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önemin son sayısını biraz geç yayınladık. Bunun
temel sebebi Mayıs ayı sonunda Uluslararası
Rotary'nin merkezi Evanston'da dergi ile ilgili yapılan toplantı idi. Bilindiği gibi Rotary bir müddettir "marka" ve
"kurum kimliği" konusunda önemli adımlar atmaya çalışıyor.
Bu kapsamda, Rotary'nin görünen yüzü olan dergiler de belli
bir değişimden geçecek. Gerek sayfaların düzeni, gerekse
de kullanılan yazı karakterleri gibi konular belli standartlara
oturtulmaya çalışılıyor. Dikkatinizi çekmiştir, dergimizin ismi
değişmedi ama Rotary yazısı kapakta farklı karakterde kullanıldı. Bunun yanı sıra dergi yazılarının da genel kullanımında
karakterler kısmen değişti. Temmuz - Haziran sayısından itibaren Rotary Dergisi de bu değişimi tamamlamaya çalışacak.
Her yıl dönemin son sayısında kapakta Uluslararası
Rotary'nin bir müddettir düzenlediği fotoğraf yarışmasının
birinci gelen resmini kullanıyoruz. Bu sayıda da ABD'nin
Westport Rotary Kulübünden Antonio Riggio'nun Fas'ın
Başkenti Rabat'ta çektiği ilginç fotoğrafı kapakta kullandık.
Derece alan diğer resimler de sayfalarımızda yer alıyor.
Her üç bölgemiz de konferanslarını başarıyla tamamladılar. 2420. Bölgeden Kaan Kobakoğlu, 2430. Bölgeden Serdar
Ünlü ve 2440. Bölgeden Lütfi Demir, başarıyla geçirdikleri dönemlerini güzel organizasyonlarla taçlandırdılar.Her üç
bölgemizin kulüplerini "Rotary Fark Yaratır" temasını gerçek
anlamda uyguladıkları için tebrik ediyoruz.
Bu sayıda The Rotarian'da da yer alan ve GDG Canan
Ersöz'ü konu eden bir yazıya sayfalarımızda yer verdik. Geçmiş
dönem guvernörümüzün bir özel merakı olan kağıt telkari
sanatını kullanarak yarattığı eserler sergileniyor ve satışından
elde edilen gelir de 2430. bölge adına çocuk felcine son kampanyası hesabına yatırılıyor. GDG Canan Ersöz'ü bu girişiminden ötürü kutluyoruz.
Rotary Dergisi ile ilgili olarak genelde Mart - Nisan sayısında yayınladığımız "mali tablolar" geçen sayıdaki sıkışıklık
nedeniyle bu sayıya kaldı. Dergimizin ilan konusunda başarılı
bir performans sergilemediği görülüyor. Alım gücü belli bir
seviyenin üzerindeki kitleye hitap eden bu dergiye reklam
verme konusunda tavsiyelerde bulunmanızın reklamverenler
için de müspet sonuca yol açacağına inanıyor ve bu onuda
desteklerinizi bekliyoruz.
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DÜNYADAN ÖZETLER

Dünyada Rotary Kulüpleri
neler yapıyor?
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ÇOCUK FELCİNE SON'A DESTEK

SAYFA 19

ROTARY İŞ DÜNYASI DEMEKTİR
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24- Yaratıcı kulüpler
26 - Dergi Mali raporu
27- Hizmet Üretmek
GDB Ekrem Yazar
28- Kulüp Haberleri
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KAPAK RESMİ:UR fotoğraf yarışmasında birinci ödülü olan resim.
“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup,
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”
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Rotary Yayın ve İletişim
Hizmetleri A.Ş. adına imtiyaz sahibi
Gündüz Hekimgil
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ahmet S. Tükel
Yayın Kurulu
DG Serdar Ünlü, DG Lütfi Demir,
Ahmet S. Tükel
Yönetim Kurulu
GDG Güneş Ertaş (Başkan), GDG
Akın Gökyay, GDG Murat Öz, GDG
Sezai Moral, Ahmet S. Tükel
Rotary Dergisi iki ayda bir
yayınlanır.
Dergide yayınlanan yazıların
fikir sor umluluğu
yazı sahiplerinindir / Dergide yer
alan yazılar “Rotary Dergisi” adı
belirtilerek iktibas edilebilir.
Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın
(İki ayda bir yayınlanır)
İLAN TARİFESİ
Arka Kapak
1.200,00 TL
Orta iki sayfa
1.500,00 TL
İç Kapaklar
1000,00 TL
İç Kapak Karşısı
1000,00 TL
İç Sayfalar
950,00 TL
Yarım Sayfa
500,00 TL
KDV Hariçtir
Her türlü haberleşme adresi:
Ahmet S. Tükel
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D:405
Kavala Plaza, Çankaya İZMİR
Tel: (232) 461 96 42 - 441 05 16
Fax: (232) 441 14 21
e-mail:rotarydergisi@gmail.com
Osman Kaya
Tel: (212) 212 02 40
okaya@universaldil.com.tr
Bask ı ve Hazırlık:
Tükelmat A.Ş.
Bask ı tarihi: 20 Haziran 2018

M AY I S - H A Z İ R A N 2 0 1 8 / R O TA R Y D E R G İ S İ - 5

U.R. Başkanı’nın mesajı /Mayıs
Birlikte "Harekete Geçenler"olalım

R

Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı Ian Riseley’nin
konuşmaları ve başkanla
ilgili haberleri
www.rotary.org/officepresident adresinde
bulabilirsiniz.

