörlerinden ve Reach Out 
to Africa komitesi başkanı Thomas 

Branum şöyle diyor: “Afrika’daki Rotar-
yenlerin yaş ortalaması, Amerika ve 

Avrupa’nın altında. Kulüpler anlamlı ve 
faal, ve Rotaryen olmanın ne kadar an-
lamlı ve onurlu bir şey olduğu inancını 

taşıyorlar”.

Hindistan’da üç bölge, Rotaryenlerin çocukları için 
yeni Rotary kulüpleri kurma planı yapmak üzere 

veri topluyorlar. Üyeler, yeni üye getirenleri onur-
landırıyor ve müstakbel üyeleri Rotary  konusunda 
bilgilendirmek için yarım günlük seminerlere davet 
ediyorlar. Rotary koordinatörü ve GDG olan Ulhas 

Kolhatkar, “Eskiaractları hedef alıyoruz ve onları yeni 
kulüp kurmaya ikna ediyoruz. Aynı zamanda ikinci 

nesil Rotaryenlerin de katılımlarını sağlamaya çalışı-
yoruz” diyerek stratejilerini özetliyor.

UR 2014-15 dönem başkanı 
görevini alacak Gary C.K. 

Huang, “Tayvan’daki başarımı-
zı, mezunlara odaklanmaya, 
Grup İnceleme Değişim ve 
eski Rotaractlarla iletişim 

kurmaya borçluyuz” diyor. Bu 
kişileri takip ettiklerini, kısa 

toplantı ve yemek ihtiyacı ol-
mayan kulüp söz konusu oldu-
ğunda, bu grubun katılımının 

kesin olduğunu belirtiyor

ROTARY NEREDE
VE NİÇİN

BÜYÜYOR? 

En çok üye artışı olan ülkeler ve 
bölgeler, 2003-13

En çok üye kaybedilen ülkeler ve 
bölgeler, 2003-13
kaybedilen
üye sayısı

ABD

KANADA 

JAPONYA  

İNGİLTERE  

AVUSTRALYA  

-15%-58,481

-23,248

-7,743

-5,260

-4,167

-21%

-16%

-14%

-14%

% kayıp
kazanılan
üye sayısı

HİNDİSTAN

BREZİLYA 

KORE

ALMANYA

TAYVAN

+38%+34,068

% artış

+12,671

+11,114

+7,567

+4,045

+26%

+27%

+49%

+8%
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İPUCU: AZ FAZLADIR
2007 Temmuz’undan Haziran 2013’e kadar süren bir 
pilot çalışmada, iki haftada bir yapılan toplantıların üye-
likte daha fazla büyümeye neden olduğu görüldü. Pilot 
program, üyelik konusunda %90 pozitif etkinin yanı sıra  
fon yaratma, toplum hizmeti ve Vakfa katkı ile ilgili iyileş-
tirme sağladı. Pilot programa 200 kulüp katıldı. Katılan-
ların %80’i toplantıların iki haftada bir veya ayda iki kez 
yapılmasını kabul etti.

ROTARY’Yİ 
YENİLEYECEK 

3 MİLYON $’LIK 
PLAN

UR Yönetim Kurulu, üyelerin geri bildirimi ile oluş-
turulan yerel stratejilerin, global yaklaşımdan 
daha etkili olacağını düşünerek, yerel üyelik 
planlarını yaratma ve destek için 3 milyon $ 

ayırdı. Hedef, dünya genelinde Rotary üyeliğini arttırmak.
Planlar 16 bölgedeki hedeflerin çerçevesini çiziyor ve bun-

lara ulaşmak için adımları belirliyor. Planı İngiltere ve İrlan-
da’daki kulüpler için yaratan, eski direktörlerden ve Üyelik 
Geliştirme ve Muhafaza Etme Komitesi başkanı Allan Jagger, 
“Artık dünya değişti. Nereden geldiğimize, neyin işlevsel ol-
duğuna ve çalışmayan şeyi değiştirmeye alışmalıyız” diyor.  

İngiltere ve İrlanda’da yapılan  analize göre, sorun yeni üye 
getirmekten ziyade, üyeleri muhafaza etmekte yatıyor. Jag-
ger’ın ekibi bunun nedenlerini araştırırken, müstakbel üyele-
ri Rotary’ye katarken anlatılanların, kulübe katılımdan sonra 
gerçek olmadığının farkona varılması olduğunu görmüşler. 
İngiltere ve İrlanda’da uygulanan üyelik geliştirme planı, ku-
lüpleri, hem mevcut üyeler, hem de yeni üyeler için daha çeki-
ci yapacak bir kulüp vizyonu geliştirme önerisi ile işe başlamış.   
“Kulüpleri daha etkin yapacak şey, daha fazla hizmettir” diyen 
Jagger,  “Hizmet arttıkça, Rotary daha fazla tanınacaktır. Daha 
fazla tanınma, daha fazla üye getirecektir” diyor.

Avustralya, Yeni  Zelanda ve Pasifik Adalarında, yerel liderler 
iyi yaptıkları şeye odaklandılar:  “Her zaman zayıf taraflarımız 
olacaktır” diyen Avustralyalı Rotary koordinatörü, “Konu 
güçlü yanları belirlemek ve Rotaryenler ile kulüplere, Ro-
tary’yi güçlendirmeleri için en iyi uygulamalar ve diğer yön-
temleri örnek olarak göstermektir” diyor. Bölgedeki önemli 
bir olgu .eşitlilik olarak görülüyor. Bu alanda güçlü olmak için 
liderler kadın üye sayısını %6, genç üye sayısını %5, ve kültü-
rel farklılığı olan üye sayısını %3 arttırmayı hedefliyor. Bu 
hedef doğrultusunda, Christchurch South Rotary Kulübü, 
geçmişte RYLA aktivitelerine katılan gençleri üye yapmak 
için çalışmalara başlamış. 

Bölge liderlerinin planları geliştirmiş olmalarına rağmen, 
birey olarak Rotaryenler kendi kulüplerini başkalarının da 
katılmayı arzu edecekleri bir yapıya kavuşturma ile ilgili 
kararları kendileri alıyorlar.

700 KULÜP ÜYE 
KATMAK İÇİN 

YENİ 
YÖNTEMLER 

DENİYOR   
2011-12 döneminde kulüplere toplantı sıklığını 

belirleme, üyelikte yeni kategori ekleme özgürlüğünü 
sağlayan ve kulübün işlemesinde esneklik sağlayan 

dört pilot program başlatıldı. Kurumsal Üyelik, Kısmi 
Üyelik, Yaratıcı ve Esnek Kulüp ve Satelit Kulüp 

programları 2016-17’nin sonuna kadar sürecek.

Kurumsal Üyelik
Kurumlara, yerel Rotary 
kulübü ile partnerlik yapma ve 
aktif üye olarak dört çalışanı 
Rotary’ye katma fırsatı 
sağlıyor
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ÖRNEK OLAY: BURSLARDAN ROTARYENLİĞE
Japonya’da üyeler, Rotaryenlerin sponsor olduğu Yoneyama 
bursunu alan bursiyerler arasından Rotary’ye davet ediyorlar. 
Bu girişim şimdiden iki yeni kulübün kurulması ile sonuçlandı. 
10 ayrı ülkeden olup Japonya’da yaşayan ve 32 eski bursiyer 
üyeden oluşan Tokyo Yoneyama Yuai Rotary kulübü ile, 2750. 
bölgede e-kulüp olarak kurulan 27 üyeli, kulübün web sitesi 
üzerinde toplantı ve canlı chat yapan, sadece kulüp aktivite-
leri için fiziki olarak biraraya gelen Tokyo Yoneyama kulübü.

ÖRNEK OLAY: AHBAPLIK SİSTEMİ
ABD’nin Texas Eyaletindeki 5790. bölgede üyeleri 
tutmak için “ahbaplık sistemi” kullanılıyor. Dört 
üyeden oluşan gruplar temaslarını sürdürerek 
birbirlerini destekliyorlar. Üyeler bir ahbapları ile 
eşleşiyor, üyelik komitesi de bu eşleşmeye iki kişi 
daha atayıp bir takım kuruyor. Takım lideri seçilen 
bir kişi de arada sırada biraraya gelme ve aktivite-
lerin koordinasyonunu sağlıyor.

Deneme Üyeliği
Aktif üyelerin tüm hakları ve 
sorumluluklarını taşımadan, 
deneme üyeliği sunuyor

Satelit Kulüp
Kulüplerin hafta içinde, 
her birinin başka bir 
yer, zaman ve günde 
gerçekleştiği toplantı 
düzenleme imkânı 
sunuyor

Yaratıcı ve Esnek 
Kulüp
Tplum ve üyelerin ihtiyacına 
daha iyi cavep verecek bir 
kulüp yaratma serbestisi 
sağlıyor

SORULARINIZ İÇİN?
E-posta adresi: ripilotprograms@rotary.org
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(1)  Kulübümün toplantı zamanı, şekli ve yeri, kariyerlerini oluş-
turmaya çalışan aile sahibi üyeler ve genç profesyoneller 
için uygun mu? 

(2)  Kulübüm, toplumun yaş, cinsiyet ve profesyonel farklılıkla-
rını ne kadar yansıtıyor? 

(3)  Kulübümün programlarında kimin çıkarları yansıyor? 

(4)  Seremoniler ile ilgili konuşmalar, konuşmacılar, kulüp işleri, 
proje pkanlama ve ağ oluşturmadan daha fazla zaman 
alıyor mu? 

(5)  Kulübümün, ziyaret edenler ile temas kurmak için hazır bir 
planı var mı?

Kulübünüz neden küçülüyor? 
Bu soruları sorun:

O N L I N E :   www.rotary.org/myrotary’ye bağlanıp “üyelik planlarını”nı arayarak bölgenizin planını inceleyin .

          EYLEME  
 GEÇİN}
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Uluslararası Rotary, 
kendine özgün ile-
tişim ağına sahip 
olduğunu öne sürü-

yor. ABD’de merkez dünya merkezi 
Evanston’da yayınlanan “The Rotari-
an”, Rotary’nin İngilizce resmi der-
gisi. Rotary World Magazine Press 
(Rotary Dünya Dergi Basını) camia-
sı içinde ise kendi ülkelerinde bağım-
sız olarak yayınlanan 31 bölge dergisi 
bulunuyor.

Bu 31 dergi, 25 değişik lisanda ya-
yınlanıyor ve 130 ülkede dağıtılıyor. 
Toplam sirkülasyonu ise 776,000. Bu 
başarılı iletişim ağı, Rotary ile bera-
ber bir asır boyu gelişmeye devam 
etti.

The Rotarian’dan önce ilk ola-
rak “The National Rotarian” 1911 yı-
lının Ocak ayında yayınlandı. Dergi 

editörü ve yayıncısı, UR’nin ilk genel 
sekreteri Chesley Perry idi. İlk sayı-
da da belirtildiği gibi, dergi Perry ve 
Rotary’nin kurucusu Paul P. Harris 
için mesajlarını sadece Rotary Ku-
lüplerine değil, tüm Rotaryenlere 
iletmek için bir araç idi. The Rotari-
an ve Rotary Dünya Dergileri Basını, 
bugün de aynı amaçla yayınlanırken,  
UR liderleri ve dünyadaki Rotaryen-
ler arasında tek direkt iletişim bağ-
lantısı olarak okurlarını Rotary hak-
kında bilgilendirmeye devam ediyor-
lar. 

İlk bölgesel dergi İngiltere ve 
İrlanda’da 1915 yılında yayına baş-
ladı. 1920 yılında, Avustralya’da 
bölgesel bir dergi yayınlanmaya baş-
ladı. Bu yayın halen yayınlanmakta 
olan “Rotary Down Under”ın temelini 
oluşturdu. Avustralya, dergilerin UR 
Yönetim Kurulu tarafından “onaylan-
mış ve tavsiye edilen” dergi statüsü ile 
ilgili girişimi başlatan ilk yayın oldu. 
İlk onay da daha sonra Avustralya 
dergisine verildi. 1920 ve 30’lu yıl-
larda bölge dergileri Avrupa kıtasın-
da da yayınlanmaya başladı. Ancak 
bir çoğu, II. Dünya Savaşı nedeniyle 
yayınlarını durdurmak zorunda kal-
dılar.

Latin Amerika’da bölgesel yayın-
ların kurucuları Rotary’nin ilk yılla-
rındaki liderler idi. Peru’nun resmi 
bölge dergisi “El Rotario Peruano”, 
1933 yılında, daha sonra 1942-43 
yıllarında UR başkanlığını yapan 
Fernando Carbajal Segura tarafın-
dan kuruldu. 1974 yılında kurulan 
“Rotarismo en Mexico”nun ilk editö-

rü, UR’nin 
2000-01 dö-
nem baş-
kanı Frank 
J. Devlyn 
idi. “Brazil 
Rotario”nun 
selefi ise, 
1924 yılında 
yayına başlayan “Notros Rotario” idi 
ve Rotary’ye bir yıl önce kabul edilen 
Rio de Janeiro kulübünün başkanı J. 
Thomas Saboya e Silva tarafından 
yönetilmekteydi.

