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otary’de Nisan Dergi ayıdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da
dergimizin bu sayısında Rotary dünyasında yayınlanan
dergiler ile ilgili genel bilgileri size iletiyoruz. Ayrıca
Rotary Dergisi’nin mali tablolarını da sayfalarımızda yayınlıyoruz.
Ululararası Rotary’nin dergi konusuna nasıl baktığını, Başkan
Gary C.K Huang’ın Nisan mektubunda da görebilirsiniz. Başkan
özetle dergiyi okuyun, ama okuduktan sonra da çevrenize vermeyi
ihmal etmeyin diyor. Bunu söylerken, Rotary hizmetlerinin derginin
sayfaları arasında yer aldığını ve bunların Rotary dışındakilere de
duyurulması gerektiğini ima ediyor. Rotary Dergisi olarak bunu
gerçekleştirebilmemiz için sizlerden kulüp hizmet projeleriniz, aktiviteleriniz konusunda bizleri bilgilendirmenize ihtiyacımız var. Bu
haberler hem Rotary dışı, hem de Rotary içinde örnek alınabilecek
hizmetler olacaktır. Kulüplerimizin faaliyetlerini yazı ve resim olarak
“rotarydergisi@gmail.com” adresine gönderebilirsiniz. Derginin
18. sayfasında yer alan açıklamada, gönderilerinizi bize iletirken
nelere dikkat etmeniz gerektiği kısa bir şekilde anlatılıyor.
Bu yıl ilk kez üç bölgemiz Antalya’da “Yeni Üye Adaptasyon
Kampı”nı ortak olarak düzenledi. 2420, 2430 ve 2440. bölgeden
207 Rotaryen bu kampa katıldılar. Üyelik konusunda ciddi bir adım
olan ve bölgelerarası Rotaryen dostluklarının gelişmesine katkıda
bulunacağına inandığımız bu girişimin her yıl daha güçlenerek
devam etmesini diliyoruz.
Yine her yıl Mart-Nisan sayımızda yayınladığımız “Gelecek
Dönem Başkanı” ile yapılan röportajı bu yıl da yayınlıyoruz. K.R.
”Ravi” Ravindran’ın söyleşisini The Rotarian editörü John Rezek
yapmış. Sri Lanka’dan gelen ilk Uluslararası Rotary Başkanı olan
Ravi, Rotary ile ilgili görüşlerini iletiyor.
Ravi’den sonra başkanlık görevini alacak olan Uluslararası
Rotary Başkanı John F. Germ de ülkemizi ziyaret eden Rotary
liderleri arasında yer aldı. Liderlerin önem verdiği bir bölge olmaya
devam ediyoruz. UR Yönetiminde Şafak Alpay direktörümüz var.
Seneye Vakıf Mütevellisi olarak da Örsçelik Başkan görev alacak.
Bizler de Rotary bölgeleri, Rotary kulüpleri ve Rotaryenler olarak
da Rotary hizmetlerimizi onların da desteğiyle daha üst seviyelere
çıkarmaya çalışalım.
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KAPAK RESMİ: Avustralya’nın Cronulla’daki Wanda Plajını erozyondan korumak için Rotaractların geliştirdiği
hizmet projesi kapsamında ekilen bit bitki.
“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup,
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Mart
Hepiniz São Paulo konvansiyonuna davetlisiniz

R

Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı Gary
C.K.Huang’ın
konuşmaları ve başkanla
ilgili haberleri
www.rotary.org/
president adresinde
bulabilirsiniz.

otary’de dünyadaki Rotaryenlerle dostluk bağları kurma fırsatımız
vardır. Ve yılda bir kez, uluslararası konvansiyonda, Rotary dostlarımızla biraraya gelmek, yeni fikirleri paylaşmak, yeni hizmetler planlamak ve eğlenmek için biraraya gelme şansını yakalarız.
2014-15 döneminin sonunu kutlamak ve dostlarla beraber Rotary’yi hizmetlerimizle ışıldatmak için Brezilya’nın São Paulo şehrinde yapılacak olan 106. Uluslararası Konvansiyonuna hep beraber katılmaktan daha iyi bir yol olabilir mi? İster konvansiyona daha önce hiç gitmemiş bir Rotaryen, ya da tecrübeli bir konvansiyon katılımcısı olun, bu seferkini kaçırmak istemeyeceksiniz. 31 Mart’ta ön kayıt
yapmanın fiyat avantajı sona eriyor. Bu nedenle şimdiden yılın en büyük Rotary
partisi için planlarınızı yapın.
Konvansiyon 6 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve açılış oturumundan
sonra , Anhembi Sambadromunda geleneksel Brezilya Karnavalı partisi ve bir
Samba Okulunun geçit töreni yapılacak. Müziğin ritmini anlamayan ya da bir
melodiyi söyleyemeyen biri olsanız dahi, kendinizi bütün gece dans ederken, şarkı
söylerken ve gülerken bulabilirsiniz. Parti ve resmigeçitte, karnaval kostümlerinin
parlak renkleri, tüyler ve payetler yanı sıra samba’nın görüntü ve sesleri, AfroBrezilya müzik ve dansları ve São Paulo’nun nefis yemekleri ve içkileri yer alacak.
Pazartesi akşamı, iki Latin Amerika Grammy ödülü sahibi Iveto Sangalo
Rotaryenleri eğlendirecek. Konvansiyonun her gecesi, Latin Amerika’nın gastronomy başkenti olan São Paulo’da Rotary Restoran Gecelerinde özel indirimlerden faydalanabileceksiniz. Amazon’un balıklarının, Latin anlayışıyla yapılan
sushi’yi, Brezilya’nın etinin ve São Paulo’nun 30,000 restoran ve barının size sunduğu hizmetlerin tadını çıkarın. Konvansiyona kayıt yaptırdıktan sonra alacağınız kimlik kartınızla São Paulo’da futbol müzesi de dahil, bir çok müzeye ücretsiz
olarak girebileceksiniz.
Brezilya, Rotary kadar farklılık yansıtmaktadır. “Paulistanos” olarak bilinen
São Paulo’lular, dünyanın her tarafından etkilenmiş bir kültür yaratmışlar. Rotary konvansionlarının en dikkat çeken olayı, yerel Rotaryenleri tanıma fırsatı bulabileceğiniz “Konukseverler Gecesi”dir. Pazartesi akşamı Brezilyalı Rotaryenlerle
“paulistano” yaşam tarzını tecrübe etme şansını yakalayacaksınız. Ama unutmayın, yerlerinizi şimdiden ayırtın.
Rotary’de hizmet ve dostluk elele yürür. Bu yılki Rotary görevlerine odaklanırken, sizlerden, uluslararası dostluğun önemini dikkatinizden kaçırmamanızı
ve “www.riconvention.org”dan São Paulo konvansiyonuna kaydolmanızı istiyorum.

GARY C.K.HUANG
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Nisan
Rotary Dergisini dostlarınız ve meslektaşlarınızla paylaşın

B

ugün için her zamankinden fazla iletişim kurma yolları mevcut. Video konferanslar ve anında mesaj çağında, her yerden çalışmamızı sürdürebilir,
her an birbirimizle temas kurabiliriz; Rotary çalışmalarımızı Facebook’ta,
Twitter’da ve rotary.org’da paylaşabiliriz. Ama şu an elinizde tutmakta olduğunuz, veya
elektronik bir alette okuduğunuz derginin her zaman çok önemli bir rolü olacaktır?
“The Rotarian” bugün dünyada kesintisiz yayınlanan en eski dergilerden biri olup ilk
sayısı 1911 yılında Paul Harris’in de katkılarıyla yayınlanmıştır. O zamanlar dergi siyah/beyaz basılmakta ve birkaç sayfadan ibaretti. Yazı karakterleri küçük, az resimli ve
ilanlar da piyano satıcları, terzi ve devamlı sıcak ve soğuk suyu olan otelden oluşuyordu.
Şimdi ise “The Rotarian” dergisini telefonunuzda ya da tabletinizde okuyabilirsiniz. Bölge dergileri 24 lisanda yayınlanmakta. 17 Nobel Ödülü almış insan, 19 Pulitzer
Ödüllü yazar bu dergi için yazı yazdılar. Bunların içinde Mahatma Gandhi, Desmond
Tutu, George Bernard Show, ve Nicholas Murray Butler da yer aldı. Katılımcı, eğlendirici, aydınlatıcı ve esinlendiren yapısıyla “The Rotarian” her ay bizlere Rotary dünyasının
en iyi enstantanelerini sunmaktadır.
Sürekli iletişim çağında yeni bilgiye ulaşmanın çok çeşitli yollarının olduğu bu dönemde Rotary dergisine ihtiyacımız var mı? Kesinlikle var. Çünkü dergi, şimdi ve her
zaman Rotary ile ilgili sözleri iletmede en iyi yollardan biri olmuştur. Organize edilen
eğlenceli ve heyecanlı Rotary günlerini benim sizlerle paylaşmamı sağlamıştır, dünyadaki Rotaryenlerin yaptıkları güzel şeyleri gündeme getirmiştir ve hepimizi etkileyen
önemli konulara ışık tutmuştur. “The Rotarian” sadece Rotaryenlerin hoşlandığı bir dergi değil, Rotary’nin toplumdaki imajını güçlendirecek ve Rotaryenlerin yaptıkları çalışmaları iletecek harika bir yoldur.
Elinizdeki bu sayıyı okumayı bitirdiğiniz zaman, bir başkasına iletin. Bu ayki yazıların kimi ilgilendirebileceğini kendinize sorun. Dergiyi bir dostunuza, beraber çalıştığınız kişiye veya bir meslektaşa verin. Daha önce kulübe davet etmiş olduğunuz bir kimseyle paylaşın. “www.therotarianmagazine.com” sitesini ziyaret ederek oradaki hikayeleri
sosyal medyada paylaşın veya e-posta ile link gönderin. Rotaryenlerin 104 yıldır
yaptıkları gibi, dergiyi Rotary’yi hizmetlerinizle ışıldatmak için kullanın.

GARY C.K.HUANG
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN

Yeni bağış
modeli
ve Teknik
Danışmanlar
Kadronuz
(CADRE)

Y

eni bağış modelinin ilk yılı tamamlandığına göre, nasıl çalıştığını değerlendirmenin zamanı gelmiş demektir. En müspet sonuçlardan biri, daha fazla kulüp
ve bölgenin biraraya gelerek geniş kapsamlı sürdürülebilir projeler
uygulamaları olmuştur.
Rotary Vakfımız toplamı 23.5 milyon ABD dolarına ulaşan
488 Bölge Bağışını, 47.3 milyon ABD doları tutarında 868 Küresel Bağış projesini fonlamıştır.
Vakıf mütevellileri, Vakfın fonlarının akıllıca kullanılmasının
kendilerine emanet edilmiş olduğunun farkındadırlar. Bunu sağlamak için, kulüpler ve bölgeler Teknik Danışmanlar Kadrosunun desteğini almaktalar. Bu görevliler, gönüllü Rotaryenler olup,
vakfın odak alanlarında ya da mali denetimde uzman kişilerdir.
Geçen yıl, mütevelliler adına 153 görevi yerine getirmişlerdi. Bunlardan 44’ü, fonlama onayından önce yapılan teknik değerlendirme, 68 tanesi ise geniş projelerin uygulamasından önce ya da esnasında alanda yapılan zorunlu denetimlerdir. Teknik Kadro, Mütevelliler tarafından belirtilen veya rastgele seçtikleri 41 proje ve
bölgeyi de denetlemiştir.
Bu değerlendirmelerde, Küresel Bağışların bazı sponsorlarının ihtiyaç değerlendirmesi, sürdürülebilirlik, gözlem ve değerlendirmede zorlandıklarını öğrendik. Bu noktada Teknik Danışman
Kadrosu (CADRE) pratik destek yaratabilir ve kadronun üyeleri
müracaat işlemlerinin başladığı andan itibaren olaya katılmaları
için çağrılabilirler. Bağışların sponsoru olan kulüp ve bölgeler, bu
yardım için Bölge Bağış Görevlisi ile temas kurarak girişim desteği isteyebilirler.
Vakfın odak alanları ve mali denetim konusunda uzman olarak çalışmayı düşünen ve CADRE’da çalışacak olan gönüllüler
arıyoruz. Katılmayı düşünürseniz “cadre@rotary.org” adresine
e-posta gönderin.
Mütevellilerin hedefi, Yeni Bağış Modelini kulüpler ve bölgeler için mümkün olduğu kadar kullanımı kolay hale getirmektir.
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Yeni bağış modeli

R

tary Vakfının yeni bağış modeli, “Geleceğin Vizyonu Planı” kapsamında başlatıldığında, Mütevelliler, sizlerin tecrübelerinin ışığında işlemlerin etkinliğini yükseltmek için 2015-16 Rotary yılında tekrar değerlendirilmesi gerektiği kararını almıştı.
Mütevelli heyeti, bağışlara katılanların farklı
beklentileri olabileceği görüşünü belirttikleri için,
ben de son dört UR Başkanından oluşan bağımsız
bir komite oluşturup, her görüşün dikkate alınmasını sağlayıp, tereddüdü olanlara da güven aşılamak
istedim.
Bu komite Vakfın odak alanları, bölge ve küresel bağışlar konusundaki tecrübelerinizi öğrenmek,
sizin fikirlerinizden faydalanarak Rotary Vakfını
en iyi konuma getirmek için iyleştirmeler yapmayı
hedefliyor. Bu komitede benden başka, eski başkanlardan Kalyan Banerjee, Ray Klinginsmith ve
komite başkanı olarak görev yapan Bill Boyd yer
alıyor. Sizlerin önerilerinizi bekliyoruz. Görüşlerinizi “ futurevisionbillboyd@outlook.com” adresine
gönderebilirsiniz.
Bize ulaştırdığınız fikirlerinizi okuyup analiz edeceğiz ve Uluslararası Rotary’nin São Paulo
Konvansiyonu sırasında toplanıp, Mütevellilerin
Program Komitesine verilmesi gereken önerilerinizi ileteceğiz. Bu komite, her Rotary üyesinin fikrini yansıtmasını temin için anketler düzenleyecek
ve 2016 yılının Ocak ayında yapılacak olan Uluslararası Asamblede bize raporunu verecek. Bu rapordan çıkan önerileri de Nisan 2016’da yapılacak
olan Mütevelli toplantısında ele alacağız.
Rotary Vakfımızın daha iyi hizmeti en iyi şekilde vermesini sağlamak için sizin desteğinizi talep
ediyoruz.
John Kenny
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

GÖZLEM

Dünyadan Özetler
Rotary dünyasından kısa kısa

BOLİVYA

1 Montero Rotary kulübü ve bir grup

rahip, Bolivya’nın bu merkezi konumdaki
şehrinde çocuklara yiyecek, eğitim ve sağlık
yardımı temin etmek için 2003 yılında
bir toplum merkezi açtılar. Merkezi de,
2002 yılında Montero’da eğitim gördüğü
sırada hayatını bir otomobil kazasında
kaybeden Rotary Gençlik Değişim öğrencisi
Etta Turner’a adadılar. Turner’ın annesi
konudan haberdar olunca, fon yaratmak
için kâr amacı gütmeyen bir kurum olan
Etta Projeleri’ni kurdu. Etta Projeleri,
Rotary kulüpleri ve Rotary Vakfı ile beraber
çalışarak iki yıl sonra ikinci bir merkez
açılmasını sağladı ve o zamandan beri
bölgenin sanitasyon, beslenme ve liderlik
eğitimi konularında gelişmesini destekledi.
Turner’ın yaşadığı kentin kulübü olan Port
Orchard Washington, Minero Rotary kulübü
ile partnerlik oluşturarak yakın zaman önce
Etta Projeleri ile beraber kırsal kesimde
sanitasyon tesislerinin iyileştirilmesini
amaçlayan bir Rotary Vakfı Küresel Bağış
projesi oluşturdu.

Bolivya’da dört
kişiden biri tuvalet
olanağına sahip.

Etta Projesinde çalışanlar, bölgede
yaşayanlar için bir anket düzenleyerek
banyo ya da tuvalet konusundaki tercihlerini
belirleyecek bir ihtiyaç değerlendirmesi
gerçekleştirdiler. Beş kişiden dördü
tuvalet tercihini belirtti ancak inşa edecek
paralarının olmadığını da ortaya koydular.
Vakfın bağışı ile iki mahallede 51 aile için
tuvalet inşa edildi, ailelere ve okullara sağlık
eğitimi, yerel yetkililerin bilinçlendirilmesi
toplantıları yanı sıra, Etta Projelerinde
çalışanların sanitasyon konusunda en
çok ihtiyaç hissedilen ücra bölgelere
ulaşabilmeleri için yeni bir araç temin
edildi. Ayrıca, Minero kulübünün bölgedeki
projelerine yeni kaynak ve eğitim sağlayacak
uzun vadeli gözlem ve değerlendirme
programı oluşturuldu.
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LİTVANYA
3

KANADA

2 Kızaklı Buz hokey’i (ABD’de sled hockey olarak
bilinir) oynarken ayakta duramayacak fiziki engelleri
olan atletler için hokeyin değişik düzenlenmiş bir
şeklidir. 1994 yılından beri de paralimpik oyunlarda
yer almaktadır. Aralık ayında, Ontario’nun Cobourg
Rotary kulübü, Northumberland ilçesinde engelliler
için atletik ve eğlence programları sunan ve kâr
amacı gütmeyen bir kuruluş olan FishAbility
Sports Kulübüne 1,900 dolar bağışladı. Bağış ile
Northumberland Predators kızaklı buz hokeyi
takımına yeni malzemeler alındı. Kulüp daha önce
de 2011 yılında 1,500 dolarlık bir bağışla bu spora
destek vermişti.