otary iri cüsseli ve o derece de kompleks bir organizasyondur. Dergimiz baskıya girerken, hemen hemen dünyadaki tüm ülkelerde 35.633
kulüpte 1.2 milyon Rotaryen bulunmakta. Rotary'nin Rotaract, Interact, Gençlik Değişim, RYLA, Rotary Toplum Birlikleri, Rotary Barış Merkezleri
ve ulusal, bölge ve yerel seviyede vakıf tarafından desteklenen projelerde yüzbinlerce katılımcı olduğunu söyleyebiliriz. Rotary'nin ismi her yıl kan bankasından
gıda bankasına, okullarda sanitasyondan çocuk felcine son vermeye kadar bir çok
proje ile ilişkilidir. İlk Rotary kulübünün kurulduğundan sonra geçen 113 yılda
Rotary hizmeti dünyanın her tarafına ulaşmakta.
Bu hizmetin günlük ve haftalık bazda nasıl göründüğü, bölgeler, ülkeler ve kulüpler nezdinde büyük değişiklikler arz etmektedir. Her kulübün bir geçmişi, öncelikleri ve kimliği vardır. Bunun sonucu olarak Rotaryenlerin kimlikleri ve her
Rotaryenin hizmette gördüğü amaç büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bunda
herhangi bir sorun bulunmamaktadır zira Rotary, her Rotaryenin ve Rotary Kulübünün kendilerine en uygun şekilde hizmet üretebildikleri ademi merkeziyetçi
bir organizasyon olarak tasarlanmıştır.
Ancak bizi bu kadar güçlü yapan farklılıklar, organizasyon kimliği olarak bazı
sorunları da bereberinde getirmektedir. Bu nedenle, Rotary'nin ismini duyan bir
çok kişinin Rotary hakkında çok az fikri bulunmakta, ne yaptığımızı, nasıl organize olduğumuzu, neden var olduğumuz konusunu bile bilmemektedirler. Hatta
Rotary içinde bile bir çok üye organizasyonumuzun geniş kapsamı, hedeflerimiz
ve programlarımızın derinliği ve içeriği konusunda eksik bir anlayışa sahiptirler. Bu durumun yansımaları sadece daha etkin hizmet getirmemize mani olmakla kalmayıp, hizmette üyelik, partnerlik konusunda yeteneklerimizi, toplumdaki
imaj nedeniyle etkilemektedir.
Yıllar önce Rotary tüm organizasyon nezdinde bu konuları ele almak, görsel
marka kimliğini güçlendirmek için ciddi bir girişim başlattı. Bugün buradan elde
ettiklerimizi Rotary bağışlarının toplumumuzda ve ötesinde yarattığı farklılıkları vurgulayan "Harekete Geçenler" (People of Action) imaj kampanyasında kullanıyoruz. Geçtiğimiz Haziran ayında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu kimliğimizi yansıtan ve çalışmalarımızdaki farklılıkların bütünlüğünü ifade eden
yeni bir "vizyon" beyanında bulundu.
"Hepberaber, insanların biraraya geldiği ve harekete geçerek küresel ölçekte, toplumlarımızda ve kendimizde kalıcı değişim yarattığımız bir dünya görüyoruz."
Nerede yaşarsak yaşayalım, hangi lisanı konuşursak konuşalım, kulüplerimiz
hangi proje ile ilgilenseler, vizyonumuz aynıdır. Hepimiz daha iyileştirilebilecek
bir dünya görüyor ve bunu daha iyi duruma getirmek için yardım edebileceğimizi
biliyoruz. Bizler buradayız çünkü Rotary bize, görmek istediğimiz dünyayı beraberce ve harekete geçerek "Rotary Fark Yaratır" teması ile gerçekleştirme fırsatı
sunuyor.

IAN H.S. RISELEY
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Haziran
Yaptığınız işler için hepinize teşekkür ederim