Bugün ise, The Rotarian ve Ro-
tary Dergiler Basını ortak ve faydalı 
bir birliktelik içinde bulunmaktalar. 
Bilgiler ve tecrübeler ücretsiz olarak 
paylaşılmaktadır. Bu ortam, UR’nin 
mesajının dağılımı sağlamaktadır. 
Her ay yayınlanan The Rotarian’da 

Dergi ayında, Rotary dergilerine bakış
Nisan ayı Rotary’de dergi ayıdır. Uluslararası Rotary’nin 
yayınladığı The Rotarian’in yanısıra, 31 resmi bölge 
dergisi, 25 değişik lisanda, 130 ülkede Rotaryenler ile UR 
yönetimi arasında iletişim ağını oluşturmaktadır

UR’nin ilk Genel Sekreteri Chesley Perry, 
The Rotarian’ın da editörü idi

Ocak 1911’de yayınlanan ilk Rotary 
dergisi  The National Rotarian



yer alan yazılar, başta Başkan’ın mesajı, Vakıf Başkanı’nın 
mesajı, çocuk felcindeki gelişmelerle ilgili raporlar, Rotary 
teması ve uluslararası konvansiyonun promosyonunu ya-
pan yayınlar ve fotoğraflar dergilere gönderilmektedir. 
Dergiler Rotary’nin bu mesajlarını yayarken, aynı zaman-
da her biri bireysel kimliğini, ulusal havasını ve editorial 
özgürlüğümü de muhafaza etmektedir.

Bu renkli ortam uzun yıllar içinde oluştu. Bölgesel der-
giler Rotary tarafından değil, çeşitli ülkelerdeki Rotaryen-
ler tarafından başlatıldı. Ülkenin kendi dilinde yayın yap-
ması da, bunlara olan talebi arttırdı ve yaygınlaşmalarını 
sağladı. İlk yıllarda, söz konusu yayınlarla ilgili herhangi 
bir kural ya da resmi politika yoktu. Hatta bazı kesimler, 
bölgesel yayınları The Rotarian’a rakip olarak görmekte 
idi. 

Zaman içinde, bölge dergilerinin resmen tanınması 
için adımlar atılmaya ve kurallar ve kılavuzlar oluşturul-
maya başlandı. Bu kampanya, 1970’li yılların ortasında 
Avustralya, Yeni Zelanda ve Okyanusya için yayın yapan 
“Rotary Down Under” editörü Paul Henningham tarafın-
dan başlatıldı.

UR Yönetim Kurulunun Ekim-Kasım 1977 toplantısı-
nın ajandasında yer alan ve 1977 yılında San Fransisco’da 
toplanan Yasama Konseyinin kabul ettiği 77-67 nolu ka-
rarname ile, her Rotary kulübü üyesinin resmi dergiye ya 
da tavsiye edilen Bölge Rotary dergisine abone olması op-
siyonu kabul edildi.  

O zamanlar başkan yardımcısı olan Ken Scheller, Yö-
netim Kurulu seviyesinde bu kararın uygulanması için ak-
tif bir şekilde çalıştı. Karardan önce, Rotaryenlerin bölge 
dergisine abone olma opsiyonları yoktu. Rotaryenler “The 
Rotarian” ya da yine UR tarafından İspanyolca olarak ya-
yınlanmakta olan “Revista Rotaria”ya abone olmak zorun-
da idiler. 

Lisans alan bölgesel dergiler Rotary tarafından oluştu-
rulan içeriği her ay yayınlamak zorundalar. Aynı zaman-
da, UR tarafından belirlenmiş çerçeve içinde ve kendi yö-
netim organlarının oluşturduğu politikalar kapsamında, 
editoryal özgürlüklerini muhafaza ediyorlar.

Onay almak isteyen her dergi, aranan özelliklere sahip 
olduğunu göstermesi için bir sertifikasyon prosesine tabi 

oluyor. Bu süreç 1999 yılında UR Yönetim Kurulu tara-
fından kabul edildi ve 2000 yılının Temmuz ayında dev-
reye girdi. 

Rotaryenlerin dergi aboneliği zorunluluğundan muaf 
tutulan ülkeler de var. Yönetim Kurulu’nun, genel sekrete-
rin önerisiyle muaf tuttuğu ülkelerin sayısı 16. Bunlar Af-
ganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kam-
boçya, Hırvatistan, Estonya, Yunanistan, Macaristan, En-
donezya, Kazakistan, Kosova, Latvia, Litvanya, Moldov-
ya, Montenegro, Romanya ve Tacikistan. Bu ülkelerden 
Azerbaycan, Kazakistan ve Tacikistan’a Türkiye’nin resmi 
bölge dergisi olan Rotary Dergisi gönderiliyor.  

UR Yönetim Kurulunun onayı kapsamında, iki yılda 
bir, dergi editörleri “Bölge Dergileri Editörleri Seminerine” 
katılmaya davet ediliyorlar. Üç gün süren bu toplantılar 
esnasında oluşan forumda yayıncılık ile ilgili çeşitli konu-
lar tartışılıyor ve UR’de editörlere Rotary’deki iletişim so-
rumluluklarını en iyi nasıl gerçekleştirebilecekleri konu-
sunda önerilerde bulunuyor. 2004 yılından önce, bu semi-
nerler 3 yılda bir yapılmakta idi. 

ABD dışında organize edilen ilk seminer, 2000 yılın-
da Belçika’nın Bruges kentinde yapıldı. UR 2005-06 dö-
neminde başkanlık yapan Carl-Wilhelm Stenhammar 
bu toplantıda moderatör idi. 2003 yılında, 2006-07 dö-
neminde başkanlık yapan Bill Boyd, Brisbane seminerin-
de moderatörlük yaptı. Brisbane toplantısı, aynı zaman-
da bir yıl sonra bu şehirde yapılacak olan Konvasiyonun 
da promosyonu için iyi bir fırsat oldu. Konvansiyonla-
rın promosyonunun yapıldığı diğer seminerler 2005 yı-
lında Kopenhag’da, 2007’de Los Angeles’ta ve 2009’da 
Montreal’de yapıldı. 2012 yılından itibaren, bundan böyle 
seminerlerin Rotary’nin dünya merkezinin bulunduğu Il-
linois eyaletinin Evanston şehrinde yapılmasına karar ve-
rildi.

Bölge dergilerinin en büyük kaynakları, bu yayınları 
yaratan ve yayınlayan, kendini bu işe adamış Rotaryenler. 
Rotary dergilerinin editörleri, ister ücretli gazeteciler veya 
gönüllüler, eski bölge guvernörleri veye yeni üyeler olsun, 
her birinin ortak yanı Rotary’nin hizmet idealine bağlı ol-
maları ve okurlarına Rotary ile ilgili bilgi ve ilhamı iletme-
ye olan bağlılıklarıdır.

Dergi 
Editörleri 
Evanston’da 
toplandı

Geçtiğimiz Şubat ayının 17’sinde, 
UR’nin daveti üzerine, tüm dünya-
da yayınlanan Rotary Dergileri Edi-
törleri merkez Evanston’da bir araya 
geldiler. Her iki yılda bir yapılan bu 
toplantıya bu kez Yayın Kurulu üye-
leri ve dergiyi yayınlayan kurumun 
idarecileri de davet edilmişti. Üç gün 

süren bu yılki toplantıda davetin ge-
niş kapsamlı olmasının nedeni, 2015 
yılından itibaren yenilenecek olan 
“yayın sözleşmesi”nde kapsamlı deği-
şikliklerin yapılmak istenmesi ve bu-
nun da ortak kararlar ile gerçekleş-
mesi idi.

İki yıl önce yapılan toplantıda de-
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Rotary Dergisi’nin kısa hikayesi 
GDG Uğur Yüce’nin 

243. Bölgede kulüp-
ler ve üyeler arası 

iletişimi sağlamak amacıyla bir 
Rotary Dergisi yayınlanması gi-
rişimi GDG Rafet Tanyıldız ve 
GDB Hanefi Ulutekin’le yapı-
lan toplantı sonucu 1985-86 dö-
neminde gerçekleşti ve ilk sayısı 
Mayıs 1985’de Türk Rotary’si-
nin hizmetine sunuldu. Yazı ku-
rulu başkanı GDB Hanefi Ulu-
tekin, ilk sayıda yazdığı “Rotary 
Yayınları ve Önemi” başlığını ta-
şıyan makalesinde şöyle diyordu: 

“...Rotary idealinin gerçekleşmesi, 

ancak Rotary’nin gerektiği biçimde öğ-
renilmesiyle mümkündür. Bunun yolu, 
Rotary’nin şerefli tarihinden ve tarihi 
yaratanların koydukları prensiplerden 
ve uygulamalardan geçmektedir. Kitap-
sız, yazımsız hiç bir bilim dalının, hiçbir 
felsefenin öğrenilmesi ve kalıcı olması 
düşünülemez.” 1985’den 1988’e kadar 
11 sayı olarak çıkan Rotary Dergisi, 
GDG Rafet Tanyıldız, GDB Hanefi 
Ulutekin ve Rtn. Adnan Erkmenol, 
Erol Dallı, Orhan Demirpençe’nin 
gayretleri ile ve çok büyük emeklerle 
1988-89 dönemine kadar 243. bölge-
de özel bir Rotary yayını olarak ya-
şatıldı.

1988-89 dönemi başında 243. 
Bölge kulüp ve üye sayıları bakımın-
dan çoğalmaya uygun hale geldiği 
için yeni bir bölge daha kurularak 
242. ve 243. bölgeler oluştu. 1988-89 
dönemi 242. Bölge Guvernörü Şahap 
Özer ve 243. Bölge Guvernörü Gün-
düz Hekimgil, Rotary Dergisini güç-
lendirme ve Uluslararası Rotary’nin 
kabul edeceği bir Resmi Bölge Der-
gisi haline getirmeye, derginin yayın 
ve dağıtım görevinin 243. Bölgeye ve-
rilmesine, DG Gündüz Hekimgil’in 
İzmir Rotary Kulübü adına derginin 
sahibi olarak bu organizasyonu daha 
düzenli ve geleceğe dönük bir prog-

ğişiklikler konusu gündeme geldi-
ği için, editörlerden bir öneri grubu 
oluşturulmuş ve değişiklikler konu-
sunda belli bir taslak hazırlanmıştı. 

Toplantıda tartışmaya açılan tas-
lakta iki önemli madde yer almakta. 
Bunlardan birincisi, dergilerin 2015 
yılının 1 Temmuzundan sonra sade-
ce basılı olarak değil, dijital ortamda 
da yayınlanması ve abonelik opsiyo-
unun Rotaryenlere iki seçenek ola-
rak sunulması oldu. Yeni sözleşmede 
UR dergilerin aynen basıldığı şekil-
de web sitesinde yayınlanmasını, web 
üzerinden aboneliğin ücretli olması-
nı ve sitede dergiyi okumak için gi-
rildiğinde belli bir şifre ve parola aşa-
masından geçilmesini öngörüyor.

İkinci konu ise Rotary’nin yeni gi-
rişimi olan “markalaşma” ile ilgiliydi. 
Uluslararası Rotary, markalaşma ko-
nusunda ortak noktaları belirleyip, 
tüm dergilerin kurumu yansıtan gör-
sel düzende yayınlanması konusun-
da çalışma yapılmasını ve yine 2015 
Temmuzundan itibaren bunun der-
gilere yansıtılmasını talep ediyor. 

Bilindiği gibi, markalaşma konu-
su, tüm basılı ve dijital malzemeleri 

de kapsıyor. Dünyadaki tüm Rotary 
kulüplerinin belirlenmiş olan kılavuz 
örnekler çerçevesinde logolarından 
başlayıp, bayrakları, her türlü yazış-
ma belgeleri, web siteleri gibi görsel 
alanda gerekli değişiklikleri yapma-
ları bekleniyor. Aynı kapsamda, Ro-
tary Dergisi de gerekli değişiklikleri 
yaparak 1 Ocak 2015’ten itibaren beş 
yıl süreli yeni sözleşmeyi imzalaya-
rak sizlere hitap etmeye devam ede-
cek. 

Uluslararası  Rotary’nin iki yılda bir 
Chicago’nun Evanston kentindeki 

merkezinde düzenlediği dergi editörleri 
semineri, 17-20 Şubat tarihleri arasında 
yapıldı. Yukarıda seminerde toplantıya 

katılanlar toplu halde görülüyor. Seminer 
girişinde tüm dergilerin kapakları giriş 

koridorunda sergilenmekteydi. (üstte solda) 
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ramla üstlenmesine karar verdiler.
GDB Hanefi Ulutekin bu yeni 

oluşum dolayısı ile “Rotary Dergi-
si İzmir Yolunda” başlığını taşıyan 
Haziran 1988 sayısındaki yazısında 
“...1985 yılının ılık bir Mayıs sabahı pı-
rıl pırıl yeniden yayın yaşamına giren 
Rotary Dergisi İstanbul’a veda ediyor. 
İzmir’in güzel kollarında büyümeye ve 
daha da güzelleşip serpilmeye gidiyor. 
Kızını evlendirip uzağa gönderen baba-
nın hislerini yaşıyor gibiyim” diyordu.