Eylül ayında Rotary 1462. bölgenin ilk konferansında, Litvanya’nın bir çok bölgesinden liderler ülkede
Rotary’nin 80., Rotaract’ın da 20. yılını kutlamak için biraraya geldiler. Litvanya’da ilk Rotaract kulübü 1995
yılında Kaunas’ta kurulmuştu. Bugün ülkedeki sekiz Rotaract kulübünün 200 üyesi, toplum hizmeti ve
profesyonel gelişim konularına odaklanıyorlar. Çalışmaları, Vilnius Rotaract kulübü sponsorluğunda her
yıl geleneksel olarak yapılan lastik ördek yarışması yanı sıra, altı kulübün beraber çalıştığı verem tespiti ve
önleyici eğitim projesini gerçekleştiriyorlar.

Ağaçlar sele engel
olur: Bir alanda ağaç
sahasını %5 arttırmak
yağışlarda oluşan
su akıntısının %2
azalmasına neden olur.

3

6

4

KENYA

SRİ LANKA

4

Maldivler ve Sri Lanka’yı kapsayan 3220.
bölge, Sri Lanka’da ormanların yokolmasına karşı
savaşmak için Aralık ayında “Bir Milyon Ağaç
Hikayesi” adlı kampanyayı başlattı. 2,500 yerel
çiftçi ve orman ve sulama kurumu ile beraber
çalışan Ibbagamuwa Rotary Kulübü, bu yıl
koruma altında olan Kurunegala bölgesindeki
rezervuarların kenarlarına bir milyon ağaç,
önümüzdeki beş yıl içinde de dört milyon daha
ağaç dikme girişiminde liderlik görevi üstlendi.
İsteyenlerin 1 ABD doları karşılığı bir ağacın
sponsorluğunu üstlenebilecek kişiler, projenin
Facebook sayfasında da ağaç hikayesini kişisel
olarak paylaşabilecekler.

6 Nairobi Rotary Kulübü, 30 yıldır ilgilendiği ve kırsal

kesimlerde körlüğe son vermeyi hedefleyen projesi
kapsamında Kasım ayında “göz kampı” düzenledi.
Victoria gölünün kıyısında bulunan Kisii’deki Hema
Hastanesine ücretsiz ulaşım için yerel bir otobüs
firması yardımcı oldu ve Batı Kenya’da yaşayanların
hasta başına 52 dolara mal olan katarakt incelemesi
ve ameliyatları gerçekleştirildi. Kulüp ayrıca merkezi
Baltimore’da olan Tissue Banks International (Doku
Bankası) ile çalışarak, Doğu Afrikalı gençlerin
kör olmalarının birinci sebebi olan ve korneada
yapısal bozulmadan kaynaklanan “keratoconus”
tedavisini gerçekleştiriyor ve bunun için Kenya’nın
muhtelif bölgelerinde “göz kampları” düzenliyor.
Tıbbi uzmanlar, “körlüğü son” projesi kapsamında
bugüne kadar 14,000 ameliyat ve 200 kornea
transplantasyonu gerçekleştirdiler.

YENİ ZELANDA
5

Yeni Zelandalı Rotaryenler, Ekim ayında
“Stroke Foundation” (Nüzul Vakfı)nın altıncı
yıllık kan basıncı bilinçlendirme kampanyasına
destek oldular. Gönüllüler, kuzeyde Kaihohe’den
güneyde Invercargill’e kadar geniş bir alanı
kapsayan bölgede 182 alışveriş merkezi ve sağlık
ocağını ziyaret edenleri, Saint John Charity ve
Wellington Free Ambulance temsilcileri tarafından
tansiyonlarını ölçtürmeye teşvik ettiler. Ayrıca
hipertansiyonun nüzul ve diğer tıbbi konular ile
bağlantısını gösteren broşürler dağıttılar ve
katılımcıların sağlık bilgilerini topladılar. Daha
sonra gerçekleştirilen bir ankette, katılımcıları
%37’sinin o gün belirlenen kan basıncı ile ilgili
olarak bir eylemde bulundukları belirlendi.

5
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K.R. “RAVI” RAVINDRAN
Sri Lanka’lı ilk başkanımız, ısrarla sıradan
biri olduğunu söylüyor. Karar sizin.

Tanıştırıldıktan sonra K.R. RAVINDRAN ISRARLA KENDİSİNE “RAVI” denilmesini istiyor. Uzun boylu ve düzgün bir duruşu
var, işini iyi bilen kişilerin kendinden emin, etkileyici yapısına sahip biri. Yumuşak tarafı ise merakı ve derin mütevaziliği.
Ravindran, Sri Lanka’nın dünyanın bir çok yerinde müşterisi olan en büyük baskı ve ambalaj firması olan Printcare
PLC’nin kurucusu ve CEO’su. Borsada kayıtlı olan firma ulusal ve uluslararası alanda bir çok ödül kazanmış. Tasarımdan teslimata baskı, ambalaj ve dijital medya çözümleri sunan firması, söylendiğine göre dünyada çay torbası etiketi üretiminde 1. sırada yer alıyor. Ravindran, firmasının çevre sürdürülebilirliği, sosyal sorumluluk, toplumsal katılımcılık ve
yüksek etik standartlara odaklandığı konusunda ısrar ediyor.
1974’den beri Colombo Rotary kulübünün üyesi olan Ravindran, UR saymanlığı, direktör ve Vakıf mütevellisi ve
benzeri görevlerde bulundu. Ülkesinin PolioPlus Komite Başkanlığı, UNICEF ile beraber çalışan bir görev gücü başkanlığı döneminde, ulusal aşılama günlerinin gerçekleşmesi için kuzeydeki militanlarla görüşmelerde bulunan komitenin başkanlığını yaptı. Ravindran ayrıca “Okullar Yeniden Uyanıyor” adı altında başlatılan ve tsunami esnasında yıkılan,
15,000 talebenin eğitim gördüğü 25 okulun yeniden inşa edilmesi komitesinin de başkanı olarak görev yaptı. Bir çok firmanın yönetim kurulunda ve yardım amaçlı vakıfların mütevelli heyetlerinde görev yapıyor.
The Rotarian baş editörü John Rezek’in Ravindran ile ilgili sözleri şöyle: “Kendisiyle ilk kez karşılaştığımızda benim ona
soru sormam yerine kendisi bana dergi ile ilgili sorular sordu. Kesinlikle bulunduğu mekanda en iyi giyinen kişi olduğuna bahse
girebilirsiniz. Her zaman parlak boyalı, ‘monk strapped shoes’ olarak bilinen kemer tipi bağlantılı ayakkabılarıyla dikkat çekiyor.
Kısaca, her biri hassas ve düşünerek biraraya getirilmiş bir kişilik sahibi.”
THE ROTARIAN (TR): İş dünyasında çok başarı-

olduklarına inanırlar. Sizce bu doğru mu?

lisi ve çay içici insanları, gülümsemeleri, açık

lısınız. Rotary bir iş değil ama bazen bir iş gibi

RAVINDRAN: Karakterin gelişimi için doğru.

kalplilikleri ve 3,000 yıllık bir bilgiye dayanan

oluyor. İş dünyasında öğrenip Rotary’de uy-

Kişiliğin gelişmesine en büyük pozitif etkiyi

kültürleri ile meşhurdurlar. Sri Lanka, sınırsız

gulamayı düşündüğünüz ne var ve bunu nasıl

her hangi bir kurumdan ziyade evi ve çevre-

plajları ve tarihi kalıntıları ile turistlere hoşgel-

yapmayı planlıyorsunuz?

sinin yapma potansiyeli daha yüksektir. Bu

din diyen, fil sürüleri, mavi balinaları, sörf cen-

RAVINDRAN: Başarı izafi bir terimdir. Alber

benim için geçerli. Ailemin bana öğrettiği

neti, ünlü çayı, lezzetli yemekleri, paranın kar-

Einstein şöyle demiş: “Başarılı adam olmaya

değerleri de güçlendirdiği için Rotary’ye te-

şılığının tam alındığı ve en önemlisi dostluk

değil, değerli adam olmaya bakın.” Benim

şekkür ederim. Bugün hayatta ne isem, beni

canlısı insanların bulunduğu bir adadır.

değerli biri olarak bilinmem benim için daha

Rotary’nin şekillendirdiği için olduğumu açık-

TR: Sizi Rotary’ye ne çekti ve sürekli üst sevi-

önemli. Sorunuzun cevabına gelince, Rotary

ça beyan edebilirim. Organizasyonumuzun

yede liderlik görevi üstlenmenizi ne tetikledi?

bir iş değildir. Bu açık. Ancak bir iş gibi yöne-

ticaret ve hedefleri, dostluk ve hizmeti har-

İlgi duyduğunuz her şeyle liderlik görevi üst-

tilmemesi için hiç bir sebep yok. İşimizde his-

manlama yeteneğine bizzat şahitlik edebili-

lenir misiniz?

sedarlara karşı sorumluyuz. Rotary’de bizlere

rim ve başkalarını yüceltirken, kendimizi de

RAVINDRAN: Bazen hayat sizi önceden belir-

güvenip sorumluluk gerektiren pozisyonla-

yücelttiğimize ilk elden tecrübemle söyleye-

lenmiş bir mukadderat yoluna iter. Rotary’ye,

ra taşıyan Rotaryenlere hesap vermek duru-

bilirim.

sorumluluk alma ile ilgili hiç bir düşüncem ol-

mundayız. Zaman ve kaynak olarak yaptığı-

TR: Sri Lanka’yı kör birisine nasıl tarif edersi-

madan sağladığı dostluk ve eğlence için ka-

mız her yatırımın bir karşılığı olmalıdır. Her

niz? Ne tür duygular hakim olur?

tıldım. Aslında, liderlik görevi üstleneceğim

harcama gerekçeli olmalıdır. Kendimiz için

RAVINDRAN: Turizm literatürünün söylediği

söylenseydi belki de katılmazdım. Yıllar için-

belirlediğimiz hedefler şeffaf ve ölçülebilir ol-

gibi Sri Lanka Hint Okyanusunda harika bir

de Rotary’nin önemli projelerinin içinde yer

malı ve her seviyedeki liderler performansla-

ada ve önemli bir turist destinasyonudur. An-

aldım ama Rotary’deki en iyi anlarım, değişik

rının hesabını verebilmelidir.

cak Sri Lanka’nın sırrı insanlarında yatmakta-

ülkeler ve kültürlerden insanlarla birarada ol-

TR: Bazı insanlar büyüdükleri ortamın ürünü

dır. Sri Lanka’nın baharat bağımlı, kriket de-

duğum, konuşmalarımızla gece yarılarını bul-
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renilmeli mi?

RAVINDRAN: Karakter çevre ile bir bütündür. Rotary’de bir çok insan
vardır ki, katıldıklarında organizasyonda olmamaları gerektiğini düşünmüşsünüzdür. Ama bir şekilde bu insanların etkilenerek verimli üye olabileceklerine inanırsınız. İyi çalışan bir Rotary kulübü üyelerinin karakterini de değiştirebilir. Rotary’ye eğlence için katılan biriydim ve 40 yıl
sonra hala eğleniyorum. Ama sadece eğlence bunca yıl beni Rotary’de
tutamazdı. Benim Rotary’de kalmama kendi kısıtlı kaynaklarımızı başkalarınkiyle beraber değerlendirip, yüzler, binler hatta milyonlara ulaşabilmek sebep olmuştur.

TR: Döneminizin hedefi ne olacak? Ne başarmayı umut ediyorsunuz?
RAVINDRAN: Ben arkasında heykel bırakma düşüncesi olmayan ortalama bir birey ve sıradan bir kişiyim. Ama söylendiği gibi “Sıradan insanların beklentilerin ötesine geçipellerine geçen fırsatları değerlendirdikleri zaman gerçekten dönüm noktalarına ulaşılır”. Bu
insanlardan biri olmayı ümit ediyorum. Etrafımdaki her şeyi az da olsa
iyileştirmeye çalışacağım ki ayrıldığım zaman organizasyon geldiğimden biraz daha iyi bir durumda olsun. Görevlendirmeleri tarafsız ve liyakat üzerine yapacağım. Yetenekli kadromuzun tam işbirliği olmadan
gerçekleştiremeyeceğimi bildiğim işletme giderlerinin azaltılmasına çalışacağım. Rotaryenlerin bireysel üyeliklerinde değer katmaya gayret
edeceğim.

TR: Kötü Rotaryen diye bir şey var mı? Hiç karşılaştınız mı?
RAVINDRAN: Rotary toplumun bir küçük dünyasıdır. Toplumda ne bulursanız, Rotary’de de bulabilirsiniz. Toplumda kötü olarak değerlendirduğum zamanlar oldu. İnsan liderlik pozisyonunun arkasından koşmaz

diğiniz şey, Rotary için de kötüdür. Her Rotaryen, tanrısal alışkanlıklar

fakat siz iyi bir takipçi iseniz, liderlik en tabii şekilde size gelir.

ve kalite ile aramıza gelmiyor. Kötü olarak değerlendirilen bir Rotaryen,

TR: Liderliğin en önemli üç kuralı nedir?
RAVINDRAN: İlk sırada dürüstlük ve sağlam duruştur. Lider ve takipçi-

bazı anlar iyi olabilir. Çok sık olarak, bireyin Rotary’nin kalitesini özümle-

si arasında güven yoksa her şey biter. Sağlam duruş dürüstlük ile elele
gider ve güvenilir liderliğin en önemli karakteridir. Firmanızda daha iyi

TR: Çözemediğiniz bir durum ile hiç karşılaştınız mı? Ne yaptınız?
RAVINDRAN: Evet. Bir çok kez. Yola devam ederim ve bu durumun ge-

konuma gelmek için inançlarınızdan vazgeçmeyin. Her durumda pren-

rilemeye neden olmamasına ve motivasyonumu azaltmamasına çalışı-

siplerinize sadık kalın. Ekibiniz size güvenebileceğine inanacaktır. Orga-

rım.

nizasyonun her seviyesi ile iletişimi açık, dürüst ve samimi tutun.
Yönetim ikinci sırada. İyi bir lider organizasyonunun her yönünü iyi

TR: Rotary’nin önemli meydan okumalarından bazılarını söyler misiniz?
RAVINDRAN: Tabii ki çocuk felcine son 1 nolu hedefimizdir ve her üye-

bilmeli ve etrafında da belki kendisinden de iyi bilen insanlar olmalıdır.

nin düşüncesini bu odak noktasında tutması gerekir. Üyeliğimizin bü-

İçerde ve dışardaki hissedarların saygısını kazanmalıdır. Yönetim, orga-

yümesi gereken bölgelerde azaldığını da görüyoruz. Merkezimizde bir-

nizasyonun her seviyesinde yüksek etik iş standartları ve uygulamaları

birimizle iletişim kurmak için gerekli teknolojiye sahibiz. Sistem başarı-

talep etmelidir. 

lı olamıyor çünkü bir çok kulüp tarafından gerektiği gibi kullanılmıyor.

Üçüncüsü karakterinizin yansıması olan şeffaflıktır. Şayet bilmediğiniz bir şey varsa açıkça söyleyin ve cevabını bulmak için gayret edin.

diğinde iyi yönde değişim gösterdiğine şahit olduk.

Rotary markamızın da özellikle organizasyonumuz dışındaki kesimlere
daha yüksek sesle hitap etmesi ve ışıldatılması lazım.

Kararlarınızdaki hisleri ve düşüncelerinizi anlatın ki insanlar da nasıl dü-

TR: Sürdürülebilirlik kendi içinde bir hedef midir yoksa iyi düşünülmüş

şündüğünüzü bilsinler. Böylece sizle aynı yolda yürüme şansları arta-

bir planın yan ürü müdür?

caktır. Başkalarının çalışmalarını ve fikirlerini izleyin, dinleyin ve onay-

RAVINDRAN: Sürdürülebilirlik sistem ve proseslerin dayanıklılığıdır. Şa-

layın. Yönetim sisteminizi, işbirliği, etik davranış, çeşitliliğe saygı ve hiz-

yet bazı metodlar kullanarak bir yıl üyeliği arttırdıktan sonra, ertesi yıl

met ettiğiniz organizasyonun başarısı üzerine oluşturunuz.

üyelik azalıyorsa, bu sürüdürülebilir bir proses değildir. Sürdürülebilir-

TR: Sizin konumunuzdaki bir insan neyi asla yapmamalı?
RAVINDRAN: Kendinizin yapmayacağı şeyi kürsüden asla söylemeyin.

lik organizasyonunun prensibi dört alanı içeren sürdürülebilir gelişme-

Bunu ancak politikacılar yapar.

özellikle Rotary Vakfı kanalıyla sürdürülebilir projeler yapma sebepleri-

TR: Rotaryenlerin karakteri nasıl olmalıdır? Özünde mi olmalı yoksa öğ-

ni yaymaya çalıştık. Neyin “sürdürülebilir” olduğu konusunda da tar-
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dir: ekoloji, ekonomi, politika ve kültür. Rotary’yi ilgilendirdiği kadarıyla,

anti-amerikan duygularının gelecek nesillerin refahından daha önemli olduğunu düşünüyorlar. Çok yazık ama Aziz Memon başkanlığındaki
Rotaryenlerin bu bölgedeki gayretlerine rağmen, problem bu noktada
yatıyor.
Sri Lanka’daki benim rolüme gelince, küçük bir görevdi demekten
başka bir şey söylemek istemiyorum.

TR: Döneminizin teması olan “Be a Gift to the World - Hizmetleriniz
Dünyaya Armağan Olsun”u nasıl seçtiniz? Kendinizin tercihi miydi
yoksa yakın çevrenizden destek aldınız mı?