Y

aklaşık 60 yıldır, tema seçmek her başkan için bir imtiyaz, aynı zamanda da meydan okuma
olmuştur. Geçmişteki temalara baktığımızda, her liderin düşüncesi ve vizyonu ile ilgili bir
pencere açılır ve buradan Rotary'yi nasıl gördükleri, Rotary'nin onlar için dünyadaki yeri
ve Rotary'nin neleri gerçekleştirebileceğini görürüz.
Bir tema seçmek için benim zamanım geldiğinde, hiç tereddüt etmedim. 2017-18 döneminde temamızın "Rotary Fark Yaratır" olacağını biliyordum. Benim için bu kısa cümle sadece bildiklerimizi değil, ama ne yapmak istediklerimizi de yansıtıyor. Biz farklılık yaratmak istiyoruz. Dünyayı daha iyi bir
konuma getirmek için yardım ediyor ve etki yaratıyoruz.
Geçtiğimiz iki sene içinde Rotary'nin sadece bunu yaptığı bir çok yöntem gördüm. Geçen sene Kaliforniya'daki kontrolsüz yangınlar sonrası herşeylerini kaybetmiş olanlara Rotaryenlerin nasıl yardım
ettiklerini gördüm. Guatemala'da açık ateşte yemeklerini pişiren kadınlara verilen basit odun fırınlarının yaşamlarını nasıl değiştirdiğini izledim. Artık yemek yaparken dumanı içlerine çekmemenin
yanı sıra, odun toplamak için daha az zaman harcayıp, ayrıca bunları küçük işletmelerini başlatmak
için de kullanıyorlar. Rotary'nin desteklediği bir hiperbarik merkezini ziyaret ettiğimde, beyin zedelenmesine uğramış ve felç geçirmiş hastaların nasıl tedavi edilip sağlıklı bir yaşama geri döndüklerini
gördüm. Dünyanın her tarafında Rotaryenler mültecileri yerleştirirken, çocukları aşılarken, güvenli
kan temini sağlarken ve gençlere öğretip gelişmelerini sağlarken farklılık yaratıyorlar.
Dünyanın her tarafında, Rotaryenlerin ağaç dikme ile ilgili çalışmalarını gördüm. Dergi baskıya
girerken, başlangıçtaki hedefimizi olan her bir Rotaryen için bir ağaç hedefi olan 1.2 milyonu geçmiş
durumdaydık. Ve yine dünyanın her tarafında çocuk felci ile ilgili savunuculuk, fon yaratma ve destek
çalışmalarımız sürüyor. Geçen sene vahşi çocuk felci sadece iki ülkede 22 vak'a ile karşımıza çıktı. Bu
rakamın çok kısa bir zamanda sıfıra ineceğine güvenim var ve böylece çocuk felcinden arınmış bir dünya için son görülme tarihi ile çocuk felcinden arındırılmış dünya sertifikasyonu için geriye sayımda
son üç seneye girmiş olacağız.
Juliet ve ben Avustralya'ya dönerken, ziyaret ettiğimiz yerler, oluşturduğumuz yeni dostlukları ve
gördüğümüz hizmet projeleri ile ilgili sıcak hatıraları da beraberimizde götüreceğiz. Rotary'nin fark
yaratması ile ilgili yapmakta olduğunuz harika hizmetler için hepinize teşekkürler.

IAN H.S. RISELEY
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN
Rotary
Destek
Merkezi

D

ünya
nüfusunun yüzde 50'si
30 yaşın altında.
Bunun için şu soruyu sormamız önemlidir: Gençler
ne istiyorlar? Tabi ki her
nesil bu soruyu sormalıdır.
Ama bugün için bu soru
Rotary ile ilgili olarak çok
önemlidir çünkü kendileri de evrim geçirmekte olan toplumlarımıza
daha iyi hizmet götürebilmek için kulüplerimiz de evrim geçirmelidir.
Dünya Ekonomik Forumunun 186 ülkede, 30 yaş altındaki 30.000
kişi ile yaptığı "Global Shapers Survey" adlı anketin sonuçları bu konuda
ipuçları vermekte.
Cevap verenlerin büyük çoğunluğu iklim değişikliği ve ihtilaf konusunu karşı karşıya olduğumuz en kritik konular olarak değerlendiriyor.
Ayrıca gençlerin güçlendirilmesi için start-up ekosistemi ve girişimcilik
değerli bulunuyor. Ancak seslerinin duyulması konusunda fazla iyimser
değiller. Ankete cevap verenlerin yarısından fazlası, önemli konuda
kararlar verilmeden önce gençlerin fikirlerinin de dikkate alınmadığını düşünüyorlar. (Bu konuda beni sevindiren, seyahatlerim sırasında
Rotaraktörlerin seslerinin Rotary liderleri tarafından dikkate alındığını
görmek oldu.)
Genç insanların dünyamızı ve toplumları etkileyen konularda farklılık yaratmak istedikleri gayet açık görülüyor. Herşeyden önce, bir projeye giriştiklerinde, sonuçlarını da görmek istiyorlar. Bunun güzel bir örneğini, New Jersey Branchburg Rotary kulübünde Tulsi ve Anil Maharjan'ın
oluşturduğu baba-oğul ekibi teşkil ediyor. İkili, Vakfın sağladığı bağışlar
ile, Nepal'deki 2015 depreminden etkilenmiş olanlara, mikrokredi, burs
ve yeniden ev inşa etmek konularında yardım ediyorlar.
2016'da yapılan Yasama Konseyi kararları doğrultusunda, kulüpler
kendilerine en uygun şekilde hareket etme esnekliğini kazandılar.
Bunun anlamı, çok farklı kulüp toplantı modellerinin ortaya çıkması
oldu.
Bu esnekliği kabul ederek, önceleri bir e-kulüp üyesi olan Anil'ın
babasının Rotary kulübüne geçişi gibi örnekler yaratabiliriz. Ayrıca sizleri
de Rotaractların kulüp üyeliklerini devam ettirirken Rotary kulübü üyesi
olmalarını teşvik etmenizi bekliyorum. Tabi ki aynı zamanda, onlara
Vakfımızın imkanlarını kullanarak dünyada iyi şeyleri nasıl yapabileceklerini öğrenmelerine yardım ederek.
Bugün harekete geçerek, Rotary'nin gelecekteki liderlerinden
200.000 tanesinin yollarını açarak gelecek nesiller için farklılık yaratmalarını şimdiden temin edebiliriz.
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Küresel Bağış planlamaktan
kesinlikle çekinmeyin