Böylece 1988-89 döneminden 
itibaren İzmir Rotary Kulübü adı-
na GDG Gündüz Hekimgil tara-
fından her iki bölgenin ortak yayın 
organı olarak yayınlanan Rotary 
Dergisi’nin Eylül 1988 tarihli ilk sa-
yısında Editör’ün mektubunun baş-
langıcında

“Türkiye Rotary camiasının 242 ve 
243 olmak üzere iki bölgeye ayrılmasıy-
la beraber, Resmi Bölge Dergisi, Ulusla-
rarası Rotary ve kulüp üyeleri arasında 
ana iletişim aracı olma sorumluluğunu 
kabul ederek, Uluslararası derginin ye-
rine geçebilecek nitelikte olmayı ve UR 
tarafından ortaya konulmuş olan tüm 
şartlara uymayı kabullenmiş bir yayın-
dır.

“Rotary Dergisi henüz Resmi Bölge 
Dergisi sıfatını kazanmamıştır. Bunu 
hak edebilmek için şimdilik UR tarafın-
dan denetlenmekteyiz. Yayıncılığımı-
zın başarılı kabul edilmesi durumunda 
Rotary Dergisi olarak faaliyetini sürdü-
rebilecektir” denilmekte idi.

242. ve 243. Bölge Guvernörle-
rinin dönem ortakları olarak ortaya 
koydukları uyum ve program kapsa-
mında sorumlu Yazı İşleri Müdür-
lüğünü üstlenen Karşıyaka Rotary 
Kulübü üyesi Ahmet Tükel’in müş-
terek yayınladıkları Rotary Dergisi-
nin Aralık 1988 sayısındaki mektu-
bunda ise şöyle deniliyordu:

“Önümüzdeki sayıdan itibaren 
UR’nin onaylanmış dergiler kategorisi-
ne geçmiş olacağız. Deneme mahiyetin-
de çıkardığımız bu ikinci sayı ile büyük 

bir olasılıkla almış olacağımız bu hakkı 
devam ettirirken, temsil ettiğimiz 242. 
ve 243. Bölgeler Rotaryenleri arasında-
ki iletişimi sağlamak ve kulüplerin bir-
birlerinden haberdar olmalarına imkan 
yaratmanın yanı sıra, UR ile ilgili ha-
berleri de zorunlu olarak geniş bir şekil-
de değerlendirmeye çalışıyoruz.”

Böylece ilk yılında Resmi Bölge 
Dergisi olarak tanınan Rotary Der-
gisi, ilk yıllarda üç ayda bir ve bila-
hare iki ayda bir yayınlanarak bugü-
ne ulaştı.

1985-88 yılları arasında 243. Böl-
gede özel Rotary yayını olarak 12 
sayı halinde yayınlanan Rotary Der-
gisi, 1988-2001 yılları arasında da 
başlangıçta 242. ve 243. bölgeler, bi-
lahare 2420., 2430., ve 2440. Bölgele-
rin ortak yayını olarak okumakta ol-
duğunuz Mart-Nisan 2014 sayısıyla 
137. kez yayınlandı.

Bu süre zarfında, Uluslararası 
Rotary de yerel içerik ve farklılıkla 
zenginleşmiş olan dergilere daha faz-
la önem vermeye başladı. “Dergi ayın-
da Rotary Dergilerine Bakış” başlığıy-
la 25. sayfada yer alan yazıda, UR’de 
dergilerin tarihi anlatılmakta ve baş-
langıçtan bugüne gelişimin, son yıl-
larda daha da katılımcı olarak ortak 
yayın yapısına kavuştuğunu göster-
mektedir.

Amatörce çalışan, adeta bir Ro-
tary Dergisi Komitesi gibi Rotaryen-
ler kurulu bir grupla bu seviyede bir 
faaliyetin uzun ömürlü olamayacağı 
dikkate alınarak sistemi kurumsal-
laştırmak yolunda 2000’li yıllarda 
bazı adımlar atıldı. 

Bu amaçla 19-21 Ocak 2001 ta-
rihlerinde Bandırma’da yapılan Böl-
gelerarası Ortak Danışma Kurulun-
da oybirliği ile üç bölgeden 47 Geç-
miş Dönem, Dönem ve Gelecek Dö-
nem Guvernörü ve 3 Rotaryenin /
halen dergide görevli bulunan) katı-
lımı ile 50 kurucu ortaklı bir şirket 
kurulmasına karar verildi. Rotary 
Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 

adlı şirket derhal kurularak faaliyete 
geçti ve bugüne kadar da derginin ya-
yınlanmasını sürdürdü. 

Uluslararası Rotary’nin de talebi 
ve günümüzün sanal ortamının ileti-
şimde önemli bir rol oynamaya baş-
lamasının ardından, Rotary Dergisi 
de sanal ortamda yayınlanmaya baş-
ladı. Dergiler ile ilgili sayfalarımızda 
yer alan “Editörler Toplantısı” yazı-
sında, bu konuda UR’nin dergiler ile 
2015’te yenileyeceği anlaşmada, di-
jital yayın da ücretli ve zorunlu hale 
getiriliyor. Her Rotaryen, basılı der-
gi veya dijital yayın konusunda ken-
di tercihini yapabilecek. 2013 yılının 
ortasından itibaren, Rotary Dergi-
si de rotarydergisi.com.tr adresinde, 
şimdilik herkesin ulaşabileceği bir 
düzende yayınlanmaya devam ediyor. 

Derginin daha sağlam temellerde 
gelişmesi için de son olarak GDG’lere 
ait olan hisselerin gönüllü olarak böl-
ge federasyonlarına devri kabul edil-
di. Bu kararın uygulaması 2013 yılı-
nın ikinci yarısından itibaren başladı 
ve federasyonların tüzüklerinde ya-
pılan değişiklikler ile Rotary Dergi-
sini yayınlayan şirkete ortak olmala-
rının yolu açıldı.

Geçen sayılarımızda da değindi-
ğimiz gibi, Rotary Dergisinin yayını 
devam ederken, 2012 yılının başında 
2420. bölge dönem guvernörü, bölge 
kulüplerinin Rotary Dergisi’ne abo-
ne olmayacakları yönünde bir karar 
aldı ve 2012 yılı Bölge Konferansın-
da da bu bölge kulüplerinin kararını 
resmen kayıt altına alan bir belge im-
zaladı.  

Uluslararası Rotary kuralları-
na göre, bir derginin resmi ve tavsi-
ye edilen dergi statüsünü kazanması 
için en az 2 bölgeye hitap etmesi ge-
rekiyor. 2012 yılına kadar üç bölgede 
dağıtılan Rotary Dergisi, 2012 yılı-
nın ikinci yarısından itibaren 2420. 
bölgedeki kulüplere ücretsiz olarak 
az sayıda dergi göndererek, Türkçe 
yayınlanan Rotary Dergisinin varlı-
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ROTARY YAYIN  VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ BİLANÇOSU

 2012  2013 

AKTİF (VARLIKLAR)

I-DÖNEN VARLIKLAR

  A-HAZIR DEĞERLER 21,769.36    22,136.96    

      1-KASA  235.75     538.96    

      3-BANKALAR  21,533.61     21,598.00    

  B-MENKUL KIYMETLER

       4-DİĞER MENKUL KIYMETLER

  C-TİCARİ ALACAKLAR  8,064.05     6,130.10    

       1-ALICILAR  6,978.45     5,044.50    

       5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 1,085.60    1,085.60    

  D-DİĞER ALACAKLAR 1,600.00

       5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1,600.00

  G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR  82,925.60     88,926.25    

       1-DEVREDEN KDV  82,925.60     88,926.25    

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI  114,359.01     117,193.31    

AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI  114,359.01     117,193.31    

PASİF (KAYNAKLAR )

I-KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR

    B-TİCARİ BORÇLAR  154.98     244.29    

        1-SATICILAR  154.98     244,29    

        5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR   

    E-ÖDENECEK VERGİ VE FONL. 1,684.15    2,011.49    

        1-ÖDEN.VERGİ VE FONL.  1,684.15     2,011.49    

    F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

         1-DÖNEM KARININ VERGİ VE DİĞ. - 499.15    - 661,49    

         2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖD.VERGİ --499.15    - 661,49    

KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI  1,839.13     2,255.78    

III-ÖZKAYNAKLAR

     A-ÖDENMİŞ SERMAYE  100,000.00     100,000.00    

          1-SERMAYE  100,000.00     100,000.00    

           2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE

              SERMAYE DÜZELTİLMESİ OLUMLU 

     C-KÂR YEDEKLERİ 10,523.27 10,523.27

           1-YASAL YEDEKLER 5,000.00 5,000.00

           2-STATÜ YEDEKLERİ 5,523.27 5,523.27

     D-GEÇMİŞ YIL KÂRLARI 1,996.61

        2012YILI KARI 1,996.61

     F-DÖNEM NET KÂRI 1,996.61 2,417.65

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 112,519.88 114,937.53

PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI 114,359.01 117,193.31

ROTARY YAYIN  VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU

 2012  2013 

A-BRÜT SATIŞLAR 99,944.46 97,078.39

   1-YURTİÇİ SATIŞLAR 74,512.20 77,970.89

   2-REKLAM GELİRLERİ 18,969.56 19,107.50

   3-DİĞER GELİRLER 6,462.70

C-NET SATIŞLAR 99,944.46 97,078.39

D-SATIŞLARIN MALİYETİ -50,449.72    -44,280.83    

   1-SATILAN MAL MALİYETİ -50,449.72    -44,280.83    

BRÜT SATIŞ KARI  49,494.74    52,797.56    

E-FAALİYET GİDERLERİ -47,295.45    -49,409.24    

   3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ -47,295.45    -49,409.24    

FAALİYET KARI VEYA ZARARI  2,199.29     3.388,32    

F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR  378.95     0.30    

   3-FAALİYETLE İLG.DİĞER GEL. VE KAR 40.40 0.30

   6-FAALİYETLE İLG.DİĞ.GEL.VE KAR.-MENKUL KIY. 338,55        

G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR.- -7.52    228.33    

   4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.KYO ZAR. -7.52    228.33    

H-FİNANSMAN GİDERLERİ -74.96    -81.15    

   3-BANKA MASRAFLARI -74.96    -81.15    

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR  2,495.76     3,079.14    

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

   3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

DÖNEM KARI VEYA ZARARI  2.495.76     3,079.14    

K-DÖNEM KARI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ. -499.15    -661,49    

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI  1,996.61     2,417.65    

ğını devam ettirdiğini göstermeye çalışıyor.
Uluslararası Rotary tüzüğünün 19. maddesinin 3a bölümüne 

göre, “ABD ve Kanada dışındaki her kulüp, istisnai durumlar haricin-
de, her üyesinin, aktif ve emekli üyeler de dahil olmak üzere, üyeliği mu-
hafaza ettiği sürece Uluslararası Rotary’nin resmi dergisine veya Ulus-
lararası Rotary Yönetim Kurulunun tavsiye ettiği bölge dergisine ücretli 
abone olmalarını üyeliğin bir şartı olarak uygulamalıdır.” Bu madde ge-
reği, 2420. bölge halen İngilizce yayınlanan The Rotarian’a abonelik 
ile bu yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Rotary Yayıncılık olarak son üç yıldır yaptığımız gibi, dergi-
nin Genel Kurulunda onaylanan bilanço ve gelir gider tabloları-
nı da ekte yayınlıyoruz. 2012 yılına kadar, dergi Uluslararası Ro-
tary tarafından ek olarak yayınlanan Global Outlook bölümü ile 
ilgili aldığı maddi desteği, 2013’ten itibaren almamaya başladı. Bu 
uygulama,Uluslararası Rotary’nin tüm dergileri kapsayan ve bütçe 
sıkıntılarından kaynaklanan nedenlerle başladı ve halen devam edi-
yor. 

Bu nedenle azalan gelirlerimizi telafi etmenin bir yolu tabi ki 
reklamlardan geçiyor. Siz okurlarımızdan isteğimiz, kurumlarını-
zın reklam programlarını yaparken, okuyucu kitlesi belli olan der-
gimizi de dikkate almanız. Bu desteğinizi bekliyoruz.
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Rotary, bir hizmet kuruluşudur. Öncelikle yaşadığı 

topluma, sonra ülkesine ve tüm insanlığa hizmet 

eden bir kuruluştur. Çocuk felci, temiz su, kolay oku-

ma-yazma… Saymakla bitmeyen projelerin sahibi bir kuruluş… 

Peki, nasıl yapıyor bunları? Sorun burada ya. Hizmet, öncelikle 

Rotary’yi iyi tanımakla mümkündür. Nasıl, hangi nedenle kurul-

duğunu, amaçlarını bilmeden o kuruluşun içinde hizmet ürete-

mezsiniz ki. 

Kulübe üye alınırken geleceğin etkin Rotaryeni olması iste-

nen kişiye bu kuruluş enine boyuna anlatılmalıdır. Üyenin, üye-

liğini kabullenirken bu kuruluşta çıkar olmadığını, hizmet etmek 

olduğunu bilmesi gerekir. O üyenin mutlaka hizmet grupların-

dan birinde görev alacağını ve orada gönüllü çalışacağını bilmesi 

ve parasal yönden pahalı bir kuruluş olduğu gerçeği  bilinmelidir. 

İyi bilinmelidir  ki  üç- beş ay sonra o üye kapıya bakmasın. Senesi 

dolmadan çekip gitmesin. İşte tüm bu oluşumların temelini 

“Hizmet Grupları” oluşturur.

