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otary'de bir dönemin sonuna daha yaklaşıyoruz.
Kulüplerimiz Nisan ayı içinde bölgelerinin düzenledikleri Asamble ve BES'lere katılarak gelecek dönemin temellerini atmış olacaklar.
Dergimizin bu sayısında konu ile ilgili olarak Uluslararası
Rotary Gelecek Dönem Başkanı Mark Daniel Maloney ile The
Rotarian tarafından yapılan söyleşi yer alıyor. Büyüme Grafiği
başlığıyla yayınlanan söyleşide, Maloney Rotary'nin geleceğinin haritasındaki rotayı çiziyor ve uzun vadede görüşlerini
dile getiriyor.
Bir diğer konu da dergimizin kapağında da belirtmiş
olduğumuz "İklim Değişikliği" konusu. Başkan Barry Rassin,
Rotary'nin bu konuda artık konuşmaya başlamasının zamanının geldiğini ifade ediyor. Rassin'e göre iklim değişikliği
Rotary'nin ilgi alanlarından biri olmamasına rağmen, direkt
olarak bu alanlarla ilgili. Örneğin, okyanusların seviyesinin
yükselmesi sonrası ortaya çıkabilecek göçmen sorunu büyük
problemleri de beraberinde getirebilecek. Son yıllarda etkilerinin çok yıkıcı boyutlara ulaştığı tayfunların sonrasında
Rotary'nin yardım çalışmalarının ne boyutlara ulaşabildiğini
hepimiz biliyoruz. Başkan Rassin bu konudaki yaklaşımımızın
dikkatli bir şekilde yapılmasını belirtirken, özellikle konunun
"Küresel Isınma" şeklinde sunulmasının doğru olmayacağını
savunuyor.
Rotary'nin en büyük sağlık projesi olan "Çocuk Felcine
Son"da, PolioPlus Komitesi Başkanı Michael McGovern da son
adımın neden önemli olduğunu bizlerle paylaşıyor. Çocuk
Felcinin görüldüğü Afganistan, Nijerya ve Pakistan'daki çalışmaların yoğun bir şekilde yapıldığını belirten McGovern,
ayrıca teknoloji sayesinde GPS'i de kullanarak hangi çocukların aşılanmadığını, aşılananların nerede olduklarını tespit
edebildiklerini belirtiyor.
Rotary Dergisi'nin bu yılki Genel Kurulu 21 Mart'da yapıldı.
Dergiyi yayınlayan şirketin Yönetim Kuruluna bu toplantıda
2420. bölgeden de GLDG Nezih Bayındır ve Murat Sevinç
seçildiler. Bir süredir bu bölgedeki kulüplerin abone tercihlerini "The Rotarian" lehine kullanmalarından sonra, kulüplerin
yavaş yavaş Rotary Dergisine dönmelerinden duyduğumuz
memnuniyeti ifade etmek istiyor ve 2420. bölge yetkililerine
teşekkür ediyoruz. Her sene olduğu gibi genel kurul sonrası
tüm Rotaryenleri bilgilendirmek amacıyla da bu yıl da Rotary
Dergisinin mali tablolarını sayfalarımızda bulabilirsiniz.
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BAŞKANIN MEKTUBU - MART

Rotary, Rotaract ile daha da güçlü olacaktır

İLHAM KAYNAĞI OLALIM

Uluslararası Rotary Başkanı olarak hizmet ederken en değer verdiğim şeylerden biri tanıştığım insanlar
oldu. Zamanımın çoğunu seyahat ederek ve dünyadaki Rotary kulüplerini ziyaret ederek geçiriyorum. Bir Rotaryenin hoşgeldin demesi bambaşka bir şey. Ama size bir şey daha söylemek isterim o da Rotaraktörlerin bena göstermiş oldukları yakınlık kadar sıcak hissettiğim bir şey olmadı. Bu gençler, Rotary ideallerine bağlı, kalplerini
hizmete vermiş ve bu kapsamda da eğlenmeyi unutmayan kişiler.
Yakın zaman önce yaptığım seyahatlerden birinde yaklaşık 60 Rotaract kulübü bulunan Gana'nın bir bölgesini ziyaret ettim. Bu kadar kulüp sayısını bile az buluyorlar ve hedefleri bunu iki misline çıkarmak. Yapacaklarına da inanıyorum.
Rotaraktörler çocuk felcinden korumak için aşı yapıyorlar. Arzın çok az olduğu bölgelerde kan bağışında bulunuyorlar. Daha önce temizlenme imkanı olmayan okullarda çocukların ellerini yıkamaları için tesisat kuruyorlar. Kısacası, yaptıkları her şey değişim hizmeti: toplumda gerçekten farklılık yaratacak olan projeler.
Uganda'nın Nakivale şehrinde, özel diyebileceğim bir Rotaract kulübü, mültecilerden oluşan toplumunda
farklılık yaratıyor. Bu genç liderler, başkalarının dezavantaj olarak görebileceği şeyleri hizmet fırsatına dönüştürüyorlar, toplumu oluşturup en çok ihtiyacı olanlara için yeni imkanlar yaratıyorlar.
Türkiye'de Rotaraktörler her çarşamba çocuk hastanesini ziyaret ederek oradakilerle oyun oynayıp morallerini yükseltiyorlar. Ayrıca üniversitelerindeki yeni talebelere mentorluk yaparak onlara liderlik hünerlerini öğretiyorlar.
Bu yeni hizmet yüzyılında, Rotaraktörler Rotary'nin daha anlamlı hizmet yapabilmesinin yolunu açıyorlar.
11-17 Mart'ta kutladığımız Rotaract Haftası da sizler için Rotaraktörleri yakından tanımak için bir fırsat olmalı
ve onlarla kulübünüzle beraber nasıl çalışabileceklerini tartışmalısınız. Şayet kulübünüzün halen bir Rotaract
kulübü yoksa, bir üniversite yakınında olmanız da gerekmez. Temeli toplum olan Rotaract kulüpleri de bir opsiyon olarak kullanılabilinir. Unutmayın ki Rotaraktörler de Rotary ailesinin bir parçasıdır.
Rotaraktörler, lulüplerinden ayrılmaya hazır olduklarında, onların Rotary ailesini geride bırakmalarını istemiyoruz. Tüm Rotaryenlerden, onların bir Rotary kulübüne geçişlerinde ya da yeni bir kulüp başlatmalarında
yardımcı olmalarını istiyorum. Dünyayı biraz daha iyi bir yer haline getirirken, herkesin kendini evinde hissedeceği bir yer oluşturabilmek için yeni kulüplere berat vermek beni çok mutlu ediyor. Hizmet eğlenceli olmalı, esinlendirmeli ve herkese de açık olmalı.
Rotary'nin her zaman en üstün olduğu bir şey varsa o da çeşitlilikdir. Geçmişte bu meslek, uyruk, ve bakış
farklılıkları anlamını taşıyordu Yaş ve cinsiyet farklılıkları konusunda önemli adımlar attık ve organizasyonumuza daha fazla Rotaraktör katarak, daha da güçlü olacağız.
Rotary güçlüdür. Rotaract ile beraber ise durdurulamaz. Yan yana çalışarak toplumun her kesiminde, tanıştığımız her kişide "İlham Kaynağı Olmak" potansiyelini taşımaktayız.

BARRY RASSIN
Uluslararası Rotary Başkanı
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Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerimiz İlham Kaynağı oluyor

Her iki dakikada bir dünyanın bir köşesinde bir kadın hamilelik ve doğum ile ilgili önlenebilir nedenlerden
dolayı yaşamını kaybediyor. Ayrıca annelerini doğumdan sonraki altı hafta içinde kaybeden bebeklerin yaşam
şansı, anneleriyle beraber büyüyenlere göre çok daha düşük oluyor. Rotary'nin başkanı olarak dünyayı dolaşırken, bu konunun basit ve trajik bir istatistikten öte anlam ifade eden aileler ile tanıştım. Aynı amanda da kendilerini anneler ve çocuklara yardıma adamış insanlar ile tanıştım ve bu nedenle de ümidim var. Bu insanların
çoğunun Rotaryen olmasından da gurur duyuyorum. Nisan ayı Rotary'de "Anne ve Çocuk Sağlığı" ayıdır. Bu
nedenle Rotaryenlerin yaptıkları ve sizleri de gururlandıracak şeylerden bahsetmek istiyorum.
Geçtiğimiz sonbaharda, Latvia'da Jekabpils kasabasında bir hastaneyi ziyaret ettim. Modern bir hastane idi
ve doktorlar ve hastabakıcılar şevkatli, kendini adamış ve yetenekli idiler. Ama bütün gayretlerine rağmen, annelerin ölüm oranı kendi kontrollerinin dışındaki sebeplerden dolayı yüksek seviyede görülüyordu. Hayati önem
taşıyan teşhis ekipmanları ve en basit kuvözler bile yoktu.
Rotary bu noktada devreye girdi. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki 21 kulüp biraraya gelerek oluşturulan küresel bağış sayesinde hastanenin ihtiyaçları karşılandı. Geçtiğimiz Eylül ayında da bu hastanenin doğum bölümüne adımımı attığımda, modern aletler gördüm, ihtiyaçları olan ve dünyadaki her anne ve çocuğun hak ettiği
bakıma kavuşmuş olan hastalarla tanıştım.
Brezilya'da kulüp üyelerinin Japonya'daki Rotaryenlerle işbirliği yaparak, yeni doğanların yoğun bakım ünitesinin kapasitesini ciddi ölçüde arttıran küresel bir bağış oluşturduklarını gördüm. Her yıl daha fazla yeni doğan bebeği yaşamasını sağlayacak yeni kuvözler, monitörler ve diğer aletler temin edilmişti.
Moğolistan'da ise, Yeni Zelanda'dan bir mesleki eğitim takımının doktorlar ve ebeler için acil yardım tekniklerinin eğitiminin verildiği bir organizasyon yaptıklarını, ebeler için en iyi modern yöntemleri gösteren bir program oluşturduklarını ve kültürel açıdan uyumlu, çocuk doğumu konusunda eğitsel bilgi veren bir el kitabı yayınladıklarını gördüm. Moğolistan'a ilk takımın gittiği 2013 yılından 2017'ye kadar, ülkedeki yeni doğanların ölüm
oranı 1.000 doğumda 11,2'den 9,1'e düşerken, annelerin ölüm oranı da aynı şekilde azaldı.
Benim "dönüşümsel hizmet" ile ifade etmek istediğim işte budur ve bunu en iyi Rotaryenler yapmaktadır.
Tüm dünyayı kapsayan ağımız sayesinde ve toplumdaki mevcudiyetimiz nedeniyle ihtiyaçları en iyi biz görmekteyiz ve sayısız yetenek ve meslekleri kapsayan uzmanlıklarımız sayesinde de benzeri olmayan bir şekilde hizmet verebilmekteyiz. Bu sayede bizlere en çok ihtiyacı olanlara yardım ederken "İlham Kaynağı" olmayı başarıyoruz.

k
BARRY RASSIN
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF BAŞKANINDAN

Hedeflerimize
ulaşmak geleceği
kazanmak
demektir
Rotary yılının son çeyreği yaklaşırken, ilerlememizi kontrol etmenin zamanı geldi. Geçen yıl Ocak ayında,
fon yaratma konusunda bazı hedefler koyduk ve Haziran
ayında bu konudaki karnemizi alacağız. Bu karne acaba
nasıl olacak?
Rotary Vakfı Başkanı olarak önümüzdeki Konvansiyonda hepimizin duymak istediği şeyi sizlere söyleyebileceğimi düşünüyorum: sadece hedefimizi yakalamakla
kalmadık, hedefimizi aştık.
Çünkü bu hedeflerin her biri, direkt olarak altı odak
alanında yaptığımız ilerleme ile örtüşüyor.
2017-18 döneminde 1.300 küresel bağış onayladık. Bu
bağışlar ölçülebilir ve sürdürülebilir sonuçları olan uluslararası projeleri fonladı. Bazıları yeni doğan bebeklerin
yaşamalarını sağladı. Bazıları toplumlara içilebilir su ve
sağlıklı tuvaletlerin inşasını temin etti. Bazıları da fakir
bölgelerin ekonomik kalkınmaları için kullanıldı. Ama
harcanan her doların kalıcı bir etkisi oldu.
Ama bunlar kadar önemli bir şey daha var: bunu gelecekte de uzun bir süre için yapmamızı garanti etmek.
İşte burada "Endowment Fonu" için koyduğumuz
hedef devreye giriyor. Rotary'nin bu hazinesi, insanlığa
hizmetimizin devam edeceği ve hiç bir zaman vazgeçmeyeceğimizin göstergesi olarak geleceğe verdiğimiz
sözdür.
Endowment Fonuna bu yılki katkılarımız olarak direkt bağışlarda 26,5 milyon dolar, ek olarak da taahhütlerde 35 milyon doları hedefledik. Ama bunun ötesinde
de hedeflerimiz var. Uzun vadeli hedefimizin 2025 yılında 2,025 milyar dolara ulaşmak olduğunu unutmayalım.
Endowment Fonunu bu seviyeye getirmek, Yıllık fonun her yıl Vakıf programlarını finanse edecek yıllık gelire sahip olmak demek. Bu para sonsuza dek Endowment
fonuna yapmış olduğunuz bağışların amaçları doğrultusundaki programları desteklemek için kullanılacak. Her
birimiz bu fonu desteklersek, gerçekten "Rotary'nin
Sözü" olan Mirasımızı gerçekleştirebiliriz.
Hep beraber, dünyada daha fazla iyi şeyler gerçekleştirmek için Vakfımızı daha güçlü yapabiliriz.
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Vakfımız dünyada gerçekten
farklılık yaratabilmektedir
Rotary yılının son çeyreğine başlarken, nasıl güçlü bir
bitiriş yapabiliriz diye düşünüyoruz. Sizlerin kulüplerinizi
dönem başından daha güçlü duruma getirmiş olduğunuzu
ümit ediyorum. Her kulüp, üyelerinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesine bağımlı olup bu sayede sadece ayakta kalmak değil ama büyümeyi de gerçekleştirebilir.
Ama bunun gerçekleşmesi için her üyenin yılın her gününde başarıya katkıda bulunması lazımdır. Potansiyel yeni
üyeleri belirleyip onlara sponsor olmak, eski üyelerimize
ulaşıp onları tekrar aramıza katmak önemlidir. Herşeyin
ötesinde, ister yeni üye, ister tekrar katılan üye olsun, onlara mentorluk yapıp kulübün güçlü birer üyesi olmalarını
sağlamalıyız. Kollarımızı sıvayıp kulüp projelerinde, bölge
projelerinde ve küresel projelerde çalışmalıyız zira hiç bir
şey, kulübünüzün üyeleriyle beraber çalışmaktan daha fazla
dotlukların oluşmasını sağlayamaz.
Rotary Vakfına da destek olmalıyız. Dünyada iyilik yapmak kendiliğinden olmuyor. İnsanların projeleri gerçekleştirme girişimleri yanı sıra bunları yaşayabilir yapan fonlara da ihtiyacımız var. İşte burada hepimize görev düşüyor.
Bizler, partnerlerimiz ve faydalanan kişiler bu fonların kaynaklarıdır. Her üyemizin yardım düşüncesini Vakıf lehine
kullanarak bizlerin yaşamları değiştirmemizi ve daha iyi
bir dünya yartamamızı sağlayacaklarını ümit ediyorum.
Ayda iki kafe late fiyatına sizler Vakfa yılda 100 dolar katkı yapan biri olabilirsiniz. Bu miktar Vakfımızın yaptıkları
güzel şeyler için çok küçük bir meblağdır.
Vakfa bağışta bulunmak da hiç bir zaman bu kadar kolay
olmamıştı. Katkınızı "rotay.org/donate" adresinden istediğiniz zaman rahatlıkla ve güvenle yapabilirsiniz. Ben de
bu ay online olup bir katkı daha yapacağım. Sizlerin de aynı
davranışta bulunmanız için meydan okuyorum.
Ron D. Burton
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

ROTARY'NİN ACI KAYBI: ÖRSÇELİK BALKAN'I YİTİRDİK

R

otary Dünyası 6 Mart günü acı bir haberle
sarsıldı. Başta Türk Rotary'si olmak üzere,
dünya Rotaryenlerinin de yakınen tanıdığı
Örsçelik Balkan, ani bir rahatsızlık sonucu
hayatını kaybetti. Balkan, Rotary'de son olarak Vakıf
Mütevellisi görevini yapmakta idi.
Örsçelik Balkan Aydın'da doğdu. Robert Kolej İş
İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu (Boğaziçi Üniversitesi)
mezunniyeti sonrası aynı okulda “sanayi yönetimi”
konusunda “yüksek lisans” eğitimi aldı ve akabinde iş
hayatına yönetim danışmanı olarak başladı. Balkan,
daha sonra otomatik kontrol cihazları imalatı ile zayıf
akım sistemleri, elektrik ve mekanik konularında
taahhüt şirketleri kurdu. STFA grubunun beş
şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Son
olarak Türkiye ve Rusya'da elektrik ürünleri üretimi
yapan EAE Elektrik AŞ Yönetim Kurulu üyesi ve
İcra Kurulu Direktörü görevini yürütmekteydi.
Yenilenebilir enerji konusunda da girişimciydi.
Ayrıca, İstanbul Kültür Üniversitesi MBA programında
stratejik planlama, etkin iletişim ve proje planlama
konularında öğretim üyeliği yaptı.
1973 yılında İstanbul-Karaköy Rotary Kulübü üyesi
olan Örsçelik, 1987-88 döneminde Türkiye Rotary
Kulüpleri tek bölge son Guvernörü olarak hizmet
verdi. Yugoslavya'daki savaş sonrasında, “Bosna
Hizmet Projesi”nin liderlik görevini üstlendi. 1999
depremi akabinde, RAYG – Rotary Afet Yardımları
Grubu’nu kurdu ve Başkanlığını yaptı. Irak’lı çocukların
Türkiye’de kalp ameliyatlarının yapılmasına da
liderlik etti. Sofya, İstanbul ve Nairobi'de Başkanın
Barış Konferansları organizatörlüğünü de yaptı.

Uluslararası Rotary’yi , UR Vakfı’nı ve UR Başkanlarını
birçok ülkede ve konuda temsil eden Örsçelik
Balkan, çok sayıda UR ve URV Komitesinde Başkan
ve üye olarak görev aldı. Dünya Bankası ve IMF
Ortak Toplantısında, UNESCO Avrupa Teşkilatı
Toplantısında, Sudan Özel Polio Misyonunda, Dünya
Sağlık Teşkilatı MECACAR 9. Polio Koordinasyon
Toplantısında,
Mısır’ın
Polio’dan
arınma
kutlamalarında ve HABITAT İstanbul toplantısında
UR ve UR Vakfını temsil etti. Başta Türkiye Dış İşleri
Bakanlığı Özel Takdirnamesi, Sicilya ve Malta Rotary
Kulüpleri Akdeniz Barış Ödülü, UR “Kendinden Önce
Hizmet” Ödülü ve Rotary Vakfı "Seçkin Hizmet Ödülü"
olmak üzere çok sayıda takdirname ve ödül aldı.

"Örsçelik Rotaryenlerin Rotaryenidir diyen Rotary
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ron D. Burton, Balkan'ı
şöyle tarif ediyor: "Rotary'yi iyi bilen ve yaptığı her
işte de Rotary prensiplerinin örneğini teşkil eden biri
idi. Her zaman başkalarını kendisinin önüne koyardı.
Dünyada yaptığı Rotary çalışmaları kendisini bu işe
adamasının bir mirasıdır."