V

akfımızın bir asırdan sonraki ilk yılının ve dolayısıyla
benim de Rotary Vakfı Başkanı olarak görevimin sonuna
geldiğine inanmak zor.
Dünyayı dolaşırken Rotary ve Vakfımızın eylemlerini görmek
inanılmaz bir tecrübe oldu. Rotaryenlerin tutku ve bağlılıklarını,
Rotaraktörlerin enerji ve yaratıcılıklarını görmek ve hizmetin çeşitli
projeleri ve formlarını izlemek esin verici oldu. Rotary'nin fark yarattığını çok sayıda ihtiyaç sahibi insanda gördüm çünkü Rotaryenler
"harekete geçen" insanlar idi.
Bu tecrübeler özellikle de çocuk felci sonrası bir döneme yaklaşırken, benim Rotary'nin geleceğine olan inancımı ve Vakfımızın da
oynadığı ve oynamaya devam edeceği hayati rolün önemini tekrar
teyid etti.
Rotaryenler olarak önümüzde büyük meydan okumalar ve
cüretkar fırsatlar durmakta:
- Çocuk Felcine Son hedefimize ulaşmalıyız. İster direkt bağış
olarak, ister fon yaratarak isterseniz de çocuk felcinin hikayesini
gerekli medya imkanlarını kullanıp anlatarak katkıda bulununuz.
- Konuşmalarımızı genişleterek bundan sonra hangi kurumsal
projeye el atmamız gerektiği konusunda fikir oluşturmalıyız.
- Dünya nüfusunun %50'sini oluşturan 30 yaş altı nesli harekete
geçirmeliyiz. Anketler bu gençlerin farklılık yaratmak ve gönüllü
olmak istediklerini gösteriyor. Proaktif stratejiler geliştirerek milenyumluları ve Z neslini içimize katmalıyız.
- Kadınlar dünya nüfusunun %50'sini oluşturuyorlar. Birçok
kulübün omurgasını teşkil ettiklerini görüyoruz. Onların erişimlerini
genilşletmek ve organizasyonun her seviyesinde liderliklerini kabul
etmeliyiz.
- Daha fazla Rotaryenler ve kulüplerin Vakıf ile daha yakın
ilişkiye geçmelerini sağlayarak kulüp hedeflerine daha kolay nasıl
ulaşabileceklerini anlamalarına yardımcı olmalıyız.
Bu Rotary yılında sizleri fikirlerinizi benimle paylaşmaya davet
etmiştim. Bir çok kimse nasıl fon yaratılabileceği, bağış sisteminin
nasıl basitleştirilebileceği, gençlerin nasıl dahil edilebileceği, barışın
nasıl gerçekleştirilebileceği, Vakıf kanalıyla üyelik tecrübemizin nasıl
arttırılabileceği konularına değindi. İkinci yüzyılında, Vakfın nasıl
birinci yüzyıldan daha fazla etkili olabileceği bir geleceğin tutkusunu bana ilettiniz. Çünkü sizler bizim en büyük gücümüzsünüz.
Bu günlerimi benimle paylaşarak onurlandırdığınız için teşekkür ederim.
Paul A. Netzel
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Rotary dergi editörleri biraraya geldiler

U

luslararası Rotary'nin 32
bölge dergisinin Editörleri, organizasyonun dergilerden sorumlu çalışanları ve İletişim Komitesi yetkilileri Rotary'nin
merkezi Evanston'da biraraya geldiler.
23-25 Mayıs tarihlerinde yapılan
toplantı, her iki yılda bir Rotary'nin
düzenlediği bir organizasyon. Yol
masrafı haricinde tüm giderlerin UR
tarafından karşılandığı bu toplantılar, dergiler arası işbirliğini arttırmak
ve genel yayın politikalarını belirlemek için yapılıyor.
Bu yılki toplantının ana temasını,
basılı ve dijital yayınların dengesinin
nasıl kurulması gerektiği konusunda fikir alışverişi yanısıra, ABD'nin
Missouri Üniversitesi porfesörlerinden Samir Husni'nin konu ile ilgili yorumları ve değerlendirilmesini içeren
konuşması ve seminerin tüm toplantılarına katılarak görüşlerini katılımcılara iletmesi oluşturdu. Mr. Magazine
diye tanınan Samir Husni, konusunda
dünyanın en saygın uzmanlarından
biri olarak dünyaca meşhur bir çok
dergi yayıncısı firmaya da danışmanlık hizmeti veriyor. Samir'in özellikle
ABD ile ilgili verdiği istatistiki bilgiler de ilginç. Özellikle de dijital yayıncılığın geleceğin yayıncılığı olduğunu
düşünenler için verdiği rakamlar çok
ilginç. Samir, son 1 yıl içinde ABD'de
basılı yayını bırakıp sadece dijital yayına geçen 700 derginin kapanmak
zorunda kaldığını belirtti. Bu nedenle
yayıncılığı basılı ve dijital olarak müşterek değerlendirmek gerektiğini belirten Samir Husni, dergi aboneliğinde de her iki tür aboneliğin fiyat farkının olmaması gerektiğini söyledi.
Toplantının bir diğer önemli konusu da, Rotary'nin birkaç yıldır kurumsal kimlik başta olmak üzere uygulamaya çalıştığı markalaşma konusunun dergilere adaptasyonu oldu. The