RAVINDRAN: Kesinlikle tek başına bir çaba değildi. Eşim ve yakın arkadaşlarım ve ailem işin içindeydi. Kendi başıma böyle büyük bir tema ile
başedebilecek beyin gücüne sahip değilim! Ama şöyle düşünün: Bizler
Rotary’de büyük düşünürüz. Tarihin yaprakları arasında insanlığa büyük
armağanlar vermiş kişilere hayranlık duyarız. İnsan olma haysiyetini herkese veren Abraham Lincoln gibi; unutulmuş insanlara şefkat getiren
Rahibe Theresa gibi; baskı altında olanlara barış yoluyla değişimi hediye
eden Mahatma Ghandi gibi. Bütün bu insanlar hayatlarını başkaları için
adadılar ve onların hayatları dünyaya armağan oldu. Bizler de Rotary’de
kendi çapımızda dünyaya bir armağan olamaz mıyız?

TR: Uzun boylu ve iyi giyinen biri olmanın handikapları nelerdir?
RAVINDRAN: Beni mi kast ediyorsunuz? 1.85’lik boyumla uzun sayılırım
herhalde. İyi giyinen – pek emin değilim. Bunun faydası olup olmadığından emin değilim ama uçak koltuklarının arasına sıkışmanın zorluklarını
çok iyi biliyorum.

TR: Başkanlığınız sırasında ne için vakit ayıramayacaksınız?
RAVINDRAN: Geçtiğimiz 22 Ekim’de doğan ve çok daha fazla beraber zaman harcamaktan zevk alacağımı düşündüğüm büyük torunuma vak-

“Bizler Rotary’de büyük düşünürüz. Tarihin
yaprakları arasında insanlığa büyük
armağanlar vermiş kişilere hayranlık duyarız”

tim olmayacak. Hep beraber büyük bir evde yaşıyoruz ve eve dönüp
torunumla vakit geçirebilme fırsatını iple çekiyorum. Yeni yürümeye
başlayacağı günlerde, vaktimin büyük çoğunluğunu geçirdiğim odama
girmeye başlayacağı anları şimdiden düşlüyorum.

TR: Neler okuyorsunuz ve hangi lisanda? Tekrar tekrar okuduğunuz bir
kitap var mı?
tışmalar yaptık. Sürdürülebilirlik konusunda çok farklı fikirler ortaya çı-

RAVINDRAN: İş dünyası dergilerini okuyorum, “The Economist” oku-

kacaktır ve zaman içinde yeni bağış modelimiz olgunlaştıkça bu fikirler

maktan zevk aldığım dergilerden biri. Genellikle İngilizce okuyorum.

de netleşecektir.

Eşim Vanathy’nin ana dili ise çok kuvvetlidir.

TR: Sri Lanka’da çocuk felci kampanyası esnasında ülkenin kuzeyinin

Tekrar tekrar okuduğum iki kitap var. Birincisi Steven Covey’in en

ihtilaflı bölge olması önemli bir sorundu. Çocuklara yönelik barış alanı

çok satan kitaplar listesinde yer alan “The Seven Habits of Highly Ef-

yaratılması ve aşılamaya imkan veren ateşkes ile sonuçlanan görüşme-

fective People” (Etkin İnsanların Yedi Alışkanlığı), diğeri ise Gurcharan

lerde siz önemli bir rol oynadınız. Bu konuda mütevazi olabilirsiniz ama

Das’ın yazmış olduğu “The Difficulty of Being Good” (İyi Olmanın Zor-

size kötülük yapmak isteyen insanlarla nasıl iletişim kurdunuz. Bu tecrü-

lukları). Harvard mezunu ve Hindistan’da Procter & Gamble’ın CEO’luk

be Pakistan’da da uygulanabilir mi?

görevini yapmış olan Das, kitabını bir Hint destanı olan “Mahahharata”

RAVINDRAN: Sri Lanka ve Pakistan arasındaki fark okuma yazma oranı

ve “dharma” (davranış) olarak bilinen, ya da gerçek yaşam şartlarında

seviyesidir. Sri Lanka’da hükümet güçleri okumuş insanlardı ve çocuk

etik davranışlar üzerine yazmış. Artık kurgu kitapları okumuyorum.

felcine karşı aşılamanın iyi bir şey olduğunu biliyorlardı. Asiler de kendi

TR: Bırakacağınız mirasın nasıl olmasını isterdiniz? Hangi başkanın

soylarının korunması gerektiğinin farkındaydılar. Hükümet üyeleri de,

Rotary’de kalıcı iz bıraktığını düşünüyorsunuz?

çocukların aşılanmasının savaşın geçici kazançlarından daha önemli ol-

RAVINDRAN: Bir miras bırakmayı düşünmüyorum. Ben çok sıradan bir

duğunun bilincinde idiler.Bu senaryo kapsamında tek ihtiyaç olunan

kişiyim. Rotary’de bir çok başkan kalıcı izler bırakmıştır. Bildiğim başkan-

şey dürüst bir arabulucu idi ve Rotary bunu sağladı.

lar arasında Clem Renouf ve müteveffa Carlos Canseco Rotary’de kalıcı

Pakistan’daki durum ise farklı zira Taliban‘ın çoğunluğu cahil ve

etkiler bırakmışlardır. ❏
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Rotary Dergilerine kısa bir bakış

D

ergimizin bu sayısının 7. sayfasında
yer alan Uluslararası Rotary Başkanı
Gary C.K. Huang’ın Nisan ayı mektubunda belirttiği gibi, Rotary dergileri Uluslararası Rotary ve Rotaryenler arasındaki iletişim açısından
önemli bir rol oynuyorlar. İlk olarak
1911 yılında “The National Rotarian”
adıyla başlatılan dergi, daha sonra
“The Rotarian” olarak yayınını bugüne kadar sürdürmeye devam etti.
İlk bölgesel dergi İngiltere ve
İrlanda’da 1915 yılında yayına başladı. 1920 yılında, Avustralya’da
bölgesel bir dergi yayınlanmaya başladı. Bu yayın halen yayınlanmakta
olan “Rotary Down Under”ın temelini
oluşturdu. Avustralya, dergilerin UR
Yönetim Kurulu tarafından “onaylanmış ve tavsiye edilen” dergi statüsü ile ilgili girişimi başlatan ilk yayın
oldu. İlk onay da daha sonra Avustralya dergisine verildi. 1920 ve 30’lu
yıllarda bölge dergileri Avrupa kıtasında da yayınlanmaya başladı. An-

Ocak 1911’de yayınlanan ilk Rotary
dergisi The National Rotarian

cak bir çoğu, II. Dünya Savaşı nedeniyle yayınlarını durdurmak zorunda
kaldılar.
Latin Amerika’da bölgesel yayınların kurucuları Rotary’nin ilk
yıllarındaki liderler idi. Peru’nun
resmi bölge dergisi “El Rotario Peruano”, 1933 yılında, daha sonra
1942-43 yıllarında UR başkanlığını yapan Fernando Carbajal Segura tarafından kuruldu. 1974 yılında
kurulan “Rotarismo en Mexico”nun
ilk editörü, UR’nin 2000-01 dönem
başkanı 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 ABD’de dünya merkezi Evanston’da yayınlanan “The
Rotarian”, Rotary’nin İngilizce resmi dergisi ve dergilerin amiral gemisi pozisyonunda faaliyet gösteriyor.
Bölgesel dergilerin de üyesi olduğu
Rotary World Magazine Press (Rotary Dünya Dergi Basını) camiası
içinde ise kendi ülkelerinde bağımsız olarak yayınlanan 31 bölge dergisi
bulunuyor.
Bu 31 dergi, 25 değişik lisanda yayınlanıyor ve 130 ülkede dağıtılıyor.
Toplam sirkülasyonu ise 776,000.
The Rotarian ise ABD ve Kanada’ya
hitap ediyor ve bu iki ülkede yaklaşık 450,000 adet olarak dağıtılıyor.
Bu başarılı iletişim ağı, Rotary ile beraber bir asır boyu gelişmeye devam
etti ve halen de etmekte.
Zaman içinde, bölge dergilerinin
resmen tanınması için adımlar atılmaya ve kurallar ve kılavuzlar oluşturulmaya başlandı. Bu kampanya,
1970’li yılların ortasında Avustralya, Yeni Zelanda ve Okyanusya için
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yayın yapan
“Rotary
Down Under” editörü
Paul Henningham
ta ra f ınd a n
başlatıldı.
UR Yönetim Kurulunun
E k i m-K asım
1977
topl a nt ı sının ajandasında
yer
alan ve 1977 yılında San Fransisco’da
toplanan Yasama Konseyinin kabul
ettiği 77-67 nolu kararname ile, her
Rotary kulübü üyesinin resmi dergiye, ya da tavsiye edilen Bölge Rotary
dergisine abone olması opsiyonu kabul edildi.
O zamanlar başkan yardımcısı
olan Ken Scheller, Yönetim Kurulu
seviyesinde bu kararın uygulanması
için aktif bir şekilde çalıştı. Karardan

UR’nin ilk Genel Sekreteri Chesley Perry,
The Rotarian’ın da editörü idi
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önce, Rotaryenlerin bölge dergisine
abone olma opsiyonları yoktu. Rotaryenler “The Rotarian” ya da yine
UR tarafından İspanyolca olarak yayınlanmakta olan “Revista Rotaria”ya
abone olmak zorunda idiler.
Özellikle lisan konusundaki handikapları geçebilmek için UR, bölge
dergilerinin de yaygınlaşması için her
zaman destek oldu. Ancak dergilerin
sayılarının artması ile beraber belli
bir denetim mekanizması da devreye
girdi. Bu mekanizmaya göre dergiler
iki konuda denetleniyor ve belli kriterleri yerine getirmeleri bekleniyor.
Birinci kriter içerik ile ilgili. Uluslararası Rotary ile yapılan yayın anlaşması çerçevesinde, “Başkanın Mektubu” gibi zorunlu olarak dergide yer
alması gereken yazılar konusuna dergilerin riayet edip etmedikleri kontrol ediliyor. Dergiler, müşterek yayın
olarak yılda 4 kez yayınlanan “Global
Outlook”a da yer vermek zorundalar.
İkinci kriter ise mali sorumluluk
ile ilgili. Dergiler lehtarı Uluslararası Rotary olan bir yayımcılık sigortası
yaptırmak zorundalar. Rotary Dergisi olarak bu sigortayı yurt dışından
satın alıyoruz. Dergilerin gelir-gider
dengesinin de zaman içinde Uluslararası Rotary’ye yük olmayacak bir
düzende olması bekleniyor. Bu nedenle tüm dergiler bilanço ve gelirgider tablolarını her yıl UR’ye standart bir format içinde gönderiyor ve
UR’nin finanstan sorumlu birimleri
bu konuda kendi değerlendirmelerini
yapıyorlar.
Türkçe olarak yayınlanan Rotary
Dergisi’ne gelince, 1988-89 dönemi
başında 243. Bölge kulüp ve üye sayıları bakımından 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 Gündüz Hekimgil, Rotary Dergisini güçlendirme ve Uluslararası Rotary’nin kabul edeceği bir

Rotary Dergisinde kulüp haberinizi yayınlatın

R

otary Dergisi olarak bölgelerimizde kulüp faaliyetlerine yer vermeye
çalışıyoruz. Ancak tek iletişim ağımız internet. Bu nedenle kulüplerimizden dergimizin mail adresini kullanarak yaptıkları faaliyetleri bize
ulaştırmalarını arzuluyoruz. Dergimizin “rotarydergisi@gmail.com”
adresine göndereceğiniz kulüp faaliyetleri ve resimler aşağıda belirtilmiş olan
kriterlere uygun olduğu takdirde, dergide rahatlıkla yer alacaktır.
Göndereceğiniz mail ne içermeli?
fon yaratma projeleri, düzenlenen
1- Faaliyetiniz ile ilgili en azınseminerler, kısaca tüm hizmet faalidan iki paragraflık bilgi. Yazı içeriğinyetleriniz hakkında bilgi gönderebide faaliyetin ne zaman, nerede ve
lirsiniz.
nasıl yapıldığı, hedefinin ne olduğu
3- Faaliyet ile ilgili resim olması
ve kimlerin katıldığını, fon yaratma
durumunda bunu e-postanızın eklenhedefi var ise sonucunu belirten biltisi olarak gönderin. Genellikle jpg
giler. Bu bilgileri word veya herhangi
formatındaki resimlerin çözünürlübir metin işlem dosyası şeklinde gönğünün en az 200dpi olması tercih
derebilirsiniz. Word dokümanınızın
edilir. Dergide kulüp haberleri olaiçine mümkünse herhangi bir resim
rak kullandığımız resimlerin genişliği
yerleştirmeyin.
genel olarak 8.6 cm’dir. Bu ebatta2- Faaliyetinizin içeriğinin de rutin
ki bir resmin büyüklüğü ise yaklaşık
Rotary aktivitesi olmamasına dikkat
olarak 300-500 KByte seviyesindedir.
edin. Örneğin kulüp asamblesi, ya da
Göndermeyi planladığınız resimlerin
guvernör ziyareti gibi haberlere yer
en az bu büyüklükte olmasına dikkat
veremiyoruz. Mesleki hizmet ödülü,
ediniz.

Resmi Bölge Dergisi haline getirmeye, derginin yayın ve dağıtım görevinin 243. Bölgeye verilmesine, DG
Gündüz Hekimgil’in İzmir Rotary
Kulübü adına derginin sahibi olarak
bu organizasyonu daha düzenli ve
geleceğe dönük bir programla üstlenmesine karar verdiler.
Böylece 1988-89 döneminden itibaren İzmir Rotary Kulübü adına
GDG Gündüz Hekimgil’in imtiyaz
sahibi olduğu her iki bölgenin ortak
yayın organı olan “Rotary Dergisi”
Eylül 1988 tarihinde ilk sayısını çıkardı.
Amatörce çalışan, adeta bir Rotary Dergisi Komitesi gibi Rotaryenler kurulu bir grupla bu seviyede bir
faaliyetin uzun ömürlü olamayacağı
dikkate alınarak sistemi kurumsallaştırmak yolunda 2000’li yıllarda
bazı adımlar atıldı.
Bu amaçla 19-21 Ocak 2001 tarihlerinde Bandırma’da yapılan Böl-

18 - 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 5

gelerarası Ortak Danışma Kurulunda oybirliği ile üç bölgeden 47 Geçmiş Dönem, Dönem ve Gelecek Dönem Guvernörü ve 3 Rotaryenin /
halen dergide görevli bulunan) katılımı 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 yayınlanmasını sürdürdü. Bugünlerde,
hisselerin federasyonlara devri ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte.
Uluslararası Rotary’nin de talebi
ve günümüzün sanal ortamının iletişimde önemli bir rol oynamaya başlamasının ardından, Rotary Dergisi
de sanal ortamda yayınlanmaya başladı. Türk Rotaryenler dergiye aboneliklerini basılı veya dijital tercihini
kullanarak geçekleştirebilirler. Dijital yayına “rotarydergisi.com.tr” veya
“rotary.com.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

MALİ TABLOLAR

01/01/2014-31/12/2014 DÖNEMİ BİLANÇOSU

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Rotary Dergisi’ni yayınlayan “Rotary Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri
A.Ş.’nin mali raporlarını ekte sunuyoruz. Uluslararası
Rotary’nin 1989 yılından beri “Resmi Bölge Dergisi”
olarak kabul ettiği bu yayın ile ilgili olarak, 1 Ocak
2015’ten geçerli olmak üzere önümüzdeki 5 yıl için
Uluslararası Rotary ile yeni bir yayın sözleşmesi de
imzalanmış bulunuyoruz.
2001 yılında Bölgelerarası Ortak Danışma Kurulu kararı ile 50 Geçmiş Dönem Guvernörünün ortaklığında kurulan Rotary Yayıncılık ile ilgili olarak belli bir süre içinde hisselerin Federasyonlara devri ile 3 federasyonun
ortak yayını olarak devam etmesi hususunda 2012 yılında Danışma Kurulu kararı alınmıştı. Bu karar çerçevesinde bazı hisselerin federasyonlara devri yapıldı ve
Yönetim Kurulunda ve Genel Kurulda Federasyonların
temsili sağlandı.
ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR

2013

2014

97,078.39

103,647.00

1-YURTİÇİ SATIŞLAR

77,970.89

82,952.00

2-REKLAM GELİRLERİ

19,107.50

20,695.00

3-DİĞER GELİRLER
C-NET SATIŞLAR

103,647.00

D-SATIŞLARIN MALİYETİ

-44,280.83

-47,043.59

1-SATILAN MAL MALİYETİ

-44,280.83

-47,043.59

52,797.56

56,603.41

-49,409.24

-52,088.41

E-FAALİYET GİDERLERİ
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR
3-FAALİYETLE İLG.DİĞER GEL. VE KAR

-49,409.24

-52,088.41

3.388,32

4,515.00

0.30

195,74

0.30

195,74

228.33

0

228.33

0

-81.15

-

-81.15

-

3,079.14

4,710.74

6-FAALİYETLE İLG.DİĞ.GEL.VE KAR.-MENKUL KIY.
G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR.4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.KYO ZAR.
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
3-BANKA MASRAFLARI
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

-57,00

3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KARI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ.
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

2014

117,193.31

123,150.11

22,136.96

1,191.58

538.96

316.25

21,598.00

875.33

AKTİF (VARLIKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
1-KASA
3-BANKALAR
B-MENKUL KIYMETLER
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER
C-TİCARİ ALACAKLAR

6,130.10

26,555.25

1-ALICILAR

5,044.50

25,469.65

5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

1,085.60

1,085.60

D-DİĞER ALACAKLAR

266.40

5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1-DEVREDEN KDV

88,926.25

95,136.88

88,926.25

95,136.88

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

117,193.31

123,150.11

AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI

117,193.31

123,150.11

PASİF (KAYNAKLAR )
I-KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR
B-TİCARİ BORÇLAR

4,500.99
244.29

2,100.84

244,29

2,100.84

E-ÖDENECEK VERGİ VE FONL.