Örsçelik Balkan, iş ve Rotary faaliyetlerinin dışında,
çeşitli Vakıflarda ve Derneklerde liderlik görevleri
de üstlendi. İstanbul Ticaret Odası eski Meclis
üyelerinden olan Örçelik'in, Organizasyon ve
Teknoloji konularındaki yazıları da çeşitli mesleki
yayınlarda yer aldı.

Örsçelik Balkan 2006-08 Döneminde Uluslararası
Rotary Yönetim Kurulu Direktörlüğünü ve 200708 Döneminde de UR İcra Komitesi Başkanlığını
yaptı. 2018 yılında, Uluslararası Rotary Vakfı Yönetim
Kurulu’na, dört yıl süreyle, “Mütevelli” olarak seçildi .

Tüm Rotary camiasına ve Örselik ailesinden eşi Yaşar
Afet, oğulları Aydın ve Gökçe, torunları Aylin ve
Ozan'a başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Örsçelik
Balkan'ın cenazesi 8 Mart'ta İstanbul'da, 9 Mart'ta
da Aydın'da yapılan törenler sonrası toprağa verildi.
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dünyamız

ABD
Yunanistan

Japonya

Meksika

Tayland

Küresel çevrede
Harekete Geçenler

Washington
Eyaletindeki
balık
çiftliklerinde
yılda 175 milyon
balık üretiliyor.

ABD

Meksika

Yunanistan

Washington Eyaletinin

Meksika’nın doğusundaki

Arlington Kulübü yaklaşık 4 ton

Veracruz eyaletinde yoğun

atık ve yerel olmayan bitkiyi

yağışlar sonucu meydana gelen

Stillaguamish nehrinin Portage

sel sonrası, Tampico Industriales

Creek (dere) kıyılarından

ve Ciudad Madero Miramar

kaldırdı. Restorasyon

Rotary kulüpleri, üyelerini

çalışmalarında aralarında kara

mobilize ederek, sellerden en

böğürtlen çalıları ve devedikeni

çok etkilenen Alamo’ya yiyecek

gibi envazif vejetasyonlar

kitlerini paketleyip ulaştırdılar.

kökten temizlendi. Rotaryenler

Her bir pakette pirinç, fasulya,

yerel olmayan bitkilerin nasıl

şeker ve süt gibi gıda maddeleri

tespit edileceğini Stillaguamish

bulunuyordu. Tampico

kabilesinden öğrendiler.

Industriales Rotary Kulübü

Balıkların yetiştiği bir dere

başkanı Juan Manuel Perez,

olduğu için derenin sağlıklı

“Komşunun yardımına koşmak

olmasını temin etmenin önemli

moral bir vazifedir. Felaketlerden

olduğunu belirten Rotaryen

sonra başkalarına yardım etmek

Jim Kelly, burada somonların

Meksika’da hep yaptığımız

akıntıya karşı yüzerek

bir şeydir zira bulunduğumuz

yumurtladıklarını belirtiyor.

bölge hava şartlarından

Geçtiğimiz Temmuz ayında
Yunanistan’da Atina’yı da dumana
boğan yangınlar sonrası Korinthos
Rotary Kulübü üyeleri, yerel
hastanede kan arzını arttırmak
için kan verdiler. Bölgedeki diğer
insanların düzinelercesi de bu
davranıştan örnek alarak kolları
sıvayıp kan verdiler. İlk günden
itibaren haberlerde giyecek ve
yiyecek talepleri yer almaktaydı.
Ama kulüp üyeleri kanın satın
alınamayacağını ama ihtiyacın
doğabileceğini düşündükleri için
kan bağışında bulunmanın daha iyi
olacağına karar verdiler. Üyelerin
15’i kan bağışında bulunduktan
sonra, Korinthos’taki hastaneye 250
kişi daha kan bağışında bulundu.
Bu rakam normal günlük bağışların
beş katı idi.

etkilenmektedir” dedi.
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Tayland

Japonya

Tayland’ın kuzey bölgelerindeki

okuduğu Suksasonkraw

dağlık alanlarda çocuklar için

Kaechen Okulunda, tüm

engelliler ve bakım ihtiyacı olan

eğitim fırsatlarını iyileştirmek

mobilya ve mefruşatı da dahil

çocuklara yönelik şarkıları içeren

amacıyla, Maechan Rotary Kulübü

olmak üzere 40 bilgisayarlı

Mutluluk Festivali için Fukui

Seattle bölgesindeki dört Rotary

ve 46.000 dolara malolan

bölgesinden 200 kişiyi biraraya

kulübü, 5030. bölge (Washington)

laboratuvarın açılışını yaptılar.

getirdi. Fukui Çocuk Korosu Ailesi

ve MagKang Rotary kulübü

Bilgisayar laboratuvarında

ve Wada Hachimangu Fujin Daiko

ile gerek finansal, gerekse de

grafik ve sanayi tasarımı

(Japon davulları) gurubu

organizasyonel yardımı koordine

öğretilecek. Her bilgisayarda

(çocuklardan oluşan) bu aktiviteye

etti. Edmonds Day Breaker

Autodesk tarafından hediye

katıldı. Kulüp başkanı Nobuyoshi

Rotary kulübünden Bill Taylor,

edilmiş tasarım yazılımı

Nosaka, “Mutluluğu düşünmek

kâr amacı gütmeyen bir kuruluş

yüklenmiş bulunuyor. Taylor,

için bir fırsat yaratmaya çalıştık.

olan Güney Doğu Asya Vakfı

bu mekanizmanın istihdam

Ayrıca engelli insanlar ile normal

çalışmaları için Tayland’da idi. Bu

fırsatlarını kolaylaştıracak

insanlar arasında ortak anlayışı

arada Maechan’lı Rotaryenlerden

yetenekleri öğreteceğine

müzik sayesinde güçlendirmeye

yerel okulun bilgisayar ihtiyacını

dikkat çekiyor: “Bu teknikleri

çalıştık” dedi.

öğrendi. 2018 yılının Mayıs

öğrendikleri takdirde çok iyi bir

ayında, Taylandlı kulüpler, devlet

işte çalışabilirler. Hayatları için bu

okulu olan ve 1.000 öğrencinin

önemli bir adım.”

2650. bölgenin e-kulübü,

Yunanistan’ın
Attica
bölgesindeki
yangınlarda 100
kişi yaşamını
yitirdi.

– BRAD WEBBER
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
NEDEN ROTARY'NİN
DE İŞİDİR
UR BAŞKANI BARRY RASSIN: "KONUYU GÜNDEME GETİRELİM VE
KONUŞMAYA BAŞLAYALIM"
Bahamalar'da karanın yüzde sekseni deniz seviyesinin sadece 1.5 metre üzerinde. Şayet
okyanuslar, bilim adamlarının söyledikleri hızda yükselmeye devam ederlerse, Uluslararası
Rotary Başkanı Barry Rassin'in New Province adasındaki tepenin en yüksek yerindeki evi bir
gün plaj konutu durumuna dönüşebilir. Rassin "Kendi ülkeme bakıyorum - iklim değişikliği
kişisel bir seviyede. Hiç bir şey yapılmadığı takdirde ülkem kesin yok olacak" diyerek durumu
özetliyor.
Çevre konusu Rotary'nin altı odak alanlarından biri değil ama her biriyle adeta içiçe geçmiş
durumda. The Rotarian kıdemli yazarlarından Diana Schoberg Başkan Barry Rassin ile
yaptığı söyleşide Rotaryenlerin, planetimizin varlığını neden ve nasıl gündemlerine almaları
gerektiğini konuştu.
THE ROTARIAN: Rotaryenler iklim değişikliğine neden önem vermelidir?

BARRY RASSIN: Bizler dünyamıza önem
veren insanlarız. Dünyamızın sadece odaklandığımız altı alanda değil,
genelde daha iyi bir yer olmasını istiyoruz. Dünyaya bir bütün olarak bakmalıyız ve onu nasıl daha iyi bir duruma getirebilirizi düşünmeliyiz. Şayet
deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle ülkeleri kaybedecek isek, güçlü fırtınalar su arzını etkileyecek ve
insanların yaşamlarını mahvedecek
seviyede oluşuyorsa, bu daha fazla sayıda insanın dezavantajlı bir konuma
geleceğini gösterir. Dolayısıyla çevre-

ye duyarlılık nihai misyonumuza doğru gitmektir ve buna hak ettiği önemi
vermemiz lazım. İnsani bir organizasyon olarak, konu ile ilgili konuşmalıyız. Konuyu gündeme getirmeliyiz.

nin, çevrenin bizim altı odak alanımıza içine nasıl girebileceği konusunda yardımcı olmaları talebi. İnsanlar uzun zamandır bunu bekliyor. Bizler ağaç dikiyoruz ama daha
geniş kapsamlı bir diyaloğumuz yok.

THE ROTARIAN: İklim değişikliği konusunda konuşma yaptığınızda Rotaryenlerden nasıl bir geri dönüşüm alıyorsunuz?
BARRY RASSIN: Oldıkça çok pozitif cevap var. Konuştuğum insanların
%95'i
artık Rotary'nin "Çevreéden bahsetmesinin zamanı geldiğini söylüyor. Bir diüer söyledikleri şey
de artık Rotary Vakfı Mütevellileri-
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THE ROTARIAN: Diğer yüzde 5'e ne diyorsunuz?

BARRY RASSIN: Bugüne kadar, iklim değişi konusunda değininceye kadar
yaptığım işi beğenen bir kişi bana negatif bir mektup yazdı. Mektubu yazan
"küresel ısınma"dan bahsediyordu
ama ben bu terimi hiç bir zaman kullanmadım. Dolayısıyla o benim söy-

lediklerimi kendine göre yorumladı.
AMa benim için iklim değişikliği üzerinde konuşmamız gereken bir konu.

yaparsak, hükümetler bizi dinleyeceklerdir.

THE ROTARIAN: Rotaryenler daha başka
THE ROTARIAN: İklim değişikliğinden
bahsederken nasıl bir ifade tarzınız
var? Rotaryenlerin arkasından gelebilecekleri fikirler içeriyor mu?
BARRY RASSIN: Çevreden bahsediyorum.
Rotaryenlerin bu ifadede herhangi bir
sorunları yok. Denizlerin yükselmesinden bahsediyorum. Burada da sorun yok. Küresel Isınma kelimelerini
kullanmıyorum. Bu ifade bazı insanları ayaklandırıp "böyle bir şey yok"
demelerine sebep olabiliyor.
Ben yargılamıyorum. Sadece gerçekleri söylüyorum, bir çok şeyin değiştiğini, 2017'nin tayfunlar çok zarar
verdikleri bir yıl olduğunu söylüyorum.
Bunlar gerçekten oluyor. Siz buna ne
derseniz diyebilirsinizama bizim çevre konusunu ele almamız ve bu konuda
konuşmaya ihtiyacımız var.
Çocuk felci konusunda insanlar
"tamam ama bu sadece sağlıkla ilgili" diyebiliyorlar. Ama çevreden bahsetmeye başlayınca insanlar bunun politik olup olmadığını sormaya başlıyorlar. Ben politikadan bahsetmiyorum.
Ben dünyamızdan ve onu nasıl daha iyi
bir yer yapabileceğimizden bahsediyorum. Biz öyle bir pozisyondayız ki, Rotary'nin dünyanın her tarafındaki insanlarıyla, farklılık yaratabiliriz.

THE ROTARIAN: Neden Rotary benzersiz
bir şekilde etki edebilir.
BARRY RASSIN: Bizim gücümüz dünyada 2002den fazla ülke ve coğrafi bölgede olmamız ve üyelerimizin doğru
insanlarla ilişkilerinin olmasından
kaynaklanıyor. Çocuk felcini yok etme
programına bakalım: Başarısı sadece
bizim aşı temin etmemizden kaynaklanmıyor. Başarı, Rotaryenlerin doğru insanlarla konuşabilmiş olmaları,
doğru desteği vermiş olmaları ve doğru şeyleri yapmaları sonucu ulaşılmış
bir olgu. Aynı işi çevre ile ilgili olarak

neler yapabilirler
BARRY RASSIN: Rotaryenlere şını sprmaktayıöm: Bölgenizde neler yapabilirsiniz? Mesela Bahamalarda daha
fazla mangrove ağacı ekerek kıyı şeridimizi fırtınalara karşı daha dayanıklı hale getirebiliriz. Hollanda'da çevre
ile ilgili bir konuşma yaptıktan sonra
aldığım bir e-postada, Bahamalar'da
yardıma ihtiyacımız olduğu takdirde,
bu konuda uzmanlarının olduğunu ve
ne zaman istersek gelip bize yardım
edebileceklerini söylüyordu.
Birşeyler yapmak isteyen bir çok
Rotaryen var ama ne yapabilecekleri
konusunda emin değiller. Kanımca bu
ikilemin bir bir parçası. Rotaryenler
çözüm odaklı yaklaşımla harekete geçiyorlar. Bir köyde su olmadığını biliyorsak, oraya temiz su getirebiliyoruz.
Bunu nasıl yapabileceğimizi iyi biliyoruz ve iyi bir şekilde de yapıyoruz. Ama
iklim değişikliği bambaşka bir meydan
okuma. Bunun karmaşık çözümünü
nasıl bulabiliriz. Soru bu.

THE ROTARIAN:Rotary'nin iklim değişikliği konusunda farklılık yaratma zamanı geldi mi?
BARRY RASSIN: Bence Rotary'nin bu konuda konuşmasının zamanı geldi. Bulunduğumuz şu ortamda, bundan öteye gidebileceğimizi düşünmüyorum.
Bir organizasyon olarak karşılaştığımız meydan okumalardan biri ne kadar karmaşık olduğumuz ve ne kadar
çok şey yapabildiğimizdir. Bu nedenle, herkesi bir fikir etrafında harekete geçirmek için odaklanmak gerekiyor. Büyük olasılıkla ileride bir Rotary başkanının bunu 1 numaralı odak
noktası yapması bu ivmeyi yaratabilir.
Ama Rotary yararlı olabilecekse, bizlerin de çevreye bakmaya başlaması
gerekecektir. 			
■

"İklim değişikliği
milyonlarca insanın
yaşamını etkileyebilir ve
bugün gördüğümüzden
çok daha büyük
bir göçmen baskısı
yaratabilir."

FRANCESCO MENONNA
ROTARY BURSİYERİ

Menonna Washington D.C.'deki John
Hopkins School of Advanced International Studies'den 2014 yılındamezun
oldu. New York'ta Fitch Solutions firmasında gelişmekte olan ve gelişmiş
ekonomilerde elektrik piyasası ve yenilenebilir enerji piyasalarına odaklanıyor.
İklim değişikliğini azaltmak için
çalışan bir profesyonel olarak en
çok neyle mücadele ediyorsunuz?

İş dünyasını ve yatırımcıları temiz
enerjinin yarattığı fırsatlar konusunda
bilgilendiriyorum. En büyük sorun, bir
çok insanın iklim değişikliği konusundaki aciliyete yeterince önem vermemeleri zira çoğu kez bunun negatif etkilerini hissetmiyorlar.
Ne tür potansiyel çözümler size
ümit veriyor?

Temiz enerji alanında heyacan verici
bir inovasyon ve teknik gelişme eğilimi
var, özellikle de elektriği depolamamızda ve elektrik sistemlerimizi daha
verimli ve akıllı yapmamızda bu görülüyor. Ulaşımda eletrifkasyonu arttırarak otomobillerin iklim değişikliği üzerindeki ektisini azaltmak bunlardan
biri. Temiz enerjinin yaygınlaşması ve
elektrikli araçların artması önümüzdeki 10 yıllarda daha da artacak. Bu
benim ümidimi güçlendiriyor.
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BÜYÜME GRAFİĞİ
Gelecek Dönem Başkanı Maloney Rotary'nin
gelecek haritasındaki rotayı çiziyor
Mark Daniel Maloney rutin prosedürü biliyordu. Bir yıl
önce, Sam Owori'yi Uluslararsı Rotary 2018-19 Başkanı olarak atayan komitenin başkanı idi. 2017'nin yazında ise, Maloney 2019-2020 adaylığı için UR'nin merkezine seyahat eden
altı kişiden biri idi.
"Benimle yemekten önce mülakat yaptılar, dolayısıyla, komite kararını vermeden bir kaç saatimin serbest olduğunu biliyordum" diyen Maloney o günü şöyle
hatırlıyor: "Harika bir ağustos günüydü ve Evanston'da
uzun bir yürüyüş için dışarı çıktım. Öğle yemeğini biraz geç yemiştim, sonra otele döndüm ve beklemeye
başladım."
Geçmiş yıllarda ne olduğunu bilen Maloney, akşamüstü
komitenin karara varacağını düşünüyordu ama gece olmasına rağmen herhangi bir ses çıkmamıştı. "Eşimle telefonda mesajlaşırken ve bana 'herhangi bir haber yok mu?'
sorusunu sorduğu sırada telefon çaldı. Telefonda Aday
saptama komitesi başkanı Ann Matthews vardı ve benim binaya gelmemi istedi."
Bu beklemediğim bir şeydi. Geçmiş yıllarda adaylara telefon edilir ve seçilip seçilmedikleri söylenirdi. Aynı şeyin tekrarlanacağını düşünen Maloney, takım elbisesini çıkarmış
khaki bir pantalon ve Rotary amblemli bir tişört giymekte idi.
Bu vaziyette Rotary'nin merkezine çağrılmıştı.
"Çok şaşırmıştım. Bunu hiç beklemiyordum. Kimseyi bekletmek istemiyordum. Spor bir ceket bile giymeden hemen merkeze gittim. Eşim Gay telefondaydı ve
ona merkeze gittiğimi, bunun o an alabileceğini söyledim."
Lobide Maloney'yi UR genel sekreter yardımcısı Andrew
McDonald karşıladı ve beraberce aday saptama komitesinin beklediği 18. kata çıktılar. Matthews ayağa kalkıp Maloney'nin hatırladığına göre şöyle bir şey söyledi: "Bayanlar ve
Baylar, sizlere 2019-2020 Uluslararası Rotary Başkanı
olarak saptadığımız Mark Maloney'yi takdim ederim."
Tabi ki bu Maloney için oldukça heyecanlı bir ortam oluştur-