Uluslararası Rotary'nin 22 dilde yayınlanan 32 bölge dergisinin editörleri, Rotary'nin
merkezi Evanston'da yayın konusunda çalışanlar, The Rotarian görevlileri ve İletişim
Komitesi üyeleri ile biraraya gelerek, Rotary'nin markalaşma yönünde attığı adımlara
paralel olarak yayın konusunda da nasıl bir strateji izleneceğini tartıştılar.
Rotarian ile beraber yayınlanan 33
derginin görünümlerinin mümkün olduğu kadar birbirine yakın olması gerektiği konusunda fikir ayrılığı olmadı fakat bu uygulamanın nasıl yapılacağı konusunun merkezden yapılacak
yol gösterici çalışmalarla sonuçlandırılması gereği kabul edildi.
Bugün dünyada aynı isimle yayın
yapan bir çok dergi bulunuyor. Örneğin Cosmopolitan gibi bir dergi dünyanın hangi ülkesinde yayınlanırsa
yayınlansın kendisini belli ediyor ve
aynı yayın olduğu algısını oluşturabiliyor. Rotary dergilerinin de aynı
şekilde en başta derginin kapaktaki
başlığının ortak bir görünüm arzetmesi yanı sıra, dergide kullanılan yazı
karakterleri, vs. gibi görsellik ile alakalı konuların da uyum içinde olacağının doğru bir yaklaşım olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.
Örneğin okumakta olduğunuz bu
yazının karakteri, The Rotarian dergisinin de Mayıs ayından itibaren genel yazılarda kullanmakta olduğu yazı
karakteri ile aynı. The Rotarian dergisinin başlığı da ilk kez geçen ay değiştirildi ve derginin kapağı "Rotary" ke-

limesi için kullanılan yazı karakterinin aynı harfleri kullanılarak basıldı.
Rotary'nin bölge dergileri, UR ile
yapılan bir anlaşma çerçevesinde ülkelerdeki yayıncı organizasyonlar tarafından yayınlanıyor.Bu anlaşma her
beş senede bir yenileniyor. İlki 2009
yılında yapılan bu anlaşma, daha sonra 2014'te yenilendi. Beş senelik süre
de 2019'da bitmiş olacak.
Her dönem sözleşmede günün koşullarına göre maddelerde değişiklikler yapılabiliyor veya madde eklenip,
çıkarılabiliyor. Bu konuda 2019 senesi
sonunda yenilenecek olan sözleşme ile
ilgili çalışmalar için editörler arasında bir komite oluşturup 2019 Haziran
ayına kadar sözleşmenin çalışma grubunun önerileri doğrultusunda değişikliklerin yapılacağı da alınan önemli kararlar arasında yer aldı.

Yukarıda görülen yazı karakteri
Rotary'nin markasında kullanılan bir
karakter. Dergi başlıkları da bundan
böyle bu karakter kullanılarak
oluşturulacak.
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dünyamız

Danimarka

Meksika

Azerbaycan

Amerika Birleşik
Devletleri

Malezya

Dünya çevresindeki
Rotary projeleri
Meksika

ABD

Danimarka

Baja yarımadasındaki küçük

Kuzey Carolina eyaletinin

balıkçı kasabası San Felipe’de

Mooresville Rotary kulübünün

2004 yılından beri Gilleleje Rotary
Kulübü her Ağustos ayında
limanda “yiyebildiğin kadar ringa
balığı ye” festivali düzenliyor.
Yaklaşık 700 kişinin katıldığı
eğlenceden yılda 15.000 dolar fon
temin ediliyor ve toplumda sosyal
hizmetler ve kültürel aktiviteler
için kullanılıyor. Yerel balıkçılar
yiyecekleri veriyor ve restoranlar
da ringa balığını sunmak için
para ödüyorlar. Kulüp Başkanı
Soren Ølsen bunun bir İskandinav
geleneği olduğunu söylüyor. Balık
konusunda uzman olmadığını
söyleyen Ølsen, sunulan 13 çeşit
ringa balığından en popüler
olanının sirke ve otlarla kızartılmış
olanı olduğunu belirtiyor.

yaşlı nüfus, yüksek oranda şeker “Çocuklar için yatak” kuruluşu,
hastası. Yaşayanların güneş

imkanları kısıtlı olan ailelere

gözlüğü kullanmaması da göz

yardım ediyor. 2014 yılında

sorunlarını öne çıkarıyor. Yerel

kulüp üyeleri Brenda Hawkins

Lions kulübü uzun zamandır

ve Sandy Jones tarafından

kasaba sakinlerine gözlük temin başlayan program, 2018 başında
ediyor. San Felipe Rotary kulübü yaygın faaliyetlere başladı.

Kayıtlara geçen
ilk katarakt
ameliyatı 1748’de
gerçekleşti.

de bu çalışmalara destek olmak Rotaryenler ve toplumdan fon
amacıyla katarakt ve retina lazer toplayan, ayrıca dört Rotary
ameliyetleri gerçekleştiriyor.

kulübünün organize ettiği Great

Kaliforniya’nın Shasta Valley

Chili Cookoff’tan elde edilen

(Yreka) Rotary kulübü desteği

geliri kullanan proje, 150 adet

ile, Aralık ayında sona eren

çift kişilik yatak, yatak örtüsü

üç yıllık 81.500 dolarlık bağış

ve nevresim takımı ile yatak

projesi kapsamında 107

ve battaniyeleri teslim etti.

katarakt ameliyatı yapıldı, 88

Çocukların birçoğu konforlu bir

tane de gerekli müdahele

yatak görmedikleri için yapılan

gerçekleştirildi.