Üyeliğimden özellikle 2001–2002 dönemi başkanlığımdan 

beri savunduğum şeydir, “Hizmet Grupları” nın etkinliği. Yıllar 

sonra aynı konuya dönmek zorunda kaldım. Belki üye yönünden 

kalabalık kulüplerde hizmet eksikliği bir taraftan tamamlanıyor; 

ancak üye sayısı yirminin altına düşmüş kulüpler, hizmet ürete-

miyor, hizmet gruplarını çalıştıramıyorsa toplantılar önemsizle-

şiyor.

Her kulübün beş daimi komiteyi oluşturma zorunluluğu 

vardır. (Kulüp Hizmetleri, Toplum Hizmetleri, Meslek Hizmetleri, 

Uluslararası Hizmetler, Gençlik Hizmetleri) Kulüp etkinliğini artır-

mak, sorumluluklarımızı belirlemek için komitelerin canlı ve 

görevi başında olması gerektiğine inanırım.

Verdiğim seminerlerde, Kulüp Yönetim Kurulu’nun bürokra-

tik yapılanmayı yerine getiren, ülkemizde Guvernörlüğe, dünya-

da UR Başkanına karşı sorumlulukları olan, dernekler yasamıza 

ters düşmemeye özen gösteren yasal kuruluş olduğunu belir-

tirim. Doğal olarak Kulüp Başkanı, kulübün lideri olarak planla-

ma, uygulama, paylaşma ve işbölümü yönünden etkin olmak 

zorundadır. 

Kulüp Başkanı liderdir. Lider yapmaz, rehber olur ve planlar 

yaptırır. Her görevi üstlenen başkan ne yazık ki başkandır ama 

lider değildir. Zaman zaman uğradığım kulüplerde bakıyorum da 

Toplantı Komitesi’nin işini, Sekreterin görevini, hatta saymanın 

para toplama görevini de başkan almış tek başına götürüyor. 

Doğal olarak da bu kulüpler açılan, kapatılan kulüpler oluyor. 

Hiçbir hizmet sonuçlanmıyor, hiçbir heyecan yaşanmıyor.

İnanır mısınız, birçok arkadaş o tür kulüplerde o dönem 

hangi görevde olduğunu bilmeden dönem bitiyor. Biz alt komi-

telerden vaz geçtik, beş daimi komitelerin hangisinde görevli 

olduğunu bilmeyen bu sevgili arkadaşımızı kınama hakkımız 

yok. Çünkü ona görevi, başkan tarafından asamble dönüşü bildi-

rilmeli ve Temmuzun başına kadar projesini istemelidir.

Sevgili dostlarım, yineliyorum; bir kulübün hizmet komiteleri 

etkin değilse o kulübün erozyona uğraması kaçınılmazdır. Çünkü 

üretmeyen, hizmet oluşturulmayan bir kulüpte üye neden kal-

sın ki? Hatır gönül için dönem sonuna kadar kalıyor ve dönem 

sonunda ayrılıp gidiyor.

Yasama Konseyi’nin Kulüp Komitelerinin “Birlikte Çalışmak” 

değişimi yıllardır uygulanır ve hoş bir değişim. Üyelik Komitesi 

İle Halkla İlişkiler Komitesi neden birlikte çalışmasınlar ki? Eğer 

o kulüpte RYLA yapılacaksa elbette ki RYLA alt komitesi oluştu-

rulmalıdır. RYLA yapıldı ve proje bitti, bu komite ne olacak? İşte 

başkanın o üyeleri başka bir komiteye aktarması kadar doğal ne 

olabilir ki?

Üyesi olduğum kulüp ve benzerleri üye kaybediyor. 

Komiteler çalışmıyor, toplantılar kurallara uygun yapılmıyor. Bir 

asırdan fazla ömrü olan bu kuruluş bizden çalışma, hizmet isti-

yor. Eski üyeleri korumamızı, yeni üyeleri kulübe kazandırmamızı 

bekliyor. Hizmet üretin diyor. Unutmayın; sizi kulübe üye  olarak 

kazandıran kişiye borçlusunuz. Siz de borcunuzu ödemek için 

yeni üye getiriniz diyor. Toplantıları gereksiz şeylerle uzatmayın. 

Sizin her dakikanız önemlidir. Önce kendi dakikalarınıza önem 

verin. Önem verin ki Rotary’ye önem vermiş olasınız.

Aslında zor ve yapılmayacak şeyler değil istenilenler.  Öyle ise 

hep beraber şahlanalım mı?

Ne dersiniz? 

Rotary sevgilerimle… 

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

Hizmet projeleri
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Rotary 109. yaşını “Dünya Barış ve Anlayış 
Haftası” nı temel alan etkinliklerle kutla-
dı. Konak Belediyesi’nin katkılarıyla Al-

sancak Dominik caddesinde gerçekleşen etkinlikler 
renkli görüntülere sahne oldu. 

“İyiki doğdun Rotary” şarkısıyla başlayan etkinlikte 
Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ve Konak 
Belediye Başkanı Hakan Tartan birer açılış konuş-
ması yaptılar. Kardıçalı yaptığı konuşmada “Bugünün 
anlamı aslında, bu bir yaşgünü kutlaması. Biz bu yaşgü-
nünü İzmir sokaklarında kutluyoruz. Rotary bugün 109 
yaşında. Yunus Emre’ni dediği gibi “gel tanış olalım, işi 
kolay kılalım. Karşısındakini ötekileştirmeyen, karşısın-
dakini olduğu gibi kabul eden bir anlayışın temsilcilerini 
yetiştiren topraklarda biz de Rotary olarak sokağa dökül-
dük ve yaptıklarımızı bu sokakta gösterdik. Rotary neler 
yapıyormuş, neymiş hepsini bu sokağı gezerken görebile-
ceksiniz. Rotary 109 yıldır dünyaya hizmete devam edi-
yor. Ve barışa katkı koyabilmek için eğitim ve sağlık ala-
nında fırsat eşitsizliklerini yok etmek için canı gönülden 
çalışıyoruz” diye konuştu. 

Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan da konuş-
masında Rotary kulüpleriyle ortaklaşa çok güzel pro-
jelere imza attıklarını kaydederek, “Sizlerin enerjiniz ve 
sinerjiniz ile toplumun geleceğine birçok yerde ışık tuttuk. 
Şu an aramızda olan olmayan birçok dostumuzla aslın-
da toplumsal yaşam içinde ihtiyaç duyduğumuz o birlik, 
beraberlik ve sevginin tohumlarını hep yeşerttik. İnşallah 
bundan sonra da yeşertmeye devam edeceğiz. Topluma 
bu 100 yılı aşkın süredir ışık, mutluluk ve sevinç kattınız. 
Bunun için sizlere teşekkür ederim” dedi. 

Konuşmaların ardından “Barış” konulu resim ya-
rışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 
Rotary nin çok önem verdiği projelerden biri olan Afet 
Barınak Lojistik paketinin de  halka tanıtılmasının 
yanı sıra,  bu güne kadar yapılan faaliyetler ve afişlerle 
Rotary anlatıldı ve akşam saatlerinde verilen konserle 
etkinlik  sona erdi.

Etkinlikte ayrıca Rotary 2440. Bölge başkanı Esat 
Kardıçalı ve Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan  
barış güvercinleri uçurdu. Ayrıca Rotary Ormanından 
Hakan Tartan’a Rotary 50 fidan bağışı belgesi verildi.

Rotary 109. Yaşını “Dünya Barış ve Anlayış 
Haftası” içinde kutladı

2440. Bölgede Rotary’nin 109. yıl kutlamalarından görüntüler
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2420. Bölge Balkan Barış İnisiyatifi Konferansı düzenledi

Bugün Barış’a ihtiyacı olan en önemli bölgelerden birisi, şüp-
hesiz Türkiye’nin de içinde olduğu Balkan Ülkeleridir. Bu 
önem doğrultusunda, 29 Mart 2014 tarihinde, İstanbul’da 
Ülkelerarası Komiteler Türkiye Koordinatörlüğünce, 2420, 

2430 ve 2440 bölgelerin de desteklediği “Balkan Barış İnisiyatifi Konferan-
sı” düzenlendi.

Rotary’nin en önemli amaçlarından birisi, dünya barışına katkıda bu-
lunmaktır. Uluslararası Rotary, çeşitli ülkelerde yaşayan Rotaryenlerin 
ortak projelerle bir araya gelmelerini, tanışıklıklarını artırmalarını, bu 
yolla dost olan insanların, dünya barışını sağlama konusunda ortak ha-
reket etmelerini ve gayret göstermelerini teşvik eder. Bu nosyon ışığında 
düzenlenen ve tam bir gün süren konferansa, Balkanlar bölgesindeki ül-
kelerin Rotaryenleri büyük ilgi gösterdiler. Konferans esnasında, Küresel 
Bağış (Eşli Bağış) olanakları bulmada, kardeş kulüp veya ikiz kulüp oluş-
turmada fırsatlar da gündeme geldi.

İstanbul Elit Otelde yapılan konferansa çok sayıda izleyici ve Rotary 
lideri katıldı. Açılış  seremonisinden sonra toplantının amacı, eski direk-
törlerden Örsçelik Balkan tarafından yapılan bir konuşmada anlatıldı. Or-
todoks Klisesi Patriği de konuşmacılar arasındaydı. Yaptığı konuşma “Kül-
türel Zenginlik: Balkanların ortak değerleri” başlığını taşıyordu. Bulgaristan 
Eski Başbakanı Stefan Sofianski’nin konuşmasından sonra, moderatörlü-
ğünü URGDD Örsçelik Balkan’ın yaptığı “Balkanlar’da barış girişimini nasıl 
başlatabiliriz” paneli başladı. Panele Hırvatistan Büyükelçisi Drazer Hras-
tic, Arnavutluk Konsolosu Ermal Muca, Bulgaristan Konsolosu Alexander 
Velev, Sırbistan Konsolosu Zaro Markovic,  Slovenya Tiaret Ataşesi Andrej 
Fercej, Makedonya Konsolosu Zerrin Abaz,  Montenegro Fahri Konsolosu 
Dr. Akkan Suver ve Dışişleri Bakanlığı Balkan Departmanı Başkanı Can Ay-
gün katıldılar.

Öğleden sonraki oturumda GDG Malik Aviral’in moderatörlüğünü yap-
tığı panelde, “Balkan Ülkeleri arasında Mesleki faaliyetler nasıl geliştirilir” 
konusu ele alındı. 2482. bölgeden GDG Kalcho Hinov, 2470. bölgeden GDG 

Maria Delivoria, 1911. bölgeden GDG Ovidin Cos ve 2440. bölgeden İclal 
Kardıçalı söz aldılar. 

Günün son oturumunda, GDG Gianni Jandolo, Ülkelerarası Komiteleri 
daha etkin olarak nasıl kullanabiliriz başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşma-
dan sonraki paneli, GDG Güneş Ertaş yönetti. “Balkan Ülkeleri arasında an-
layışı güçlendirmek için Rotaryenler nasıl proje geliştirebilirler” konusunun 
ele alındığı panele  2483. bölgeden GDG Vesna Baltazeravish, 2440. bölge-
den GLDG İsmail Rodoplu, 2484. bölgeden Neshad Asllani ve Basille Chris-
taras katıldılar.

UR Başkanını özel temsilcisi olarak konferansa katılan Dr. Anton 
Hilshner’in, “Balkan Ülkelerinde Rotary’yi nasıl güçlendirebiliriz” başlıklı 
konuşmasından sonra URGDD Örsçelik BalkanBalkan girişiminin yapısı ile 
ilgili önerilerde bulundu. URGLDD Şafak Alpay’ın değerlendirme ve girişi-
min rezolüsyonu konuşması sonrası konferans GDG Murat Çelik’in kapanış 
notlarıyla son buldu. Katılımcılar konferans sonrası gala yemeğinde bira-
raya geldiler.

Kadına Yönelik Şiddet Paneli
8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, Ro-

tary 2440. Bölgeye bağlı 8. grup kulüpleri olan 
Güzelyalı, Alsancak, Dokuz Eylül, Kordon ve Buca 
Rotary kulüpleri, Inner wheel 2440. Bölge fede-
rasyonu ile ortaklaşa Kordon Rotary Kulübü Or-
ganizasyonu ile “Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk 
Gelinler” paneli düzenledi. Panele yaklaşık yüz kişi 
katıldı. 

8. Grup Bölge Başkan Yardımcısı Yeşim 
Akiçiçek’in açılış konuşmasının ardından Rotary 
2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ve Inner-

Wheel 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Sü-
mer Erdinç birer konuşma yaptı. Konuşmaların 
ardından, Rotary Halkla İlişkiler komite başkanı 
Nedim Atilla’nın moderatörlüğünde gerçekleşen 
panele konuşmacı olarak  Türkiye Kadın Dernek-
leri Federasyonu Ege Bölge temsilcisi Engin De-
mir, İzmir Barosu mensubu avukat  Aytül Arıkan,  
Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ayla Çelik, 
Uzman Psikolog Aile Danışmanı Ferhan Bıçakçı-
lar katıldı. 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Ege 

Bölge Temsilcisi Engin Demir,  Kanada’da yapılan 
bir araştırmada  erkeklere sorulan “ kadınların 
size ne yapmasından korkarsınız” sorusuna “gül-
mesinden” şeklinde cevap veren erkeklere kar-
şın, kadınlara sorulan “erkeklerin size ne yapma-
sından korkarsınız” sorusuna kadınların “öldür-
mesinden” şeklinde yanıt verdiğini kaydederek, 
“Kişiyi baskı altında tutan her türlü baskı ve anla-
yışa şiddet diyoruz. İçinde olduğunda aile içi şid-
det diyoruz. Türkiye’de eşini döven erkek sayısının 
bilinen rakamı 1 milyon 100 bin” diye konuştu.