muş.
Aradan geçen 14 ay sonra, bir Ekim sabahında Maloney,
yine 18. katta Michigan Gölüne bakan gelecek dönem başkanına ayrılmış odada, The Rotarian baş editörü John Rezek ve
editör Geoffrey Johnson ile biraraya geldi. Beraber oldukları
90 dakika ve takip eden hafta içinde bir 60 dakika daha süren
konuşmalarında Maloney'nin başkanlığı ile ilgili beklentilerini konuştular.
Bir avukat olan Maloney ve eşi, eşi Gay'in babasının Decatur Alabama'da kurmuş olduğu hukuk firmasında ortak
olarak çalışıyorlar. Maloney, Rotary'nin gelecekteki büyümesi ile ilgili ümidinin çizgisini, iyi yapılandırılmış cümleler,
uzun ve dikkatlice oluşturulmuş paragraflar ile açıklıyor. İyi
bir avukatın yapacağı gibi, Maloney konuşmanın sorularını
kendi tercihleri doğrultusunda yönlendiriyor.
THE ROTARIAN: İşe sonundan başlayalım, Başkanlığınızın mirasının ne olmasını istiyorsunuz?
MALONEY: Sondan başlamayalım. Size ilk yanıtımı vereyim,
ondan sonra sorularınızı cevaplarım.
Rotary bireylerin Birleşmiş Milletleri gibidir. Birleşmiş
Milletler ülkelerin uluslararası bir organizasyonudur; Rotary ise bireylerin uluslararası organizasyonudur. Dünyada
muazzam etkimiz var. Geçtiğimiz ay içinde bu tür bir tecrübeyi evime getirdim. İki hafta önce, Gay ile beraber benim kulübüm olan Decatur ve Gay'in kulübü Decatur Daybreak Rotary kulüplerimizdeki Rotaryenlerle biraraya geldik ve Virgin İslands'daki St. Thomas'da su filtresi dağıtım projesine
katıldık. Ev sahibimiz olan St. Thomas East Rotary kulübünün düzenlediği akşam yemeğinde, yerel uzmanlar 2017 yılında meydana gelen tayfun sonrası ortaya çıkan su sorunları
konusuna değindiler. Toplantının sonuna doğru bir Rotaryen
ayağa kalktı ve şöyle söyledi: "Haberleri dinlediğim ya da
gazetede okuduğum zaman, ümitsizliğe kapılabiliyorum. Ama bunun gibi bir toplantıya geldiğimde, Rotary
benim dünyanın harika bir geleceği olduğunun farkına
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yanın nereye gittiği konusundaki tutumunu değiştirmişti.
Geçtiğimiz haftlarda Evanston'da, 32 kişiyi Arch C.
Klumph Society bünyesine kattık. Bu insanlar, çocuk felcine
son, barış ve ihtilafların çözümü ve önlenmesi, anne ve çocuk
sağlığı ve diğer amaçlara destek için büyük tutarlarda bağışta bulunmuşlardı. Ve bu Rotaryenlerin Rotary'nin bugün için
dünyada başardığı o kadar çok heyecan verici projeler ile ilgileri vardı ki, bir deyimle ifade etmem gerekirse, paralarını
söylemleri ne ise oraya koymak istiyorlardı. Ben de bu tür bir
Rotary'yi, kolaylaştırmak ve oluşturmak istiyorum.
Bu beyanımı yaptım ve şimdi sizin sorularınızı cevaplayabilirim. Dönemimin sonunda, Rotary kültürümüzde, Rotary'nin o St. Thomas'da karşılaştığım Rotaryenin ruhunu kalbinden etkileyen şeyleri yapmaya devam etmesini ve
bu çalışmaların devam etmesi için Rotary Vakfına Arch C.
Klumph seremonisinde büyük katkıda bulunan Rotaryenleri
esinlendiren ortamı devam ettirecek değişimleri yapma ilhamını vermiş olmak istiyorum.
THE ROTARIAN: Bunu nasıl yapmayı planlıyorsunuz?
MALONEY: Rotary'yi büyütmemiz lazım. Hizmet veren daha
çok ele, fikir üreten daha çok beyine ihtiyacımız var. Daha
çok partnerlik ve bağlantı oluşturmalıyız. Bunu başarmak
için başkanlığım döneminde dört önceliğim var ve bunlardan birincisi Rotary'yi büyütmektir.
THE ROTARIAN: Bunu nasıl yapacaksınız?
MALONEY: İlk olarak, kulüplerimizin yeni üye çekebilmeleri
ve mevcut üyeleri Rotary'de tutarak daha büyük ve yaratıcı
hizmet performansı gösterebilmeleri için desteklerimizi iki
misli arttıracağız. Bunu anlamı, kulüplerin eskiye göre daha
esnek olabilmeleridir.
Diğer yönü ise yeni Rotary kulüpleri kurmaktır. Geleneğimize göre, Rotary kulüplerinin bulunmadığı yerlerde kulüp kurmakta idik. Şimdi ihtiyacımız olan ise, Rotary'nin olmadığı değil, bilakis geliştiği yerlere odaklanmak olmalıdır.
Hizmet verdiğimiz bölgelerin bir çoğunda toplumun sadece
bir bölümünün ihtiyaçlarına cevap verebilmekteyiz. Geleneksel olmayan şekilde toplpanan ve alternatif tecrübeleri
oluşturacak yeni kulüplere ihtiyacımız var. Bu yaklaşım, ister
yaş, ister cinsiyet isterse de etnik geçmiş olsun, farklı bir demografik yapıyı çekmemizi sağlayacak ve toplumun tüm yönlerine hizmet getirmemizi kolaylaştıracaktır.
THE ROTARIAN: Diğer öncelikleriniz nedir?
MALONEY: İkinci ve üçüncü önceliklerim birincisini desteklemekte. Bu organizasyonun her seviyesinde kulüp toplantılarımızı, hizmet projelerimizi ve sosyal aktivitelerimizi aile
ve dostluk ortamı şeklinde tasarlamalıyız. Genç insanların
aile yaşamları ile rekabet eden bir yaklaşımdan vazgeçip, o
yaşamı tamamlayıcı fırsatları sağlayacak bir yaklaşıma ihtiyacımız var.
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ma şeklimizi değiştirerek kendi iş ve mesleğinizle ne kadar
uğraşırsanız uğraşın, aktif bir şekilde Rotary'ye dahil olmak,
hatta, Rotary liderlik pozisyonlarında bulunmanın bu düzeninizi engellemeyeceğinin mümkün olduğu ve bunun açık bir
şekilde görülebildiğini sağlamaktır. Rotary'nin genç demografik yapı için çekici olmasını istiyorsak, Rotary liderliklerini
de bu gençlerin erişebileceği şekilde düzenlememiz gerekir.
THE ROTARIAN: Dördüncü öncelik nedir?
MALONEY: 2020 yılının Haziran ayında Birleşmiş Milletler
kuruluş beratının imzalanmasının 75. yılı kutlanacak. Rotary BM ile, bu organizasyon daha kurulmadan ilişki içindeydi. Bu nedenle, Rotary'nin Birleşmiş Milletler ile olan
ilişkilerine odaklanmak istiyorum. Her yıl kutlanan Rotary - Birleşmiş Milletler günü, Cenevre ve Nairobi'den sonra tekrar New York'a dönecek. Dünyanın değişik yerlerinde
Rotary'nin Birleşmiş Milletlerin spesifik ajanslarıyla olan
ilişkilerine odaklanan üç tane başkanlık konferansı organize ettikten sonra, son kutlamayı da Hawai'nin Honululu
şehrindeki konvansiyon öncesi yapmayı ümid ediyorum.
Dolayısıyla, miras konusuna gelirsek, özetlemem gerekirse, 2019-20 döneminde beraber çalışacak olan bizler için, başarımız 30 Haziran 2020 tarihinde ölçülmeyecektir. Ama bu
yaptıklarımızın yıllar içinde etkisinin olup olmadığını ve başarının seviyesini belki 30 Haziran 2025 veya 2030'da değerlendirecek olanlar ölçebileceklerdir.
THE ROTARIAN: Rotary'de ne zaman bir kadın başkan olacak?
MALONEY: Önümüzdeki beş yıl içinde olacağını düşünüyorum. Rotary yapısına göre guvernör olabilmeniz için kulüp
başkanlığı yapmış olmanız gerekiyor. UR Direktörü olabilmeniz için guvernörlük yapmış olmanız lazım. UR Başkanı
olabilmeniz için ise UR Direktörü olarak görev yapmış olmanız gerekiyor. Kadınlar bu aşamalardan yavaş yavaş geçtiler ve halen kadın olan bir çok geçmiş dönem direktörümüz
var. Ayrıca onlar başka pozisyonlarda da tecrübe kazanıyorlar ve bu sayede aday olabilmelerinin olasılığı da her geçen
gün artıyor.
Rotary'de cinsiyet çeşitliliğinin desteklenmesi gerektiğinin farkındayım. Konvansiyon komitemin başkanı olarak bir
kadını atadım. Bir diğerini de Rotary Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alması için aday gösterdim. Önümüzdeki yıl UR
Yönetim Kurulunda iki kadın direktör görev alacak. Ondan
sonraki yıl ise bu sayı beş'e yükselecek.
THE ROTARIAN: Rotary teması fikri nasıl oluştu. Onu seçmek
başkanlık kravatını seçmekten daha mı zor oldu?
MALONEY: Hayır, kravat seçmekten çok daha kolay oldu.
THE ROTARIAN: O zaman bize temanızdan bahsedin.
MALONEY: Rotary tamamen ilişkilerden ibarettir. Biir kulübe
üye olduğunuz zaman, toplumunuzdaki iş insanlarıyla bağlantı kuruyorsunuz. Rotary, hizmet için sizin dünyanın her
tarafındaki kulüpler ve bölgelerle bağlantı yapmanızı sağlı-

yor. Rotary Vakfının esas amacı, dünyanın bir tarafındaki
Rotary kulübünü, bir diğer yöresindeki Rotary kulübü ile biraraya getirmek, genel olarak da gelişmiş bir ülkedeki kulübü, gelişmekte olan veya az gelişmiş bir ülkedeki kulüple biraraya getirip insani hizmet projesi oluşturmaktır.
Rotary uluslararası alanda daha gayri resmi bir şekilde
dünya genelinde bağlantılar kurmaktadır. Uluslararası Rotary Konvansiyonları ve diğer uluslararası toplantılar harika faaliyetlerdir. Orada her yıl başka zaman göremeyeceğiniz
insanlarla karşılaşmakta, ve onlar ile dostluk çerçevesi içinde ilişki kurabilmektesiniz. Promosyon sloganını görmüşsünüzdür: "Rotary, gerçek sosyal ağ." (Rotary, the original social network) . Bu tam anlamıyla doğrudur.
THE ROTARIAN: Rotary'nin barış ile ilgili çalışmalarına gelelim: makul bir arzu mu yoksa beyhude bir egzersiz mi?
MALONEY: Makul bir arzu. Kayın pederim Gilmer Blackburn
bana ve Gay'e 15-20 yıl önce şöyle söyledi: "Şayet dünyada
barış olacaksa, bunun Rotary kanalıyla olacağına inanıyorum." Elimizde daha barışçıl bir dünya yaratmak için etki
yapacak fırsat var. İsa'nın doğduğunda yaratılan Pax Romana'yı yaratma fırsatımız var mı? Hayır, ama barışa katkı
yapma yeteneğimiz var. Liderleri barış bursiyerleri programımız ile devreye sokarak belki de Pax Romana'nın bir başka versiyonunu oluşturabiliriz.
THE ROTARIAN: Rotary'ye neden 25 yaşında girdiniz?
MALONEY: Rotary'ye katıldım çünkü yapılması gereken oydu.
Decatur'a yeni gelmiş bir avukatdım ve tüm genç profesyo-

nellerin yaptığı gibi sivil bir kuruluşa katıldım.

THE ROTARIAN: Fakat neden Rotary?
MALONEY: Rotary'ye katıldım çünkü kayın pederim Kiwanis kulübü üyesi idi. Ağ oluşturmak ve bağlantılar kurmak
açısından, hukuk firmamız orada temsil edilmekteydi. Bir
Rotary kulübünde de temsilcimiz olması doğruydu. Müthiş
doğru bir karar olduğuna şahit olduk.
THE ROTARIAN: Neden? Bütün bu yıllar boyunca sizi Rotary'de
tutan ne oldu?
MALONEY: Öncelikle bağlantılar, yerel kulüpte oluşturulan
dostluklar, bölgede oluşan dostluklar ve uluslararası dostluklar.
İkinci olarak zaten başından beri Rotary'nin içinde idim.
Gay ve ben her zaman organizatör olmuşuzdur. 4-H'a dahildim ve gençlik yıllarımda ülkenin 4-H federasyonu başkanı idim. Ulusal Beta Kulübünde eyalet görevlisi idim. Illinois eyaletinin Belleville şehrinde Roman Katolik Piskoposluk
bölgesinde Katolik Gençlik Organizasyonu başkanıydım ve
Harvard'da futbol yöneticisi idim. Bir şeylere sadece katılmakla kalmadım, bir çok şeyi organize ettim ve organizasyonlarda yükselebildim.
Dolayısyla Rotary kulübüme de derhal aktif olarak angaje
oldum. 1980 yılının Aralık ayında katıldım. Bir yıl sonra program komitesine dahil edildim, ertesi yıl da program komitesi başkanı olmuştum. Belki üç yıl sonra da yönetime girdim.
Tam tarihi zamanın akışının bulutları arasında hatırlamıyorum. Her halükârda, Rotary'siz bir hayat düşünemiyorum.■
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2420. BÖLGE: Nezih Bayındır ve eşi Belkıs
Mesleki Sertifikaları :

Dermatolojik Hastalıklar ve Tedavisi
Çocuklarda Solunum Yolu İnfeksiyonu
Romatizmal Hastalıklar ve Romatizmada Kullanılan İlaçlar
Eczacı ve İlkyardım
Multiple Skleroz ( MS ) ve Diğer Nörolojik Hastalıklarda Otoimmün Tedavi Stratejileri
Stres Yönetimi
Fitoterapi

Üyesi Olduğu Diğer Kuruluşlar :
İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği
Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası
Esenler Atıcılık Derneği
İdealist Eczacı Derneği
Vefa’lılar Derneği

İlgi Alanları :
1973 – 1977
1977 – 1980
		

Amatör Boks Sporcusu
Boks Antrenörlüğü ( 1 Adet Türkiye Şampiyonluğu )
Kayak , Yüzme, Sualtı Sporları , Fotoğrafçılık, Tracking

Rotary Özgeçmişi

01.10.1958 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Vefa Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1982
yılında mezun oldu.
Askerlik görevini, İzmir 800 Yataklı Askeri Hastane’de Teğmen rütbesi ile tamamlayıp, 1986 yılında Esenler ilçesinde eczacılık görevine başladı.
33 yıldır bu görevi sürdürmekte. Fitoterapi ( Bitkiler ile tedavi ) uzmanıdır.
Ayrıca, İşçi Sağlığı konusunda işyerlerine Mobil Sağlık Hizmeti sunan Yaman Sağlık
Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kurucu ortağıdır. Şu anda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda
hizmet veren Yaman OSGB ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ) adı altındaki işine devam
etmektedir.
Mesleki platformdaki çalışmaları sonucu, 1996 yılında kurucusu olduğu İdealist Eczacı Derneği’nin Başkanlığına seçilmiş olup, halen İdealist Eczacı Derneği Başkanlığı görevini devam ettirmektedir.
Ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek Eczacı Sendikası olan Tüm Eczacı İşverenler Sendikasının
( TEİS ) , 2006 yılında kuruculuğunu yapmıştır. Aynı sendikada 2010 – 2013 yılları arasında
II. Başkanlık, 2013 – 2016 yılları arasında Danışma Kurulu Başkanlığı yapmış olup, 2016
yılından beri Tüm Eczacı İşverenler Sendikasının II. Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu üyesidir.
Eşi Belkıs Bayındır Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olup, halen Laleli
bölgesindeki Işık Eczanesinde eczacılık yapmaktadır.
Büyük oğulları Bahadır ( 1983 ), Yeditepe Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı mezunu
olup, halen yabancı bir gayrimenkul şirketinde kiralama müdürlüğü yapmaktadır.
Küçük oğulları Berk ( 1989 ), Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezundur.
Tiyatro sanatının yanısıra müzik ile de uğraşmaktadır. Kendi dalının müzik sektöründe “
Beta Berk Bayındır ” adı ile tanınmaktadır.

İş Deneyimleri :

1979 – 1983
1986 1992 – 1995
1993 – 2002
2001 – 2010
2007 – 2017
2017

Hobby Plastik Ltd. Şti. kurucu ortak
Bahadır Eczanesi			
Anadolu Sigorta Acenteliği 		
Güzellik Salonu İşletmeciliği 			
Poliklinik Kurucu Ortaklığı			
Yaman Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Kurucu Ortaklığı
Yaman OSGB Kurucu Ortaklığı				
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Nezih Bayındır 2000 yılında İstanbul Şişli Rotary Kulübü’ne üye oldu. Kulübünde
uzun yıllar Toplum Hizmetleri Komitesi başkanlığı yaptı. ( Bu dönem içerisinde Esenler
ilçesinde 6400 kişinin Okuma –Yazma öğrenmelerine katkı sağladı. ) 2007 – 2008 döneminde Kulüp Yönetimi Ana Komitesi Başkanlığı, 2009 – 2010 döneminde Kulüp Sekreterliği ve 2011 – 2012 döneminde de Kulüp Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.
Şişli Rotary Kulübü Yönetim Kurulunda 4 dönem görev yaptı .
Lizbon , Sao Paulo ve Toronto Konvansiyonlarına katıldı.
Antalya , Selanik ve Ürdün Zone Enstitülerine katıldı.
Nezih Bayındır, taşlı Paul Harris Dostu ve Bequest Society üyesidir.İngilizce bilmektedir. Eşi Belkıs Bayındır, Bequest Society üyesi olup, oğlu Bahadır Bayındır eski Şişli Rotaract Kulübü üyesidir.