yardıma çok sevindiler.
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Azerbaycan

Malezya

1991’de Sovyetler Birliğinden

500 plastik şişeden yapılmış bir

Aedes sivrisineği kanalıyla geçen

ayrıldıktan sonra Azerbaycan

noel ağacını bir alışveriş

Deng Humması, Malezya’da en

bir çok sorunla karşı karşıya

merkezine yerleştirdi. Ağaç,

çok rastlanan hastalık. 2017’de

kaldı. Bunlardan bir tanesi, başta

başka firmaları da Eco

80.000 vakada 170 ölüm oldu.

plastik olmak üzere ülkenin çöp

Creations’ı desteklemeye ve

3310. bölgenin sivrisineklerden

konusuna nasıl yaklaşacağı.

tekrar kullanılabilir plastik torba

kaynaklanan hastalıklarla ilgili

Maalesef toplum bu konuda geri

kullanımının promosyonunu

komitesi hastalığı kontrol etmek

dönüşüm ve sürdürülebilirlik

yapmaya karar verdirdi. Vaid,

için çalışmalarını arttırıyor. Sabah

dendiğinde proaktif değil. Baku

eğiterek ve daha az plastik

bölgesindeki 9 Rotary Kulübü el

International Rotary Kulübü üyesi

kullanımını teşvik ederek ve

broşürleri ve böcek kapanları

Vaid, mültecileri çalıştıran ve kâr

alternatif çözümler sunarak

dağıtarak eğitim kampanyaları

amacı gütmeyen Eco Creations

Azerbaycan’ın plastik çöplerden

düzenliyorlar ve sivrisinekleri

adlı bir örgütü işletiyor ve atılan

kaynaklanan bu büyük

çoğalma alanlarında yokediyorlar.

plastikleri geri döndürerek torba

sorununun çözülebileceğine

Malezya Sağlık Bakanlığında

ve aksesuar yapıyor. Vaid, çevreye

inanıyor. Dolgu maddesi olarak

çalışan ve geçmiş dönem

duyarlılık konusunda Rotaryen

kullanımın ya da yakma gibi

guvernörlerinden Johore Bahru

arkadaşlarını da harekete

yöntemlerin ise kötü

RK üyesi John Cheah Kam Loong,

geçirmiş. Geçtiğimiz Aralık ayında alternatifler olduğunu belirtiyor.

sürekli tetikte olunması

kulüp 50 kişiyi istihdam ederek

gerektiğini belirtiyor.

Bakü’deki Sivil
Toplum
Kuruluşları geri
dönüşüm için
şehirde kutular
yerleştirdiler

– BRAD WEBBER
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BÖLGE KONFERANSLARI

2420. Bölge

UR

2420. Bölge 2018 Konferansı 10-13 Mayıs
2018 tarihleri arasında Antalya – Belek Kaya Palazzo Golf
& Resort Hotel’de yapıldı.
Geçtiğimiz yıl Mardan Palas Hotel’de yapılması planlanan ve duyuruları yapılan UR 2420. Bölge 2018
Konferansı, Mardan Palas Hotel’in
bazı yönetimsel sorunları nedeniyle
kapanması sonucu 2017 yılının sonuna doğru yeni bir yer arayışı içerisine
girilerek Mardan Palas’a çok yakın bir
yerde yer alan ve Kaya Otelcilik Grubuna dahil olan Kaya Palazzo Golf
& Resort Hotel’de büyük bir organizasyon ile gerçekleştirildi. 2420. Bölge’den 500’e yakın Rotaryen ve aile
bireylerinin katıldığı organizasyonun
ev sahipliğini UR 2420. Bölge Kulüplerinden Caddebostan Rotary Kulübü üstlendi. 10 Mayıs 2018 Perşembe
günü saat 16:00’da açılışı yapılan Konferans’ın ilk gününde önce muhteşem
bir bayrak töreni izlendi. Ardından gelen konukların selamlanması ve takdimi ile devam eden programda UR
Başkan Temsilci olan Avustralya’lı
Brian Heaton yaptığı açılış konuşmasına: “Valerie ve ben, geldiğimiz andan itibaren gösterdiğiniz sıcak karşılama ve konukseverliğiniz için hepi-