2,011.49

2,400.15

1-ÖDEN.VERGİ VE FONL.

2,011.49

2,400.15

- 661,49

- 942.15

1-SATICILAR
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

97,078.39

BRÜT SATIŞ KARI

2013

-57,00
3,079.14

4,653.74

-661,49

-942.15

2,417.65

3,711.59

F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1-DÖNEM KARININ VERGİ VE DİĞ.
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖD.VERGİ

- 661,49

- 942.15

2,255.78

4,500.99

118,649.12

118,649.12

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

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

4,414.26

1,996.61

4,414.26

KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI
III-ÖZKAYNAKLAR
A-ÖDENMİŞ SERMAYE
1-SERMAYE
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE
SERMAYE DÜZELTİLMESİ OLUMLU
C-KÂR YEDEKLERİ

2012YILI KARI
F-DÖNEM NET KÂRI

2,417.65

3,711.59

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

114,937.53

118,649.12

PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI

117,193.31

123,150.11
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İzmir ve Selanik Rotary Kulüpleri
“Kardeşlik şarkıları” söyledi…
Nedim ATİLLA - Türkiye Yunanistan ÜAK Başkanı

İ

zmir’e dünyada en çok
benzeyen şehir olan Selanik
için, iki kentin yöneticileri
de “Kız kardeş” benzetmesini
sıklıkla yaparlar. İzmir’in adı bir
Amazon’dan gelir, Selanik’in adı
B. İskender’in kız kardeşinden…
Geçtiğimiz ay İzmir ve Selanik iki
kız kardeş olarak yeni bir mutluluğu
yaşadılar. Selanik Belediye Başkanı
Yannis Boutaris’in de katıldığı törenle Türkiye’nin en eski 3. Rotary Kulübü olan İzmir Rotary Kulübü ile
Yunanistan’ın en eski 2. Rotary Kulübü olan Selanik Rotary Kulübü “İkiz
İzmir ve Selanik Rotary Kulüplerinin kardeşlik protokolü 2440. Bölge Guvernörü Mecit İsce,
kardeş” kulüp ilan edildiler.
2458. Bölge Guvernörü Konstantinos Karvounis, İzmir Rotary Kulübü başkanı Hakan Pekin
Rotary’nin “Dünya Barışı” için en
ve Selanik Rotary Kulübü Başkanı Theodoros Aspasidis tarafından imzalandı
çok çalışan sivil toplum kuruluşu oluşu,
kendisine “Dünyada Anlayış ve Barışı
Her iki şehrin en eski kulüpleri olan İzmir ve Selanik Rotary
Sağlamak için Çalışmak” gibi bir hedef
koymuş olması nedeniyle İzmir ve Se- Kulüpleri arasında kardeş kulüp protokolü imzalandı. Her
lanik kulüplerinin “İkiz kulüp” anlaş- iki kulübün başkanı imza töreninde yaptıkları konuşmada,
ması imzalaması iki ülkenin Rotary Rotary ile Türk - Yunan dostluğunun daha da güçleneceğini
aileleri içinde de sevinçle karşılandı.
vurguladılar.
İki kulübün “kardeşlik protokolüne”
İzmir Rotary Kulübü Başkanı Hakan Pekin, Selanik Rolüpleri olan İzmir
tary Kulübü Başkanı Theodoros Aspasidis, 2440 Bölge
Rotary Kulübü ve SeGuvernörü Mecit İsce ve 2458. Bölge Guvernörü Konstalanik Rotary Kulübü
tinos Karvounis imza attılar.
arasında kardeş kuİki kulübün aralarında imzaladıkları Kardeş Kulüp
lüp protokolü imzalaprotokolünün ardından dünyaca tanınmış Selanik Korosu
dık. Selanik’ten gelen
“Armonia” Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde özel
koronun verdiği konbir konser verdi. 43 kişilik Selanik Korosu “Armonia”yı
ser ile Türk Yunan
Türk ve Yunan Rotaryenler birlikte dinlediler. Türkçe şarşarkılarını bir arakıların da seslendirildiği gecede Armonia izleyenlere unuda dinlemekten dotulmaz saatler yaşattı.
layı çok büyük mutUluslararası Rotary Zon 20 B Halkla İlişkiler Koorluluk duyuyoruz. Bu
dinatörü Güneş Ertaş “Geçtiğimiz yıl Selanik’e yaptığımız
işe büyük emek veren
bir kültür gezisinde başlayan ilişki sonucu önce kardeş şehir
Türkiye-Yunanistan
GDG Güneş Ertaş, Selanik Kulübü
anlaşması imzalandı, ardından verilen konserde yaşadığımız
Ülkelerarası Komitesi Başkanı Teodoros Aspasidis tarafından
sunulan heykeli aldı
heyecan gerçekten çok onur verici. Her iki ülkenin en eski kuile 2440. Bölge Kültür
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Sanat Komitesi Başkanı Yeşim Akçiçek’e teşekkür ediyorum”
dedi.
2440. Bölge Guvernörü Mecit İsce de, “İzmir ile Selanik
gerçekten birbirine çok benzeyen şehirler, iki güzel şehrin adını
taşıyan kulüplerimizin kardeş olması da çok sevindirici” dedi.
2458. Bölge Guvernörü Konstantinos Karvounis ise ailesinin geçmişinin İzmir’de olduğunu anımsattı, bu törende
çok duygulandığını belirterek “Bu iki ülkenin en eski kulüpleri için tarihi bir andır” şeklinde konuştu.
2440. Bölge Türkiye Yunanistan ÜAK Başkanı Nedim Atilla ise, “İki ülke arasında yıllardır kurulan kardeşlik

köprülerine biz Rotaryenler de bir kemer daha ekliyoruz, çok
mutluyuz” dedi. İzmir Rotary Kulübü Başkanı Hakan Pekin ise, “Bu bizim çok önemsediğimiz bir proje. Bu bir imza
töreniyle sınırlı kalmayacak. Bunun içini dolduracağız. Ben
de her iki halkın kardeşliğinin Rotary vasıtasıyla daha kuvvetli hayata geçirileceğine inanıyorum” dedi. Selanik Rotary
Kulübü Başkanı Theodoros Aspasidis de “Hepinizin bildiği
gibi Selanik şehri Atatürk’ün doğduğu yer. Bu açıdan bu kentin ayrı bir önemi var. Ayrıca Türk-Yunan dostluğu Rotary ile
beraber daha da güçlenecektir. Bu yaratılan fırsat için Türk
Rotaryenlerine çok teşekkür ederim” dedi.

2440. bölge Rotary’nin 110. yılını
Barış ve Gençlik Forumu ile kutladı
Nevin Can, Fevzi Tavus, Barbaros Salman
Rotary Uluslararası 1.Gençlik ve Barış Forumu
Organizasyon Komitesi

B

ugünün çocuğu ve genci, kafa yapısı açısından, bir evvelki kuşağa
göre çok üstün olarak
gelişmiştir. Esasen tarih boyunca bir
sonraki kuşakla arada bu bakımdan
farklar vardır, ama kuşaklar arasındaki bu farklılık, çağımızda birden
ileri fırlamış ve bu fark zamanımızda,
önceki kuşak farklarından pek daha
fazla açılmıştır. Genç kuşak, olaylara
daha geniş açıdan ve daha gerçekçi bir
gözle bakmaktadır.
Bu nedenle bugünün çocukları ve
gençlerini çok iyi tanımamız ve onların fikir ve görüşlerine gerekli önemi ve saygıyı göstermemiz gerektiği
düşüncesinden hareketle U.R. 2440.
Bölge Federasyonu olarak “Barış
Gençlikle Başlar” diyerek Uluslararası Rotary’nin 110. kuruluş yıldönümü ve Barış ve Anlayış Haftası kapsamında Dünyanın geleceğini şekillendirecek olan gençlerin, savaşların
ve anlaşmazlıkların nedenleri, barışın tesisi ve farklı kültürlerle empati konusunda görüş ve düşüncelerini

Barış ve Gençlik Forumuna katılan dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş 75 genç, forum
sonrası İzmir civarındaki tarihi mekanları gezdiler

paylaşmalarını amaçladığımız uluslar arası gençlik ve barış forumunun
ilkini 19-22 Şubat 2015 tarihlerinde
İzmir’de gerçekleştirdik.
Teması “Kültürlerarası Empati,
Barış ve Gençlik” olan foruma 18-25
yaşları arasında 75 genç katıldı.

Almanya, Fransa, Bulgaristan ve
Bosna Hersek’ten forum için İzmir’e
gelen 27 genç ile Ege Üniversitesi’nde
Erasmus öğrencisi olan Brezilya,
Fransa, İspanya, Sudan, Slovakya,
Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Almanya ve Bulgaristan uyruklu 25
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genç ile bölgemizde bu dönem gençlik değişim programı dahilinde ağırladığımız Brezilya, Almanya, Kanada ve Amerika uyruklu 11 genç
ve bölgemizdeki Rotaract kulübü
üyeleri ile Yaşar Üniversitesi öğrencileri olmak üzere 75 genç 2440.
Rotary Bölge Federasyonu’nun Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği gençlik ve barış forumuna katılım
sağlandı.
Amacımız bir çok farklı ülke ve
kültürden gençler ile Türk gençlerinin İzmir’de bir araya gelmelerini
sağlayarak barışı konuşmalarını ve
bu program dahilinde misafirlerimizin Türk ailelerini tanımalarına
ve gençlerin karşılıklı kaynaşmasına
olanak yaratmak olduğu için yurtdışından katılan gençleri İzmir’li Rotaryen ve Rotaract dostlarımızın evlerinde ağırladık.
Forum programı süresince İzmir’deki ulaşım, yemek ve sosyal
programın finansmanı bu projenin
ortağı olan Teos Sakin, Karabağlar
Çalıkuşu, Göztepe, Dokuz Eylül Rotary Kulüpleri ve bölgemizin sağladığı bir fonla karşılandı.

Barış ve Gençlik Forumuna katılanlar birarada

Interact kulüplerinin üyelerinin temasını “Dostluk ve Barış” olarak belirledikleri fotoğraflardan oluşan bir
sergiye yer verildi. Sergide yer alan
fotoğraflar daha önce oluşturulan bir
jüri tarafından değerlendirilmiş ve
ödüle layık görülen fotoğraflarla ilgili ödül töreni de forumun son oturumunda yapılmıştı. Fuayede ayrıca İzmir Rotaract Kulübü’nün projelerini
gerçekleştirdiği Cennetçeşme Rakım
Erkutlu İlkokulu öğrencilerinin yaptıkları “Savaş ve
Bütün bu saptamalar sonunda dünya
Barış” konulu reinsanlarının birbirleri ile daha çok ilişkide simlerden oluşan
bulunmalarının, birbirlerini tanımalarının, sergi de yer aldı.
Açılış konuşçeşitli projelerde birlikte yer almalarının,
malarını
Yaşar
diğer kültürleri yerinde yaşayarak
Üniversitesi Rekdeneyimlemelerinin dünya barışına her
tör
yardımcısı
Prof. Dr. Tevfik
zaman çok büyük katkılar sağlayacağı
Balcıoğlu, 2440.
sonucuna varıldı.
bölge Anlaşmazlıkların Çözümü
1850. Bölge’den Bremen Weser
ve Barış Komitesi başkanı Barbaile 1670. Bölge’den Valenciennes ve
ros Salman, Federal Almanya İzmir
2482. Bölge’den Kırcaali Rotary KuBaşkonsolosu Thomas Gerlach ve
lüpleri Almanya’dan ve Fransa’dan
Ülkelerarası Komiteler Koordinatöve Bulgaristan’dan foruma katılan
rü GDG Güneş Ertaş ‘ın yaptığı fogençlerin İzmir’e transferlerine sponrumun ilk bölümünde “Su Savaşları”
sor olarak destek verdiler.
adlı sunumu ile Dursun Yıldız, foYaşar Üniversitesi’ndeki forumun
rum katılımcılarına suyun hem barısalonuna ait fuayede 2440. bölgenin
şın hem de savaşların sebebi olabile-
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ceğini çarpıcı analizler ve örneklerle
dile getirdi.
Öğlen yemeğinin ardından başlayan oturumda, sözü alan gençler
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ayçe
Dikmen ve Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Defne Günay’ın moderatörlüğünde katılımcılar, farklı kültürdeki insanların birbirlerini tanıma isteği ve iradesinin olması ve bu
iradenin hayata geçirilerek her türlü
vesile ile birbirleriyle daha sık ilişkide
bulunarak birbirlerinin kültürlerini
tanıma fırsatını yaratılmasının önemine vurgu yaptılar. Her ırkın, her
milletin kendine özgü kültür ve dini
değerlerinin olduğunu belirten gençler, başkalarına saygı, çeşitliliğe saygı,
kültürlerarası anlayış, şiddetsizlik,
adalet, sosyal sorumluluk, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve hassasiyeti, ekolojik farkındalık ve kaygı, insan
haklarına ve temel özgürlüklere saygı, tüm insanların haysiyetini anlama
ve saygı gösterme, ihlal edilen haklarla ilgili olarak empati kurmak, dayanışma duygusunu hissetmek, demokratik ve barışçıl olunması gerektiğini
söylediler. Bilhassa empatinin önemi
vurgulanarak, herkesin karşısındakileri anlaması için en üst düzeyde
empati ile yaklaşılması gerektiği bir

kez daha tekrarlandı. Siyasetin halkları birbirinden uzaklaştırdığı, doğal
zenginliklerin savaşlara sebep olduğu
dile getirildi. İnsan hayatının her şeyden önemli olduğu, hiç bir milletin
diğer bir milletten üstün olmadığı ve
her olayda eşit tepki ve karşı koyma
olması gerektiği savunuldu. Daha az
silahlanma, daha çok eğitim ve refah
düzeyinin yükseltilmesi için çalışmaların yapılması gerektiği konuşuldu.
Göçmenlerin sorunlarının çözülmesi için uyum eğitimlerinin yapılması gerektiği söylendi. Aile içindeki eğitimin çok önemli olduğu,
çocukların ne görürse o şekilde yetiştiği, aile içi eğitime çok önem verilmesi gerektiği belirtildi. Savaşların hiç bir şeyi çözmediği hatta sorunları daha da derinleştirdiği saptandı. Gençler, toplumsal düzeyde
farkındalık çalışmaları yapılması, refahın sağlanması yolunda yaratıcılığın ve gelişmenin desteklenmesi, çevrenin korunması ve dünyanın yoksun
uluslarına yardım edilmesi yönünde
çaba sarf etmek gerektiğine dikkat
çektiler.
Bütün bu saptamalar sonunda
dünya insanlarının birbirleri ile daha
çok ilişkide bulunmalarının, birbirlerini tanımalarının, çeşitli projelerde
birlikte yer almalarının, diğer kültürleri yerinde yaşayarak deneyimlemelerinin dünya barışına her zaman çok
büyük katkılar sağlayacağı sonucuna
varıldı.
Kapanış oturumundan sonra,
yurtdışından foruma katılan gençler
serbest zamanlarını ev sahibi aileler
ile birlikte yaptıkları program doğrultusunda geçirdiler.
Bir kısım misafir genç Göztepe
Rotaract Kulübü’nün organize ettiği
müzikli akşam yemeğine katılırken,
bir kısmı ise aileleri ile birlikte vakit
geçirmeyi tercih ettiler.
Forumun 3. gününde ise proje ortağı kulüp başkan ve üyeleri ile İzmir
Rotaract Kulübü üyeleri ile birlikte

Foruma katılanlar katılım belgelerini Rotary’nin bölge liderlerinden aldılar

foruma katılan tüm öğrenciler Efes
Antik Şehri ve Müzesi ile, Şirince ve
Meryem Ana Kilisesi’nin ziyaretinden oluşan bir geziye katıldılar. Selçuk Belediyesi sponsorluğunda yenen
öğlen yemeğinin ardından gezilen Şirince, misafirler tarafından oldukça
beğenildi. Akşam yemeğinde ise misafirler Türk mutfağının meşhur lezzetlerini tatma imkanı buldular.
Forumun son gecesi olması sebebiyle misafirler için İzmir Rotaract
Kulübü tarafından bir gala gecesi düzenlendi ve gençler hep birlikte eğlenerek birbirlerine veda ettiler.
Misafirlerin ev sahibi aileler tarafından İzmir havaalanından evlerine
yolcu edilmesiyle program başarıyla
sonuçlandırıldı.
Teoride bilindiği, ancak güncel yaşamda maalesef o kadar kolay
mümkün olmayan husus, toplumların en büyük gereksinimi olan diyaloğun hayata geçirilmesidir. Barış
içinde yaşanmasını konuşuyorsak;
birbirimizden korkarak, düşman gibi
görerek, uzak durarak konuşamayız.
Aslında insan bilmediğinden korkar.
Bilmek ise ancak tanışmakla olur.
Bakınız ünlü tasavvuf şairi Yunus
Emre diyor ki:
“Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım
“Sevelim sevilelim, dünya kimseye
kalmaz.”
Nitekim bugün gençlerin görüş
birliği içerisinde dile getirdikleri ko-

nular Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından aşağıdaki sözlerle 90 yıl öncesinden ifade edilmiştir.
“İnsanlığın doğuşundan bugüne kadar sürekli bir mücadele içinde bulunuşu barışın değerini ve önemini artıran
en önemli sebeplerden biridir. Savaş insanlık için her zaman yıkım ve felaket
olmuş, barış ise insanlığa mutluluk ve
saadet getirmiştir. İnsanın varoluşu ile
birlikte verdiği savaş aslında özlemini
duyduğu en ideal yaşam biçimini yakalamaya yönelik verdiği mücadeledir.
Savaşı da barışı da başlatıp bitiren insandır noktasından hareketle, savaş insanların fikrinde başlamaktadır. Bu nedenle barışın savunması da insanların
fikrinde oluşturulmalıdır.
“Eğer devamlı barış isteniyorsa insanların, insan kütlelerinin durumlarını iyileştirecek uluslararası önlemler
alınmalıdır. İnsanlığın bütününün refahı, açık ve baskının yerine geçmelidir.
Dünya vatandaşları haset, açgözlülük
ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidirler.”
Bu nedenle Rotary’nin odaklandığı altı alandan biri olan “Dünya Barışı” ile ilgili bu projenin önümüzdeki yıllarda da bu yıl olduğu gibi Interactör, Rotaractör ve Rotaryenlerin
büyük bir aile olarak el ele verip Bölgemizde gelenekselleşen, devamlılığı
olan bir program haline getirmelerini
diliyoruz.
❏❏❏
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Türkiye’nin üç Rotary bölgesi Yeni
üyelik kampını ortak düzenledi