UR. 2420. Bölge Görevleri
2001 – 2002
2002 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2005
2005 – 2006
2006 – 2007
2007 – 2008
2007 – 2008
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019

KOYE Komitesi üyeliği
KOYE Komitesi İlçe Sorumlusu
Okuma – Yazma Komitesi Çalışma Grubu Üyesi
KOYE Komitesi Grup Koordinatörü
Okuma – Yazma ve Cehalet ile Mücadele Komitesi Grup Koordinatörü
Okuma – Yazma Komitesi Grup Koordinatörü
Kulüp Hizmetleri Komitesi Grup Koordinatörü ( KLP Koordinatörü )
KOYE Koordinatörü
KOYE Komitesi Başkanı
Okuma – Yazma ve Eğitim Komitesi Başkanı
Okuma – Yazma Komitesi Koordinatörü
Okuma – Yazma Komitesi Komitesi Grup Koordinatörü
Okuma – Yazma Komitesi Danışmanı
9. Grup Kulüpleri Guvernör Yardımcısı
Okuma ve Yazma Komitesi Başkanı
Temel Eğitim ve Okuma Yazma Komitesi Başkanı
Bölge Kulüpler ve İdari Sekreteri
Gelecek Dönem Guvernör Aday Adayı
Bölge Halkla İlişkiler Ana Komite Başkanı
Gelecek Dönem Guvernörü

U.R. Ödülleri :

2011 – 2012 Presidential Citation Ödülü
2007 - 2008 KOYE Zone 20 B Ödülü
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2430. BÖLGE: M. Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza
Mehmet Hakan Karaalioğlu 14 Nisan 1957 tarihinde Trabzon’da doğdu.
İlk öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra,Orta Okulu
Ankara Gaziosmanpaşa Orta Okulunda, Liseyi taş mektep olarak ta
anılan Ankara Atatürk lisesinde tamamladı.
1980 Yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun olan M. Hakan Karaalioğlu Yüksek lisansını da 1982
yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüminde tamamlayarak
İnşaat Yüksek Mühendisi Ünvanını aldı.
Mesleki hayatı, Üniversite öğrencilik yıllarında Araştıma Asistanı olarak çalışmasıyla başladı. Ardından Yüksek lisansa devam
ettiği yıllarda İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi
olarak Çizim ve Topoğrafya dersleri verdi. Üniversiteden ayrıldıktan sonra, 1982 yılında Limak Limited Şirketinde saha mühendisi
olarak göreve başladı, ardından şantiye şefi, proje müdürü ve firma
temsilcisi olarak çalıştı.
1986 yılında kendi inşaat şirketini kurarak 1986-1990 yılları
arasında müteahhitlik yaptı. ODTÜ İş Bankası ve PTT Binası, İş Bankası Kayseri Sahabiye Şube binası, Çocuk Esirgeme Kurumu Etlik
Kreş ve Etimesut Yetiştirme Yurdu, Şeker Fabrikaları Ayaş Lojman
İnşaatları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Gazi ve Keçiören
Semtlerinde 4 Ayda 56 km Duktil su boru hattı inşaatı, müteahhit olarak tamamladığı işlerdir.
1990 yılından itibaren tekrar profesyonel yönetici olarak çalışma hayatına devam etti. Mühendis olarak girdiği şirkette 2 ay sonra Genel Müdür olarak görev yapmaya başladı ve aynı şirkette Başkan Yardımcısı olarak Dış Ticaret Şirketinin de Genel
Müdürlüğü görevini üstlendi.
Bu süre içinde Kayseri Raylı Sistemin temeli olan Fizibilite ve Projelendirme işini
finansal paket de dahil olmak üzere Belçikalı Transup Consult firması ile tamamlıyarak uygulamanın başlaması ve tramvayların alınmasının yolunun açılmasında büyük
rolü oldu.
Dış Ticaret Firması olarak Milli Eğitim Bakanlığı Projelerinde İrlanda’lı FAS firması ile projeler yaptı ve İngiltere’nin çok tanınmış uluslararası deniz ürünleri konserve
şirketi olan John West’i Türkiyeye getirdi.
Bu süre içinde Azerbaycan Baku Hava Alanı, Turkmenistan Ashgabat Hava Alanı
elektrifikasyonu, Şirket Genel müdürlük Binası yapılan diğer projeler arasında sayılablir. 33 Milyon İngiliz Sterlini bütçeli Samsun Bafra Kanalizasyon Arıtma Tesisi, Manisa Kraft Kağıdı fabrikası, Ankara Şirket Genel Müdürlük Binası ise diğer projeleri
arasında yer alıyor. Kayseri Hafif Raylı Ulaşım Danışmanlık ve Projelendirme Çalışması, Transurb Consult-Tractabel ortaklığı, İngiltere’den John Lang, Almanya’dan Philip
Holzman ve Belçika’dan Tractebel ile yatırım ortaklığı M. HakanKaraalioğlu’nun gerçekleştirdiği diğer işlerdir.
M. Hakan Karaalioğlu 1990 yılından itibaren bugüne kadar Gama Construction Ireland, Avusturyalı Strabag - Gama Joint Venture gibi muhtelif şirketlerde Genel
Müdür olarak görev yaptı. M. Hakan Karaalioğlu Dublin’den İrlanda merkezli Shana-

han Engineering Şirketini Türkiye’de kurdu ve firmanın Genel Müdürlüğünü yaptı.
Ayrıca İrlanda'da kurulan 400 MW Doğalgaz Çevirim Elektrik Santralinin arazisinin
bulunmasından finansman paketinin realizasyonunda ve işletmecisinin belirlenmesi konularında aktif görevler ifa etti ve bu santralin sahibi olan Sah Tynagh Energy
Şirketinin Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptı. Bu proje ile GE ve GAMA stratejik ortaklık
başlattı.
EBRD, Türk Exim Bankası, Özel Bankalar’dan Enerji, Ulaşım, Hava Alanı, Arıtma
Tesisi gibi projelerin finansmanının sağlanmasında aktif rol oynadı. Görevli olduğu
şirketler için Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Ukrayna, Bulgaristan, Katar, İrlanda gibi ülkelerde şirketler kurdu ve Azerbaycan Baku Havaalanının realize edilerek
finansman paketinin EBRD ve Türk Exim Bankasından temin edilmesi ve Burç-Enka JV
olarak gerçekleşmesinde çok aktif belirleyici görev aldı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine 2006
yılından beri CE 7001 Uluslararası Mütehhitlik dersi vermekte. Vücut Dili, Pazarlık Teknikleri, Roberts Rules of Orders, Six Sigma, Halkla İlişkiler, Sendikalar ve İşçi
Hareketleri, Kalite Kontrol ve Emniyet ve Güvenlik, Yabancı bir Ülkede İş Yapabilme
Teknikleri, İş Görüşmesi Teknikleri, Topluluk Önünde Konuşma, Ennegram ve Liderlik
verdiği derslerin konuları arasında.
M.Hakan Karaalioğlu Dublin Ticaret Odası Yönetim Kurulu’na seçildi ve Dublin
Ticaret Odası’nın başlangıç tarihi olan 1683’ten beri seçimle gelen ilk yabancı üye
oldu. Yönetim Kurulunda 2003-2005 yilları arasında 3 sene görev aldı. Bu süreçte
Dublin Ticaret Odası’nın Uluslararası Komitesine seçildi. Uluslararası Komite’de başkanlık yaptı ve İrlanda’yı, Avrupa Birliği Parlementosu, Kanada, ABD, Belçika ve İngiltere gibi ülkelere yapılan gezilerde temsil etti.
2005-2006 yılları arasında Güney Dublin Ticaret Odası Konseyi’ne seçildi. 10 yeni
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Avrupa Birliği üyesi AB’ye katılmadan önce İrlanda Cumhurbaşkanlığı’nın ev sahipliğini yaptığı Accession States forumuna gün boyunca başkanlık etti. 25 Nisan 2003
tarihinde “Better Clients get Better Projects” isimli ECI Konferansı serisinde “Entering New Markets” isimli bir konferans verdi.
Şu anda 1927 yılında kurulmuş ve 120 ülkede çalışmış ve çalışmalarını sürdüren,
3000'e yakın çalışanı olan İrlanda Enerji Şirketi, Electricity Supply Board’un Uluslararası ayağı olan ESB International’ın Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinden sorumlu
Genel Müdürü olarak görev yapmakta.
M. Hakan Karaalioğlu 1985 yılında Feza ile evlendi. Emekli bankacı olan Feza,
porselen boyama sanatı üzerinde çalışmakta ve İstanbul'da bir sergi açtı. Feza eşiyle
beraber bulunduğu İrlanda'da porselen boyama dışında yağlı boya, sulu boya üzerinde çalıştı ve bir müzik korosunda ikinci soprano olarak bulundu. Bu koro İrlanda'da
yapılan yarışmada 2.lik ödülünü aldı.

Diğer Yaptığı Görevler
Yukarıda belirtilen şirketlerde çalışırken yürütülen görevler
2007 – şu an : Yarı-Zamanlı öğretim görevisi, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Uluslararası Mütehhitlik ( CE -7001 ) ve Proje Yönetimi CE- 430) Dersleri
1990 – 1992 : Yarı-Zamanlı öğretim görevisi, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Topoğrafya (Surveying)(CE-202) Dersi
1986 – 1990 : Baş Kontrol Mühendisi, 200 Villa İnşaatı Side, Antalya, Turkey
Baş Kontrol Mühendisi, 300 Villa İnşaatı, Ankara, Turkey
1980 – 1982: Öğretim Görevlisi ODTÜ İnşaat Müh.Bölümü,
İnşaat Mühendisliği Çizim (CE-101) Dersi

Bildiği yabancı diller
Karaalioğlu İngilizce(Mükemmel),Almanca (Orta Altı)Rusça(Orta Altı) bilmekte.

Aldığı mesleki ödüller:
Profesyonel Mühendislik Sertifikası (Chartered Engineer) ( MIEI)
Sağlık ve Emniyet ve Güvenlik Sertifikası
National Bulders of Ireland - Başarılı Yöneticilik Ödülü
TİM - Türk İhracatçılar Meclisi
Tynagh Energy Limited / İrlanda - Proje Başarı ile Tamamlama ve Katkılarından dolayı
Teşekkür Sertifikası
Bafra Belediyesi Arıtma Tesisi Finansal Paket Organizasyonu Ödülü
Ballincollig Belediyesi- İrlanda
Kayseri Belediyesi Raylı Sistem Finansal Organizasyon ve Başlatma Ödülü
Monaghan Belediyesi/İrlanda
DEIK ve Gama’dan alınan muhtelif sertifıkar

Aldığı sosyal ödüller:
Milli Eğitim Bakanlığı Katkı Sertifikası
Özyeğin Üniversitesi Katkı Sertifikası
Gazi Üniversitsi Yapı Topluluğu The Arap Contractors
Muhtelif Dernek/Üniversite/sosyal kuruluşlarda yapılan sunumlarda verilen sertifikalar
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Üyelikleri :
Institute of Directors UK
Institute of Directors of Ireland
Institute of Engineers of Ireland Üyeliği
NL Club of UK Üyeliği
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK), Dünya Türk İş Konseyi (DTIK), Avrupa Komitesi
üyesi (İlk kez kurulan bu Konseyin Yönetim Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliği)
ODTU Mezunlar Derneği
İnşaat Mühendisleri Odası
Almanya - İrlanda İş Konseyi (2002-2006)
ITBA – İrlanda-Türkiye İş Konseyi (2002-2006)
DEIK İrlanda - Türkiye İş Konseyi (2002- 2007 )
Dublin Ticaret Odası Yönetim Kurulu (2003-2005 )
Güney Dublin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2006 )
DEIK Türkiye - İrlanda İş Konseyi Başkan Yardımcılığı (2014-2015)
DEIK Türkiye – İngiltere İş Konseyi Başkan Yardımcılığı (2013-2014)
DEIK Türkiye – İngiltere İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2015)
DEIK Türkiye – İrlanda İş Konseyi Başkanlığı (2015 – devam ediyor)
DEIK Türkiye – İngiltere İş Konseyi Başkan Yardımcılığı (2015- devam ediyor)
DEIK Türkiye – İspanya İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-devam ediyor)
DEIK Türkiye – Yunanistan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği ( 2017- Devam ediyor)
DEIK Türkiye – Norweç İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği ( 2017-Devam eddiyor)
DEIK Türkiye -Malta İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği ( 2017 – Devam ediyor)
"Şu anda DEİK Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Norveç, Türkiye-Malta İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliği, Institute of Engineers
of Ireland, Institute of Directors of UK, Institute of Directors of Ireland and National
Liberal Club of UK üyesidir"

Rotary Geçmişi:
M. Hakan Karaalioğlu Çankaya Rotary Kulübüne Eylül 1990 tarihinde girdi ve o günden itibaren muhtelif görevleri hem kulübünde hem de 2430. Bölgede üstlendi.
Rotary’de aşağıda yer alan görevlere seçildi veya atandı:
1992 Dönemi
Çankaya Rotary Kulübü Bülten Komitesi Başkanlığı
1993 Dönemi
Çankaya Rotary Kulüp Sekreterliği
2010 Dönemleri Çankaya Rotary Kulübünde Muhtelif Komite Başkanlıkları
ve Yönetim Kurulu Üyelikleri
2010-2011 Dönemi Çankaya Rotary Kulüp Başkanlığı
2013 Dönemi
Uluslararasından Sorumlu Guvernör Yardımcılığı (Anahtar
Ekip İçinde Görev)
2014 Dönemi
Uluslararasından Sorumlu Guvernör Yardımcılığı (Rota Ekibi
İçinde Görev )
2013-2014 Dönemi 20. Grup Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcılığı
2013-2014 Dönemi Uluslararası Hizmetler Ana Komite Başkanlığı
2013-2014 Dönemi Guvernör Özel Temsilcisi - Baku Khazar Kulübü Kuruluşu
2015
Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Bölge Sekreteri (Viz
yon Ekibi İçinde Görev)
2015-2017-2018 Dönemi Uluslararası Kulüpler ve İş Geliştirmeden Sorumlu Guvernör
Yardımcısı-Bölge Sekreteri.

GELECEK DÖNEM GUVERNÖRLERİMİZİ TANIYALIM

2440. BÖLGE: Fatih Akçiçek ve eşi Yeşim
Fatih Akç,çek 1958 yılında
İzmir'de doğdu. Orta ve Lise eğitimini İzmir Anadolu Lisesi’nde ve Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesinde tamamlayıp, Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Çalışma hayatına 1981 yılında
Caterpillar’da satış mühendisi olarak başladı.
Jandarma Genel Komutanlığında sistem
analisti olarak tamamladığı vatani görevinde Genel Komutan Üstün Hizmet ödülünü
kazandı.
Askerlik sonrasında KOÇ topluluğuna
dahil olarak, traktör ve tarım makinaları konusunda 24 sene hizmet verdi. İzmir’de New
Holland Trakmak ve Ankara’da Türk Traktör'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Temel görevleri olan satış, satınalma ve
ihracat konularının yanısıra Toplam Kalite
yöneticiliği ve İşe Adam Alma konularında
uzmanlaşdı. KAL-DER İzmir Şubesi kuruluşunda çalışdı. KOÇ topluluğundan kendi
isteği ile ayrıldıktan sonra Laverda şirketinde ortak-yönetici olarak çalıştı. Sonrasında
kendi şirketinde Proje Geliştirme konularında danışmanlık hizmetleri verdi, Solo Deniz
şirketinde genel müdürlük yaptı.
Strateji ile yönetim prensibine inanır.
Michael Porter takip ettiği bir strateji uzmanıdır.
Dinlenme alanı olarak fotografçılık, yelken ve kayak seven Akçiçek, 2 kez fotoğraf
sergisi açtı. EAYK Ege Açıkdeniz Yat Kulübü kurucularından
olan Fatih Akçiçek, 1986 yılında Alsancak Rotaract kulübünü kurarak kurucu başkanı oldu.
Rotary hayatı Ankara’da çalıştığı yıllarda, Çankaya Kulübü üyeliği ile başladı. 2001 yılında İzmir’e dönüş
sonrası, Dokuz Eylül Rotary Kulübüne katıldı. Kulüp başkanlığı, çeşitli kulüp ve bölge görevlerini yerine getirdi.
IYFR İzmir Filosu kurucu komodoru olan Fatih Akçiçek'in
tamamladığı en son görev Uluslararası Hizmetlerden sorumlu Guvernör Yardımcılığıdır.
Fatih Akçiçek İngilizce ve İtalyanca bilmekte.
Eşi Yeşim Akçiçek İşletmeci olup İngilizce bilmekte ve
halen gayrimenkul yöneticiliği yapmakta.

Yeşim Akçiçek de Rotary hayatına Alsancak Rotaract
üyesi olarak başladı.Kordon Rotary kulübü üyesi olarak ilk
kadın üye ve ilk kadın başkan ünvanlarını taşımakta. Guvernör Yardımcılığı ve başta Kültür ve Sanat Komite başkanlığı
olmak üzere çeşitli dönemlerde bölge görevleri yaptı.
Kızları Selin uzun dönem değişim öğrencisi olarak bir yıl
Kanada‘da yaşadı ve halen Pcsys şirketinde müşteri yönetmeni olarak çalışmakta.
Oğulları Canberk, Kordon İnteract Kulübü kurucuları arasında olup halen İnşaat Mühendisliği eğitimi almakta.
Canberk aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Yelken kulübü başkanı.
❏❏❏
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Devam bütünlemek
Accra-East Rotaract Kulübü, Gana

YENİ YÖNTEM:

Kuruluş: 2011
Başlangıç üye sayısı: 15
Üye sayısı: 40

HİZMETE ODAKLANMAK
Yoğun trafik saatlerinde normal sürüş zamanlarının dört misli arttığı Gana'nın başkenti Akra'da bu durum Accra-East Rotary kulübünün genç profesyonellerini etkilemekteydi. Başlamasının akabinde, uzun çalışma saatleri, iş
değiştirme ve özellikle de trafikte harcanan zaman nedeniyle kulüp üye sayısı
üç'e düşmüştü. Yeni bir enerji ve teknolojinin de yardımıyla, Rotaraktörler yeni
yöntemle biraraya geldiler. Üyeler şimdi, bir bilgisayar faresinin bir tık uzağında
sağladıkları zaman ve zenginliğin sayesinde okuma yazma ve toplum sağlığına
odaklanmaya başladılar.
Haftada en az bir kere, kulüp toplantılarına ve grup atölye
oturumlarına katılmak için, Opoku Minta-Afari, Accra-East Rotaract kulübü üyeleri ile Facebook Live'a girdiğinde bağlantı kuruyor. Minta-Afari'ye göre sosyal medya, kulüpler ve toplumun
ilişkilerinin yöntemlerini değiştirdi. 2015 yılında ABD'ye taşındı ama eski kulübüyle ilişkide olmanın anlamlı olduğunu düşünmekteydi. Kulübün bulunduğu yerden 9 saatlik sürüş mesafesindeki batı Gana'da Sefwi Akontombra bölgesindeki okul sınıfı inşaatı için başlatılan "Hope projesi"nde fon yaratma çalışmalarına katılıyor ve bu proje kulübün bebeği ve hepimiz onun başarısı
için çalışmalıyız diyor.
Kulüp üyesi Emmanuel Deho'ya göre Minta-Afari tek sanal
katılımcı değil. Deho, "Accra'da oturan 36 üyenin toplantı yaptıklarını düşünelim. Yaklaşık %50 katılım sağlayabiliriz. Bazıları geç kalıyor ve gelinceye kadar bizi Facebook'ta takip ediyor.
Bu bir anlamda gerçek zamanda etkileşim oluyor" diyor.
Kulübün belirsiz bir gündemi var. Yaklaşık maliyeti 40.000
dolar olan ve üçte biri tamamlanmış durumdaki "Hope projesi",
en önemli projelerden biri. Daha önce de kulüp üyeleri Accra'nın
en fakir bölgelerindeki okullara Rotaract markası taşıyan kitap
ve defter temin etmek için 5.000 dolarlık bir proje hazırlamışlar
ve kulüp üyeleri de bu kapsamda enerji dolu bir girişim yapmıştı. Gana'da eğitim ücretsiz ama bu her anlamda değil. Kaliteli bir
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Özellikle üyelerin yanlış algılamaları, bilhassa da
organizasyonun sadece zenginlere yönelik olduğunu düşünen
üyeler nedeniyle zorlanmakta olan Accra-East Rotary Kulübünü
canlandırmak için, kulübün liderlik ve mesleki yetenekleri
geliştirmenin iyi bir yolu olduğu gündeme getirildi. Kulüp yurt
dışında yaşayan üyelerin bile proje ve faaliyetlere katılmalarını
sağlayan Facebook Live kullanarak toplantıları gerçekleştirmeye
başlayınca üyelik ve katılım ciddi artış gösterdi.
eğitim için talebelerin ihtiyacı olan kaynaklar her zaman için tedarik edilemiyor. Rotary kulübü de bu ihtiyaçları tespit edip aileler üzerindeki maddi baskıyı azaltmaya çalışıyorlar. Rotaraktörler bu projede önemli rol oynuyorlar ve okulları ziyaret ederek çocukları cesaretlendiriyorlar. Çocukların geleceklerinde bir yere
varmalarının tek yolu eğitimden geçiyor.
Son birkaç yıldır, Accra-East Rotaraktörleri Sefwi Akontombra'yı ziyaret ederek gelişmenin grafiğini çıkardılar ve sağlıklı yaşamın promosyonunu yaptılar. Sağlık taramaları yapıldı
ve bu tüm toplumu kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Kanda
şeker seviyeleri ve tansiyon, çocukların görme testleri ve ağız
sağlığı konusunda yapılan sunumlar ve bunlarla beraber katılımcılara verilen diş fırçaları ve diş macunları bu projenin temellerini oluşturdu.
Internet ise tüm bunların
planlanmasında ve üyelerin muhafaza edilmesinde önemli rol oynadı. Video yayını ve gerçek zamanda yapılan
yorumların olmadığı
dönemler geride kaldı.
Üyelerin toplantılara katılamamaları kendi isteklerinden değil, çalışma yükümlüÜstte: Kulüp Nijerya'nın
lüklerinden kaynaklanmaktaydı. Katılımlarını sağlamak için Amuwo Main Rotaract kulübü
ile Lagos'ta bir su projesi için
yeni bir yöntem geliştirmek
partner oldu.; kulüp üyeleri
gerekiyordu. On-line yaklaşım
başkan Ian H.S. Riseley'nin ağaç
bunu sağladı. Bu sayede fikirler
dikme çağrısınd da katıldılar.
paylaşılıyor, gülüşmeler yaygınlaşıyor ve en önemlisi beraberce eğleniliyor.