nize teşekkür etmek istiyoruz; olağanüstü bir karşılama gördük.
Burası dünyanın kesinlikle harikulade bir köşesi, ancak zaten bunun
farkında olduğunuzdan eminim.
Ülkelerimiz arasında güçlü bir bağ
olduğunu açık bir şekilde hissettik,
karşılıklı duyulan saygının beslediği
bir bağ, ve özellikle 1915 yılına dayanan her iki ülkenin gösterdiği cesaret
ve yiğitlikten gelen bir bağ.
Üzülerek ifade ediyorum ki, bizler
sizin sahillerinize savaş sırasında gelmişiz; neyse ki, sonuçta tarafların birbirini karşılıklı tanımasını sağlayan
bir bağ kurulmuş ve bugün o bağ hala
devam ediyor. Tüm Avustralyalılar ve
Yeni Zelandalılar adına teşekkür ederim” şeklinde başladı ve tüm izleyicilerin büyük alkışını aldı. Sonrasında
oturumda bulunan konuk Guvernörler
sahneye davet edilip anı plaketleri sunuldu ve izleyicilere birkaç kelime ile
seslendiler.
Saat 20:00 gibi sona eren ilk gün
oturumundan sonra akşam yemeği
için otelin yemek salonlarına geçildi.
Konferansın ikinci günü sabah
07:30’da Vakıf Bağışçıları için düzenlenen kahvaltıda UR Başkan Temsilcisi Brian Heaton, eşi ve Bölge’den çok
sayıda Rotaryen ve eşi birlikte güzel
bir kahvaltı ettiler. 09:00’da başlayan
ikinci gün oturumları sırasında Bölge Komiteleri ve Kulüpler teker te-
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ker sahneye çağırılıp dönem anıları
ve plaketleri sunuldu. Konferans’ın
konuk konuşmacılarından olan ve 17
Ağustos’ta UR 2420. Bölge’nin sponsorluğunda yaptığı “Dünya Engelli
Serbest Dalış Rekor Denemesi”nden
başarı ile çıkan ve kendine ait olan
rekoru 30 metreye çıkaran 1999 Gölcük Depremi sırasında iki bacağını
kaybetmiş olan Ufuk Koçak tekerlekli
sandalyesi ile sahneye çıkarak 17 Austos 1999 öncesi ve sonrasındaki hayat
hikayesini konuklarla paylaştı. Yaklaşık 40 dakika süren konuşma sırasında çok duygusal anlar yaşandı ve pek
çok izleyici göz yaşlarını tutamadılar.
Günün ikinci oturumunda da Türkiye
İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Ersin Özince’de katılan konuklara Türkiye'nin ekonomik durumu
konusunda oldukça detaylı ve açıklayıcı bir konuşma ile hitap etti.
Saat 14:00 gibi biten ikinci gün
oturumlarından sonra toplu olarak
öğle yemeğine geçildi ve yemek sonrası Konferans Delegeleri Toplantısı yapılarak gündem gereği oylanacak konular kulüplerin delegelerine sunuldu.
Konferansın üçüncü ve son günü
sabah oturumu yine bazı komitelerin
ve kalan kulüplerin sahneye çağrılıp
sunumlarını yapmaları ve anı plaketlerini almaları ile başladı. Sonrasında
2420. Bölge’ye gelmiş bulunan uzun
Dönem Değişim Öğrencileri sahnede

BÖLGE KONFERANSLARI
kendilerini tanıtıp duygu ve düşüncelerini katılanlar ile paylaştılar. Artık yavaş yavaş Konferansın sonuna
ve en önemli kısmına doğu gelinmeye
başlamıştı. Sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildikten sonra Bölge
A Takımı üyeleri ve eşleri sahneye davet edilip anı plaketleri verildi. Sırada
Bölge Ödülleri vardı ve sahneye önce
Bölge Hizmet Ödülü almaya hak kazanan Kulüpler ve ardından da Bölge Üstün Hizmet Ödülü almaya hak kazanan Kulüpler davet edildi ve plaketleri sunulup hatıra fotoğrafları çekildi.
Ve artık Bölge’nin ilk üç Kulübü’nün
anons edilmesine gelmişti sıra. Önce
eşlerde ilk üç kulüp açıklandı, üçüncü sırada Fındıklı Kulübü Eşleri, ikinci sırada Şişli Kulübü Eşleri ve birinci
sırada Suadiye Kulübü eşleri sahneye gelip ödüllerini aldılar. Finalde de
Bölgenin derece alan kulüpleri olarak
üçüncü sırada Ataşehir Rotary Kulübü, ikinci sırada Yeniköy Rotary Kulübü ve Bölge Birincisi olarak da Suadiye Rotary Kulübü anons edilip sahneye çağırıldılar ve ödüllerini Guvernör’ün elinden aldılar.
Üçüncü günü akşamı yapılacak
olan Gala Yemeği öncesinde kokteyl
için Kaya Palazzo Hotel Convention
Center’ın fuayesinde bir araya gelen
konuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Saat 21:00 gibi başlayan Gala
Gecesinde de yemekler yendikten sonra Guvernör Özel Ödülü almaya hak
kazanan Kulüpler sahneye davet edilip ödülleri takdim edildi. Sonrasında
da yeni kurulan Kocaeli Yahya Kaptan

Rotary Kulübü’nün Charter Töreni yapılıp kurucu Başkan’a Charter Belgesi
teslim edildi. Artık eğlenme zamanı
gelmişti. Katılan tüm konuklar Patron
orkestrasının çaldığı güzel müzikler
ve orkestraya eşlik eden Caddebostan
Rotary Kulübü üyesi Müge Zeren Çolakyan’ın güzel sesi ile muhteşem bir
gece yaşadılar.
Dördüncü gün sabahı artık veda
zamanı idi ve gelen konuklar dönüş
yolculuklarına başlamak üzere otelden ayrıldılar.