Avukat  Aytül Arıkan ise günümüzde şiddeti 
kanıksamanın şiddeti hayatın bir parçası haline 
getirmek gibi bir konu haline getirdiğini ifade etti.  
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Rotary 2440. Bölgeden 30 bin fidanlık dev orman
Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Ege Orman Vakfı   ile işbirliği ya-

parak Çeşme-Ildırı-Kadıovacık ağaçlandırma sahasında   30 bin 
fidanlık “Rotary 2440. Bölge 2013-2014 Anı Ormanı”  oluş-
turdu. Ormana, Bursa’dan Fethiye’ye kadar 2440. Bölgeye 
bağlı tüm kulüpler katkıda bulundu.

Rotary 2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı törende 
yaptığı konuşmada projenin çok basit bir fikirle başlayıp 
30 bin fidana ulaştığını söyledi. Kardıçalı; “Bu yıl 2013-
2014 döneminde bir orman oluşturma projemiz vardı. Bu 
projeye başladığımızda Rotary kulüplerine hediye yerine fi-
dan sertifikası verilmesini rica ettim. Tabi orman yaparken 
kendimize ehliyetli bir paydaş bulmak durumundaydık. Ege 
Orman Vakfı’na çok teşekkür ederiz. Bölgenin en Kuzeyin-
den İnegöl’den Bandırma’dan en Güneyine Fethiye’ye ka-
dar tüm bölge kulüplerinin katkıları ile bugünlere  gelerek 
doğaya 30 bin fidan kazandırdık. Doğaya,çevreye yapmış olduğumuz baş-
langıçtan dolayı çok mutluyum. Çok iyi bir örnek olacağımızı düşünüyorum” 
diye konuştu.

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Narin de ko-
nuşmasında Rotary 2440. Bölge Federasyonu ile bu projeye başladıkların-
da  10 bin fidan için yola çıktıklarını ifade ederek, “ Projeyi destekleyen Ro-
tary Kulüpleri konuşmacı konuklarına ve üyelerine Ege Orman Vakfı’nın özel 
gün kartları ile fidan hediye ettiler. Kutlama ve taziye dileklerini fidan bağış-

layarak ilettiler. Bu şekilde çok kısa bir sürede 30 bin fidana ulaşarak dev bir 
orman oluşturdunuz. Ormana bin fidan ve üzerinde bağışta bulunarak kat-

kıda bulunan 22 kulüp var. Başkanımız Cem Bakioğlu da bin fidan ile destek 
verdi. Doğaya armağan ettiğiniz 30 bin fidan için sizleri kutluyorum” dedi. 

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Narin, Ro-
tary 2440. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı’ya ve ormana bin fidan ve üstünde 
katkıda bulunan Balıkesir, Bandırma, Bostanlı, Buca, Bursa Bademli, Bursa 
Nilüfer, Bursa, Dokuz Eylül, Ege, Fethiye, Göztepe, Gündoğdu, İnegöl, Mavi-
şehir, İzmir, Karşıyaka, Konak, Kordon, Kültürpark, Osmangazi Rotary Ku-
lüplerine, Interact Kulüplerine  plaket takdim etti.

Şiddete maruz kalan kadınların 183’ü aradığında 
aile ve sosyal politikalar bakanlığı biriminin start 
aldığını anlatan Arıkan, “ Yada 400 00 04 numa-
ralı telefon yada adliyede 331 numaralı odadan 
bize ulaşabiliyorlar. Bir telefon bile ciddi hayatlar 
kurtarır. Sen ihtiyaç duyduğunda biz buradayız di-
yebiliriz” dedi. 

Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ayla 
Çelik de Türkiye’de 10 kadından sadece 3’ünün 
eşinden izin almadan sokağa çıkabildiğine dikkat 

çekerek, şöyle konuştu: “ Türkiye’de 14 ilde yani 
14 pilot bölgede şiddeti önleme ve izleme merke-
zi açıldı. Bununla birlikte böylece 21 bin 136 ted-
bir kararı alındı. Şiddeti önlem merkezi “Şömin’e 
açıldığı günden beri 1622 bireysel müracaat var. 
Kadının barınma ihtiyacı varsa eğer kadının ön-
celikleri belirlenir çoğu çok travmatik durumdan 
geldiği için psikolojik müdahale edilir, psikiyatrik 
destek sağlanır, bedensel bir yara var ise müda-
hale yapılır, uzun süre kalacaksa kadın sığınma 

evine alınır. 6284 sayılı kanun kapsamında eşi 
ölmüş yada boşanmış, istemi dışında hamile ka-
lıp ailesinin bilinmemesi istenen kadınlara yada 
hapishaneden çıkmış gidecek hiçbir yeri olama-
yan kadınları kadın sığınma evine alıyoruz. Kadın 
sığınma evinde kadınlara güçlendirme yapıyoruz. 
Kadın konuk evi İzmir’in 2 tane 76 kişilik kadın ko-
nuk evi, bir tane de ilk kabul birimimiz var. Yasaya 
göre 50 bin nüfusu olan yerler kadın konuk evi aç-
mak zorundadır yasası geldi.”

Uzman Psikolg Aile Danışmanı Ferhan Bıçak-
çılar da  günümüzde kadının yeri ve konumunun 
daha da güçlenir hale geldiğini kaydederek “ Fakat 
bir erkek kendi özgüveni yoksa kadının yükselme-
sini tolere edemiyor. Kadının karşısında kedini ça-
resiz hale gelen erkek şiddete başvuruyor. Erkek 
eğitilir bilinçlendirilirse şiddet ortadan kalkar. Ev-
lenmelerin azalması da bundan yani şiddet ailenin 
bütünlüğünü ve varlığını azaltıyor. Bütün sorunun 
kaynağı kadının değersizlik hissi, erkeğin ise ye-
tersizlik hissi. Özellikle sivil toplumculara bu konu-
da çok görev düşüyor” dedi. 

❏❏❏
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Sağlık Şenliği’nin ikincisi Bodrum’da düzenlendi

Sağlık Şenliği’nin ikincisi Bodrum ve Karia Rotary Kulüplerinin evsa-
hipliğinde 15 Şubat 2014 Pazar günü Bodrum Oasis Nurol Kültür 

Merkezi’nde Sağlıklı kalp için Beslenme, Kansere Karşı Beslenmenin Önemi, 
Diyabet ve Sağlıklı Beslenme konularında düzenlendi. Şenliğe Konuşmacı ola-
rak Prof. Dr. Yavuz Dizdar, İç Hastalıkları Uzman Doktoru Gamze Cengiz , Kar-
dioloji Uzman Doktoru Ö. Aygül Çevik Acar ve Doktor Sabri Atalay katıldılar.

Alsancak RK Ulusal Genç 
Solistler Yarışması 7 yaşında

Ülkemizin yetiştirdiği genç ope-
ra solistlerinin ülkemiz ve dün-

yadaki sanat kurumlarının kapılarını 
aralama fırsatı buldukları “Ulusal Genç 
Solistler Yarışması”nın yedincisi 20-26 
Şubat 2014 tarihlerinde İzmir’de ger-
çekleştirildi. İzmir Devlet Opera ve Ba-
lesi, Alsancak Rotary Kulübü ile Dokuz 
Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konser-

vatuvarı katkılarıyla düzenlenen yarışmada, ülkenin zor koşullarında yetişen 
genç sanatçıların, ülke ve kent sanatseverlerine tanıtılmasının yanı sıra sa-
natçıların emekleri sonucunda fazlasıyla hak ettikleri yeni olanaklara kavuş-
malarına aracılık etmek ve daha da ileri düzeylere ulaşmalarına destek olmak 
amaçlanıyor. Alsancak Rotary Kulübü, seçkin jüri üyeleri sayesinde, üst dü-
zeyde rekabetçi ve zor olan opera dünyasında yaşamlarını sürdürecek sanat-
çılara yarışmanın, ilham vermeye ve onları teşvik etmeye devam edeceğine 
inanıyor. Kurumsallaşma yolunda büyük mesafe alan yarışmada Türkiye’nin 
her noktasından gelen opera sanatçıları, yedinci defa konuk edildi. Birçok 
yarışmadan farklı olarak İzmir’in yanı sıra, İstanbul, Ankara, Adana, Aydın, 
Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ illerinden 
gelen genç sanatçıların konaklama ve çalışmalarına eşlik edecek piyanist ge-
reksinimleri kendilerine karşılıksız olarak sunuldu. Birbirlerinden değerli ya-
rışmacılar Genç Profesyonel ve Üniversite Kategorisi olmak üzere iki grupta 
sahne aldılar. Yarışmanın ön elemeleri 21-23 Şubat 2014 günleri arasında Do-
kuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı’nda yapıldı. Yarı finale ka-
lan yarışmacılar, 24 Şubatta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde halka 
açık yarışmada final için mücadele ettiler. Üniversite Kategorisi Finali 25 Şu-
bat 2014 günü ve Genç Profesyonel Kategorisi Finali ise 26 Şubat 2014 günü 
saat 20.00’ de Elhamra Salonunda gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışma-

cılar para ödüllerinin yanı sıra yurt dışı ödüller de kazandılar. 7. Ulusal Genç 
Solistler Yarışması”, Arkas Holding, Çimstone, Konak Belediyesi, Versan Ver-
yeri, Swiss Otel Grand Efes, Cangrup Sigorta, Egeyapı, Ercanlar Yumurta, Dal-
ya Turizm, İzmirart Tasarım ve Aksyapı tarafından desteklenmekte.

Çekirge Rotary’nin rehabilitasyon merkezi Nilvak açılıyor

Çekirge Rotary Kulubünün, 17 kişilik yeni kurulmuş bir kulüp olarak 
2009 Nisan ayında temelini attığı 1,000,000$ bütçesi olan Spastik 

Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, 15 Nisan’da faaliyete geçiyor. Başlangıçta 
bir hayal üzerine kurulan proje, tüm kulüp üyelerinin çok çalışarak, zor dö-
nemleri atlatarak ama inançlarını hiç bir zaman için kaybetmemeleri sayesin-
de gerçekleşti. Projeye kimse gizli sponsor olmadı. Rotaryenler oda sattılar, 
bağış topladılar ve her yıl yaptıkları etkinliklerle fon yarattılar. Tiyatro oyunu 
sergilediler, Edirne ve İzmir’e turneye gittiler. Fuar havasında brunchlar yapa-
rak çok ciddi fonlar yarattılar. Bazı Rotary kulüpleri de projeye destek oldular. 
5 dönemdir süregelen projeyi, her gelen yeni başkan sahiplendi. Sonuçta ba-
şarıya ulaşıldı ve ek tesisle beraber 4 kat olarak düzenlenen ve beklenenin 2,5 
katı maliyete çıkan tesis bitirildi ve 15 Nisan’da hizmete girecek. 

Çiğli Rotary ve Rotaractlar’lardan ağız ve diş sağlığı bakımı

Çiğli Rotary Kulübü geleneksel hale getirdiği “Çocuklara Ağız-Diş Sağlı-
ğı ve Oral Hijyen Eğitimi” etkinliğini bu yıl Çiğli Rotaract Kulübünün de 

katılımıyla Çiğli Güzeltepe Orta Okulunda gerçekleştirdi. Çiğli Rotary ve Rota-
ract Kulüplerinin diş hekimi olan üyeleri Çiğli Rotary Kulübü Geçmiş Dönem 
Başkanı Serdar Çötert ile Çiğli Rotaract Kulübü Dönem Başkanı İrem Çötert 
okulun ilk ve orta okul bölümlerinden toplam 650 öğrenciye ağız ve diş sağlığı 
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muayenesi yaparak hazırladıkları raporlarla velilerin bilgilendirilmesini sağ-
ladılar. Çötert’ler ayrıca henüz diş çürüğü oluşmamış olan çocukları velilere 
hitaben hazırlanmış bir bilgi yazısı ile ücretsiz Fissür Sealant (çürük koruyu-
cusu) uygulamasına davet ettiler. Tam gün boyunca çocukları muayene edip 
ağız-diş sağlığı ve oral hijyen eğitimi veren hekimler tüm çocuklara diş fırçası 
ve diş macunu hediye ederek günü kapattılar.

Ege Rotary ve Rotaract kütüphane kurdular

Ege Rotary, Rotaract Kulübü ve “Yüksel ki Sen Kararsın Ay” taraftar gu-
rubu, Altay Spor Kulübü’nün 100. Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında 

Karabağlar İyiburnaz İlkokul’unda Altay’ın ve milli takımın efsane futbolcu-
larından olan Ayfer Elmastaşoğlu’nun adını verdikleri Kütüphanenin açılışını 
yaptılar. Açılış, 24 Ocak 2014 tarihinde Altay Spor Kulübü Başkanı Niyazi Ko-
nuşmaz, yönetim kurulu üyeleri, Güzelbahçe Rotaract Kulübü Başkanı Gonca 
Demiröz’ün katılımı ile gerçekleşti.