Yeni Üye Uyum Kampına katılan Rotaryenler, Uluslararası Rotary Direktörü Şafak Alpay ve eşi Deniz ile 2440. bölgenin Dönem
Guvernörü Mecit İsce ile birarada

Huriye SERTER
2440. Bölge Üyelik Komitesi Başkanı

Y

eni Üye Adaptasyon Kampı 2014-15
Döneminde ilk kez
2420, 2430 ve 2440.
Bölgeler ortak organizasyonu olarak
Antalya’da gerçekleşti. Ülkemizin
dört bir yanından gelen 207 Rotaryen 7-8 Mart’ta Antalya Aska Lara
Otelde buluştu.
Amaç; daha bilgili, daha katılımcı, daha etkin üyelerle Rotary’nin büyümesini sağlamaktı. Daha fazla motive olan, projelere daha fazla dahil
olan, geleceğe önderlik edecek daha
fazla Rotaryen liderler için yeni tohumlar atabilmekti.
Aramıza kısa zaman önce katılmış yeni üyelerimizle birlikte, başka
hiç bir yerde bu kadar çok sayıda değerli ve deneyimli Rotaryen’i bir ara-

2420, 2430 ve 2440.
bölgelerin beraberce
düzenledikleri Yeni Üye
Uyum Kampı, Uluslararası
Rotary’nin de maddi
desteği ile Antalya’da 207
Rotaryenin katılımıyla
gerçekleşti.
da bulup dinleyemezdik herhalde.
Başta, Zon direktörümüz Sevgili
Şafak Alpay ve eşi Deniz, bizlere her
zamanki güler yüzleriyle ve bilgi birikimleriyle müthiş bir cesaret ve güven verdiler.
2420.Bölge Guvernörümüz Müfit Ülke ve eşi Sema, 2430. Bölge Guvernörümüz Korhan Atilla ve eşi Aylin, 2440. Bölge Guvernörümüz Mecit İsce ve eşi Oya kalplerindeki ışığı
hepimize yaydılar, hepsinden müthiş
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enerji aldık.
Onların önderliğinde gerçekleştirdiğimiz YÜAK hepimizin akıllarında ve gönlünde unutulmaz bir
yere oturdu. 2430. Bölge GDG Murat Öz ve 2440. Bölge GDG Yeşim
Yöney; sizlerle çalışmak büyük bir
onur ve mutluluktu.
YÜAK’ta bilgileri ve deneyimleriyle bizleri aydınlatan diğer önderlerimiz GDG Ömer Tezcan, GDG
Malik Aviral, GDG Ahmet Gürmeriç, GDG Murat Çelik... İyi ki varsınız, sizler sayesinde Rotary’i en güzel
şekilde anlama ve tanıma fırsatı bulduk.
Sevgili Necati Yöney, Ela Öz ve
Ayten Gürmeriç olmazsa olmazlarımızdı. Katılımlarıyla ve dost sohbetleriyle bizleri motive ettiler.
2420 ve 2430. Bölgelerden çok
değerli dostlarım, GDB Tamer Atabarut, GDB Tijen Türeli, GDB Al-

tan Arslan ile birlikte böyle güzel ve
anlamlı bir “ilk”e imza atmanın zevki
bulunmaz bir duyguydu, böyle bir organizasyon olmasa nasıl tanıyacaktık
birbirimizi?
Değerli eğitimcilerimiz Sevgili Pelin Atabarut ve Rtn. Meltem
Onay. Ülkemizin dört bir yanından
gelen 207 Rotaryen sizler sayesinde
bu kadar kısa sürede bu kadar güzel
kaynaştılar. Katkılarınız çok büyük.
Hepinize ayrı ayrı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz…
Teşekkürlerin en büyüğü ise bu
organizasyona ev sahipliği yapan
Antalya Rotary Kulübüne ve Organizasyon Komite Başkanı GDB Osman Berberoğlu’na. Havaalanında
karşılamalarla başlayan, otel odalarımızda minik armağanlarla devam
eden sürprizlerle, dostluklarını her
zaman hissettiren sevgili Rotaryen
dostlarımız. İyi ki varsınız.
Bu kadar hazırlık, bu kadar plan,
program…. Eğer onlar olmasaydı hiçbir anlamı olmazdı ve amacına ulaşmazdı. Ülkemizin her yerinden koşarak gelen ve güler yüzleriyle,
bakışlarındaki heyecanla bizlere iyi
ki bu organizasyonu gerçekleştirdik
duygusunu yaşatarak armağanların
en büyüğünü veren çiçeği burnunda
Rotaryen dostlarımız, eşleri ve çocukları, sizlere de kucak dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Evet, Toros dağlarının eteğinde,
mitoloji ve tarihin iç içe geçtiği, güzel
bir Akdeniz kentinde… tam da bahar başlarken Yeni Üye Uyum Kampı için Antalyadaydık. Birlikte hem
bilgilerimizi hem de dostluklarımızı
paylaştık.
2014 - 15 Rotary Döneminde ilk
kez ülkemizin üç bölgesi birarada
“Üye Adaptasyon Kampı”nı ortak
bir organizasyon kapsamında
gerçekleştirdiler. Antalya’daki aktiviteye
207 Rotaryen katıldı.
Yandaki resimlerde toplantıdan muhtelif
resimler yer alıyor.
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GELECEK DÖNEM GUVERNÖRLERİMİZİ TANIYALIM

2420. BÖLGE
Mehmet Sabri Görkey ve eşi Aylin

M

ehmet Sabri Görkey 23 Kasım 1957’de Kırklareli’nde doğdu. İlkokulu Kırklareli
Vize’de, Orta öğrenimini (1975) St. George Avusturya Lisesinde yaptı. Boğaziçi
Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden 1980 yılında mezun oldu.
İş hayatında 1981-2012 yılları arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları - Düzcam grubunda
çalıştı. Son görevi Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı olan Mehmet Sabri Görkey, iyi derecede
İngilizce ve Almanca bilmekte. 1989 yılında Endüstri Mühendisi olan eşi Safiye Aylin ile evlendi.
Çiftin Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Hazal adlı kızları
var.
Ekim 1992 tarihinde Lüleburgaz kulübüne katılarak Rotaryen olan Mehmet Sabri Görkey,
Rotary’de sırasıyla aşağıdaki görevleri üstlendi ve belirtilen ödülleri aldı:

1998-99 Trakya Kulüpleri Örnek Rotaryen Ödülü
1999-00 Dönem Başkanı (Lüleburgaz RK)
1999-00 Trakya Grubunun En İyi Kulüp Ödülü
2000 -01 Trakya Kulüpleri Örnek Rotaryen Ödülü
2000-01 Kulüp Hizmetleri ve Rotary Vakfı Ana Komite Üyeliği
2001-02 Toplum Hizmetleri ve Rotary Vakfı Ana Komite Üyeliği
2003-04 Grup Guvernör Yardımcılığı
2004-05 Grup Guvernör Yardımcılığı
2005 yılında iş nedeniyle Çorlu Rotary Kulübüne geçiş
2006-07 Grup Guvernör Yardımcılığı
2007-08 Rotaract ve Interact’tan sorumlu Guvernör Yardımcılığı
2008-09 Kulüp Yönetimi Ana Komite Başkanlığı
2009-10 Grup Guvernör Yardımcılığı
2009-10 GSE Takım Lideri (Almanya)
2010-11 Toplum Hizmetlerinden Sorumlu Ana Komite Başkanlığı
2011-12 Meslek Hizmetlerinden Sorumlu Guvernör Yardımcılığı
2012-13 Grup Guvernör Yardımcılığı
2013-14 Yeni Nesillerden Sorumlu Guvernör Yardımcılığı
Paul Harris Dostu olan Mehmet Sabri Görkey, 1999-2000 döneminde
Lüleburgaz Rotary kulübünün kuruluşunu gerçekleştirdi. 2003-04 döneminde
Beylikdüzü Rotaract Kulübünün kuruluşu ile beraber Grup Guvernör Yardımcısı
olarak bazıları 2 veya 3 kez olmak üzere toplam 26 kulüple çalıştı.
2005-06 dönemi hariç, bütün Bölge Asamblelerinde ve Konferanslarına
katılmış olan Görkey, 2001 yılından itibaren Rotary vakı ve REE seminerlerinde
Eğitim Liderliği yaptı. 2012 yılında yeni kurulan Turkish Alumni Association
kurucu üyesi olan Görkey’in eşi S. Aylin Görkey, Beylikdüzü Innerwheel kulübü
dönem sekreterliği görevini yapmaktadır.

2440. BÖLGE
Canan Ersöz ve Eşi Reha

5

Eylül 1958 tarihinde Nazilli’de doğdu. İlköğrenimini Ankara Maltepe İlkokulu’nda; orta
öğrenimini Ankara Namık Kemal Ortaokulu’nda; lise öğrenimini Ankara Kız Lisesi ve
Adana Kız Lisesi’nde tamamladı. AFS bursu ile 1976-1977 döneminde Topeka-Kansas’ta

26 - 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 5

bir yıl daha liseye devam etti. 1983 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun oldu. Zorunlu Devlet Hizmeti yükümlülüğünü Çorum
1 No’lu Merkez Sağlık Ocağı’nda yerine getirdi. İki yıldan fazla burada çalıştı.
10 Kasım 1986’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Patoloji
ihtisasına başladı. Ayni kurumda 1990-1993 yıllarında yardımcı doçent;
1993-1998 yıllarında doçent olarak görev yaptı. 1998 yılında profesör
oldu ve 2010 yılına kadar Sitoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nı yürüttü. 10
Ocak 2010 tarihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden emekli oldu.
1998-2011 yılları arasında Adana’da sahibi olduğu Vizyon Patoloji-Sitoloji
Laboratuvarı’nda serbest patoloji uzmanı olarak çalıştı. Kuruluşundan
itibaren Acıbadem Adana Hastanesi’nde patoloji uzmanı olarak görev
yaptı. Halen bu görevini tam zamanlı olarak sürdürmektedir. 1989 yılında
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda Sitoloji rotasyonu
yaptı ve Prof. Dr. Özden Günel ile birlikte çalıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığının
bursu ile 1990 yılında dört ay süre ile Tel Aviv ve Haifa’da çeşitli merkezlerde
Sitopatoloji, Jinekopatoloji ve Elektron Mikroskopi eğitimi aldı. 1993 ve
1996 yıllarında iki kez İsveç Stockholm’de Karolinska Hastanesi Sitoloji
Bölümünde İnce İğne Aspirasyonu konusunda eğitim aldı ve Profesörler Dr.
Torsten Löwhagen, Edneia Tani ve Lambert Skoog ile birlikte çalıştı.
Tıp eğitimi yıllarından itibaren Patoloji’ye gönül veren Dr. Canan

GELECEK DÖNEM GUVERNÖRLERİMİZİ TANIYALIM
Ersöz, asistanlık yıllarında Sitopatoloji’ye ilgi duydu ve meslek hayatı boyunca ağırlıklı
olarak bu konuda çalıştı. 1990 yılında Ç.Ü. Tıp Fakültesi’nde yüzeyel lezyonlarda İnce
İğne Aspirasyonu uygulamaya başladı ve bölümünde İnce İğne Aspirasyonu Ünitesi’ni
kurdu.
1997 yılında Uluslararası Sitoloji Akademisi üyeliğine kabul edildi (MIAC); 2001
yılında Akademi tarafından düzenlenen uluslararası board sınavında başarılı olarak
“Fellow” (FIAC) ünvanı aldı. Dr. Canan Ersöz, ayrıca Amerikan Sitopatoloji Derneği,
Avrupa Patoloji Derneği üyesi; Çukurova Patoloji Derneği ve Sitopatoloji Derneklerinin
kurucu üyesidir. 2004-2006 döneminde Sitopatoloji Derneği başkanlığı yaptı ve
2006’da I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı yürüttü.
2004-2006 döneminde Acta Cytologica’nın ulusal editörü olarak görev yaptı.
Dr. Canan Ersöz’ün önde gelen akademik ilgi alanlarından bir tanesi de “Eğiticinin
Eğitimi”dir. Dr. Canan Ersöz, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Eğitim Becerileri Kurulu kurucu üyesi olup
çok sayıda Eğitici Eğitimi Kursu’nda eğitmen olarak görev aldı. İyi derecede İngilizce
bilmektedir.
1982 yılında T. Reha Ersöz ile evlendi. Ege isminde bir oğlu ve Müge isminde bir kızı
vardır. Eşi Reha Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilimdalı’nda

Öğretim üyesidir, ayrıca serbest hekimlik yapmaktadır. Ege, 2008 yılında University of
Washington’dan (Seattle, WA; ABD) mezun oldu, halen Long Beach, CA., ABD’nde bir
software firmasında çalışmaktadır. Long Beach Rotaract Kulübü’nün kurucu başkanı
ve üyesidir. Müge, University of Texas’ta (Austin, TX; ABD) biyoloji eğitimi almaktadır.
University of Texas at Austin Rotaract Kulübü üyesidir; 2012-13 döneminde bu kulübün
başkanlığını yapmıştır.
Canan Ersöz, Paul Harris Dostu’dur.
Rotary’de Seçildiği ve Atandığı Görevler:
1995-97 : Güney RK; Uluslararası Hizmetler Avenue Başkanı
1997-98 : Güney RK; Dönem Başkanı
1998-99 : Güney RK; Yönetim Kurulu üyesi (GDB)
2005-06 : 2430. Bölge Bilgi-İşlem Komite üyesi
2006-07 : 2430. Bölge Uluslararası Hizmetler Ana Komite Başkanı
2008-09 : 2430. Bölge Guv. Yard. (Uluslarası Hizmetlerden Sorumlu GY)
2009-10 : 2430. Erken Tanı Hayat Kurtarır Komite Başkanı
2010-11 : 2430. Bölge Öğrenci Değişim Komitesi üyesi
2012-13 : 2430. Bölge Rotary Bilgileri ve Eğitimi Komite Başkanı

2440. BÖLGE
Reha Akın ve eşi
Sedef Bahçecioğlu

Dr.

Reha Akın Dortmund Üniversitesi Proses Teknik Kürsüsü’nde
Kimya Mühendisliği eğitimini doktora ile tamamladı ve akabinde 8 yıl öğretim üyeliği görevinde bulundu. 36 yıllık meslek tecrübesi Kimya ve Ağaç Sanayii üzerinde yoğunlaşan Reha Akın’ın, dünyanın
47 ülkesi ile patent ve teknoloji odaklı çalışmaları oldu.
Alman, İsviçre ve Türk kuruluşlarında yöneticilik, yönetim kurulu üyeliği,
danışmanlık ve CEO görevlerinde bulundu. Halen D&R Teknik Danışmanlık Ltd.
Şirketi ortağı ve yöneticisidir. Würtz Chemie GmbH (D) Türkiye temsilcisi olan Reha
Akın, çok iyi derecede Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca bilmektedir. Bursa Türk
Alman Kültür Derneği üyesi, Bursa TABA (Turkish American Business Association)
geçmiş dönem başkanı olan Reha Akın’ın Erol (31), Melissa (28) ve Can (19) olmak
üzere üç çocuğu vardır.
Dr. Sedef Bahçecioğlu Tıp eğitimini Viyana Üniveristesi’nde tamamladı. Çoğu
yurt dışında geçen iş hayatında Avusturya’da kendi şirketlerinde yönetici olarak
çalıştı. Sağlıklı yaşam ve doğal yöntemlerle kanser tedavisi üzerine çalışmalarılan
Sedef Bahçecioğlu, çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmekte. Bir oğlu vardır:
Kutay (26)

ROTARY ÖZGEÇMİŞİ
1992 – 1993 Üyeliğe kabul, Nilüfer Rotary Kulübü
1994 – 1995 Uluslararası Rotary Komitesi Başkanı
1996 – 1999 Grup İnceleme Değişim Komitesi Başkanı UR 2440. Bölge
1998 – 1999 Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Nilüfer Rotary Kulübü
1999 – 2000 Kulüp Sekreteri Nilüfer Rotary Kulübü		
2000 – 2001 Almanya - Türkiye Uluslararası Komitesi 2440.Bölge Temsilcisi
2000 – 2001 Paul Harris Dostu
2001 – 2002 Uluslararası Rotary Komitesi ve Vakıf Komitesi Başkanı Nilüfer RK
2002 – 2003 Vakıf Komitesi Başkanı Nilüfer Rotary Kulübü

2004 – 2005 100.Yıl Kulüp Başkanı Nilüfer Rotary Kulübü			
2005 – 2006 Avrupa Birliği Komitesi Üyesi .UR 2440. Bölge
2006 – 2008 Dünya Toplum Hizmetleri KomitesiBaşkanı. UR 2440. Bölge
2009 – 2010 Dünya Toplum Hizmetleri Komitesi Başkanı UR 2440. Bölge
2010 – 2011 Vakıf Komitesi Başkanı. Nilüfer Rotary Kulübü
2011 – 2012 Uluslararası Rotary Komitesi Başkanı / Vakıf Komitesi Başkanı.
2011 – 2012 Dostluk Değişim Takım Lideri ( Hindistan 3132.Bölge
2012 – 2013 2.Grup Guvernör Yardımcısı. UR 2440.Bölge
2012 – 2013 Grup İnceleme Değişim Takım Lideri (İngiltere 1200.Bölge).
2013 – 2015 ÜAK Türkiye-Fransa Komitesi üyesi
M A R T - N İ S A N 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 27