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Yeni bir başlangıç

Napoli Parthenope Rotary Kulübü, Napoli, İtalya

YENİ YÖNTEM:
Kulübün esnek bir toplantı programı var ve aktiviteler ve projeler
organize etmek, kendisini toplumda tanıtmak için sosyal medyayı
kullanılıyor. Biraraya gelmek için aileye ve Rotary dışındaki dostlara açık
olarak düzenlenen toplantılar, rutin toplantılarda oluşan bağları daha
da güçlendiriyor.

Berat tarihi: 2018
Başlangıç üye sayısı: 20

GELECEK İÇİN PLAN YAPMAK
Napoli Parthenope Rotary Kulübü, kendi toplumlarına hizmet etmek isteyen
genç profesyoneller için cazibe merkezi. Özellikle Rotaraktörlere ve Rotary gençlik
programı mezunlarına Rotary'de kalabilme imkanını sağlaması bu ilgiyi arttırıyor.
Kulübün gençlere odaklanmış olması, aynı zamanda görev sırasında öldürülen polis kuvvetleri mensuplarının çocukları için kurulmuş olan burs programında aktif rol
almasını sağladı.

Rotaract üyeliğinde 30 yaş limiti yaklaşırken, Francesco
Saverio Alovisi, iyi bir uyum için bölgedeki Rotary kulüplerine bakmaya başlamıştı. Sadece sosyalleşme temsile odaklı değil, toplumda aktif olan bir kulüp arayışında idi. "Benim
gibi gençler, hareketli bir Rotary istemekteler" diyordu.
Alovisi istediği neticeyi elde edemeyince, 2100. bölgenin
guvernörü Luciano Luciana ve guvernör yardımcısı Laura Giordano'ya müracaat etti. Luciana genç profesyoneller için, özellikle de dönemini bitiren Rotaraktörler ve program mezunları
için çekici olabilecek yeni bir kulüp kurmasını önerince, Napoli Chiaja'nın eski başkanlarından olan Giordano, çalışmaya liderlik yapabileceğini söyledi. Kulüp kuruldu ve Giordano halen
yeni kulübün bir üyesi.
Parthenope Rotary kulübü çalışma yaşamlarında dengeyi kurmaya çalışırken zorluklara
meydan okuyan genç Rotaryenlere esneklik sunuyor.
Giordano, Cinsiyet ve yaş
dengesinden çok memnun.
Üyelerin en yaşlısından 10
yaş daha ileride.
Kulüp çeşitli ölçeklerdeki

Üst resimde kulüp üyeleri biraraya gelmekten hoşlanıyorlar;
Çocuk Felci fon projesi olan Caffe Sospeso, Sassari Nord Rotary
kulübü ile gülü bir ortaklığı yansıtıyor.

projelere imza adıyor. Bazıları büyük, bazıları da küçük. Ama
her ay, herkes bir öneride bulunuyor. Üyeler önerilerini ve yorumlarını kulübün Facebook sayfasında yayınlıyorlar. Alovisi
bu olaya bakışını şöyle açıklıyor: "Dışa dönük bir Rotary kulübünün Facebook sayfası, halen farkında olmayan izleyicilerde
bilinçlenme yaratıyor."
Rotaract'tan geçen ve 3. nesil bir Rotaryen olan Ludovica
Azzariti Fumaroli, kulübün beraberce çalışmadaki heyecanının zevkini çıkarıyor. Özellikle de Çocuk Felci için fon yaratmayı hedefleyen Caffè Sospeso projesiyle gurur duyuyor. Kulüp
kendisi için yarattığı bu projede, Caffè Sospeso (askıdaki kahve) olarak adlandırılan geleneğe göre, kişiler ihtiyacı olan bir
müşteri için kahve parasını önceden ödüyorlar. Projede Sassari Nord kulübü ile yapılan ortak girişimde, kulüp üyeleri Napoli'nin merkezi meydanı olan Piazza dei Martiri'de konumlandılar ve insanlardan, bir iyilik jesti olarak "Çocuk felcine son"
projesi için bağış yapmalarını istediler. Yaklaşık 550 dolar toplandı. Fumoroli, Napoli'nin bilinen harika bir geleneği ile dünya için çok önemli bir çalışma olan "çocuk felcine son"u biraraya getirdiklerini belirtiyor.
Kulüp ayrıca bölgesinde görev sırasında yaşamlarını yitirmiş olan polislerin çocuklarının burs programına da yardım
ediyor.
Giardano, geleneklerin dogmatik yapısından arınıp daha
etkin olmaya çalıştıklarını belirtiyor. Kulübün canlılık ve dostluğu kapsayan ve kapılarını topluma daima açık tutan gerçek
bir hizmet kulübü olduğunu vurguluyor. Giordano, Kasım ayı
sonuna doğru popüler bir restorandaki müzikli bir beraberliğin, potansiyel üyelere Rotary'nin sadece projelerde değil, eğlencede de aktif olduğunu gösterdiğini gururla ifade ediyor.
❑❑❑

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor?
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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Son adım neden
çok önemli

Michael K. McGovern
Uluslararası PolioPlus Komite Başkanı

1

2018'deki çocuk felci
vakası 2017'ye göre
daha fazla idi.
Cesaretimizi kaybetmeli
miyiz?

Kes�nl�kle hayır. Sıfıra yaklaştıkça vak'a sayısının oynak olmasını bekl�yorduk. Dört yıl üst üste 100 vakanın altında kaldık. Bu b�r �lerleme �şaret� olarak
görüleb�l�r. Çocuk felc�nden etk�lenen bölgelerde
Hükümetler�n ve Rotaryenler�n konuya önem vermeler� sayes�nde hedefe ulaşacağız.

2

Çocuk felci gibi bir
hastalığı yoketmek
neden bu kadar zor?

Unutmamalıyız k�, ABD g�b� aşının da�ma hazır bu-

lunduğu b�r ülkede dah� hastalığı yoketmek 20 yıldan
fazla zaman aldı. Şu anda çalışmakta olduğumuz böl-

VIKTOR MILLER GAUSA / DANA SCHOBERG

gelerde ABD'de olduğu g�b� gel�şm�ş b�r sağlık altyapısı yok

3

Şimdi ne gibi risklerle
karşı karşıyayız?
B�rkaç yıldır endem�k ülkeler olan Afgan�s-

tan, N�jerya ve Pak�stan'da yoğun b�r şek�lde çalışıyoruz. Bazı �nsanlar ülkeler�nde çok daha başka
�ht�yaçlar olmasına rağmen b�z�m çocuk felc�ne para
harcamamızdan end�şel�ler. Çocuk felc� aşısına karşı

b�r d�ren�ş var ve bu sadece çocuk felc�ne karşı. B�ze

büyük sürprüz oldu. O tar�hten ber� de çok çalışma-

meydan okuyan durum, budur ve o ülke vatandaşlarına ve çocukların başka h�zmetler� de götürerek a�-

lar yaptık. Şu an GPS planlaması ssayes�nde çocukların nerede olduklarını b�l�yoruz ve yetk�l�lerle

leler�n desteğ�n� kazanmalıyız. Pol�oPlus'ın "plus"ını
(artısını) böylece sağlamış oluruz.

beraber çalışarak tüm çocukların aşılanmasının yapıldığından em�n olab�l�yoruz.

4

Bu bölgelerdeki ihtilafların etkisi ne
durumda?

Aşılamanın loj�st�ğ�n� çok fazla zorlaştırıyor.
Küresel Çocuk Ffelc�n� Yok etme g�r�ş�m� sadece
hükümetlerle muhatap olmuyor, hükümet karşıtı
güçlerle de konuşmaya çalışıyoruz. Herkes�n güven ve desteğ�n� almak �ç�n çalışırken, bazı bölgelerde aşılama ek�pler�m�z�n aylarca, hatta bazen
yıllarca g�remed�ğ� yerler bulunmakta.

5

Aşılama ekipleri bir
çocuğu atladıklarını
biliyorlar mı? Ya da
varlığından bile haberdar
olmadıkları çocuklar var mı?
Şu an ne zaman ve nerede b�r çocuğu aşılayamadığımız konusuna oldukça hak�m olduğumuzu düşünüyorum. Şu ank� problem�m�z atladığımız çocuk
sayısını azaltab�lmek. N�jerya'da, ülken�n en son çocuk felc�n� gördüğü yıldan sonra, Borno eyalet�nde
2016 yılında b�r çok vakanın ortaya çıkması b�z�m �ç�n
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6

Nerelerde başarıyı
görebiliyoruz?

Son beş yılda, endem�k olan üç ülke har�c�nde vahş� pol�o v�rüsüne h�ç b�r yerde rastlamadık. N�jerya'da da neredeyse üç yıldır çocuk felc�
vak'asına rastlamadık. Daha önce rastladıklarımız
da ülken�n küçük b�r alanında ortaya çıkmıştı.

7

Rotaryenlerin bilmeleri
gereken en önemli şey
nedir ?

Afgan�stan, N�jerya ve Pak�tasn'dak� rotaryen-

ler�n ısrarları ve bu �şe kend�n� adamış olmaları
ben� çok etk�led�. Heps� çocuk felc�n� yok etmek �ç�n
yoğun b�r çalışma �ç�ndeler. Bu ülkelerde yapab�ld�kler�ne bakınca şaşırmamak mümkün değ�l.
Rotaryenler �y�mser olmalı ve çocuk felc�ne son
programına destekler�n� sürdürmel�d�rler. Ayrıca,
fonlamanın devamlı olmasını sağlamak �ç�n, bu �ht�yacı gündeme get�ren ve hükümettek� l�derler�n
d�kkat�ne sunan Rotaryenlere de �ht�yacımız var.
Hedef�m�z� asla gözden kaçırmamalıyız.

2420. Bölge BES
2420. Bölge Konferansı
22 Haziran 2019

Swiss Otel - Beşiktaş
İletişim
Ece Bayar
bayarece@gmail.com
0533 640 0552
Erenköy Rotary Kulübü

2 Mart 2019
S. Yılmaz
syilmaz@karmahukuk.com
0533 399 6290
Beylikdüzü Rotary Kulübü

Asamble

30 Mart 2019
Maltepe Üniversitesi
Nuri Peşkircioğlu
0532 231 4085
Şişli Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı
MOR KONFERANS

2430. Bölge
BES ve Asamblesi

9 - 12 Mayıs 2019

10 - 14 Nisan 2019

Hilton Bakü
Azerbaycan
İletişim
Tufan Ballı
tufanballi@ozbal.com
0532 612 0772
Mersin Toros Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı
2 - 5 Mayıs 2019

Çanakkale Kolin Otel

Xanadu Resort Hotel
Belek - Antalya
İletişim
Kübra Yayla
ftrkubra@gmail.com
0539 308 9542
asamble2430.com
Samsun İlkadım
Rotary Kulübü

2440. Bölge

BES ve Asamblesi
4-7 Nisan 2019

Çanakkale

Çeşme Altınyunus Oteli

İletişim
Erdal Gezen
erdal_gezen@hotmail.com
0532 286 9173
rotary2440konferans2019@gmail.com
rotarykonferans2019.com
Çanakkale Rotary Kulübü

İletişim
Salih Menteşe
rotary2440asamble2019@gmail.com
0532 247 3161
rotaryasamble2019.com

Çeşme - İZMİR

Dokuz Eylül
Rotary Kulübü
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ROTARY DERGİSİ MALİ TABLOLARI

ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

01/01/2018-31/12/201 DÖNEMİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Rotary Dergisi’ni
yayınlayan “Rotary Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri
A.Ş.’nin mali tablolarını ekte sunuyoruz.
Uluslararası Rotary’nin 1989 yılından beri “Resmi
Bölge Dergisi” olarak kabul ettiği bu yayın ile ilgili
olarak, 31 Aralık 2019’dan sonrası için yeni bir
sözleşme hazırlıkları başlamış bulunuyor.
2018 yılında derginin reklam gelirleri bir önceki
yılın seviyesinde kaldı. Reklam gelirlerinin
arttırılması çalışmalarımız yeterli seviyeye
ulaşamadı.
Bu arada, dergiyi yayınlayan anonim şirketin
guvernör ortakları, hisselerini yavaş yavaş bölge
federasyonlarına devrediyorlar. 2 sorunlu hisse
dışında bu yıl sonuna kadar her bölgeye 16'şar
hisse gelecek şekilde Anonim şirkette bölgelerin
eşit temsili sağlanmış olacak.

I-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
1-KASA
3-BANKALAR

1-ALICILAR
5-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
D-DİĞER ALACAKLAR

1-DEVREDEN KDV
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

1-ABONE GELİRLERİ

116.680,16

132.482,50

2-REKLAM GELİRLERİ

17.397,00

20.020,00

3-SATIŞTAN İADELER

5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

-42.475,43

-65.330,32

1-ÖDEN.VERGİ VE FONL.

91.601,73

87.172,18

-84.338,93

-65.345,84

-84.338,93

-65,345,84

7.262,80

21.826,34

703,50

123,18

703,50

123,18

6-FAALİYETLE İLG.DİĞ.GEL.VE KAR.-MENKUL KIY.

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

116.056,73

110.205,29

116.056,73

152.451,47

169.909,40

0

0

0

0
-

-

-

7.966,30

21.949,52

-143,77
-143,77

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

7.822,53

21.949,52

K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ.

-1.564,51

-4.828,89

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

6.258,02

17.120,63

12.151,06
12.151,06

1-DÖNEM KÂRININ VERGİ VE DİĞ.
2-DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖD.VERGİ
KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI
III-ÖZKAYNAKLAR
A-ÖDENMİŞ SERMAYE

2.391,61
1.024,94
1.366,67

5.651,22
5.651,22

F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

1-SERMAYE
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110.205,29

6.553,69

B-TİCARİ BORÇLAR

E-ÖDENECEK VERGİ VE FONL.

3-BANKA MASRAFLARI

1.085,60

4.590,06

17.799,99

I-KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR
1-SATICILAR

-

27.770,29

1.085,60

PASİF (KAYNAKLAR )

-65.330,32

H-FİNANSMAN GİDERLERİ

16.200,63

169.909,40

-42.475,43

4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.KYO ZAR.

28.855,89

11.583,60

D-SATIŞLARIN MALİYETİ

G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR.-

17.286,23

164.035,07

152.502,50

3-FAALİYETLE İLG.DİĞER GEL. VE KÂR

24.292,51

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

134.077,16

F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

704,27

20.036,77

AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI

C-NET SATIŞLAR

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI

24.996,78

333,12

DURAN VARLIKLAR

152.502,50

3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

20.369,89

5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

134.077,16

E-FAALİYET GİDERLERİ

169.909,40

4-DİĞER MENKUL KIYMETLER
C-TİCARİ ALACAKLAR

2018

1-SATILAN MAL MALİYETİ

152.451,47

B-MENKUL KIYMETLER

2017

BRÜT SATIŞ KÂRI

2018

AKTİF (VARLIKLAR)

ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2018 -31.12.2018 DÖNEMİ MUKAYESELİ GELİR-GİDER TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR

2017

5.526,75
5.526,75

-2,29

-2,29

1.564,51

4.828,89

- 1.566,80

- 1.366,67

17.799,99

6.553,69

146.235,08

163.355,71

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE
SERMAYE DÜZELTİLMESİ OLUMLU
C-KÂR YEDEKLERİ

10.523,27

10.523,27

1-YASAL YEDEKLER

5.000,00

5.000,00

2-STATÜ YEDEKLERİ

5.523,27

5.523,27

D-GEÇMİŞ YIL KÂRLARI
F-DÖNEM NET KÂRI

29.453,79

35.711,81

6.258,02

17.120,63

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

146.235,08

163.355,71

PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI

164.035,07

169.909,40

TÜRKİYE ve ROTARY DERGİSİ
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

N

isan ayı, gelince Rotary Dergisi aklımıza gelir. Duyduğum kadarıyla bu yıldan itibaren başka konulara odaklanmak için dergi ayı, şimdilik kaldırılmış.
Ben yine de bu yazımda Rotary Dergilerinden söz etmek istiyorum. Çünkü Uluslararası Rotary’nin yayınladığı "The
Rotarian"ın dışında 31 resmi bölge dergisi,25 değişik dilde,
170’in üzerinde ülkede Rotaryenler ile UR yönetim arasında
iletişim ağını oluşturmaktadır. Bu oluşum hem kültürel, hem
haber açısından büyük bir güçtür.
1911 yılından beri yayınlanan The Rotarian, önceleri
Paul Harris’in mesajlarını tüm Rotaryenlere duyurmak için
çıkarılmıştı. Bugün de aynı dergi, UR liderleri ile tüm üyeler
arasında direkt iletişimi oluşturmaktadır. Ne yazık ki İngilizce yayımlanan bu dergiyi sadece İngilizce bilenler okuyabilmektedir.
İlk bölgesel dergi 1915 yılında İngiltere ve İrlanda’da basıldı. Bu renkli ortam, zaman içinde gelişti ve bugün 31 dergi,
resmi olarak Rotaryenlere hizmet sunmaktadır. Dergi çıkarımı için zamanla kurallar ve kılavuzlar oluşturulmaya başlandı. Çünkü Rotary, ilkeleri olan bir kuruluştur. Dergilerin
de doğal olarak Rotary amaçları doğrultusunda yayınlanması istendi. UR Rotary tarafından belirlenen içerikler, her ay
dergiyi çıkaran bölgelerin dergilerinde yayınlamak zorunda.
Ülkemizde nüfus oranına göre Rotaryen sayısı çok az.
Dünya genelinde her 5.700 kişiden birisi Rotaryenken bizde
on üç binde bir kişi Rotaryendir. Ama 31 Rotary Dergisi’nden
birisi bizim ülkemizde yayınlanmakta. Aslında bu yaklaşım
onur vericidir. 1985-1986 Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk
sayı ile Türkçe "Rotary Dergisi" gerçekleşmiş oldu.. Emeği
geçen Rotaryenlere teşekkürler.
Derginin kurucularından GDB Hanefi Ulutekin ilk sayıda
şöyle diyordu:
“Rotary idealinin gerçekleşmesi, Rotary’nin gerektiği biçimde öğrenilmesiyle mümkündür. Bunun yolu
, Rotary’nin şerefli tarihinden ve tarihi yaratanların
koydukları prensiplerden ve uygulamalardan geçmektedir. Kitapsız, yazımsız hiçbir bilim dalının, hiçbir felsefenin öğrenilmesi ve kalıcı olması düşünülemez.”