Göztepe RK Su Topu turnuvasının 15.si düzenlendi

Uluslararası Milli Egemenlik Su Topu turnuvası bu yıl Göztepe Rotary 
Kulübü sponsorluğunda 15. kez düzenlendi. Bornova  Belediyesi Işık-

kent Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvayı Yunanistan’ın Olympikos ta-
kımı kazandı. Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Ali Rehai Kızıltan turnuvayı bu 
yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla öne aldıklarını, aslında her yıl Ni-
san ayında gerçekleştirildiğini  ifade ederek “Kadınlar arası bir turnuva oldu. 
Yunanistan’dan Oympiakos, Sakız Adasından NOX takımları geldi. Bunun dışın-
da Türkiye’den Galatasaray, Esti ve 1995 Genç Milli Bayan Su topu takımı katıldı. 
Çok renkli ve güzel bir turnuva oldu” dedi. 

Rotary’nin misyonlarından birinin de Dünya’da anlayışı ve hoşgörüyü yay-
mak olduğunu kaydeden Kızıltan “Bu nedenle turnuvamızı Uluslararası olarak 
düzenledik. Bu şekilde sporla uluslararası anlayışı ve hoşgörüyü yaymaya çalı-

şıyoruz. Bunun devamını ve 
daha yaygınlaşmasını baş-
ka sivil toplum örgütlerince 
de amatör sporların des-
teklenmesini diliyoruz” diye 
konuştu. Göztepe Rotaract 
Kulübünün de fiili katkılarını 
sunduğu ve Su Topu Fede-

rasyonunun da desteklediği turnuvada Olympiakos birinci, Esti ikinci, Galata-
saray üçüncü oldu. 

İzmir Rotary Kulübü Altın Testi Seramik Yarışması

İzmir Rotary Kulübü tarafından iki yılda bir düzenlenen Altın Testi Se-
ramik Yarışmasının Onüçüncüsü 2 Nisan 2014 tarihinde yapılan ödül 

töreni ile bu sene de başarıyla tamamlandı. Yurtdışından katılımcılarla bu 
seneki yarışma uluslarası nitelik kazandı. Yarışmaya (alfabetik sırayla) Le-
tonya, Mısır, Slovakya ve Türkiye’den katılımlar kabul edildi. Yurt içinden 233 

yapıtla başvuruldu. Ön eleme 
sonucunda yurtiçinden 130, 
toplamda ise 151 eser sergi-
lenmeye hak kazandı, 32 eser 
ise ödüllendirildi.

Birincilik ödülü olan Filiz & 
Gündüz Hekimgil ödülünü Bel-
gin Akbaba (yandaki resim), 
ikincilik ödülü olan Ayşe ve Er-

doğan  Atay ödülünü Menekşe Uslu ve üçüncülük ödülü olan Gülen ve Turan 
Muşkara ödülünü Ferit Cihat Sertkaya kazandı.

Karia RK Satranç Turnuvası tamamlandı

Karia Rotary Kulübü’nün her ay düzenli olarak organize ettiği “En İyi 32” 
Satranç Turnuvalarının Şubat ayı müsabakaları tamamlandı.
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Kordon Rotaract’tan engellilerin yollarını bilinçlendirme

Kordon Rotaract Kulübü, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı “TÜRGÖK” 
ile Engelli Yolları Bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Görme en-

gelliler için kaldırımlara yerleştirilen sarı çizgilerin görme engellilerin ihtiyaç-
ları ışığında nasıl yapılması gerektiği üzerine broşürler dağıttı. 

Kordon Rotaract Kulübü Başkanı Nagihan Türker sarı çizgilere rağmen 
araçların hala kaldırımlara park ettiğini, restoranların masalar koyduğunu 
kaydederek “Görme engelli vatandaşlarımız bu çizgileri sağlıklı bir şekilde kul-
lanamıyorlar. Halkı bilinçlendirmek amacıyla broşürler bastırarak dağıtıyoruz 
ki sarı çizgilerin üzerine araçlarını park etmesinler ya da masa koymasınlar. 
Ayrıca bu broşürlerde aslında sarı çizgilerin nasıl olması gerektiğini de anlat-
tık. Çünkü görme engelli vatandaşlar bu çizgilerde kaydıklarını söylüyorlar. Ay-
rıca gidiş geliş olmalı ki çarpışma olmasın” diye konuştu. 

Türker, Konak, Alsancak, Bostanlı, Karşıyaka, Balçova ve Göztepe gibi 

merkezlere pankartlar asarak bilinçlendirme çalışmalarına devam edecekle-
rini de kaydederek ayrıca dağıttıkları broşürlerde TÜRGÖK hakkında da bilgi 
verdiklerini söyledi. Derneğin görme engellilerin bilgilenmesi amacıyla ücret-
siz kitap dağıttığına da dikkat çeken Türker, “Onların da desteği ile kulüp ar-
kadaşlarım ile birlikte halkımızı bu konuyla ilgili bilinçlendirmek ve farkındalık 
yaratmak amacındayız” dedi. 

Türkiye’de ilk yürüme robotu Dr. Behçet Uz hastanesinde

Konak ve Ege Rotary kulüpleri Türkiye’de bulunmayan Inniwalk (yürü-
me robotu) cihazından alarak Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisine Srebral Palsi hastası çocuklar 
yararına bağışladı. 

Dergimizin Ocak-Şubat sayısında örnek küresel bağış olarak prosedür-
ler ile ilgili önemli bilgiler veren Konak Rotary Kulübü Başkanı Süreyya Perçin, 
120 bin lira değerindeki cihazın Almanya’dan 2 kulübün desteği ile alındığını 

Kadın Başkanlardan kadın liderlere meslek hizmet ödülü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rotary 2440. Böl-

geye bağlı 8 kadın başkandan oluşan 8 kulüp, mesleğin-
de ön plana çıkmış önemli meslek insanı olan 8 kadın lidere “Mes-
lek Hizmet  Ödülü” verdi.

Karşıyaka Rotary Kulübü’nün ev sahipliğinde yaklaşık 100 
kişilik katılımla Karaca Otelde gerçekleşen toplantıda ev sahibi 
kulüp başkanı Yasemin Reşitoğlu’nun sunumuyla Rotary 2440. 
bölgeye bağlı 8 kulübün başkanı 8 önemli meslek insanına plaket 
verdi. Bölge Başkanı Esat Kardıçalı’nın 8 mart Dünya Kadınlar Gü-
nünün ilk olarak ne zaman ve nasıl başladığının hikayesini anlattı-
ğı konuşmasının ardından  Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Ber-
kay Eskinazi Türkiye’nin İlk kadın Borsa Başkanı, “Annem Meme kanserini 
yendi projesi ile bir dijital memogram tırını Sağlık Bakanlığına hediye eden 
Işınsu Kestelli’ye bu ödülü layık görürken, Çakabey Rotary Kulübü Başka-
nı Banu Abacı Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) ın ilk kadın başkanı 
olan Seda Kaya’ya bu ödülü verdi. Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Banu 
Şahinoğlu da Türkiye’de ilk kez Görme Özürlü bir çocuğa flüt dersi vermeyi 
sağlayan Maria Rita Epik’e, Güzelbahçe Rotary Kulübü Başkanı Melek Şahin 
Türkiye’de ilk defa görme özürlüler için bir kütüphane olan TÜRGÖK Başkanı 

Tülay Yazgan’a, İzmir Rotary Kulübü Başkanı Sevgi Postoğlu Novatris Türki-
ye Ülke Başkanı Güldem Berkman’a, İzmir Kordon Rotary Kulübü Başkanı 
Bahar Sezer Ege Üniversitesi Rektörü bilimi toplum yararına dönüştüren 
Candeğer Yılmaz’a, Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Lütfiye Kula Behçet 
Uz Çocuk Hastanesi’nde görevli sınır tanımayan Doç. Dr. Canan Vergin ve 
Hemşire Nimet Gemalmaz’a, Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Yasemin Re-
şitoğlu da özgürlük sanatla başlar diyen Filiz Eczacıbaşı Sarper’e lider mes-
lek kadınları olarak meslek hizmet ödüllerini verdi.
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kaydederek “özellikle 5 ila 13 yaşları arasında yürüme özürlü çocukların fizyo-
terapi ve aynı zamanda rehabilitasyonla ilgili yürüyüş motor ve buna bağlı olan 
hastalıklarının düzeltilmesiyle ilgili çok özel bir ekipman” diye konuştu. 

Ege Rotary Kulübü Başkanı Murat İzgeren de çocuk hastanesinin kapasi-
tesini yüzde 100 artıracak bir proje olduğunu söyledi. İzgeren “Toplamda yak-
laşık 600 tane daha ilave hastaya bakım sağlanabilecek. Bu katkımızdan dolayı 
biz de çok mutluyuz” dedi. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Fizyoterapisti Asiye 
Nur Küçüköner de çocuklar ve kendileri için daha ergonomik çalışma adına 
güzel bir ekipman olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Çocukların yürüme 
patenlerini düzeltmek vücut yapılarını düzeltmek ve hiç adım atamayan bir ço-
cuğu adım atar hale getirmek önemli. Bunun için de güzel bir adım bu cihaz. 
Ayrıca baş kontrolü olmayan çocuk ilk defa kendi çabasıyla ayakta duracak. 
Bunun devamında belki bir uyaranla işte yemesinin düzelmesi görsel fit beyi-
nin düzelmesi çok önemli. Sadece fizyoterapistin yürütmesinde zorlanmasın-
dan öte çocuklara da faydalı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah da iyi şeyler yapa-
cağız.  Bu cihazdan Türkiye’de yoktu. Şimdi bu bağışla Türkiye’de sadece bizde 
oldu. Çocuklar için 2 önemi var. Birincisi artık eskisi gibi kas gücü ile yürümek-
ten çok çocukları otomatik bir şekilde daha farklı yürümelerini sağlayacak.”

Kuşadası RK’nün Yapay Resif projesi hızla devam ediyor

Kuşadası Rotary Kulübü, 2002 yılında başlattığı Yapay Resif Projesinde 
3. adımı bu dönem attı. 27 Mart Perşembe günü Rotary 2440.Bölge 

Başkanı Esat Kardıçalı, Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı İbrahim Durak, Kulüp 
üyeleri ve eşleri, Kuşadası Kaymakamı, Kuşadası Belediye Başkanı, İlçe Tarım 
Müdürü, Egeport Liman Müdürü, balıkçılar ve dalgıçların bulunduğu bir mera-
sim sonrası yapay resifler denize atılmaya başlandı. 

Kuşadası Rotary Kulübüne ait 120 resif blokların Egeport Turizm limanı-
na getirip gemiye yüklen-
mesiyle başlaya projenin 3.
etabı, geminin resif blokla-
rını Kadınlar denizinde daha 
önce belirlenen yere atılma-
sıyla devam etti. Resiflerin 
yerleştirilmesi operasyonu, 
ilk gün 35 adet ve 31 mart 

günü geriye kalan 85 adet resif bloklarının denize balıklara yuva yapacak şe-
kilde yerleştirilmesiyle sona erdi. Kuşadası Rotary Kulübü Başkanı İbrahim 
Durak 3.sünü gerçekleştirdikleri bu projeyle Kuşadası körfezindeki özellikle 

yavru balıklara bir korunak, bir yuva yaptıklarını ve bunun da balık neslinin ve 
çeşitliğinin artmasına neden olacağını vurguladı. İbrahim Durak, bu girişimin 
ayrıca Dalış Turizmine katkı yapmasını da beklediklerini aktardı. Kuşadası Ro-
tary Kulübü üyeleri, Rotary ile topluma hizmet için büyük projelere devam 
edeceklerini üyeleriyle ve eşleriyle geleceğe daha güçlü baktıklarını belirttiler.

Kuşadası Rotary Kulübü 
Satranç eğitim merkezi 
kurdu.

Kuşadasında ilköğretim öğ-
rencilerine pratik zeka ve 

karar verme yeteneğini geliştirme 
adına ve sosyal bir faaliyette amacına destek hedefiyle Kuşadası Rotary kulü-
bü Satranç eğitim merkezi kurdu. Haftada 2 gün 2 şer saat gerçekleşen eği-
tim için Kuşadası Rotary Kulübü’nün toplantılarını yaptığı Özçelik Otel toplantı 
salonu Eğitim merkezi olarak belirlendi.

Marmaris RK, Yaşlılar Haftasında huzurevi sakinleriyle 
biraraya geldi

Ülkemizde her yıl 18–24 Mart tarihleri arası kutlanan “Yaşlılar Haftası” 
münasebetiyle, Marmaris Rotary kulübü üyeleri yaşlılar evini ziyaret 

ettiler ve huzurevi sakinleriyle beraber kahvaltı ettiler. GDG Ayhan Özdemir’in 
de katıldığı toplantıda, kulüp başkanı “Her insan için değişik mana ve önem ifa-
de eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün ara-
sında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağla-
yan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir bu aynı 
zamanda bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha 
aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir. Yaşlılarımıza ve onların sorun-
larına sahip çıkmak insanlık ve yurttaşlık görevimizdir” dedi. 