2016-17 UR Başkanı John Germ ülkemizi ziyaret etti

U

luslararası
Rotary
2016 - 2017 dönemi
Başkan Adayı John
F. Germ, dönemininin başlamasına bir yılı aşkın bir süre
kala ülkemizi geldi. Başkan adayı
Germ, Türkiye ziyareti kapsamında,
1-3 Mart tarihlerinde İstanbul, 4-5
Mart 2015 tarihlerinde de Bursa’yı ziyaret etti.
İstanbul’da Conrad Otelde İstanbul Rotary kulüpleri ortak toplantısı
nı takip eden gün, Beşiktaş Belediyesi
ile Rotary’nin ortaklaşa gerçekleştirecekleri Meslek Edindirme Akademisi
imza törenine katıldı ve mobil aşevinin
açılış töreninden sonra Bursa’ya geçti.
Bursa ziyaretinin ilk akşamı Bursa
Sheraton otelde John F. Germ’in onuruna Yeşil Rotary Kulübü organizasyonuyla Bursa’daki 17 Rotary Kulübünün katıldığı ortak toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya John Germ ve eşi
Judy Germ (URGLDBA 2016-2017),
Şafak Alpay ve Deniz Alpay (UR 20.
Zon Direktörü 2014-2016), Korhan Atilla- ( 2430.Bölge DG), Reha
Akın ve Sedef Bahçecioğlu (GLDG
2015-2016), İsmail ve Cemile Rodoplu (GLDGA 2016-2017), Ayhan ve
Feride Özdemir (GDG 1996-1997),
Tuncer ve Aysen Tokol (GDG 20032004), Yeşim ve Necati Yöney (GDG
2010-2011), Ahmet ve Ayten Gürmeriç (GDG 2011-2012), bölge görevlileri, 400’e yakın Rotaryen ve eşi katıldılar. Toplantıda UR ve Komitelerden

sorumlu Bölge sekreteri Can Köseleci,
2440. Bölgeyi ve Bursa Rotary kulüplerinin tanıtımını bir sunum ile gerçekleştirdi. Ardından Bursa kulüplerinin yeni üye kabul töreni, Meslek
Hizmet Töreni ve Paul Harris Dostu
ve Benefaktör rozet takma törenleri
gerçekleşti. GLDG Reha Akın’ın konuşmasından sonra URGLDBA John
F. Germ “Geleceğe Doğru Bakmak” başlıklı etkileyici bir konuşma yaptı.
Bursa gezisi kapsamında URGLDBA John F. Germ Bursa Büyükşehir
Belediye başkanlığını ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti.
Ayrıca Bursa kulüpleri tarafından
tamamlanmış örnek projeleri de yerinde
inceleyen
John F. Germ,
Bursa kulüpleri
ve Nilüfer Belediyesi işbirliği ile
NİLSEM - Nilüfer Sürekli Eğitim
Merkezi,
SERMER - Spastik
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi,
Rotary İlköğretim
Okulu ve Nilüfer
İş Okulunu ziyaret etti. Bursa’da

tarihi yerlerin ziyareti yanında, başta
dünyaca ünlü İskender kebabı olmak
üzere Bursa lezzetlerini de tattı.
Verimli geçen bu ziyaretin ardından Germ Türkiye’den ayrıldı.

UR 2016-17 Başkan Adayı John Germ ve eşi Judy, 2440. bölgede Bursa’da Çekirge Rotary
Kulübünün Nilvak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti
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Rotary ve duygularım
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

R

otary’i tanımadan, özümsemeden Rotaryen olunmuyor ki. Oldum olası Rotary’i iyi tanımanın yolunun asamblelere katılmaktan geçtiğini savundum
ve savunurum da. Özellikle yeni üyelerimizin bu
muhteşem toplantılara katılmasını öneririm de.
Biliyorum ki asambleye katılan bir üye, kolay kolay Rotary’den
ayrılamaz. Hem üyelikten ayrılamaz hem de gerçek Rotaryen olur.
Onun için kulüpler yeni üyelerinin mutlaka asamblelere katılmasını
teşvik etmelidir. Hatta bu belki üyelik için ön koşul olarak yeni üyeye
sunulmalıdır da.
Belki birçok yazımda yazdım. O günkü Rotary bilgimin eksikliğinden de utanmadım. Aynı şeyi yine yazmaktan da rahatsız
olmuyorum. Ben başkan olduğum zaman sekiz yıllık üye idim.
Ne yalan söyleyeyim, o yıllarda Rotary’e uzaktan bakıyor, verilen
görevleri ise ucundan tutuyordum. 2001-2002 döneminde Trabzon
Derneği Rotary Başkanı adayı olarak asambleye katıldım. İnanın
orada Rotary’nin büyüklüğünü, yüceliğini gördüm. İşte o günden
beridir Rotary denildiğinde heyecanlanırım, yüreğimde bir hoşluk
olur. Çünkü asambledeki ciddiyet, asambledeki nezaket ve çalışma
titizliği bu kuruluşun ilkeli olduğunun bilincini vermişti bana. İşte
o üç günde çok şey öğrenmiştik, çok şey öğrenmiştim. Ama alan
bilgisinden çok insani ilişkilerini kavramıştık; sevgiyi, insanların birbirlerine saygısını görmüştük.
Hele asamblenin son törenini yaşamım boyunca en güzel anım
olarak yaşatıyorum ve yaşatacağım da. Tüm kulüplerin bayraklarının
bir düzen içinde sıralanışı, sonunda dönem Guvernörünün ay yıldızlı
bayrağımızla salona girişi gerçekten muhteşemdi. Sevinçten, coşkudan gözlerim yaşarmıştı. Yalnız göz yaşı döken ben değildim; tüm
üyelerde ve sevgili eşlerimizde aynı coşkuyu gördüm. İşte o günden
sonra ben gerçek Rotaryen oldum, eşim de aktif Rotaryen eşi oldu.
Onun için asamblelere katılmayan sevgili üyelerimize lütfen katılın
o güzelliği siz de yaşayın diyorum.
Anlatacağım anımı birkaç kez yazmıştım. Başkanlık dönemimde
guvernörlük, kulübümüze üç adet tekerlekli sandalye göndermişti.
Bunlardan birini bir beldemizde yaşayan bir delikanlıya vermeyi

kararlaştırdık. Çünkü o delikanlının hem ekonomik yönden böyle
bir sandalye alacak parası yoktu hem de o, çocukluğundan beri ellerini ayakları olarak kullanmış ve yaşamını öyle sürdürmüştü. Birkaç
üyemizle o beldeye gittik. Genci beldenin belediyesine getirttik.
Sürünerek gelen bu genci arabaya oturttuk ve uzman arkadaşımız
arabanın kullanımı hakkında bilgi verdi. Belediyenin koridorunda
çalıştırdı. Artık tek başına bu sandalyeyi kullanabileceğini belirtti.
Bize yaklaştı, yüzüme anlamlı anlamlı baktı ve bana, “Siz cennetliksiniz, beni sürünmekten kurtardınız, izin verin elinizi öpeyim,”
dedi. Gencin gözlerinden yaşlar akıyordu. Onun gözlerinden akan
yaşların niçin olduğunu bilmiyorum ama bizim gözlerimizden akan
yaşlar hizmet etmenin coşkusuydu. O sevgili genç sürünerek yanımıza gelmişti ama tekerlekli sandalyesi ile sevinçle evine gitmişti.
O coşku ve o sevgi unutulacak gibi değil. Döndüm, törene katılmış
olan insanlara Rotary’nin hizmetlerini anlattım. Orada o temiz duygulu insanlardan, bu güzel kuruluşa biz de üye olabilir miyiz teklifi
gelmişti. O anda, bizler uygulamalarımızı halkımıza anlatabilirsek bu
yüce kuruluşumuzu kim sevmez ki, diye düşündüm.
2009-2010 döneminde ikinci kez, Trabzon Rotary Kulübü
Başkanlığı yaptım. KTÜ Kimya Fakültesi’nde bir öğrencinin kulaklarının duymadığı bir öğretim üyesi tarafından bize bildirildi. İşitme
cihazının takılması gerektiğini, ancak ailesini parasal olanakları
olmadığı anlatıldı. Olayı toplantıya taşıdım. Üyemiz doktor arkadaşlar, sağlık yönünü üstlendiler. Ekonomik yönünü ise kulüp karşılayacaktı. Öğrencimize işitme cihazı takıldı. Derse giren öğrencimiz
yanındaki arkadaşına, “Ben de Hocamın anlattıklarını duyuyorum” diyor ve sevinçten hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Ben o
öğrenciyi tanımıyordum. Hatta cihaz takılana değin de tanımadım.
Bir toplantımıza katılıp teşekkür edince tanıdık kendisini.
Anlattığım bu iki hizmet, hayatımda iz bırakmıştır. Rotary bir
hizmet kuruluşudur. Her hizmet her Rotaryeni mutlu eder diye
düşünüyorum.
Rotary iyi ki kurulmuş, iyi ki üyesi olmuşum bu kuruluşun.

❏❏❏
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2420. Bölge Konferansı
16 - 19 Mayıs 2015

Titanik / Belek
Antalya
İletişim
Tarık Orak
0532 257 4892
Erenköy Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı
21 - 24 Mayıs 2015

Titanic De Lüx Otel
Belek - Antalya
İletişim
Lamia Yüksel
0505 479 4387
Samsun Rotary Kulübü

2420. Bölge
BES

14 - 15 Mart 2015

Çorlu Silverside Hotel
İletişim
Tamer Arıcan
0544 929 6419
Çorlu Yüzüncü Yıl RK

Asamble

4-5 Nisan 2015

WOW Hotel Yeşilköy
Hakan Yurtsever
0505 525 0159
Çorlu Rotary Kulübü

2430. Bölge
BES ve Asamblesi
8 - 12 Nisan 2015

Limak Limra
Kemer - Antalya
İletişim
Turgut Parlak
0532 274 2471
Adana Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı

2440. Bölge
BES ve Asamblesi

7 - 10 Mayıs 2015

26 - 29 Mart 2015

İletişim
Kemal Aşkan
0533 463 9165

İletişim
Ünal Çelik
0532 657 5000

Güzelyalı Rotary Kulübü

Nilüfer Rotary Kulübü

Club Yazıcı Turban
Marmaris
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Crown Plaza
Bursa

KULÜPLER’DEN HABERLER

Rotary Doğu ile Batıyı birleşiyor

A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü ile İstanbul’da yeni kurulan Büyükçekmece Rotary Kulübü kardeş kulüp anlaşması yaptılar. Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyonuna bağlı olarak 1999 yılında kurulan
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ile yine Rotary 2420. Bölge Federasyonuna
bağlı ve yeni kurulan Büyükçekmece Rotary Kulübü, Doğu ve Batının kardeşliğine örnek olarak İstanbul’da Eser Otel Balo Salonunda düzenlenen gecede
kardeş kulüp anlaşmasını kutladı.
İstanbul’da Uluslararası Rotary 2420. Bölge Federasyonuna bağlı olarak
Aralık ayında kurulan Büyükçekmece Rotary Kulübünün kuruluş balosunun
düzenlendiği geceye 2420. Bölge Federasyonu Guvernörü Müfit Ülke, 2420.
Bölge Gelecek Dönem Guv. M. Sabri Görkey, Guv. Özel Temsilcisi Ali Doğan,
2430. Bölge Geçmiş Dönem Guvernörü Ömer Tezcan, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, Büyükçekmece Rotary Kulübü Dönem Başkanı M. Abidin Çanakkale, bölge kulüplerinin başkanları ve çok sayıda
davetli katıldı.
Büyükçekmece Rotary Kulübü Dönem Başkanı M. Abidin Çanakkale: “Erdemli insanlar olarak, dünyadaki en kıymetli varlığımız olan zamanımızı vererek yeni kurduğumuz kulübümüzde değerli üyelerimizle birlikte topluma ve
insanlığı hizmet edebilmek amacıyla uzun soluklu yolculuğumuza başlamanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca ışıldayan bu hizmet yolunda bizlerle birlikte olacakları için Adıyaman Nemrut Rotary Kulübümüze kardeş kulübümüz olarak
sevgilerimizi sunuyoruz. Hizmet yolunda ilk projemiz kardeş kulübümüzün 14
yıldır sürdürdüğü Engellilerle Zirvede Nemrut’a tırmanıyoruz projelerine sağlayacağımız katkı ve destek olacaktır” dedi.
Rotary ailesine yeni bir kulübün eklenmesi ile her geçen gün biraz daha
büyüdüklerini belirten 2420. Bölge Guvernörü Müfit Ülke, açılış konuşmasında Rotaryenlere ve konuklara şöyle seslendi:
“Yeni kurulan kulübümüzün ilk projesi olan Nemrut Rotary Kulübü ile kardeş kulüp olmaları bize iki mutluluğu aynı anda yaşatmakta. Ne söylediğimizle
değil, ne yaptığımızla ve nasıl yaptığımızla ‘toplum algısı’ yarattığımızı biliyoruz.
Bu nedenle Rotary’mizde biz ne yaparsak ve nasıl yaparsak öyle algılanacaktır.
‘Dostluk’ ve ‘Hizmet’ kavramlarının içini ancak hareketlerimizle, projelerimizle
ve yaptıklarımızla doldurabiliriz. Onun için gelin hep birlikte ‘dostluk’ temelini
‘hizmet projeleri’ ile süsleyerek Rotary ile ışık saçalım.”
“Bugün aramıza yeni katılan Büyükçekmece Rotary Kulübümüzün ve değerli üyelerinin de topluma ve insanlığı hizmet sloganı ile ışıldayan hizmetleriyle yoluna devam edeceğine inanıyorum. 15 yıldır önemli projelere imza atmış
ve deneyimli bir kulübümüz olan Nemrut Rotary Kulübünün bölgemizde yeni
kurulan kulübümüz Büyükçekmece Rotary Kulübü ile Kardeş Kulüp olması biz-

leri çok duygulandırdı. Umuyorum bu kardeşlik önemli projeler ve dostluklarla
devam edecektir.”
“Türkiye’nin doğusu ve batısındaki iki önemli kentin Rotary Kulüplerinin
kardeş kulüp olması ve yapılacak tüm projelerde ve kurulacak dostluklarda güçlerini birleştirebilmesi büyük bir önem taşımaktadır” diyen Adıyaman
Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, düzenlenen törende şöyle
konuştu:
“Yeni kurulan Büyükçekmece Rotary Kulübü ile Adıyaman Nemrut Rotary
Kulübünün kardeş kulüp olması aynı zamanda Doğu ile Batı’nın birleşmesine
çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Gücümüzü sevgiden ve dostluktan alarak insanlığı hizmet ediyoruz. Işıldayan projelerimizle başta yaşadığımız kente
ve ülkemize hizmet ederken taşıdığımız sosyal sorumluluk bilinci ile insanlığa
hizmet etmekten her zaman onur duyduk. Bugün yeni kurulan kardeş kulübümüzün de gelecekte çok başarılı projelere imza atacağından hiç kuşkumuz
olmadığı gibi, hizmet yolunda iki farklı bölge kulübü olarak birlikte Rotary için
ve insanlığa hizmet için yürümekten gurur duyacağız. Ben Adıyaman Nemrut
Rotary Kulübü adına yeni kurulan Büyükçekmece Rotary Kulübümüzü kutluyor,
tüm Rotaryen dostlarımıza sevgilerimizi sunuyorum” dedi.
Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet’in “Engellilerle Zirvede XV. Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesini tanıtımının ardından konuklara Adıyaman ve Nemrut Dağını simgeleyen Nemrut heykellerini takdimi ve topluca
hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

Neşem Öğretmenin yardım çağrısı cevapsız kalmadı

A

dıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Yağızatlı köyü, İncirli mezrasında görev yapan yeni mezun öğretmenin yardım çağrısına Rotary yetişti. İzmir Ege Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü birincilik
ile bitirerek ilk görev yeri olarak Çelikhan’ın en ücra yerlerinden biri olan
İncirli İlköğretim okuluna atanan Neşem Bağırsakçı isimli öğretmen 7’si
kız toplam 11 öğrencisinin zor şartlarda okuduğunu ve imkansızlıklar
nedeniyle kıyafetlerinin olmayışına kaygısız kalamadı. Öğrencilerinin daha
iyi kıyafetlerinin olmasını isteyen Neşem öğretmenin yardım çağrısını alan
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü anında Ankara Maltepe Rotary Kulübünün
sponsorluğunda temin edilen kıyafetleri minik öğrencilere ulaştırarak teslim
etti.
Sert geçen kış aylarında kıyafetleri ve ayakkabıları olmayan öğreciler için
bir şeyler yapabileceğini düşünen Neşem Öğretmen mutluluğunu şöyle ifade
etti: “İmkanları kısıtlı ama okuma istekleri sınırsız olan öğrencilerim için yardım talebinde bulundum. Ve anında Adıyaman ve Ankara’daki Rotary Kulüpleri
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çocukların bütün giyim ihtiyaçlarını karşılayarak onların ölçülerine uygun bot,
mont, kazak, çorap, okul çantası, diş fırçası ve macunlarıyla birlikte okulumuza
gelerek bizleri mutlu ettiler. Ben yardım talebimize kayıtsız kalmayan Rotary
kulüplerine teşekkür ediyorum. Umarım ihtiyacı olan her çocuk böyle mutlulukları bizler gibi yaşayabilir.”
Ankara Maltepe Kulübü Başkanı Aşkın Demir, Adıyaman Nemrut Rotary
Kulübü Başkanı Ferit Binzet ve Rotaryenler öğrencileri tek tek giydirerek minik öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Lastik ayakkabılarından kurtulup botlarını ve montlarını giyen minik öğrenciler ise yaşadıkları heyecan ile keyifli bir günün ardından yeni kıyafetleri
ve çantalarını alarak evlerinin yolunu tuttu.