Ülkemizde 1985-88 yıllarında 243. Bölgede özel Rotary
yayını olarak 12 sayı okuyucuya sunuldu.1988-2001 yılları
arasında var olan iki bölgede,peşinden kurulan üçüncü bölge
ile 2420,2430,2440 Bölgelerin ortak yayını oldu.
GDG Rahmetli Orhan Karul bir yazısına, ”Rotary Neden
Sevilmiyor?” adını koymuştu. Bu soruyu yine kendi yanıtlamıştı: "Rotary toplumca ve üyelerce yeteri kadar tanınmıyor ki." Bu alıntıyı alışımın nedeni Rotary Dergisi’nin
önemini belirtmek içindir.
UR kurallarına göre bir Rotary dergisine abonelik zorunluluktur ve bir derginin resmi özellik kazanması için en az
iki bölgeye hitap etmesi gerekmektedir. 2012 yılına kadar üç
bölgeye hitap eden dergimizin aboneleri bir süredir iki bölgeden gelmekte idi. Yakın zaman içinde üçüncü bölgemizin kulüpleri de tekrar Rotary Dergisine abone olmaya başladılar.
Türkçe yayınlanan Rotary Dergisi'nin her Rotaryen için olmazsa olmazdır diye düşünmemiz lazım.
Yukarıda da değindiğim gibi Rotary Dergisi üyeler için
bir okuldur. Binbir emekle ve titizlikle hazırlanan bu dergi,
okunmuyorsa burada bir yanlışlık vardır. Bence derginin yayınlandığı hafta, dergiyi okuma ve değerlendirme toplantısı
olmalı. Çünkü Rotay felsefesini bilmeden, hedeflerini anlamadan, hizmet alanlarını öğrenmeden Rotaryen olunmaz.
Olunsa, olunsa Rotary üyesi olunur ki o çıkmaz yoldur.
Yazarlar, araştırarak, kılı kırk yararcasına hazırlanarak
dergiye yazılarını yazıyorlar. Seçici Kurul, yazılanları titizlikle inceliyor. Editörlük, çağdaş bir yapıda basımını yapıyor
ve kulüplere kadar gönderiyor. Gerçekten büyük bir hizmet
sunuluyor. Ama gereği gibi okunmuyor. Üyeler, okumadığı
dergiden, yenilikleri ve etkinlikleri öğrenmiyor. Bu bilgisizlik ise üye sayımızı artırmamızı engelliyor.
170 ülkede Rotary Kulüpleri var; ama 31 ülkede Rotary
Dergisi yayınlanıyor. Bunlardan birisi de bizdedir. Dergimizin kuruluşunda ve yaşatılmasında emeği geçen o çağdaş insanlara minnettarız.
Biz Rotary Dergimizi seviyoruz.
Rotaryen sevgilerimle.
❑❑❑
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TÜRK ROTARYENLER RUNATOLIA’DA “BİR GENÇ, BİR HAYAT“ SLOGANIYLA
TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS FONUNA KATKI SAĞLAMAK İÇİN KOŞTU

A

ntalya Runatolia 2019’da
Türk Rotaryenler ve Türk
Eğitim Vakfı gençlerimizin
eğitimine destek sağlamak amacı ile el
ele verdi. Runatolia Maratonu, 13 yılda
ülke turizmine ve Antalya’nın tanıtımına büyük katkılar sağlayan Türkiye’nin vazgeçilmez spor etkinliği olarak yerini her geçen sene daha da sağlamlaştırmaya devam ediyor.
Antalya ilinde bulunan Rotary Kulüplerinin organizasyonu ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen Rotaryenler, 3 Mart’ta Antalya’da düzenlenen maratonda, gerek koşucu sayısıyla,
gerek bağışçı sayısıyla, gerekse şimdiye
kadar topladıkları bağış miktarı ile en
önde koştu.
Bu yıl, maratona katılan Rotaryenlerin arasında atletizme gönül vermiş
koşucuların yanı sıra hayatında hiç bir
atletizm etkinliğine katılmamış her
yaştan insan da yer aldı. 110 Rotaryen
ve yakının koştuğu maratonda, 1.858
bağışçı sayısına ve 342.445 TL bağış
miktarına ulaşıldı. Elde edilen bağış,
gençlerin eğitimine destek vermek
amacı ile, Türk Eğitim Vakfı burs fonuna aktarıldı. Bağışlar 18 Mart tarihine
kadar devam edecek.
Bunu bir iyilik koşusu olarak kabul
eden Rotaryenler, yaşadığımız dünyayı
hep birlikte daha yaşanabilir kılmanın
bir gencin hayatına dokunmak ve O’nu
eğitmekten geçtiğine inanıyor; bu nedenle de, "Bir Genç Değişir Çok Şey
Değişir" görüşünde birleşiyor.
Onlarca Sivil Toplum Kuruluşunu
ve binlerce "İyilik Peşinde Koşan"
insanı buluşturan Runatolia 2019’a katılan Rotary Türkiye Ailesi, ülkemiz
gençlerine ışık olmaktan ve ülkemizdeki gönüllülük bilincinin geliştirilmesine öncülük etmekten büyük gurur

Antalya Runatoli 2019 Maratonu sonucu1.858 bağışçı sayesinde TEV için 342.445 TL
bağış miktarına ulaşıldı.
duyduklarını ifade
ediyor; duygularını
"Çabalarımız Ülkemizin Aydınlık
Geleceğine
Armağan Olsun"diyerek belirtiyor.
Rotary,
toplumların öncelikli sorunlarına çözüm üretme ve yaşam
koşullarını
daha da iyileştirme arzusunu taşıyan gönüllülerin
küresel ölçekte bir
araya gelmesinden
oluşuyor. Her yıl,
1.200.000’den fazla sayıdaki Rotaryen, 200’den fazla ülke ve coğrafyadaki 35.000’den fazla Rotary Kulübünde
hem yerel, hem de küresel boyutta kaynaklarını, yeteneklerini, mesleklerini
seferber ederek dünyamızın çok daha
fazla yaşanılabilir bir yer olmasına

katkıda bulunmak için çalışıyor. Her
sene, öncelikli olarak barışın sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü, kadın ve çocuk sağlığı, çevre ve temiz su,
hastalıklarla mücadele, temel eğitim
ve okuryazarlık, ekonomik ve toplumsal kalkınma alanlarına odaklanılan
binlerce proje ile yaşamlar değişiyor.

KULÜPLERDEN HABERLER

Türkiye’nin ilk Terapi Bahçesi, Bornova’da hizmete açıldı

Ö

zel gereksinimli çocuklar için dünyada sadece dört
örneği olan ve Bornova Belediyesi, Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Erke Özel Sprocular
Kulübü Derneği, Özsu Balık ve Karşıyaka Rotary kulübünün
de katıkılarıyla gerçekleşen Terapi Bahçesi, Bornova’da düzenlenen neşeli bir törenle açıldı.
Bornova Belediyesi’nin tahsis ettiği 4 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Erke Terapi Bahçesi’nin açılışına özel gereksinimli çocukların mutluluğu damga vurdu. Terapi Bahçesi’nde özel gereksinimli çocukların binicilik destekli terapi
ünitesinden duyu bahçesine, yalın ayak yürüme parkurundan, denge parkurları gibi pekçok eğitim alanı bulunuyor.

DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Erke Terapi Bahçesi'nin Kurucusu Banu Kavalar, günümüzde otizm, obezite, hiperaktivite, öğrenme bozuklukları
gibi sorunların artış gösterdiğine dikkat çekerek "Kurduğumuz terapi bahçesi ile açık alanda doğanın iyileştirici
etkisinden yararlanarak eğitimin kalitesini ve niteliğini arttırmayı amaçlıyoruz. Burada özel bireylerimiz
için eğlenceli parkurların yanında, aynı zamanda toprakla uğraşıp, çiçek ve sebze yetiştirebilecekleri hortikültür alanı oluşturduk" dedi. Özel gereksinimli çocukların en büyük sorunun evden dışarı çıkamamak olduğunu ifade eden Kavalar "Terapi Bahçesi ihtiyaç duyan herkesin
evden dışarı çıkıp buluştuğu ve terapi desteği alacağı
bir alan olacak" diye konuştu.

HERKESE AÇIK

Terapi Bahçesi’nin dünyadaki en iyi örneklerinden ilham
alınarak tasarlandığını söyleyen Kavalar "Engelli bireylerin yanı sıra fiziksel, ruhsal ve zihinsel terapi desteğine ihtiyaç duyan herkese ücretsiz olarak yararlanabilecekleri bir alan sunduk. Doğru ekipmanlarla, iyileştirme sürecini hızlandırmayı ve eğitimin niteliğini
artırmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki bu bahçe konuklarımız için hem terapi, hem de tedavi niteliğinde olacak" dedi. 2440. Bölge Federasyon Başkanı Guvernör Alaeddin Demircioğlu da engelli kişilerin kapalı alanlara
mahkum olduğunu, Terapi
Bahçesi’nin bunu tersine çevireceğini söyledi. Alanı 20
yıllığına tahsis ettiklerini
söyleyen Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila da "Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, hayata daha
sıkı sıkıya bağlanmamız

Terapi Bahçesinin genel görünümü altta. Herkese açık olan terapi
bahçesinde çocukların faydalanmakta oldukları aktivitelerden bazıları
yukarıdaki resimlerde
için bize ışık yakan güzel yürekli kardeşlerimizin artık
çok özel bir parkı var" dedi.
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla tarafından açılışı
yapılan parkı Karşıyaka Rotary Kulübü Vakıf projesi şekline
dönüştürememesine rağmen, kulübün destek olmayı taahhüt
ettiği bu projeye inanan ABD'deki 6550. bölgeden Libertyville
Sunrise Rotary kulübü de 2.000 dolar katkıda bulundu.
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Adana Rotary'den Meslek Hizmet Ödülü

B

UR Vakfı ve Rotary kulüplerinden Yedi Mart Hastanesi’ne
tıbbi ekipman bağışı

U

luslararası Rotary Vakfı, Adana Rotary Kulübü ve İskenderun Rotary
Kulübü ile USA’dan New Haven Rotary Kulübü ve Yale Koleji Rotaract
Kulübü "Uluslararası Rotary Vakfı Küresel Bağış Projesi" kapsamında Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Yedi Mart Hastanesi’ne 1 adet röntgen cihazı ile 1
adet küvöz hibe etti.
16 Ocak 2019 Çarşamba günü, 2430. Bölge Guvernörü N. Altan Arslan,
Osmaniye İl Kamu Hastaneleri Müdürü, Kadirli İlçe Sağlık Müdürü ve Rotaryenlerin katıldığı teslim töreninde, hastane başhekimliği ile teslim protokolu
imzalandı.
Törende konuşan Adana Rotary Kulübü Dönem Başkanı Yaşar Yiğit; "Bu
proje; USA’dan New Haven Rotary
Kulübü ve Yale Koleji Rotaract Kulübü gibi 8 kulübün maddi destekleri
ile Connecticut Rotary Kulübü’nün
eski başkanı ve Türk asıllı Amerikan
vatandaşı olan Sam Topal ile Adana
Rotary Kulübü’nün geçmiş dönem
başkanı Lütfi Soyupak ve İskenderun Rotary Kulübü’nün geçmiş dönem başkanlarından Serdar Kelahmet’in öncülüğünde, Adana Rotary
Kulübü üyesi Kemal Attila’nin çabaları sonucu bir Rotary Vakıf projesi
olarak hayata geçmiştir. Geliştirilen bu Rotary Vakıf projesi ile hibe edilen cihazlar, özellikle mültecilerin yoğun yaşadığı ilçe olan Kadirli’deki hastalara ve
yeni doğan çocuklara hizmet edecektir" dedi.
Projenin toplam bütçesi 52.550 USD olup, Adana Rotary Külübü’nün bu
projedeki görev ve sorumluğu tıbbi teçhizatların hastaneye teslimi, kayıt altına alınması, kurulumu, teçhizatların amacına uygun şekilde kullanımını sağlamak oldu.
Adana Rotary Kulübü Derneği Dönem Başkanı Yaşar Yiğit konuşmasında şu noktalara dikkati çekti: "Adana’nın ilk, Türkiye’nin 7. Rotary kulübü olan
Adana Rotary Kulübü bugüne kadar yüzlerce toplum hizmeti projesi gerçekleştirmiş ve kurulduğu günden bu yana, bilgi ve birikimlerini toplum ile paylaşabilmek için çeşitli projeler üretmiştir."
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u sene 50. yılını kutlayan Türkiye'nin en eski 7. Rotary kulübü olan
Adana Rotary Kulübü, bu yılki Meslek Hizmetleri Ödülünü, başarıları
ile yeni nesillere ilham kaynağı olan değerli sanatçımız Hande Küden’e verdi.
Berlin’de Alman Senfoni Orkestra’sında 2. Başkemanist olarak görev yapan
26 yaşındaki Hande Küden, keman çalmaya olan tutkusu ile sanat yaşamı için
çok kısa denebilecek bir sürede, çok genç yaşta çıktığı yolda Türkiye’yi yurtdışında başarıyla temsil etmekte. Başarılı bir sanatçı olmasının yanında, Adana’da yetişmiş olması da ayrı bir gurur kaynağı.

Ünye Rotary Kulübü tekrar faaliyete başladı

1

988 yılında kurulan Ünye Rotary Kulübü uzun yıllar hizmet verdikten
sonra, kurucu üyelerinin vefat etmesi ve bazı üyelerin sağlık problemleri nedeniyle 2016-2018 yılları arasında çalışmalarına ara vermişti.
Ünye Rotary Kulübünün tekrar faaliyete geçmesi için, UR 2430. Bölge Guvernörlüğü tarafından Ordu Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Hakan Karakaş ve Dönem Başkanı Tansu Odabaş görevlendirildi. Ünye Rotary Kulübü,
2018 yılında Ordu Rotary Kulübünün destekleri ile tekrar çalışmalara başladı ve yeni katılan üyeleri ile toplantılara başlandı. Çalışmalar tamamlandıktan
sonra 18.02.2019 günü Ünye Atik Otel’de yeni üye kabul töreni yapıldı. Bu törene UR 2430.Bölge Guvernörü Nuri Altan Arslan, Guvernör Yardımcısı Hakan Doruk ve Mehmet Murat Berk, Samsun, Sinop, Ordu ve Giresun Rotary
Kulüpleri’nden misafirler katıldı.

Ordu RK Meslek Hizmet Ödülü

R

otary, İş ve Meslek yaşamında en iyiyi, en güzeli ve en doğruyu özendirmek için etik değerlerini bozmaksızın, fedakârlıkla hizmet ederek
mesleki başarıyı yakalamış, ya da mesleğinde özel bir başarı elde etmiş kişile-

KULÜPLERDEN HABERLER
rin topluma ve yaşadıkları çevreye olan katkılarını da değerlendirerek ödüllendirmekte.
Ordu Rotary Kulübü her yıl geleneksel olarak vermiş olduğu Meslek Hizmet Ödülünü bu yıl, yıllardır sürekli olarak gerçekleştirdiği yüksek ihracat ile
bölgenin ekonomik kalkınmasına, bölge halkının sosyal ve ekonomik güçlenmesine fırsatlar yarattığı için sanayici Mustafa Poyraz’a verdi.
Mustafa Poyraz’ın "Meslek Hizmet Ödülü" 30 Ocak 2019 Çarşamba günü
Ordu, Ünye, Giresun Rotary Kulüpleri ve Ordu Rotaract Kulübü ile birlikte düzenlenen Intercity toplantısında UR 2430.Bölge Guvernörü Nuri Altan Arslan
ve Guvernör Yardımcısı Hakan Doruk’un katılımı ile Boztepe Radisson Blu Otelde düzenlenen eşli gecede takdim edildi.
Ordu Rotary Kulübü Başkanı Tansu Odabaş yaptığı konuşmada "Bugün
burada kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini yerine getirebilmenin
onurunu yaşıyoruz. Siz Sayın Mustafa Poyraz meslek hayatınız boyunca yaptığınız örnek çalışmalar ile hem meslektaşlarınıza hem de bizlere örnek oldunuz.
Ordu Rotary Kulübü olarak, iş ve meslek insanlarına yarattığınız bu onuru, gösterdiğiniz bu ışığı ve hizmet idealimizi yücelten bu katkınızı şükran ile anıyor ve
bugün takdim edeceğimiz MESLEK HİZMET ÖDÜLÜ ile bu onuru gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi ve plaketini takdim etmek üzere UR 2430.Bölge
Guvernörü Nuri Altan Arslan’ı davet etti. Guvernör Nuri Altan Arslan bu güzel
ödülü takdim etmekten duyduğu mutluluğu ifade ettikten sonra plaketi Mustafa Poyraz’a takdim etti.
Daha sonra söz alan Mustafa Poyraz, bu ödüle layık görülmesinden dolayı
mutlu olduğunu ifade ederek, Ordu Rotary Kulübüne ve yönetim kuruluna teşekkürlerini sundu.

Nemrut Rotary'den okullarda hijyen eğitimi

A

dıyaman Nenmrut Rotary Kulübü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim
Müdürlüğü ile işbirliği yaparak okullarda öğrencilere "Hijyen" eğitimleri veriyor. Adıyaman Merkez Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Mesleki ve Teknik
Anadolu lisesinde okuyan öğrencilere Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı
Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Hemşirelerinden Şengül Kayaalp ve Serap Çelik
Sönmez tarafından başta kişisel hijyen olmak üzere çevre, gıda ve okul hijyeni
konularında görsel eğitim verildi.
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hasan Öztürk, her yıl
düzenli olarak gerçekleştirdikleri sağlık konulu eğitim çalışmaları kapsamında bu yıl okullarda “Hijyen” eğitimleri vermeye başladıklarını söyledi.
İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin bu proje kapsamında
gösterdikleri duyarlılığa dikkat çeken Öztürk "Sağlığa zarar verecek ortam-

lardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin
tümü hijyen olarak tanımlanır. Hijyen kuralları yaşam alanlarımızın tümü için
geçerlidir. Hijyen, kelime olarak sağlam, sağlıklı anlamına gelmekle birlikte
genel anlamda ele alınacak olunursa, sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak ifade edilmektedir. Bizler ilk olarak kişisel hijyen ile başlayan bir süreçte
öğrencilerimizi bilinçlendirmek için gayret ediyoruz. Bu konuda bizlere destek
olan eğitimcilerimize, okullarımıza, İl milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederiz" dedi.