Mavişehir RK karne alan öğrencileri sevindirdi

Mavişehir Rotary Kulübü Çeşme Reisdere Köyü Hayriye Nuri Ertan 
İlköğretim öğrencilerine üyeleri tarafından ördükleri bereleri he-

diye etti.
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Turgutlu RK Eşli Bağış Proje Teslim Töreni Yapıldı

Turgutlu Rotary Kulübü geçen dönem İtalya 2100. Bölge Locri Kulübü 
ile birlikte gerçekleştirdiği eşli bağış projesiyle temin ettiği 11 adet 

akıllı tahtayı Turgutlu Rotary İlkokuluna 14 Mart 2014 tarihinde Bölge Başka-
nı Esat Kardıçalı ve GD Bölge Başkanı Güneş Ertaş’ın katılıdıkları bir törenle 
teslim etti.

Rotary Yarının Liderlerini Arıyor

Urla Rotary Kulübü  Uluslararası Rotary’nin Genç Liderler Yetiştirme 
programı olan (RYLA) kapsamında 130 genci 2 gün süren bir eğitim-

le yarınlara hazırladı. Aynı eğitimi İzmir Rotary Kulübü de 1 Mart 2014 Cumar-
tesi günü Kuşadası Hilton Double Tree otelde verdi. 

Anlam olarak olmasa da Türkiye’deki karşılığı “Rotary Yarının Liderlerini 
Arıyor” şeklinde uyarlanan Uluslararası RYLA seminerinde birçok eğitmenin 
yanı sıra; Mehmet Özel Liderlik üzerine hayattan gerçek örnekler vererek çok 
özel bir sunum yaparken, Mustafa Bayındır gençlere beyni kullanma metodla-
rını öğretti. Etkinliğin bitiminde F. Nur İbaoğlu Zahnd zihin ve beden terapisi ile 
gençleri geleceğe yolculuk yaptırarak hayallerindeki lider olmalarını sağladı.

Rotary 2440. Bölge RYLA Komite Başkanı Hülya Üstün Köseleci, RYLA’nın 
14-30 yaş arası gençlere yönelik liderlik ve kişisel gelişim semineri olduğunu 
vurgulayarak amacın gençlerin içindeki liderlik potansiyelini çıkarmak ve ge-
leceğin etkin bir liderine dönüşmesine aracılık etmek olduğunu söyledi. 

Organizasyon Komitesi Başkanı Urla Rotary Kulübü üyesi Ertan Soydan 
da başlangıçta 20 Uluslararası ve 60 Türk öğrenci ile toplamda  80 öğrencinin 
katılacağı bir eğitim planladıklarını fakat yoğun ilgi nedeniyle bu sayının 130’u 
bularak görkemli bir organizasyona dönüştüğünü ifade etti. 

Balçova Rotary, İZKA’dan 480,000 lira destek aldı

Balçova Rotary Kulübümüzün “İŞ’LE YAŞAMINI DEĞİŞTİR” projesi 
480.000.-TL.lik İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) desteğini kazandı.İz-

mir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) 2013 Yılının Eylül ayında teklif çağrısına çıkmış 
olduğu Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programının değerlendir-

me sonuçları açıklandı. İzmir’de okul öncesi eğitimin ve işgücü odaklı mesleki 
eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara odaklanan program 
kapsamında projelere toplam 20 milyon TL kaynak aktarılacak.

Balçova Rotary kulübünün projesinin amacı, İzmir 2 Numaralı T Tipi Ka-
palı Ceza İnfaz Kurumunda Lapidari atölyesi kurulması ve mevcut kuyumcu-
luk atölyesinin yetersiz olan makine-teçhizat açısından geliştirilmesi, burada 
kalan ve meslek öğrenmek isteyen mahkumlara doğal süs taşı işleme ve takı 
tasarımı eğitimleri verilerek meslek sahibi olmalarının sağlanması.  Proje, hü-
kümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya bunlara 
bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazar-
lamak amacıyla Adalet Bakanlığının cezaevleri bünyesinde oluşturduğu işyur-
du atölyelerinin geliştirilmesi ihtiyacı ile Balçova Rotary Kulübü’nün sosyal so-
rumluluk anlayışının örtüşmesi sonucu ortaya çıkmış bir proje.

Güzelyalı Rotary Kulübünden Ağrı’ya eğitim desteği 

Güzelyalı Rotary Kulübü, Ağrı’nın Diyadin İlçesindeki okullara kitap, 
giysi ve oyuncak desteğinde bulundu. Kulüp, Şubat ayında Ağrı Diya-

din İlçesindeki okullardaki çocuklara  ayakkabı, bot, iç çamaşırı, çorap, giysi, 
kitap ve anaokulu çocukları için oyuncaklardan oluşan yaklaşık 40 koli  malze-
meyi Emiyet Amirliği aracılığı ile teslim etti.

Aslantepe Rotary’den sağlık taraması 

Malatya Aslantepe Rotary Kulübü  27 Şubat 2014 günü Malatya Ye-
şilyurt İlçesi Gazi İlköğretim Okulu’nda toplam 135  öğrenciyi kap-

sayan ağız-diş ve Kulak- Burun-Boğaz hastalıklarına yönelik,  kulüp üyesi Diş 
Hekimi ve KBB Uzmanlarının eşliğinde sağlık taraması gerçekleştirdi. Tarama 
esnasında öğrenciler  ağız-diş sağlığı konusunda bilgilendirildi, tüm öğrenci-
lere diş fırçası-macunu dağıtıldı.
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Adana Seyhan Rotary’den kan bağışı

Adana Seyhan Rotaract Kulübü ile 2 Şubat pazar günü saat 10.00-
18.00 saatleri arasında Adana REAL MI Alışveriş merkezinde “Kan 

Bağışı” projesini tüm kulüp üyeleriyle beraber gerçekleştirdi. Yoğun bir hiz-
met dönemi geçiren kulüp Rotaract Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 
Mesleki Eğitim Seminerini Adana Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Eğitim salo-
nunda düzenledi.

Dönemin ana projelerinden biri olan “Adana ya Güç Verenler” projesi ça-
lışmaları da tamamlandı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar “HERO” ların tespit 
edilmesi, fotoğraflanmaları , medya lansmanın yapılması ve kitapların basıl-
ması şeklinde özetlenebilir. Her bir HERO için 1000 adet olmak üzere toplam 

25.000 adet kitap basıldı ve gerek sponsorlar, gerek Adana Büyükşehir Bele-
diyesi ve gerekse Adana Seyhan ve Adana Güney Rotary Kulüpleri tarafından 
dağıtıma/satışa hazır hale getirili. Proje 250.000 TL olarak bütçelendi.

Bu yıl 21.si düzenlenen Adana Bölge Satranç Şampiyonasına yine Adana 
Seyhan Rotary Kulübü sponsor oldu. 
Turnuva süresince heyecanlı ve çekiş-
meli maçlar oynandı ve keyifli ve coşkulu 
bir ödül töreni ile kategorilerinde dere-
ceye girenlere tablet bilgisayar, Hediye 
çekleri, kol saati ve kupalar verildi. Bir 
diğer ilginç proje “Eşlerimiz Konuşuyor” 

oldu. Dönemin en etkili ve ses getireceği düşünülen projede bugüne kadar 3 
eş, toplantılara onur konuğu olarak davet edildi ve konuşmacı olarak katıldılar. 
Dönem sonuna kadar 4 eşin daha davet edilmesi planlanıyor.

Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali Samsun’da yapıldı

Kısa adıyla ROFİFE olarak bilinen Uluslara-
rası Rotary Kısa Film Festivalinin galası 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Ata-
kum’daki Sanat Merkezi’nde göz kamaştıran bir 
ortam ve seçkin konukların eşliğinde gerçekleşti-
rildi. 22 Mart 2014 tarihinde Uluslararası Rotary 
2430. Bölge önderliğinde Uluslararası Rotary’nin 
2420 ve 2440. Bölgelerinin çok önemli katkılarıy-
la bu yıl altıncısı düzenlenen ROFİFE6 için Samsun 
19 Mayıs Rotary Kulübü ev sahipliğinde görkemli 
bir Gala ve Ödül Töreni düzenlendi. 

Geceye, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve 
Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Rotary Ailesi-
nin, 2420, 2430 ve 2440. Bölgelerinde yaşayan 
300’e yakın Rotaryen ve aile bireyleri katılırken, 
530 kişilik salonda boş hiçbir koltuğun olmama-
sı dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca, Türk Sineması-
nın ünlü sanatçıları Ediz Hun ve Mehmet Aslantuğ 

Galaya katılarak geceye çok hoş bir renk kattılar. 
13 Rotary kentinde, 80 Akademisyen, Yönet-

men, sinemaseverden oluşan Jüri yapısıyla ben-
zer festivallerden ayrışan ROFİFE, bu demokratik 
yapısıyla hem yarışmaya katılan gençlerin hem de 
oylamayı gerçekleştiren Jüri Üyelerinin övgüsü-
nü kazandı.

Gala gecesinin en önemli anı, ROFİFE6’da De-
neysel, Animasyon, Belgesel ve Kurmaca  kate-
gorilerinde yarışan yönetmenlerden kazananla-
rın ödüllerine kavuştuğu an olurken, çeşitli grup 
performansları ve sahne şovlarıyla renkli bir ge-
ceye imza atıldı. ROFİFE6’nın “Ustaya Saygı” ödülü 
sahibi Türk Sinemasının unutulmaz jönü Ediz Hun 
konuşması sırasında “Bugüne kadar sayısız gala 
ve ödül törenlerine katıldım, fakat bu derece duy-
gulandığım bir gece olmamıştı, çok duygulandım, 
bu harika gece için tüm Rotary camiasına çok te-
şekkür ederim.” sözleriyle etkinliğin heyecanını 

ve başarısını içtenlikle dile getirdi. Gala ve Ödül 
Töreni,  her yıl bir başka Rotary Kentinin ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen Rotary Kısa Film Fes-
tivalinin 2014 – 2015 dönemi için gece sonunda 
Antalya’nın ilan edilmesi geceye Antalya’dan ka-
tılan tüm Rotaryen ve ailelerini sevince boğarken 
Antalyalı Rotaryenlerin ROFİFE07 için son derece 
iddialı oldukları gözlerden kaçmadı. ROFİFE07, 21 
Mart 2015 tarihinde Antalya’da yapılacak.

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Ak-
soy, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Ya-
vuz, konuk sanatçılar ünlü oyuncu, çevreci ve eski 
milletvekili Ediz Hun, Samsunlu sevilen sinema ve 
dizi oyuncusu Mehmet Aslantuğ, festivalin ter-
tip komitesi üyeleri, çeşitli Rotary derneklerinin 
temsilcileri ile çok sayıda sinemasever vatandaş 
katıldı.

❏❏❏
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MART 193O

Rotary ve BM’nin ortak barış 
hedefi

Birleşmiş Milletlerin diplomat 
ve görevlileri, 2 Kasım’da 
1,300 Rotaryenle biraraya 

gelerek dünyada genç aktivistlerin 
katılımı, hastalıkları önleme, barışı 
teşvik etmek ve ihtilaflara çözüm 
bulmak için biraraya geldiler.  
Her yıl New York’ta Birleşmiş 
Milletlerin merkezinde gerçekleşen 
Rotary - BM günü, her iki 
organizasyonun süregelen ortaklıkları 
ve ortak hedefleri olan barışı kutlamak 
için düzenleniyor. 
Toplantının açılışını yapan UR 
Başkanı Ron Burton, her iki kurumun 
da dünya genelindeki etkinliğini 
vurguladı: ‘‘Dünyadaki Rotaryenlerin 
ortak çabaları, Birleşmiş Milletlerde 
gerçek seviyede etki yapabilir. Bizler 
dünyayı daha iyi bir yer haline 
getirmeye çalışıyoruz.”
BM genel sekreter yardımcısı Jan 
Elliasson da Ron Burton’ın görüşlerine 
katılıdığını belirterek Rotary’ye sadece 
çocuk felcinde gösterdiği çalışmalar 
için değil, ama su ve sanitasyon gibi 
önemli konulara eğildiği için de 
teşekkür etti. 
Bu yılki toplantıda yenilik olarak 
genç yaratıcılık, barış ve ihtilafların 
çözümü, hastalık önleme, temiz 
su, ana ve çocuk sağlığı oturumları 
yapıldı. Konularında uzman 
olan konuşmacılar, katılımcıları 
toplumlarında aktif olmaya teşvik 
edici tartışmalar düzenlediler.

1901 yılında Guglielmo 
Marconi ilk transatlantik 
radyo sinyalini yakaladı.  

Bir telefon alıcısı ve bir 
uçurtmanın ucuna bağlanmış 

tel anten ile, Marconi ve 
asistanı, İngiltere’nin Cornwall 

bölgesinden, Kanada’nın 
Newfoundland bölgesine 

gönderilen ve S harfini 
ifade eden Mors kodunun 

cılız sinyallerini aldılar. Bu 
denemeleri, 20 yüzyılın küresel 

iletişiminde radyonun  yeni 
bir rol oynamasını sağladı. 

Mart 1930’da yayınlanan 
sayımızda, Mational 

Broadcasting Company 
başkanı Merlin H. Aylesworth, radyo yayınlarının uluslararası sınırları nasıl 
yıkacağını açıklarken şöyle diyordu: “Radyo, farklılıkları dikkate almadan ve 
ortak faydaları yücelterek, insan sesini uzaklardaki insanların kalplerine ve 

evlerine taşıyor.”