Ostim Rotary Kulübü dönem projelerinde dikkat çekiyor

O

stim Rotary kulübü çeşitli konularda hizmet içeren dönem projeleriyle dönemde yoğun faaliyet gösteren kulüpler arasında yer aldı.
Rotaryen eşleri, Dünya Kadınlar Günü ve Lösev’e alınması planlanan cihaz
için fon yaratmak amacıyla Rotaryen olmayan 120 misafirin katıldığı bir yemek organizasyonu gerçekleştirdiler. Toplantıda, guvernör yardımcısı Selim
Soydemir’in eşi Pervin Soydemir, Rotary’yi tanıtan bir konuşma yaptı.

Eğitim gören düşük gelirli çocuklara yardım için “Radyum Tekstil” firmasından temin edilen 150 çift pantalon, sweatshirt ve polar ceket, Ankara’da
Haymana Bumsuz ortaokul öğrencilerine ulaştırıldı.
Yine eşler tarafından hazırlanan “Oyuncağımla Aynı Bereyi Giyiyorum”
projesi kapsamında, hazırlanan bebekler Hacettepe Onkoloji Hastanesindeki
çocuklara dağıtıldı.
Rotary’nin geleceğini teşkil eden gençlere yönelik faaliyette ise, Ostim Rotary kulübü Tevfik Fikret Lisesinde Interact kulübünü kurdu ve kulüp
ilk toplantısını gerçekleştirdi. Eğitim konusunda bir diğer destek de Ostim
Rotary’nin 220 lise öğrencisine “Meslek Seçim Testi” yapması oldu.
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Samsun RK Kumköy Toplum Birliğinde çalışmalara başladı

S

amsun Rotary Kulübü kurmuş olduğu Kumköy Toplum Birliğinde çalışmalara başladı. Başkan Lamia Yüksel, yaptıklarını şu cümlelerle
anlattı: “ KUMKÖY DEYİP GEÇMEYİN. Birbirinden akıllı 11 çocuk ve onların başarılı öğretmenleri Dilek Livaneli bizi böyle başlayan bir şiirle karşıladılar. Bu
şiiri hepsinin ağzından dinlerken gözlerimizin dolmasını engelleyemedik. KÖY
ÇOCUĞUYUZ biz dediler. Derken gözlerindeki gururu görmeliydiniz. Aralarında Diş hekimine gitmemiş çocukların diş taramalarını yaptık. Onlara hediyeler verdik. Onlar ise bizlerden dahası için imkanlar istediler sadece. Hepsinin
gözlerinde o imkanları değerlendireceklerinin sözü vardı. Annelerini tanıdık.
Onlara kim olduğumuzu, neden orada olduğumuzu, onlar için neler yapacağımızı anlattık. Bizlerden neler istediklerini sorduk. Bizlere anlatmak istediklerini anlatamazlarsa mektup yazmalarını istedik. Bir gün mutlaka hepimiz orada
olmalı ve o yüreklerle buluşmalıyız.”

Kadın mahkumlar için
kuaförlük kursu

S

amsun Rotary Kulübü, Samsun cezaevindeki kadınların birer meslek sahibi olabilmeleri için
kuaförlük kursu açtı. Böylece hapishaneden çıktıktan sonra yeni hayatlarına
başlarken ellerinde hayata tutunabilmeleri için birer meslekleri olacak.

Kuzey’den Güney’e kısa dönem yaz kampı

S

amsun Rotary Kulübü’nün 16-24 Ağustos 2014 Kısa Dönem Yaz Kampı sona erdi. Su altı dalış, maket uçak yapımı ve ebru sanatı kurslarını
başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz boş vakitlerinde de Go-kart, Paintball
ve Su kayağı yaptılar. Son gün Ünye’de tekne turu ve Terme’de fındık hasadına
katıldılar. Kamp Kapadokya gezisi ve gecesinde katılınan Türkiye’nin değişik
yörelerinin folklorik danslarının sunulduğu yemekle sona erdi. Ertesi gün öğ-
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rencilerimiz Mersin Rotary Kulübüne teslim edildi.

ROFİFE Sinema Akademisi
OPERATUR

S

amsun Rotary Kulübü, Çevre köylerdeki okullardan öğrencileri operayla tanıştırdı. Öğrenciler sadece sahne önünü değil arka tarafı da
görüp öğrendiler. Hayatları boyunca opera görmemiş olan çocukların ufkunu
biraz da olsa açmış olmak kulüp üyelerine büyük mutluluk kattı.

S

amsun Rotary Kulübü ve Karadeniz Rotary Kulübü işbirliği ile düzenlenen 7. Rofife Sinema Akademi “Sizinde Bir Filminiz Olsun” atölye çalışması Samsun Yelken Kulüpde yapıldı. Atölye çalışmasının konuşmacı
konuklarından Pınar Solmaz Fim Müzikleri, Mustafa Solmaz Film Çekimleri ve
Teknikleri ve Halil Türker de Canlandırma Teknikleri konularında katılımcıları
bilgilendirdiler.

Alsancak RK Ulusal Genç Solist Yarışması tamamlandı

A

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR İÇİN YAZ KAMPI

S

amsun Rotary, down sendromlu çocukları ve ailelerini, Samsun Belediyesine ait engelli vatandaşlar için yaptığı tesislerde iki gün misafir
etti. Çocuklar bu kampta iki gün boyunca ebru sanatı, tişört boyama, takı tasarımı gibi etkinlikler yaptılar. Onlar için özel olarak yapılan havuzda yüzdüler.
Akşamları da bolca eğlenip dans ettiler. Annelerinin de dinlenme fırsatı oldu.
Onlarla iki gün geçirmek kulüp üyelerine de çok şeyler kattı.

lsancak Rotary Kulübü sekizincisini düzenlediği Ulusal Genç Solist
Yarışması İzmir Elhamra Salonunda gerçekleşen final ile başarıyla
tamamlandı. İkisi Amerika Birleşik Devletleri, ikisi de Avusturya’dan dört adet
yabancı jüri üyesi 12 Şubat 2015 Perşembe günü İzmir’e geldiler. 13 Şubat’ta
başlayan elemeler “Üniversite Öğrencileri” ve “Genç Profesyonel” olmak üzere
iki kategoride yapıldı. Yarışmada 1. ve 2. elemelerden sonra yarı final değerlendirmesi yapıldı. Finale kalanların yarışması ise kazananları belirledi. 18 Şubat 2015 Çarşamba günü yarışmada daha önceki aşamalarda elenen 10 solist, jüri üyeleri ile 3 saat süren bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda 5 jüri üyesi
her yarışmacı ile birebir görüşmeler yaptı, ve yarışmacılara fikirlerini söyledi
ve iyi, kötü veya geliştirmeleri gereken yanları hakkında bilgi verdi.

OYUNCAĞIMLA AYNI
BEREYİ TAKIYORUM

S

amsun Rotary, lösemili
çocuklar için 2430. bölgenin yaptığı projeye üye eşlerinin ördüğü berelerle katkıda bulundu. Oyuncaklar ve bereler Samsun’daki
lösemili çocuklara verildi.

Samsun RK’dan gençlere yönelik proje

S

amsun Rotary kulübü, 7-8 Martta bir projesini daha tamamlamanın
mutluluğunu yaşıyor. Samsun Emniyeti Çocuk Şubesi ile birlikte gerçekleştirilen “Samsun’da Yaşıyorum,Kentimi Ailemle Geziyorum” projesinin
hedefi, risk altında yer aldığı değerlendirilen çocukları çeşitli aktivitelere yönlendirmek, sosyal uğraşı alanı yaratmak, yeni arkadaşlık ortamı oluşturmak,
kendini doğru ifade edebilmesini sağlayıp aileleri ile iyi iletişim kurabilmelerini sağlamak olarak belirlendi. İki gün süren aktiviteye ailelerle birlikte 80 kişi
katıldı.

1

8 Şubat 2015 Çarşamba akşamı “Üniversite Öğrencileri” kategorisi finali yapıldı. Katılan altı solist içinden, ilk üç sıra jürinin oyları ile belirlendi.
Üniversite Öğrencileri Kategorisinde Betül Uzunoğlu - İzmir birinci; Adnan Burak Dabakoğlu - İzmir ikinci; Dilara Kaymak - Mersin 3. oldu.
19 Şubat 2015 Perşembe akşamı Genç Profesyonel kategorisi finali yapıldı. Finale kalan beş solist içinden, Özgecan Gençer - İstanbul birinci;
Fuat Kılıç Aslan - İstanbul ikinci; Oğulcan Yılmaz - Ankara 3. oldu.
Yarışma kapsamında Necdet Aydın Sahne Yorumu Özel Ödülü
Samsun’dan Zerrin Karslı’ya verildi. Ayrıca, yabancı jüri üyeleri Katrin König,
Özgecan Gençer’i Salzburg Landes Tiyatrosuna seçmelere davet etti. Edward
C. Berkeley, Doğukan Özkan’a Aspen Müzik Festivali için 7,000$ değerinde bir
burs sağladı, Oğulcan Yılmaz’a ise Aspen Müzik Festivali için kısmi burs temin
M A R T - N İ S A N 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 33

KULÜPLER’DEN HABERLER
etti. Ulf Bastlein, Oğulcan Yılmaz, Dilara Kaymak ve piyanist Sylvain Souret’i
Almanya’daki “Husum Yaz Şarkı Festivali”ne davet etti. Yarışma ile ilgili tamamlayıcı bilgilere ulaşmak isteyenler www.gencsolist.com adresini ziyaret
edebilirler.

Bostanlı RK Otizme Dikkat Çekti

B

ostanlı Rotary, Bostanlı Rotaract, İzmir Ekonomi Rotaract ve Bostanlı Interact kulüpleri kamu oyunda otizme karşı farkındalık yaratmak için 7 Şubat Cumartesi günü bir bisiklet turu düzenledi. Bisiklet turu saat
11:30’da Alsancak Vapur İskelesi önünde buluşulduktan sonra AlsancakGöztepe vapur iskeleleri güzergahı bisikletlerle katedildi. Etkinlikten elde edilen tüm gelirler ODER’e ( Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği )
bağışlandı.

Tüm ailelerin katıldığı Pazar günkü Brunchtan sonra gençler İzmir’e döndüler. Bölge Gençlik Değişim Komitesi üyesi Hülya Köseleci koordinatörlüğündeki gezide gençler Yeşil RK.’nden Asuman ve Serdar Durusüt, Hülya Köseleci, Emre Arda, Şevki Boran, Hande Cumbul; Demirtaş RK’dan Can Köseleci,
Uludağ RK.’dan Alpaslan Özarslan, Erol Aksaz, Çekirge RK’den Sadi Diker ve
Hakan Oka, Nilüfer RK’dan Ünal Çelik ve Çoşkun Dönmez’in ev sahipliğinde konakladılar.

Demirtaş RK Görme Engellilerin hayatına pırıltı kattı

D

emirtaş Rotary Kulübü, Nilüfer Belediyesi Bursa Görme Engelliler
Spor Kulübü ile gerçekleştirdiği “Onların Hayatlarına Bir Pırıltı Katalım” projesi için teşekkür plaketi aldı. Buges Ödül Töreninde Özlüce Oxford
Doğa Koleji Lise Öğrenci Meclis Başkanı Alara Tüfekçioğlu Buges Öğrenci Başkanı Nurcan Saçak ödülü kulüp yetkililerine ilettiler.

Edremit RK Meme ve Kolon Kanseri Semineri düzenledi

E

dremit Rotary Kulübü, Edremit Belediyesi işbirliği ile 14 Şubat 2015
tarihinde Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde Bölge Sağlık Komitesi Başkanı Op. Dr. Cüneyt Tuğrul’un konuşmacı olarak katıldığı “Erken teşhis
hayat kurtarır” meme kanseri ve kolon kanseri konulu semineri düzenlediler.

Demirtaş RK Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı

D

emirtaş Rotary Kulübünün her sene geleneksel olarak düzenlediği
masa tenisi turnuvası bu sene de başarıyla gerçekleşti. lköğretim
seviyesindeki çocukların masa tenisine olan ilgilerini arttırmak için gerçekleştirilen turnuvada, katılımcılar yarışmanın heyecanını yaşadılar.

Genclik Değişim Öğrencileri Bursa’da ağırlandı

“Bir Deniz Yıldızı” projesi eğitim setlerinin dağıtımına
başlandı

u dönem 2440. Bölge’de bulunan Rotary Uzun Dönem Değişim Öğrencileri 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Bursalı Rotaryen aileler tarafından ağırlandı. Gençler Heykel, Ulucami, Kozahan, Kapalı Çarşı gibi tarihi yerleri gezdikten sonra teleferikle Uludağ ‘a çıktılar. Pek çoğu yaşamında ilk kez kar
gören gençler kayak ve snowboard yaptılar.

ündoğdu Rotary Kulübü “Bir Deniz Yıldızı” projesi kapsamında özel
eğitim gerektiren çocukların okuma yazma sürelerini kısaltmayı hedefleyen toplam 400 adet eğitim setlerinin bağış olarak teslimlerine başladı.
13 adet eğitim seti, Girne Ortaokulu bünyesindeki Özel Eğitim Sınıfına verilmek üzere, Okul Müdürü Resul Özdemir’e teslim edildi.

B
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Gündoğdu RK “Meslek Tanıtım Günü” düzenledi

B

ir diğer projede, Gündoğdu Rotary Kulübü Toplum Birliği Okullarından Hikmet Aybers Karabacak Anadolu Lisesi’nde 5 Mart 2015 tarihinde 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik, Rotaryenler tarafından sunulan
“Meslek Tanıtım” günü düzenledi.

kullanımını alternatif bir ulaşım aracı olarak anlatırken çevre bilinci konusunda farkındalık yarattı. Aynı zamanda gençlere farklı kültürlerle tanışma yolu ile
dünya barışına katkıyı anlattı. Seminer sonunda öğrencilere Yeşil Rotary Kulübü Sarıhan ailesinin “YOLDA BÜYÜMEK” kitabını hediye etti. Kitaplar gençlere
Soner Sarıhan tarafından tek tek imzalandı.

Konak RK diş taraması
gerçekleştirdi

K

onak Rotary Kulübü
17 Şubat 2015 tarihinde Rotaract Kulübüyle beraber Hüseyin Avni Ateşoğlu
İlk okulunda 4. sınıf 9 yaş grubu öğrencilerine diş taraması,
obezite kontrolü ve çocukların
gelişim kontrolü için boy kilo ölçümü gerçekleştirdi. Toplamda gerekli taramaları yapılan
315 öğrencinin tedavi ihtiyaçları tespit edildi. Diş tedavileri
Rtn. Diş Hekimi Yavuz Türkmen
tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Obezite sınırında olan ve gelişimleri yaşlarının gerisinde kalan çocuklar ise Rtn. Beslenme ve Diyet Uzmanı Beste Alimert tarafından beslenme programlarıyla desteklenecek. Ayrıca
karışık dişlenme döneminde süt dişi olarak düşünülüp tedavileri önemsenmeyen ve ülkemizde kayıp oranı yüksek 6 yaş dişlerinin korunmasına yönelik “Çocuğumun 6 Yaş Dişlerini Çok Önemsiyorum” bilgilendirme broşürleri, daimi
dişlerin daha yeni sürdüğü 6 yaş grubu 1. sınıf öğrencilerinin ailelerine dağıtılmak üzere Okul-Aile Birliği Başkanına teslim edildi.

Yeşil RK “Bisiklet Kullan, Dünyayı Kurtar” projesini
öğrencilerle buluşturdu

Y

eşil Rotary Kulübünün sponsor olduğu RIDE A BIKE, SAVE THE
WORLD” (Bisiklet Kullan, Dünyayı Kurtar) projesi kapsamında bisiklet kullanarak Almanya’dan Rusya’ya 5 ülkeyi kateden Sarıhan ailesi 27 Şubat
2015’te Özlüce Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştular. Sarıhan ailesi bisiklet

Söke RK “Aile Çiftçiliği” projesi

S

öke Rotary kulübünün Aile Çiftçiliği etkinliği Toplum Hizmetleri Komite Başkanı ve aynı zamanda Tanmanlar genel koordinatörü olan Sami
Nalıncı organizasyonunda gerçekleştirildi. Kulübün 1419 Nolu toplantısında
Toplum birliği Tuzburgazı Köyü ve yakın çevre köylere aile çiftçiliği hakkında
Rtn Sami Nalıncı tarafından bilgilendirmeler yapıldı.
“Aile çiftçiliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gıda üretim sektöründe tarımın en etkin unsurlarından biridir. Aile çiftçiliği, kırsal kalkınmanın bir
çok alanı ile bağlantılı olan, aile temelli tarımsal faaliyetlerinin bütünü olarak
ifade ve tarif edilmektedir.”
“Aile çiftçiliği bir aile tarafından yönetilen ve işletilen, kadınlar ve erkekler dahil olmak üzere ağırlıklı olarak ailesel iş gücüne dayalı tarım, hayvancılık,
balıkçılık, ormancılık, meracılık ve su ürünlerine yönelik üretim faaliyetlerini
organize eden bir yapıyı teşkil eder. Bulunduğumuz yöre de tam bu tarifin içersinde yer almaktadır.”
“Dünya’da 500 milyonun üzerinde aile çiftçiliği var. Tarımsal işletmelerin %98’den fazlasını oluştururlar. Dünyadaki gıda üretiminin %80’i aile çiftçileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Brezilya da çiftçi aileler arazinin %25
inden daha az bölümünde çalışarak temel ürünlerin yaklaşık %40’ını üretirler.
ABD de çiftçi aileler tarıma elverişli toplam arazilerin %78’inde çalışarak tüm
tarım ürünlerinin %84’ünün üretirler. Brezilya ve ABD’de görüldüğü üzere aile
çiftçiliği, özellikle sosyal korumaya ve toplumun refahına yönelik politikalarla
desteklendiğinden dolayı yerel ekonomilerinin canlanmasına neden olmuştur.”