Gençler kod yazma ve klavye eğitimi alacak

A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü ve Adıyaman Toplum Birliği tarafından organize edilen Sılıcon Valley Star Rotary Club ve Bahçelievler
Rotary Kulübünün maddi desteği ile Adıyaman Halk Eğitim Merkezine 16 adet
bilgisayar bağışı gerçekleştirildi.
Adıyamanlı gençlerin bilgisayar eğitimlerine katkı sağlamak ve yeni teknoloji bilgisayarlar ile eğitim almalarına imkan sağlamak amacıyla anlamlı bir
projeye imza attıklarını belirten Nemrut Rotary Kulübü dönem Başkanı Hasan
Öztürk, Halk Eğitim Merkezinde açtıkları Sılıcon Valley Bilgisayar Laboratuvarında gençlerin öncelikle bilgisayar kullanımı ve kod yazma eğitimi alacaklarını
söyledi.
Teknoloji ile birlikte bilgisayar kullanımının giderek yaygınlaştığını belirten Başkan Öztürk, "Günümüzde hangi sektörde iş yaparsanız yapın mutlaka
bilgisayar kullanımını bilmek gerekiyor. Özellikle iş arayan gençlerin kendilerini
bu konuda geliştirmeleri ve geleceğin en önemli sektörü haline gelen kod yazma eğitimi ile kendilerine meslek edinmelerini çok istiyoruz. Bu konuda Adıyaman Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Sılıcon Valley Bilgisayar
Laboratuvarında binlerce gencimiz eğitim alacak. Şimdiden hayırlı olmasını
diliyorum" dedi.
Daha sonra konuşan Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Fırat ve
Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç, bilgisayar bağışından dolayı emeği geçen
herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Meslek Hizmet Ödülü Aziz Çelik’e verildi

A

dıyaman Rotary Kulübü, 20. yılını kutladığı gecede Rotary Meslek Hizmet ödülünü 1947 yılında Adıyaman merkeze bağlı Terman Köyü’nde
dünyaya gelen bestekâr Aziz Çelik’e verdi.
Nemrut Rotary Kulübü Kurucu Başkanı Erdal Oranlı tarafından plaketini
alan Aziz Çelik, "Hayatımın bu anlamlı ödülünü almaktan büyük bir onur duyM A R T - N İ S A N 2 0 1 9 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 31
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Aspendos Rotary'den 3 bölge için RYLA
A

spendos Rotary Kulübü, 14-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya Fame Rezidance Otel’de Türkiye’deki üç bölge olan Uluslararası Rotary 2420, 2430, 2440
Bölge Kulüplerinden gönderilen 39 katılımcı ile ilk defa ulusal düzeyde gerçekleştirilen Ulusal Rylakademi programını
başarıyla tamamladı.
Daha önce bölgelerinde yapılan RYLA programlarında
bulunmuş gençlerin katılımı ile yapılan Rylakademi, programı ile ilgili en güzel düşünce ve değerlendirmenin, akademiye katılan bir öğrencinin duygu ve düşüncelerini paylaşmak
olduğunu inanarak, Yaşar Sobutay Ulusal Rylakademi katılımcısı Ayşe Ege Küheylan’ın göndermiş olduğu mektubu
burada paylaşıyoruz:
Sevgili Aspendos Rotary Ailesi,
14-17 şubat tarihleri arasında düzenlenen Yaşar Sobutay Ulusal RYLA
Akademi organizasyonundaki büyük çaba ve emekleriniz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Rotaryen büyüklerimiz çok yorulmalarına rağmen
yüzlerindeki gülümseme ile hepimizin yorgunluğunu aldılar ve birlikte çok
verimli, eğlenceli bir süreç geçirdik. Ayrıca birbirinden değerli konuşmacılar işlerini bir kenara koyup farklı şehir ve ülkelerden gönüllü olarak bizleri eğitmek, aydınlatmak için gelmişlerdi, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür
ederim.
Rotary’nin çeşitli zamanlarda ve farklı şekillerde hayatıma dokunuşları
o kadar değerli ki buna bir yenisini eklediğim için çok mutluyum. Bu etkinlikte farklı şehirlerden kazandığım çok güzel dostlukların yanı sıra birçok
konuda vizyon ve farkındalık kazandım. Her meslek alanından insanların
birlikte olduğu üç gün içinde hukuk öğrencisinin nano-teknoloji, mühendislik alanındaki insanların ise iletişim konuları hakkında ne kadar güzel soru
sorduklarını ve pür dikkat dinlediklerini gördüm. Bunun gibi birçok konuşmada kimsenin kendi alanında kısıtlı kalmadığı genç bir neslin parlayan
dum. Sizlere çok teşekkür ederim" dedi.
Türkiye müzik piyasasının son 50 senesinde ünlü sanatçılara yaptığı bestelere hayat veren Aziz Çelik, 80’den fazla beste ile Türkiye’nin en fazla tanınan bestekârlarından olup, "Türkmen Gelini"yle hüzünlendiren, "Gurbet Kuşu"yla ağlatan, "Düz Dara Yar Düz Dara, Yar Zülüfün Düz Dara" diyerek sevgililere serenat yaptıran, hayatı beynelminel filmlere konu olmuş, 50 yıllı aşkın bir
süredir sanat hayatında önemli işler başarmış Adıyamanlı bir sanatçı.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 20 Yaşında

A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü, 20. Kuruluş Yıldönümünü Antiochos Otelde düzenlenen gecede kutlayarak 2 yeni üyenin de rozetlerini taktı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü
Başkanı Hasan Öztürk, her geçen gün büyüyen hizmetleriyle topluma ve yaşadığımız kente değer katmak için çalışan büyük bir aile olduklarını söyledi.
20 yıl önce Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün kurulmasında büyük
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gözlerini gördüm. RYLA’nın açılımı olan “Rotary Yarının Liderlerini Arıyor”
hedefinin başarıya ulaştığına inanıyorum ve bir Rotaract olarak Rotary Kulübü’nün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum.
Bu organizasyonun konusu olan 2016’da yürürlüğe giren 17 maddeli
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin amacı "gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru
seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürümektir". Bu
17 hedef ülkemiz insanlarının beynindeki kalıplaşmış kısımları değiştirmeyi
de amaçlar yöndedir ve 2030 yılına kadar her başarılacak hedefin Türkiye
için bir devrim niteliğinde olacağına inanıyorum. Her insan bir kıvılcımdır,
kıvılcımlar büyür ateş olur ve ben değil biz oluruz, toplum oluruz, ülkemiz
oluruz. Atatürk’ün de Gençliğe Hitabesi’nde dediği gibi "Muhtaç olduğumuz
kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur."
İyi ki Rotary ile tanıştım !
Saygılarımla,
Ayşe Ege Küheylan”
emekler veren kurucu Başkanımız Erdal Oranlı ve Yesemek Rotary Kulübüne
teşekkür eden Başkan Öztürk, şöyle konuştu: "İyi ki böyle güzel bir birlikteliği
gerçekleştirmiş bizleri bir araya getirmişler. Kurulduğumuz günden buyana
birçok proje ile binlerce insana dokunmayı başarmış olan Adıyaman Nemrut
Rotary Kulübü üye sayısı az olsa da yaptığı işler ve projeler gerçekten çok büyük. Gücümüzü aile olmaktan alıyoruz. Gelecekte daha büyük işlere ve projelere imza atabilmek dileğiyle hepimizin ve kulübümüzün 20. yılı kutlu olsun. Ben
geçmişte kulübümüzde hizmet etmiş ancak şu anda aramızda olmayan üye ve
Başkanlarımıza da teşekkür ederim. Sizlerle olmaktan ve bu güzel ailenin bir
ferdi olmaktan onur duyuyorum. Başta her zaman bizlerin yanında olan eşlerimize ve sizlere, kulübümüze verdiğiniz destek ve projelerimize harcadığınız
emekleriniz için teşekkür ederim."
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 20. Yılını kutladığı gecede yeni üye olan
İsmet Atay ve Emrah Candar’a rozetlerini takarak hep birlikte 20. Yıl pastasını
kesmeyi de ihmal etmedi.
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çin Dolanbay’dan, erken evliliklerde ve gebeliklerde, kadın üreme sağlığında
hangi hastalıklarla maruz kalınacağını ve nelere şahit olduğunu Öğr. Gör. Dr.
Resmiye Özdilek‘ten dinlenildi.

Yahya Kaptan Rotary Kulübü yoğun çalışma içinde

2

420. Bölgenin yeni kurulan kulüplerinden olan Yahya Kaptan Rotary
Kulübü, kurulduğu ilk günden beri çalışmalarında fark yaratmaya ve
devamında İlham Kaynağı Olmaya özen gösteriyor.
Eğitime Destek projesi ile "İlham Kaynağı" olmak üzere çıkılan yolda ilk
durak Derince Özel Eğitim ve Uygulama Okulu oldu. Özel çocukların ailelerinin hem bekleme salonu hem de meslek kursları için kullanacakları konteyner
bağışı ile beraber, spor odalarının düzenlenmesi de gerçekleştirildi. Rotaryen
eşleri de projeleri çerçevesinde atkı ve bereleri ile çocukları ısıttılar. Onların
gözleri parladı, Rotaryenler ilham kaynağı olmanın gururunu yaşadılar.
Kulübün ikinci durağı Kocaeli Başiskele Vezirçiftliği Ortaokulu oldu.13
derslikli okulun 332 öğrencisine kitaplar dağıtıldı. Her sınıfa girerek tek tek
verilen kitapların çocukların gözlerinde yarattığı mutluluğa şahit olundu ve en
güzel hediyenin kitap olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Şehit ve Gazi Çocukları için Su Kampı

U

R 2420. Bölge 2018-2019 Döneminin ilk etkinliği olan "Şehit ve Gazi
Çocukları Su Sporları Yaz Kampı" 19 genç ve 2 şehit eşi ile beraber
gerçekleştirildi. Şehit ve Gazi Aileleri Komitesi liderliğinde ve 3. Grup Kulüpleri, İzmit RK, Gölcük RK, Yalova RK, Fenerbahçe RK öncülüğündeki bölge projesine ortak olan Kocaeli Yahya Kaptan Rotary Kulübü, adına yaraşır bir etkinlikle ilk projesine imza attı.. Vatan uğruna can veren Mustafa Kemal askerlerinin çocukları ile birlikte olmaktan gurur duyduklarını ifade eden kulüp üyeleri
emeği geçenlere teşekkür ettiler.

İlham Kaynağı olmaya devam
ediyoruz.

Ç

Vezirçiftliği Ortaokulunun önemli bir eksiği olan ana giriş kapısı Başkan
Filiz Akkaş’ın katkılarıyla yenilendi.Eğitime Destek projesinde büyük katkıda
bulunan Dolphin AVM’nin Değerli Yöneticisi Emre Tezcan Bey’e şükran plaketi
takdim edildi.
.

Kadının İnsan Hakları Paneli

K

ocaeli Yahya Kaptan Rotary kulübünün düzenlediği "KADININ İNSAN
HAKLARI" konulu panel başarıyla gerçekleşti. Coğrafyamızda kadının adının yok olması ile karşı karşıya kaldığı bu zamanda, yaşanan gerçekler
dinlendi, sorgulandı ve çözüme nereden başlanacağı tartışıldı. Eğitimin çok
gerekli olduğu, bu panelin Konferans Salonlarında yapılmayacağı görüldü.
Köylerde, mahallelerde dahası evden çıkarılmayan, şiddetin sadece fiziksel
değil her türlüsünü yaşayan kadınlarımıza gerektiğinde giderek bu panellerin
verilmesinin gerektiği anlaşıldı. Paneli organize eden moderatör kulüp üyesi Dr. Öğr.Üyesi Ayşegül Gökalp Kutlu’ya teşekkür edildi. Şiddet gördüklerinde hukuki haklarını Av. Selda İlgöz’den, onlara sığınacak ve kapılarını açacak
merkezler olduğunu, Şönim (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) Sosyolog Nur-

ocuklar için verilen her çabanın
çok kıymetli olduğu bilincile hareket eden Yahya Kaptan Rotary Kulübü
Temel Eğitim Komitesi "Okuyorum Büyüyorum" projesine sponsor oldu. Çocuk kitabı
yazarı Zeynep Alpaslan "Robot Balerin" kitabını çocuklarla canlandırdı. Kulüp üyeleri, bu projede emeği geçen herkese, başta Melek Yıldız’a teşekkür ettiler.

“Deprem her an kapımızı çalabilir!”

Y

ahya Kaptan Rotary Kulübü, bir diğer projesinde Kocaeli Üniversitesi’nin hocaları Doç. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya ve Doç. Dr. Engin Ulutaş’ın sunumları ile deprem farkındalığını arttırmaya yönelik Gölcük Rotary
Kulübü ile ortak konferans düzenledi. Konferans Kocaeli Sanayi Odası'nın bu
amaçla tahsis ettiği salonda gerçekleşti.

Meme kanserine farkındalık ayında MEMEDER'e destek

Y

ahya Kaptan, İzmit, Yalova, Körfez, Gölcük ve Fenerbahçe Rotary Kulüpleri, İstanbul-Moskova seferini yapan THY uçağında seyahat eden
kadın yolculara pembe kurdela dağıtarak meme kanserine dikkat çektiler. Ardından, pembe kurdelalarını bir araya getiren katılımcılar, bunları Moskova,
Kremlin, St.Petersburg ve Neva Rotary Kulüpleri Başkanlarıyla paylaştılar. Bu
anlamlı ayda MEMEDER’e destek veren Guvernör Yardımcısı Hakan Tanta ve
kulüp başkanlarına ve THY uçuş personeline teşekkür edildi.
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Dokuz Eylül Rotary'nin Yeniköy-Metropolis Projesi

Meslek Hizmet Ödülü

okuz Eylül Rotary Kulübü, dönem başında en büyük hedefini "Köyümüze Rotary Geldi" projeleri kapsamında seçilecek bir köyün sosyo
ekonomik kalkınmasına katkı koymak olarak belirledi. Bu kapsamda Torbalı'da bulunan ve yanıbaşında Metropolis Antik Kentinin bulunduğu Yeniköy’de
karar kılındı. Projenin büyüklüğü ve önemi dikkate alınarak 9. Gurup Kulüplerini de projeye dahil ederek daha kapsamlı bir proje yapılmaya çalışıldı.
Metropolis antik kentinin yaygın tanıtımını sağlamak ve köy kadınlarının
üretimlerinin, el emeklerinin ziyaretçilere satılması suretiyle gelir elde ederek Metropolis antik kentini sahiplenmeleri amacıyla, 26 Eylül Çarşamba günü
110 kişinin katıldığı günübirlik bir gezi düzenlendi.
Bu gezide, katılanlara ücreti karşılığı köy kadınlarına hazırlatılan yemekler sunuldu, kadınların gelir elde etmeleri sağlandı. Gezide kazı başkanı Prof.
Serdar Aybek ve ekibi, bizzat katılarak rehber Müjde Tönbekici eşliğinde katılımcıları bilgilendirdiler.
Gezinin ardından Turizm İl Müdürlüğü, Torbalı Kaymakamlığı, Torbalı Belediyesi ve Muhtarlıkla iş birliği yapılarak Metropolis Antik Amfi Tiyatrosunda
Olten Flarmoni sponsorluğunda konser düzenlendi. Köy halkı ile birlikte 700
kişinin katıldığı konserin sponsoru olan Fatma Olten’e teşekkür edildi. Bu oraganizasyonda köy kadınları 16 adet satış standıyla ciddi gelir elde ettiler.
Gezi ve Konser gelirleriyle Köy okuluna Bilgisayar ve Fen Laboratuvarı
ile Yemekhane yapımı gerçekleştirildi. Okul idarecileri ve öğrencilerinin de
emekleri ile katkı koyduğu proje, tamamlanma aşamasına geldi. Yakın tarihte
ilçe protokolünün de katılımı ile açılış töreni gerçekleştirilecek.
Dokuz Eylül Rotary Kulübünün gelecek dönem için hedefi, turizm şirketleri ile görüşerek Metropolis Antik Kentinin günü birlik tur programlarına
alınmasını sağlamak, böylece köy kadınlarının el emeklerini satarak ekonomilerine katkı yaratmak. Öte yanda köy halkına yönelik eğitim çalışmaları da
planlanmakta.

uzey Yıldızı Rotary
kulübü 12 Mart
2019 tarihli toplantısında,
Bursa’da 1967 yılında faaliyete başlayan Selçuk Restaurant’in ikinci kuşak sahibi Selçuk Aniş’e, yüksek
ahlak standartlarına uygun
yaptığı mesleği, sürdürülebilir başarı ve iş istihdamı ile genç kuşaklara örnek
olacak başarılı iş hayatı için kulübün ilk meslek hizmet ödülünü verdi. Selçuk
Aniş'e ödülü 2440. bölge Guvernörü Alaeddin Demircioğlu’nun da katıldığı bir
törenle takdim edildi.

D

Kuzey Yıldızı Rotary Kulübünden görme engellilere destek

K

uzey Yıldızı Rotary kulübü, 9 Şubat’ta Toplum birliği olan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü BUGES’te, görme engelli gençler
için dans dersleri başlattı. Sporcuların fiziksel gelişimine büyük katkı sağlayacak, denge, koordinasyon ve bağımsız hareketlerini geliştirecek dans eğitimini Eray Asarlı ve Büşra Asarlı verecek. İlk verilen derste, eğitmenler Eray ve
Büşra, gençlere ritim ile ilgili bilgiler verdiler ve dansa ilk adım atıldı.
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K

Balıkesir Rotary Kulübünün Kültür Sanat etkinliği

B

alıkesir Rotary Kulübü Cumhuriyet Kazanımları Komitesinin bu yıl
ikincisi Türk Eğitim Vakfı ile beraber düzenlemiş olduğu "Kültür Sanat Etkinliği", " Orada Duruverseydi Zaman" isimli müzikli gösteri 4 Mart akşamı gerçekleşti.Balıkesir Rotary Kulubü gerçekleştirmiş olduğu bu etkinlikle
BAÇEV Balıkesir Çağdaş Eğitim Vakfından, FEKAL Fatma Emin Kutvar Anadolu
Lisesinden, BSM Balıkesir Sanat Merkezinden yaklaşık 70 ögrencinin gösteriyi bedelsiz izleyebilmelerini sağlarken, yine elde ettiği gelirle TEV Türk Eğitim
Vakfına 6.130TL' lik bağış ile ögrencilerin eğitimine katkı sağlamayı sürdürdü.
Bu dönem toplamda böylelikle Türk Eğitim Vakfı öğrencilerine 15.130 TL'lik bir
bağış gerçekleştirildi.

KULÜPLERDEN HABERLER
Ayrıca OBİDEV Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfına da 3.000 tl lik bağış
gerçekleştirerek Otizmli çocukların ihtiyaclarına destek verildi. Sanatçı Pınar
Ayhan’ın belgesel niteliğindeki sunumuyla gerçekleşen gösteri basında büyük
yer alırken yine bir çok sivil toplum kuruluşunda ve halkta ilgi uyandırdı.

teknolojik çağda bile sosyalleşebileceklerini, sanat ile uğraşabileceklerini ve
dünyaya bakış açılarının değişebileceğini vurgulamakta. Ayrıca yaptıkları müzik sayesinde birilerinin hayatlarına dokunabildiklerini ve bu sayede diğer çocuklara da "İLHAM KAYNAĞI" olacaklarını göstermekteler.

Urfa - Adıyaman Kültür Gezisi

B

alıkesir Rotary Kulübünün Kulüp Komitesinin Yurtiçi Seyehati olarak
düzenlemiş olduğu Urfa- Adıyaman kultür gezisi gerçekleşti. Gezide
Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Balıklı Göl, Halfeti, Harran, Adıyaman’da ise Nemrut
ziyaret edilip görüldü.
Nemrut’ta güneşin doğuşunu seyretmek için erken saatlerde hareket
edilmesi ve içinde tarihi barındıran alanda güneşin doğuşunu görebilmek
görsel bir şölen, bu ana kulüp üyelerinin birlikte tanık olmaları da tüm üye ve
eşleri için güzel bir anı oldu.
Seyehat boyunca tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu yerleri gezmenin yanısıra yörenin kültürüne ait lezzetleri de tatmış olmanın fırsatı yakalandı.