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

NİSAN 1926
1858 yılında, 100,000’den 
fazla altın arayıcısı, Kuzey 
Amerika tarihinin en büyük 
‘‘Altına Hücum’’ hareketini 
gerçekleştirdiler. Altına 
hücumun en yoğun olduğu 
1859 yılından esinlenerek 
‘‘ellidokuzlar’’ olarak bilinen 
insanlar, ‘‘Pikes Peak or Bust’’ 
sloganını kullanmaktaydılar. 
Slogan Kayalık dağlar 
bölgesinde altın aramaya 
gidenler tarafından hep 
kullanıldı. Bu hareket, 
madenciliğin gelişmesiyle 
Denver City ve Boulder City 
yerleşimlerinin kurulmasını 
sağladı ve Colorado eyaletinin 
bugünkü duruma gelmesini temin etti. 1926 yılının Nisan ayında yayınlanan 
dergide, yazar Millard Milburn Rice’, UR’nin 1926 yılı konvansiyonunun 
yapıldığı Colorado eyaletinin hikayesini anlatan yazısına yer verildi.



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,220,115 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,558
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 140,990
Ku lüp ler:  ............................................................... 6,130
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 370,208
Ku lüp ler:  ............................................................. 16,096
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 178,526
Top lu luk ................................................................. 7,762
Arch C. Klumph Society üyeleri ............................ 328
Pa ul Har ris Dost la rı:  .................................... 1,310,366
Ma jor Do nors ...................................................... 14,482
Va kıf Be ne fak tör le ri ........................................... 86,588
Be qu est So ci ety Mem bers ................................... 7,812
Not: Ra kam lar 30 Eylül 2013 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. Bağış yapanların ra-
kamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 81 2,176
2430: Bölge: 88 2,225
2440. Bölge: 65 1,679
TOPLAM 234 6,080
** UR İstatistiklerine göre

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Sydney, Avustralya, 2014 (1 - 4 Haziran)
Sao Paulo Brezilya, 2015
Seoul, Kore, 2016
Atlanta, Georgia, ABD 2017
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UR Genel Sekreteri Hewko pedal çevirerek 
çocuk felcine 2,1 milyon $ fon sağladı

Genel sekreter John Hewko 2012 
yılında Tuscon bisiklet turuna 
katıldığında, katettiği her mil 

için çocuk felcine 2,000 dolar katkı 
sağlamıştı. El Tour olarak bilinen bu 
yarışa ilk katılımında, eşi Marga ile 
111 millik etabı son sıralarda bitirmiş 
olmalarına rağmen, çocuk felci için 
243,000  dolar fon yaratmışlardı.

Hewko, 2013 yılında da yarışa 
katıldı ve bu kez zamana karşı yarışarak 
etabı 6 saatten az bir zamanda bitirdi. 
Yarışın yapıldığı Arizona’nın Tuscon 
kentindeki Rotaryenler de geçen yıldan 
esinlenerek bu yıl daha hızlı çalıştılar ve 
toplam 730,000 dolar fon yarattılar. Bill 
& Melinda Gates vakfının 1’e 2 eşleme 
prensibi kapsamına giren bu bağış 
sayesinde, Çocuk felci kampanyasına 
2,1 milyon dolar bağış sağlanmış oldu. 

Çocuk Felcine Son etabı, ‘El Tour 
de Tuscon’ olarak bilinen ve her yıl 
yapılan bisiklet yarışının bir parçası. 23 
Kasım’da yapılan yarış, bisiklet sporuna 
ve Çocuk Felci ile mücadeleye katkıları 
nedeniyle John Hewko onuruna 
düzenlendi. 

El Tour de Tuscon’daki yarışın 
çocuk felci ile ilişkisi bundan beş yıl önce Tuscon Rotary Kulübünün bir projesi olarak başladı. 
20 yıldır kulübün üyesi olan Mike Harris, çocuk felcine destek için yeni yaklaşımlar bulmak 
arzusundaydı ve El Tour de Tuscon’daki potansiyeli gördü. 5500. bölge guvernörü Ernie 
Montaigne’e düşüncesini anlatan Harris, çocuk felci etabı olarak düşündüğü projenin bölge 
projesi olarak ele alınmasını önderdi. 30 yıldır bisiklete binmemiş olmasına rağmen, guvernör 
bu fikri beğendi ve katılımı sağladı. Belli bir antreman döneminden sonra ilk yarışta Montaign 
ve Harris 66 millik etabı tamamladılar. Olaydan iki ay sonra, Harris’e kanser teşhisi kondu ve 
kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Montaigne ise, Harris’in anısına hürmeten her yıl yarışa 
katılmaya devam ediyor.

UR Koordinatörleri Chicago’da biraraya geldi

Uluslararası Rotary 
Koordinatörler 
ve Büyük Bağış 

Danışmanları Enstitüsü 3-9 
Mart 2014 tarihleri arasında 
Chicago Hyatt Regency O’Hare 
Otelinde tamamlandı. Enstitüye 

ülkemizden 2014-2017 Halkla 
İlişkiler Koordinatörü Güneş Ertaş 
ve Geçmiş Dönem Direktörü, Büyük 

Bağışlar Danışmanı Örsçelik Balkan katıldı. Enstitüde 
Halkla İlişliker Koordinatörleri, Üyelikten sorumlu 
Rotary Koordinatörleri, Rotary Vakfından sorumlu 
Vakıf Koordinatörleri biraraya gelerek görevleriyle 
ilgili eğitimlerini tamamladılar. 

Güneydoğu Asya Çocuk Felcinden 
arındırılmış ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 27 Mart’ta yaptığı açıklama ile 
Güneydoğu Asya’daki 11 ülkenin çocuk felcinden arındırılmış 
statüye ulaştıklarını söyledi. Uzun zamandır beklenen açıklama, 
bundan beş yıl önce çocuk felci vakalarının yarısının gözlemlen-
diği Hindistan’da, en son 13 Ocak 2011’de Batı Bengal’de çocuk 
felci vakasından sonra hiç bir yeni vakaya rastlanmaması sonucu 
yapıldı.

27 Mart’ta Yeni Delhi’de WHO’nun Güneydoğu Asya Çocuk 
Felci Sertifikasyon Komisyonunun toplantısında konuşan Rotary 
Vakfı Başkanı Dong Kurn Lee, “Çocuk Felcini Güneydoğu Asya’da 
yendik. Şimdi sıra Asya’nın geri kalan bölgeleri ve Afrika’ya geldi” 
dedi. 1,8 milyar kişinin yaşadığı arındırılmış bölgede Bangladeş, 
Bhutan, Kuzey Kore, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Myanmar, 
Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Timor-Leste bulunuyor.
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Rotary koordinatörleri birarada (üstte), GDG Güneş Ertaş, 
Doros Jeropoulos, Usama Barghouthi ve URGDD Örsçelik 

Balkan birarada (altta)
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Laz Osman   
Gerçek hayatta olmuş bir olaydan 

alıntı: Büyük Şehir Belediyelerinden 
birinin şantiyesinde bir kaza meyda-
na gelir. İnşaattan sorumlu Belediye 
kuruluşunun Genel Müdür Yardım-
cısı kaza ile ilgili tutanaktan tatmin 
olmayarak, detaylandırılmasını ister 
ve aşağıdaki cevabı içeren mektubu 
alır:

İş kazası tutanağına planlama 
hatası diye yazmıştım. Bunu yeterli 
görmeyerek, ayrıntılı anlatmamı is-
temişsiniz. Şu anda hastanede yat-
mama neden olaylar aynen aşağıda 
anlattığım gibi olmuştur:

Bildiğiniz gibi ben bir duvarcı us-
tasıyım. İnşaatın 6. katındaki işimi 
bitirdiğim zaman biraz tuğla artmış-
tı, yaklaşık 250 kg. kadar olduğunu 
tahmin ettiğim bu tuğlaları aşağı-
ya indirmek gerekiyordu. Aşağıya 
indim bir varil buldum, ona sağlam 
bir ip bağladım, 6. kata çıktım ipi bir 
çıkrıktan geçirip ucunu aşağıya sal-
ladım.

Tekrar aşağıya indim ve ipi çeke-
rek varili 6. kata çıkardım. İpin ucu-
nu sağlam bir yere bağlayıp tekrar 
yukarı çıktım. Bütün tuğlaları vari-
le doldurdum. Aşağı indim, bağla-
dığım ipin ucunu çözdüm. İpi çöz-
memle birlikte birden kendimi ha-
vada buldum. Nasıl bulmayayım ben 
yaklaşık 70 kiloyum. 250kg lık varil 
süratle aşağıya düşerken beni yuka-
rı çekti. Heyecan ve şaşkınlıktan ipi 
bırakmayı akıl edemedim. Yolun ya-
rısında dolu varille çarpıştık. Sağ iki 
kaburgamın burada kırıldığını sanı-
yorum. Tam yukarı çıkınca 2 parma-
ğım iple beraber çıkrığa sıkıştı. Par-
maklarımda bu sırada kirildi.

Bu esnada yere çarpan varilin 
dibi çıktı ve tuğlalar etrafa saçıldı. 
Varil hafifleyince bu sefer ben aşa-
ğıya inmeye varil yukarı çıkmaya 
başladı ve yolun yarısında yine varil-
le çarpıştık. Sol bacağımın kaval ke-

miği de bu sırada kırıldı. Can havli 
ile ipi bırakmayı akıl ettim.

Başımı yukarı kaldırdığımda boş 
varilin süratle üzerime geldiğini gör-
düm. Kafatasımın da böyle çatladığı-
nı sanıyorum. Bayılmışım, gözümü 
hastanede açtım. Cenabı Hak’tan 
tüm kullarını böyle görünmez kaza-
lardan korumasını diler, hürmetle el-
lerinizden öperim.

Duvarcı Ustanız LAZ OSMAN
●●●

Çığlık
Yolcular uçağın yanında otobüs-

ten inmişler. Bavullarını gösteriyor-
lar. Bir bakmışlar, uçak şirketinin 
minibüsü yanlarında durmuş. İçin-
den kaptan pilotla, yardımcı pilot in-
mişler. 

Yolcular fena halde şaşırmışlar. 
Nasıl şaşırmasınlar? Kaptan pilotun 
elinde bir beyaz baston, kolunda üç 
noktalı bant var! Yardımcı pilotun 
elinde bir köpek tasması, tasmanın 
ucunda bir köpek, sağa sola çarparak 
öylece ilerliyorlar uçağa... 

Günlerden 1 Nisan değil ama 
'Şaka herhalde' demiş yolcular, do-
luşmuşlar uçağa... 

Uçak pistte hızla ilerlemeye baş-
lamış. Yolcuların gözleri camda. 

Uçak hızlanmış. Yolcular endişe-
lenmeye başlamışlar. Uçak Pistin so-
nuna hızla yaklaşmaya başlamış.

Bazı yolcular paniklemiş, dua et-
meye başlamışlar. 

Uçak son hıza ulaşmış. Bu arada 
pistin sonuna 200 metre sonra beto-
nun bitip çimlerin başladığını gören 
yolcular dehşet içinde çığlığı basmış-
lar. Tam o anda da kaptan pilot lev-
yeyi sonuna kadar çekmiş. Uçak tam 
pist biterken tekerleklerini yerden 
kesmiş, havalanmış. 

Kaptan pilot arkasına yaslan-
mış derin bir nefes almış ve yardım-
cı pilota dönmüş: 'Biliyor musun? Bir 
gün, çığlık atmakta gecikecekler ve 
hep birlikte ölüp gideceğiz!' 

Dünyada nice kör yöneticiler 
var... Çığlık atmaktan vazgeçmeyin!!!

●●●

Gülerek, Keyif Alarak
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2420. Bölge Konferansı

16 - 19 Mayıs 2014

Kaya Palazzo Hotel 
Belek - Antalya

İletişim
Incenta Turizm
0212 346 8999

info@incentatravel.com

INCENTA TURİZM

2440. Bölge Konferansı

1 - 4 Mayıs 2014
Bodrum Hilton 

Türkbükü Resort & SPA
İletişim

Hande Arslanalp
0232 464 7060

hande@italtur.com.tr

Gündoğdu Rotary Kulübü

2440. Bölge 
BES ve Asamblesi

10 - 14 Nisan 2014
Pine Bay Hotel

Kuşadası - Aydın

İletişim
Hakkı Davas

0532 287 9940
davasiplik@davasiplik.com

Söke Rotary Kulübü

2430. Bölge 
BES ve Asamblesi

2 - 6  Nisan 2014
Xanadu Otel

Belek - Antalya

İletişim
Can Çığırcan

0532 421 9549
 canlc80@gmail.com

Tandoğan Rotary Kulübü

2420. Bölge 
BES ve Asamblesi

17 - 20 Nisan 2014
Xanadu Otel

Belek - Antalya

İletişim
Hakan Atmaca
0262 653 5949

atmacaizmit@gmail.com

Tuzla Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

22 - 25 Mayıs 2014

Starlight Convention Center
Side - Kızılağaç - Antalya

İletişim
Nahit Renda

0532 294 8764 
nahitrenda@mynet.com

Kavaklıdere Rotary Kulübü
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