Söke RK Kitap Toplama Kampanyası Düzenledi

S

öke Rotary Kulübü Toplum Birliği Ana Komite Başkanı Çiğdem Vidinel ve Söke Rotary kulübü Başkanı Halil Karaarslan öncülüğünde Kısır Köyünde yapılan kütüphane için 391 kitap topladı. Halkımıza okumayı sevM A R T - N İ S A N 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 35
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dirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak için toplanan kitapları, kulüp üyeleri
Halil Karaarslan, Nilgün Bütün, Erdal Erdiliballı ve Eşler Kısır köyüne giderek
köy muhtarlık binasının yanında yapılan Köy Kütüphanesinde Muhtar Baki
Suna’ya teslim ettiler.

Pamukta damlama sulama, entegre mücadele ve tarla
okulu

S

öke Rotary kulübünün bu etkinliği, Bölge su Yönetimi Komite başkanı ve ayrıca Tanmanlar genel koordinatörü olan Sami Nalıncı Organizasyonunda gerçekleştirildi. Tanmanlar çiftliğinde, 10 Eylül Çarşamba
günü 11.00/13.00 saatleri arasında Rotary Gönüllüsü Fuat Tanman’ın tarım
işletmesinde, Aydın Tarım il müdürlüğü ile birlikte hazırlanan Çevresel Amaçlı
Tarım Arazilerinin Korunması Projesi (ÇATAK) kapsamında gerçekleştirilen
“Pamukta Damla Sulama” ve “Entegre Mücadele Tarla Okulu” konulu eğitim çalışması etkinliği yapıldı.
Bu etkinlik Aydın Tarım il Müdürlüğü ve Bitki sağlığı Şubesi ile birlikte Söke Rotary Kulübü tarafından düzenlendi. Toplantıya İl Müdürlüğü Bitkisel
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Aydın Çelik, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Didim ve Söke İlçe Tarım Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları,
görevli teknik personeller ve üreticiler katıldı. İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve
Bitki Sağlığı Şubesinde görevli Ziraat Mühendisi Hüsamettin Küçükekşi tarafından Entegre Mücadele ve Damla Sulama konusunda da özel firma yetkilileri
tarafından yerinde ve uygulamalı bilgilendirme sunumları yapıldı ve tarla okulu semineri verildi.

Karşıyaka RK ortak “Meslek Tanıtım Günü”ne katıldı

1

6 Şubat 2015 Tarihinde 5. gurup kulüpleri olarak Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesinde meslek tanıtım günü düzenlendi. Her kulüp 2
konuşmacı seçerek mesleklerini tanıttılar. Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı
Barış Kaşka Avukatlık mesleği, Asbaşkan Necmi Olcay Turizm Mesleğini öğrencilere anlattılar.
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Bir diğer faaliyetinde, 16 şubat 2015 Tarihinde Karşıyaka Rotary Kulübü üyeleri İzmir’de yaşayan Levantenler tarafından sahnelenen “Levanten
Tiyatrosu”nun bir oyununa gittiler. Bilet satışından 5040 TL gelir elde edildi.
Bu rakama tiyatroyu sahneleyen levantenler 960 lira ekleyerek 6,000 liralık
bir fon yaratılmasını sağladılar. Karşıyaka Rotary Kulübü yaratılan bu fon ile üç
adet Afet Barınak paketi alacak.

Uludağ RK Dobruca İlkokulu’na Kütüphane ve Fen ve
Teknoloji Laboratuvarı kurdu

U

ludağ Rotary Kulübü Dobruca İlkokuluna kütüphane ve Fen Teknoloji
Laboratuvarı kurarak teslimini gerçekleştirdi.

Urla RK yüzde yüz “Paul Harris Dostu Kulüp” oldu

U

rla Rotary Kulübü, tüm kulüp üyelerinin Paul
Harris Dostu olması ile tüm kulüplere örnek olacak bir statü kazandı ve yüzde yüz Paul Harris
Dostu kulüplerimizden biri oldu. Paul Harris Dostluğu,
Rotary’nin projelerinin gerçekleşmesinde en önemli
rolü oynayan Rotary Vakfı’na katkıda bulunmanın yollarından biri. Katkıda bulunmanın yöntemlerinden bir
diğeri de Vakıf Benefaktörü olmak. Urla Rotary kulübü
üyelerinden Avram Kastro Guvernör Mecit İsce’nin de
katıldığı bir toplantıda Vakıf Benefaktörü beratını aldı. Gerek Uluslararası Rotary, gerekse de ülkemizdeki Rotary bölgeleri kulüpleri Benefaktör bulmaları
konusunda teşvik ediyor.

Bodrum Rotary Kulübü etkinlikleriyle dikkat çekiyor

D

önemin hizmet projelerinde hızlı bir çalışma temposu sürdüren Bodrum Rotary Kulübü, Toplum Birliği pilot bölgesi olan Etrim Köyünde
Pınarlıbelen İlköğretim okulunda Ağız ve Diş Sağlığı eğitim projesi gerçekleştirdi. Eğitim, kulüp üyesi Diş Hekimi Dilek Taşkıran Fora tarafından verildi. Eğitimden sonra öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi ve soruları
yanıtlandı.

KULÜPLER’DEN HABERLER
150 öğrenci için birer eşofman takımı ve 2şer iç çamaşırı takımı temin etti.
Öğrencilere giysiler sınıflarında teslim edildi.

Bir diğer aktivitede, kulüp üyeleri Bodrum Interact Kulübünün haftalık
toplantısına katıldılar ve meslek tanıtımı yaptılar. Meslek sunumlarını Roteryen üyelerin yaptığı toplantıda Yusuf Engin Tosun Makina Mühendisliği, Onur
Göçmen Halkla İlişkiler, Elif Şanlık Psikiyatri, California E Club Üyesi Özlem
Koçanaoğulları Avukatlık mesleği üzerine sunumlarını yaparak gençlerimize
meslek seçmeleri konusunda yardımcı oldular.

Okul öğretmenlerinden Meyra Musaoğlu tarafından çağrısı duyurulan
eksiklerin tamamı giderilmiştir.

Küresel Bağış Projesi

B

odrum Rotary Kulübü, Soma’da yaşanan maden faciası sonrasında
Rotary Bölge Vakıf Komitesi olarak yapılan girişimler ve görüşmeler
sonucunda Soma için bir şeyler yapmak düşüncesi çerçevesinde Soma Devlet Hastanesi ‘nin ameliyathaneleri için 10 adet “Kapasitörlü Hasta Dönüşüm
Elektrodu” temin etmek için bir küresel bağış projesi gerçekleştirdi. Bu projeye destek vermek için Bodrum Rotary Kulübü İzmir Tiyatro Topluluğunun
“HAYLAZ NURİ” isimli oyununun Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde
sahnelenmesini sağladı.
Bir diğer faaliyetinde, Bodrum Rotary Kulübü Komodor İzzet Evin’in bahçesinde Mandalin Festivali gerçekleştirdi.Toplanan 281 kilo mandalin Diyarbakır’daki Yayvan İlköğretim Okulu ve Geçit İlk öğretim Okuluna gönderildi.Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü bu yardımdan dolayı kulübe teşekkür etti.

Bostanlı Rotaract

B

ostanlı Rotary Kulübü desteği ile Bostanlı Rotaract Kulübü evsahipliğinde İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde bir konser düzenlendi. Tepecik
Filarmoni Orkestrası, ünlü perküsyon ustası Hamdi Akatay öncülüğünde “İlle
de Mozart Olsun” projesi ile sahne aldı. Proje içinde proje olan gecede kültürsanat alanında yapmış olduğu değerli katkılar nedeniyle perküsyon sanatçısı
Hamdi Akatay’a meslek hizmet ödülü takdim edildi. Yaklaşık 600 davetlinin katıldığı konser büyük beğeni topladı.

7. Grup Kulüpleri Minik
Yürekler Yararına Sergi
Düzenledi

2

Nilüfer RK Meme Kanseri Eğitim Semineri Düzenledi

S

ağlık hizmetleri alanında faaliyetlerini sürdüren Nilüfer Rotary Kulübü, Toplum Birliği Okulu olan Fethiye İlköğretim Okulu’nda 18 Şubat
2015 tarihinde öğrenci velilerine yönelik “Meme kanseri eğitim semineri” düzenlediler.

Ankara Metropolitan RK’dan öğrencilere destek

A

nkara Metropolitan Rotary Kulübü, Samsun Vezirköprü İlçesi Kuruçay Kuzgunkayası Okulu Anasınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu’nda okuyan

440. Rotary Bölge Federasyonu 7. Grup Kulüpleri sağlık hizmeti için gerekli
fonu yaratma amacıyla bir resim
sergisi düzenledi. Sergide 7. grubun Çeşme, Efes, Gündoğdu, Konak, Teos Sakin ve Urla Rotary
Kulüplerindeki Rotaryen Eşleri tarafından amatörce yapılan
pastel boya tabloları sergilendi.
Tabloların satışından elde edilecek gelirin tamamı ile Tepecik Hastanesi Prematüre Bölümüne yoğun bakım kuvözü cihazı satın alınarak kuruma bağışlanacak.
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

MART 1976

Konvansiyon sütunu
Brezilya’nın São Paulo şehri, 20
milyon kişinin yaşadığı multikültürel
bir metropolistir. Lübnan dışında en
fazla Lübnanlı’nın yaşadığı, Japonya
dışında da en fazla Japon’un yaşadığı
bir şehirdir. Şehrin en büyük etnik
grubunu 6 milyona yaklaşan nüfus
ile İtalyanlar oluşturmaktadır.
6-9 Haziran tarihlerinde UR
konvansiyonuna katılacaksanız,
şehrin bazı bölgelerini ziyaret etmenizi
tavsiye ederiz.
Liberdade: Japon Göçmenlik Müzesini
ziyaret ederek São Paulo’da neden bu
kadar çok Japon olduğunu anlayabilir,
bölgedeki restoranlarda sushi
yiyebilirsiniz.
Bela Vista: İtalyanların eski yerleşim
bölgesinde iyi tiyatrolar, fırınlar ve
restoranlar yer almaktadır.
Vila Madalena and Pinheiros: São
Paulo’nun bu iki bohem mahallesinde
Samba, alışveriş ve atıştırılacak
yiyecekler sunan çeşitli kulüpler ve
gösteri merkezleri bulunmakta.
Bom Retiro: 19. yüzyılın sonunda ve 20.
yüzyılın başında, bu mahalle musevi
göçmenlerin yerleştiği giyim bölgesi
olarak gelişti. Şimdi ise artan Koreli
nüfusunu barındırıyor.
Brás: İtalyanlar, Yunanlılar ve
Ermeniler başlangıçta bu mahallede
yaşamaktaydılar. Şimdi ise Bolivyalı ve
Koreli göçmenler burada yaşıyorlar.
Uluslararası Rotary 2015 konvansiyonuna
kayıt için www.riconvention.org sitesini
ziyaret edin.

Paul Harris Chicago’ya
taşındığı zaman, çocukluğunu
geçirdiği Vermont’daki evin
sıcaklığı ile büyük şehirdeki
kayıtsızlığın arasındaki
tezattan etkilenmişti. Toplum
bilincinin eksikliğini hisseden
Paul Harris, kendi toplumunu
kurmaya karar verdi. İlk
Rotary Kulübü böylece
kuruldu. 1976 yılının Mart
ayında yayınlanan sayımızda
Rotaryen W. Balentine
Henry’nin şu sözlerine yer
verdik: “Dünyanın neresine
giderseniz gidin, hiç kimseyi
tanımadığınız bir Rotary kulüp
toplantısına girebilir, bir oda dolusu potansiyel arkadaş edinebilirsiniz.Yaşam
konusunda ortak temel varsayımlarınız olduğu için, arkadaşlık temeli de
mevcuttur.” Chicago’da çalışan fotoğrafçı Daniel D. Miller resimde görülen ve
“Yalnızlık” olarak adlandırılan kapak resmini çekti. Amacı, bir çok insanın
yaşadığı - yalnızlık ve toplum bilinci ihtiyacını resm etmekti.

NİSAN 1993
1990’lı yılların başında
Yugoslavya parçalanırken,
etnik ihtilaflar ve arazi
anlaşmazlıkları savaş ve
soykırıma yol açtı. Bosna
savaşının ilk üç ayında,
mültecilerin sayısı 2.6
milyona ulaştı. Nisan 1993
sayımız baskıya girdiğinde,
Rotaryenler yerlerinden
ayrılmak zorunda bırakılmış
100,000 kişi için 5 milyon
dolar değerinde gıda, giyecek
ve tıbbi malzemeler temin
ettiler. O zaman bu yardım
Çocuk Felci’nden sonra
Rotary’nin yapmış olduğu en
büyük insani projeydi. Kapak
resmimiz, Hırvat sanatçı Ivan Lacklarc’a ait olup, resmin orijinali 1992-93
UR Başkanı Clifford Dochterman’ın 1992 yılında Zagreb’e yaptığı ziyarette
kendisine sunulmuştu.
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2019 Konvansiyonu için Hamburg ve Hong
Kong yarışıyor.

U

Vakıf Mezunları Ödülünü bir Psikiyatrist aldı

uslararası Rotary Konvansiyonlarının 2018’de Toronto’da
ve 2020’de Hawai’de yapılması kesinleşmişken, 2019 konvansiyonunun yeri henüz belli değil. Edinilen bilgilere göre 2019
Konvansiyonu için yarışan şehirler arasında Hamburg (Almanya)
ve Hong-Kong son etaptaki iki şehir konumuna geldiler. Mart ayı
sonuna kadar Uluslararası Rotary Merkezinden bir grup değerlendirme çalışmalarını bitirmiş olacak ve bu iki şehirden biri, kazanacak. Avrupa’da en son konvansiyonun 2013’de Lizbon’da yapıldığı, 2016 Konvansiyonunun da Kore’nin başkenti Seoul’da yapılacağı dikkate alınırsa, Hamburg’un şansının şimdilik biraz daha
yüksek olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Hong Kong’da Tayvan
bayrağının dalgalanmasının da yasak olması belki de kararı etkileyecek faktörler arasında yer alacak.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,220,115 *
Kulüpler: *............................................................ 34,558
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 174,984
Kulüpler: ................................................................ 7,608
Interact
Üyeler: ................................................................ 406,249
Kulüpler: .............................................................. 17,663
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 188,301
Topluluk.................................................................. 8,187
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 328
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 29 Aralık 2014 sonu gelen üç aylık yeni ku
lüp ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların
rakamları ise 1 Ekim 2014 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

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

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

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Sao Paulo Brezilya, 6 - 9 Haziran 2015
Seoul, Kore, 29 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

P

sikiyatrist Geetha Jayaram ülkesi Hindistan ve
Amerika’da, yaşamını depresyon, bipolar disorder, panik atak ve diğer akli sağlık sorunları olan insanlara adamış biri.
Yaptığı çalışmalar akıl sağlığı hizmetlerine erişim konusunda kritik rol oynadı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, depresyon
dünyada 350 milyon kişiyi etkiliyor ve başta gelen işgörmezlik
nedeni. “Hindistan’da kırsal kesimlerde akıl sağlığı hizmeti yoktur”
diyen John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi yardımcı Profesörü Jayaram, Güney Hindistan’da genç kadınlar arasında intiharın önemli bir sorun olduğunu vurguluyor.
Jayaram 1997 yılında Maryland Columbia Rotary Kulübüne katıldıktan bir yıl sonra, doğduğu ülkeye hizmet için
Hindistan’ın Mugalur şehrinde Maanasi kliniğini kurmuş. İsmi
“Düzgün Akıl” anlamına gelen klinik, yerli kadınların mental
sağlıkları ile ilgileniyor. Jayaram, kliniğin gelişmesinde başından
beri etkili olmuş ve ilaç temini, çalışanların eğitimi ve fon yaratmada yardımcı olmuş.
Jayaram, 2004-05 döneminde, Bangalore’daki St. John Tıp
Okulunda bir Rotary Bağışı ile öğretmenler için psikiyatri dersleri vermiş.
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti, Jayaram’ı 2014-15 “Rotary
Vakfı Küresel Mezunlar İnsanlığa Hizmet Ödülü” ile onurlandırma kararı aldı. 8 Haziran’da Brezilya’nın São Paulo kentinde
yapılacak olan Uluslararası Rotary Konvansiyonunda, bu ödül
Jayaram’a takdim edilecek.
Jayaram, bu kliniğin formatının başka ülkelerde de mental
hastalıklardan rahatsız olanlara hizmet verebilecek yapıda olduğunu belirtiyor. Geetha Jayaram’ın tesis ile ilgili eğitim videoları,
Dünya Sağlık Örgütü web sitesinde ve 130 ülkede yayın yapan
sağlık kanalı olan MediBizTV’de yer alıyor.
19 yaşında Rotaract olan Jayaram, ailesinin kendisine “vermek için çok şeyimiz olduğunu ve verirken öğrenebileceğimizi” aşıladığını söylüyor ve bir çok insanın Rotary’nin ne yaptığını bilmediğini, bunun değişmesi gerektiğini belirtiyor.
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