Uludağ Rotary kulübünün "Bir Kez Dokun" projesi

U

Efes Rotary himayesinde Rock Konseri

E

fes Rotary kulübü organizasyonunda, İzmir'in en minik rock grubu
olan Z KUŞAK ile, ÇOCUK FELCİ'nin önlenmesi girişimine katkı amacıyla 14 Aralık 2018 tarihinde Güzelbahçe Kültür Merkezi’ nde bir konser etkinliği
gerçekleştirerek konu ile ilgili değişik bir farklılık yarattı. Efes Rotary Klubü himayesinde gerçekleştirilen bu anlamlı konsere büyük bir ilgi vardı. Sağlanan
bilet geliri ile Çocuk Felcinin önlenmesi için alınacak aşılarda kullanılmak üzere yapılan kampanyaya parasal yardım sağlanacak. Bu projeye verdiği değerli
katkılarından dolayı başta Efes Rotary Klübü başkanı Zafer Menteşoğlunu ve
emeği geçen herkesi kutlarız.
Z KUŞAK, yoğun ders temposu arasında boş vakitlerini müzik yaparak değerlendirmek isteyen, yaşları 9 ile 10 yaşında değişen altı çocuktan oluşmakta. İlkokul 1.sınıfta okurken beraber müzik yapma fikrinin tohumlarını 2014
yılında atan çocuklar, 2017 yılında Eğitmen Özgür Umut Hoşafçı koçluğunda
bir orkestra kurarak bu hayallerini gerçekleştirdiler. Bateride Çağan Özkaya,
Klavyede Alp Önder Limoncuoğlu, Saksafonda Poyraz Menteşeoğlu, Elektro
Gitarda Teoman Altan, Bas Gitarda Yağız Saraçoğlu ve solist Eliz Kapkın'dan
oluşan bu minik rock grubu yerli ve yabancı rock müzik parçalarını başarı ile
icra etmekte. İlk iki konserini 2018 yılının Mayıs ayında veren Z KUŞAK, hayallerini gerçekleştirdikleri bu çalışma ile çocukların içinde bulunduğumuz

ludağ Rotary Kulübünün projesi "Bir Kez Dokun" 4. Yılını 35.000 kadına ulaşmış olmanın gururuyla tamamladı. Meme kanseri hakkında eğitim vermek ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kadınlara kendi
kendine meme muayenesini öğretmekte.
Meme kanseri, dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser
türü. Kadınlarda görülen tüm kanserlerin yaklaşık üçte biri meme kanseri.
Yaşamı boyunca her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmakta. Tanı ve
tedavideki gelişmeler sonucunda başarı oranları %90 düzeylerine çıksa da erken tedavinin önemi ve tamama yakın sağ kalım başarısı halen en önemli gerçek. Erken tanıda tarama yöntemleri çok etkili olsa da halen en değerli tanı
yöntemi kendi kendine meme muayenesi olarak kabul görmekte. 20 yaşından
başlayarak her kadının bunu yapması gerekmekte. Bu yöntem, özellikle tarama programlarına katılamayan ve tetkik olanağı bulunmayan kadınlar için neredeyse tek tanı yöntemi.
Uludağ Rotary Kulübünün bu projesinin amacı da tam olarak bu: "Kadınlara kendi kendine meme muayenesini doğru bir biçimde öğretmek." Bu amaçla
patenti kulübe ait bir eğitim modülü geliştirildi. Modülde 3 dakikalık bir animasyon film izlenmekte ve sonra yanında bulunan içinde 3 adet kitle olan silikon modelde uygulama yapılmakta. Kadınlar 5 dakika sürede kendi kendine
meme muayenesini uygulamalı olarak öğrenmekte ve kendilerine uygulayabilmekte. Aynı zamanda video izleme düğmesi sayıcıyı çalıştırmakta ve uygulayan sayısı ölçülebilmekte.
Proje başladığı günden itibaren Rotary Kulüplerinde, sanayi bölgeleri ve
fabrikalarda, okullarda, kadın hapishanelerinde, köylerde, belediyelerde, hastanelerde ve kliniklerde kullanıldı ve 35.000 kadına ulaşıldı. Bursa Nilüfer ve
Eskişehir Tepebaşı Belediyeleri, Çanakkale, Pamukkale, Salihli, Bodrum, Marmaris, Nilüfer, Yeşil, Kuzey Yıldızı Rotary kulüpleri, Bursa ve Gebze sanayi bölgelerinde pek çok fabrika, Bursa Onkoloji Hastanesi, okul ve toplum birliklerinde kullanıldı ve onlarca kurumda eğitim hazırlıkları planlandı.
Proje şu ana dek Rotary İzmir Sağlık Şenliği de dâhil olmak üzere 2440.
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hiplenilerek kalıcı proje haline getirildi. 2430. Bölgeye bir modül yollanarak
değişik etkinliklerde kullanıldı. Uygulama alanı toplu alanlardan alış veriş merkezlerine kadın bulunan her yere yaygınlaştırılabilecek nitelikte düzenlendi.
Projenin başladığı günden itibaren pek çok kadına bu yöntem sayesinde
erken evrede meme kanseri tanısı kondu ve tedavileri başladı.
Bir Kez Dokun, 2015-16 döneminde en iyi proje, 2016-17 döneminde hizmet başarı ödüllerini kazandı. Bölgenin en önemli ve sürekliliği olan sağlık projesi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Proje hedefleri arasında 2420. ve 2430. bölgelerde kullanılması, Eskişehir başta olmak üzere anakent belediyeleri, Rotary aksiyon grupları ve global
proje haline gelmesi yer alıyor. Kısa süre önce yurt dışı kulüplerinden talepler
gelmeye başladı ve proje global proje olma yönünde ilerlemeye başladı. Yurt
dışına gidecek ilk modüller kısa bir süre sonra yola çıkacak. Pakistan ve Hindistan başta olmak üzere talepler alınmaya ve hazırlammaya başlandı.
Bilgilendirme için www.birkezdokun.com ve www.touchonce.org sayfaları yayında. Bilgilendirme videoları ve içeriğe buradan ulaşmak mümkün.Projenin amacı ülkemizde ve dünyada mümkün olan en fazla kadına ulaşmak ve
erken teşhis ve farkındalık sağlayarak meme kanserinden ölümleri azaltmak.
Rotary odak konularının hem hastalıkların önlenmesi, hem erken tanı, hem
eğitim, hem de anne ve çocuk sağlığı başlıklarını içeren bu proje kapsamında
Uludağ Rotary kulübü tüm kulüpleri bu konuda beraber çalışmaya davet ediyor ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtiyor.

2440. Bölge Rotaract tarihinde bir ilke imza atıldı

R

otaract'ların küresel ilişkileri gün geçtikçe önemli boyutlar kazanılması yönünde atılan adımlara sahne oluyor. Bu yıl Ocak ayında, 2440.
bölgenin, 2018-2019 dönemindeki ilk kardeş kulüp anlaşması imzalandı. Kor36 - 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 9

don Rotaract Kulübü, ICC Türkiye/Ukranya komite Başkanı ve Lviv International Rotaract kurucusu ve sponsoru Mithat Sucuoğlu tarafından organize
edilen törenle, Lviv International Rotaract Kulübü ile Kordon Rotaract kulübü
kardeş kulüp anlaşması imzaladı.
Kordon Rotaract kulübü üyeleri, başta kulübün twin club olması konusunda bu imkânı veren ve iki klüp arasındaki ilişkileri kuran ve uluslararası
platformda yeni dostluklar ve ortak projeler geliştirme imkanını sağlayan Mithat Sucuoğlu olmak üzere, Lviv International Rotary üyesi Lars Vestbjerg’e,
Lviv International Rotaract Kulübü dönem başkanı Sindhu Muhammed Umair
Rafique’ye, seyahat ile ilgili sponsorluklarını esirgemeyen Kordon Rotary Kulübüne ve misafirperver tutumlarından dolayı Lviv International Rotaract Kulübü’ne teşekkür ettiler.

Karşıyaka Rotary Kulübüne anlamlı teşekkür

K

arşıyaka Rotary Kulübü, Rotaract ve interact kulüpleriyle beraber
Harran-Şanlıurfa’ya kitap bağışında bulunmuştu. Kitaplar yerine
ulaştıktan sonra kitapların gönderildiği okulun öğrencileri çok anlamlı bir fotoğraf çektirerek kulübe gönderdiler ve teşekkürlerini orijinal bir yöntemle
ifade etmiş oldular.

Kordon Rotary'den anma töreni

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun en eski ikinci kulübü olan Konak Rotary Kulübü vefat eden Başkan ve üyeleri için bir
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anma töreni düzenledi. Konak Rotary Kulübü vefat eden 17 başkan ve 22 üyesini vefat eden üyelerin ailelerinin ve yakınlarının da olduğu bir törenle andı.
Törene Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu, 8.
Grup Kulüpleri Bölge Başkan Yardımcısı Ertan Soydan ile birlikte çok sayıda
kulüp üyesi katıldı. Ayrıca aynı saatlerde vefat eden tüm Rotaryenler için Kordon Otel’in önünde lokma dağıtıldı.

erişimini sağlama amaçlı "Kız Çocuklarının Eğitimi ve Kadınların İş Yaşamına
Katılımı" projesine destek olmak için dönem başından bu yana farklı tedarikçilerden toplamakta olduğu kıyafetleri Soroptimist satış mağazasına bağışladı.

Rotary dışındaki sivil toplum örgütleriyle çalışmanın güzel bir örneği olan
bu faaliyetle birlikte iki kulüp arasında işbirliğini geliştirme amacı sağlayan
protokolün yapılması için ilk adım atıldı.

Urla RK'nden Kuşçular Ova İlköğretim Okuluna ek derslik

U

rla Rotary Kulübü Kuşçular Ova İlköğretim Okuluna yapmış olduğu 2
adet derslik ile hem okulun kapanmasını engelledi, hem de öğencilerin taşımalı sistem ile başka okullara ulaşmak için çektikleri zorluklara son
verdi. Açılış ve plaket törenine, Urla Rotary Kulübü Üye ve Eşleri, Urla Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldılar.

Demirtaş RK Uyuşturucu'dan Korunma Semineri düzenledi

D

emirtaş Rotary Kulübü aynı zamanda "RTR Köyümüze Geldi " projesinde merkez üssü olan ve bulunduğu sosyal lokasyon nedeniyle
ebeveynlerin %40'nın ya uyuşturucudan cezaevinde olduğu yada bu sorunla
karşı karşıya olduğu (ABD' deki Harlem gibi) Çukurca İ.O. nda ailelere ve öğretmenlere yönelik bir seminer düzenledi. Kulüp üyesi psikiyatrist Mustafa
Canbazoğlu ve AMATEM'den psikolog Ufuk Çelebi tarafından gerçekleştirilen
seminerde "Uyuşturucudan Korunma" konulu bir sunum yapıldı.

Gökdere RK Su ve Hijyen Projesi gerçekleştirdi

G

ökdere Rotary Kulübü, Toplum Birliği Okulu Karapınar İlkokulu'nun
kullanılmaz durumda olan arızalı sabunluklarını sökerek rezervuarlı sabunlukların montajını yaptı. Daha önce su tasarruf setlerini sağladıkları
okulda, temiz ve atık su kaybının yarı yarıya düşmesini, sıvı sabun giderinin
önemli ölçüde azalmasını ve okul rehberlik biriminin ilettiği cilt hastalıklarının
son bulması hedeflendi.

2. El Kıyafet Satışı ile projeler için Fon yaratma

G

ökdere Rotary Kulübü, Uludağ Soroptimist Derneği'nin kadınların
istihdamını sağlama ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olanaklara

Çakabey RK Öğrencilerle
Zeytin Fidanı Dikimi
Gerçekleştirdi

Ç

akabey Rotary Kulübü,
Zeytindostu Derneği
işbirligi ile Bornova Atatürk Mahallesi Hayrettin Duran Anadolu lisesinde düzenlenen etkinlikte 100 kadar
öğrenciye zeytin ağacının ölümsüzlüğünü bereketini şifasını, beslenme, hijyen
ve enerji alaninda önemini anlattı. Daha sonra, 30 yetişkin zeytin fidanı okulun
bahçesine öğrenciler ile beraber dikildi ve cansuyu verildi.
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.219.438
Kulüpler: *......................................................35.848
Rotaract
Üyeler: ..........................................................157.811
Kulüpler: ..........................................................9.827
Interact
Üyeler: ..........................................................549.677
Kulüpler: ........................................................23.912
Rotary Köy Toplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri.................................10.238
Not: Rakamlar 15 Mart 2019 itibarıyla UR'den alınmıştır.

Türkiye’de Rotary*

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

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Hamburg Almanya, 2019

Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

2021 - Taipei
2022 - Houston ABD
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Rotary Barış Sempozyumu

U

luslararası Rotary'nin Hamburg'da 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği konvansiyon öncesi
Hamburg Fuar alanında 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Rotary Barış Sempozyumu gerçekleştirilecek. Konvansiyona gitme planlarınız varsa, dünya liderlerinin buluşacağı bu
sempozyumu izleme fırsatını kaçırmayın.
""Partnerlikler ile Barışı Ayakta Tutun" teması kapsamında sempozyum katılımcıları ile hep beraber toplumlarımızda barışı nasıl sağlayabileceğimizi ve başkalarını bu konuda nasıl harekete geçirebileceğimizi öğrenmek için sempozyuma katılın. Katılım bedeli 150 dolar olarak belirlenmiş bulunuyor.

Rakamlarla Barış
Ekonomi ve Barış Enstitüsünün 2007 yılından başlamak
üzere açıkladığı Global Barış Endeksi, bir çok rapor üretti. Genel olarak 163 ülkeden gelen ve dünya nüfusunun %99,7'sini kapsayan verilere economicsandpeace.org/reports adresinden
ulaşabilirsiniz.
GLOBAL BARIŞ ENDEKSI bulgularına göre barış seviyesi geçen yıla göre yüzde 0.27 oranında kötüleşti. Dört yıldır bu
durum devam ediyor. Barış seviyesi 71 ülkede iyileşirken, 92 ülkede kötüleşti. 2010 yılından beri en kötü yılı yaşadık. İzlanda
en barışçı, Suriye ise en son sırada yer aldı.
POZITIF BARIŞ RAPORU 2005'ten beri yüzde 2,4 iyileşme gösterdi. Ölçme kriterinde pozitif barış endeksinin her 1 puanlık artışı kişi başına GSYİH'de yüzde 2,9 artışa tekabül ediyor. 163 ülkeden 110 tanesi pozitif artış gösterdi. Rapor İsveç,
Finlandiya ve Norveç'in en yüksek endekse sahip olduklarını
gösteriyor.
BARIŞIN EKONOMİK DEĞERİ ile ilgili rapor 2017 yılında şiddetin küresel ekonomiye maliyetinin 14,76 trilyon dolar olduğunu, bunun da dünyada kişi başına 1.998 dolara eşdeğer olduğunu belirledi. Bu değerlendirmenin oldukça tutucu olduğu
da ifade edildi.
KÜRESEL TERÖRİZM ENDEKSİ ise 2016-2017 yılları
arasında yüzde 27 oranında azaldı ama buna rağmen 2017'de terörizm sonucu ölenlerin sayısı 19.000 idi. Terörizmin ekonomik
etkisinin ise 52 milyar dolar civarında olduğu hesap edildi.
İŞ DÜNYASI VE BARIŞ raporunda yüksek seviyede barış
ile ekonomik performans arasında üst rakamlarda bir korelasyon dikkat çekiyor. Son 60 yılda, barış seviyesi yüksek olan ülkelerin GSYİH artışı endeksi düşük olan ülkelere göre üç misli
daha yüksek gerçekleşti. Tarihi verlere göre yapılan analiz sonucu, raporda barış yolunda önemli adımlar atacak ülkelerin ekonomik durumlarının da iyileşmelerini bekleyebilecekleri vurgulandı.

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Nisan Anne ve Çocuk Sağlığı ayı

KONVANSİYON SÜTUNU

H

er yıl, Dostluk Evinde eski
dostlarla tekrar karşılaşmak, ağırlama komitesinin
organizasyonlarında yerel Rotaryenlerle tanışmak, oturumlarda esinlendiren konuşmacıları
dinlemek için Uluslararası Rotary'nin
konvansiyonunda buluşuyoruz. Aralarda ise Rotaryenlerin neler yaptıklarını öğrenip yeni fikirler ediniyoruz.
1-5 Haziran tarihlerinde yapılacak
olan 2019 konvansiyonunda, bilinçaltı
önyargıyı yenmekden, yeni bir pojeye
başlamak için Lego'nun Serious Play'ini kullanmaya kadar değişik konularda
oturumlara katılabilirsiniz.
iğer ara oturumlarda liderlik yeteneklerini geliştirmek (İnovasyon bir
tesadüf değildir: Tasarımal düşünmek), yeni üyeler kazanmak (Üyelik
Geliştirme Stratejileri: Rotary ve Rotaract) ve mevcut üyeleri kulüpte tutmak (Muhafaza etmek: Kulübünüzü
geliştirin ve üyelerin katılımını sağlayın.)Rotary'nin gelecek nesil Rotary liderlerinin görüşlerini dinleyin: Rotaraktörler, Interaktörler, Gençlik Değişim Öğrencileri ve diğer mezunlar.
Bir çok ara oturum da, kulübünüzün yaptıklarının yerel haber ortamında sosyal medyada ve Rotary dergilerinde nasıl tanıtabileceğinize odaklanacak.

Güncel bilgiler için:

HANK SARTIN

riconvention.org/en/hamburg/breakoutsessions

Haiti'li ebeler için temin edilen bu jeep, ülkenin kırsal ve erişilmesi zor bölgelerindeki
doğumlara ebelerin daha kolay ulaşmalarını sağlıyor. Bundan sekiz yıl önce de
eskimiş olan Jeep, Rotaryenlerin katkılarıyla yenilenmiş bulunuyor.

H

er gün dünyada yeni doğan bebeklerden 7,000'i yaşamlarını devam
ettiremiyor. Bu yıl Anne ve Çocuk Sağlığı olan Nisan ayında Başkan Barry Rassin bu konuda Rotaryenlerin Rotary Vakfı desteği ile
yaptıkları çalışmaları vurgularken, anne ve yeni doğan bebeklerin
ölümlerinin azaltılması için Brezilya, Latvia, ve Moğolistan'da neler yapıldığını
vurguluyor.
Rassin'in gurur duyduğu uzun vadeli projelerden bir tanesi de Haiti'de ebelerin oluşturduğu bir gruba pembe bir jeep verilmesi. Bu jeep sayesinde ebeler ülkenin kırsal ve erişilmesi zor olan bölgelerindeki doğumlara daha kolay ulaşılabiliyorlar. Bundan sekiz yıl önce jeep, eskimiş olması nedeniyle son seferini yaptıktan sonra Rotaryenler, ebelerin çalışmalarına devam edebilmeleri için bir araya
gelerek pembe bir Land Cruiser temin ettiler ve çalışmaların aksamamasını sağladılar.
Sizler de buna benzer değişim projelerini destekleyebilirsiniz. rotary.org/
contribute sitesini internet üzerinden ziyaret ederek, anne ve çocuk sağlığı odak
alanı için bağışta bulunabilirsiniz.
AŞILAMA ÇOCUKLARIN HAYATINI KURTARIYOR
Yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de 2009 yılında doğan tüm çocuklara rutin
aşılama yapılabilseydi, 42,000 daha az ölüm meydana gelecekti. Nisan ayının son
haftasında kutlanan "Dünya Aşılama Günü"nde Rotary'nin aşılama ile ilgili
yaptığı çalışmaları tekrar gündeme getirmenin zamanıdır. İlham kaynağı olun ve
End Polio Now (Çocuk Felcine Son) girişimini "facebook.com/endpolionow"
ve "twitter.com/endpolionow" dan takip edin.
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HEP BİRLİKTE

Rotary, Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya tek bir amaç için getiriyor.: daha iyi şeyler
yapabilmek. Toplumlarda kalıcı değişimler yaratmak üzere bir araya geliyoruz. Daha iyi şeyler
yapabilmek için — Hayatlara Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HAREKETE GEÇENLER