Dünya Engelli Serbest Dalış Rekor
Denemesi”nden başarı ile çıkan ve kendine
ait olan rekoru 30 metreye çıkaran 1999
Gölcük Depremi sırasında iki bacağını
kaybetmiş olan Ufuk Koçak tekerlekli
sandalyesi ile sahneye çıkarak hayat
hikayesini konferans katılımcılarıyla
paylaştı
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BÖLGE KONFERANSLARI

2430. Bölge

UR

2430. Bölge konferansı
Mersin Rotary Kulübü
ev sahipliğinde konaklamalı 672, konaklamasız katılımlar
ile birlikte 732 kişi ile 10 – 13 mayıs
2018 tarihleri arasında Rixos Premium Belek Antalya'da gerçekleşti.
Konferans, kanun sanatçısı Ahmet
Baran’ın konseri ardından Mersin Rotary kulübünün muhteşem açılış gösterisi ile başladı. Bütün katılımcıların
duygulandığı bayrak töreni sonrasında UR 2430. Bölge guvernörü Serdar
Ünlü’nün dönemi anlattığı konuşması
sonunda bütün bölge görevlilerinin ve
başkanların süpriz bir şekilde sahneye çıkıp guvernöre sarılması ile duygulu anların yaşandığı konferansta
ilk gün bölge görevi yapan kulüplere,
Rotary Toplum Birliği kuran kulüpler
ile komite başkanlarına teşekkür edildi. UR başkan temsilcisinin konuşmasının ardından ilk günkü oturum sona
erdi. Akşam Land of Legends da ses,
ışık ve show izlenerek keyifli anlar
yaşandı.
Konferansa, Zambia, Polanya,
Azerbaycan, Kırgizistan, Kazakistan,
Hindistan'dan Roteryenler katıldı.

Ayrıca Meksika, ABD, Brezilya, Tayland, Tayvan, Avusturya ve Avusturalya'dan gelen gençlik değişim öğrencileri de hazır bulundular. Hindistan
dan gelen VTT ekibi sahnede bölgelerini tanıttılar ve bayrak değişimi gerçekleşti. Gençlik Değişim Öğrencilerinin muhteşem gösterisinin yanısıra
konferansa onur konuğu konuşmacı
olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşan katıldı. Büyükerşen, Belediyecilik, Türkiye'de kadın ve fark yaratma
konularında muhteşem bir konuşma
yaptı. Bölgenin bu dönemki projelerinden biri olan organ bağışı konusunda bölgenin proje yüzü olan Tuluğhan
Tekelioğlu'na da teşekkür edildi ve
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kendisi Rotary'nin bu projedeki başarısını konu alan bir konuşma yaptı.
İkinci gün en iyi Roteryen, en iyi Roteryen eşi ve projelerde çalışan en iyi
Roteryen çocuğuna teşekkür edildi,
özel projeler video halinde gösterimde
bulunuldu, komitelerin projelerini yapan kulüplere teşekkür edildi.
Ayrıca Rotary Vakfında bölgenin
durumu anlatıldı, 15 onaylanmış küresel bağış ile toplam 1.003.000 $ lık
proje gerçekleştirildiği anlatılıp küresel bağış projesi yapan kulüplere teşekkür edildi. GDG Canan Ersöz’e çocuk felci kampanyasına vermiş olduğu
destek için teşekkür edildi. UR tarafından verilen vakıf ve çocuk felci konularındaki çok özel yarışmalı ödüller

BÖLGE KONFERANSLARI
Sayılar ile konferans

✔ 732 Katılım
✔ 13 ülkeden katılım
✔ Açılış Ahmet Baran konseri ve Mersin Rotary Kulübü Show
✔ İlk gece Land of Legends'da gösteri
✔ Üç konuşmacı konuk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşan, Gazeteci Tuluğhan Tekelioğlu, GDD Şafak
Alpay.
✔ Haluk Levent Konseri
✔ Onaylanmış 16 küresel bağış projesi gerçekleştirenlere teşekkür
✔ 5 Rotary Toplum Birliği kuranlara teşekkür
✔ İki yeni Rotary kulübü, 5 Rotaract kulübü, 5 interact kulübü kuranlara teşekkür
✔ Bölge olarak dönem içinde fark yaratan toplam 5 Roteryen ve
eşe bedeli bölge tarafından çocuk felci kampanyasında kullanılmak
üzere yatırılmış Paul Harris dostu rozetlerinin takılması,
✔ En çok çalışan 10 Roteryen eşine ödül,
✔ En iyi Roteryen, Roteryen eşi ve çocuğuna teşekkürler,
✔ Rotary takdirnamesi almaya hak kazanan 54 kulübe teşekkür,
✔ 7 Dalda ilk 5’e giren kulüplere teşekkür
✔ 33 Yıldız alan kulübe yıldızlarının verilmesi
✔ Fark yaratan 10 proje
✔ 10 Kulübe fark yaratan kulüp ödülü
✔ ICC protokolü imzası
✔ Ambe orkestrası ile gala

GDGAA Serhan Antalyalı ve Rotaryen Osman Yanık’a gururla sunuldu.
İkinci günkü toplantı GD direktörü Şafak Alpay'ın konuşması ardından kapandı. Gece katılımcılar Haluk Levent
konseri ile çok keyifli saatler geçirdiler.
Üçüncü gün yedi dalda en yüksek puanı alan ilk beş kulübe teşekkürlerin sunulması ardından fark yaratan projeler
takdim edildi, yıldız alan 33 kulübe teşekkür edildi. Ayrıca
fark yaratan ilk on kulübe de teşekkür edilmesinden sonra
guvernörün kapanış konuşması ve mutfak ekibine teşekkürü sonrasında konferans Mersin Rotary kulübünün muhteşem kapanış gösterisi ile son buldu.
Gece, galada anneler günü adına sahneye Dönem Guvernörü Serdar Ünlü’nün annesi, Mersin Rotary Kulübü Başkanı Serdar Vetem’in annesi ve konferasın komite başkanı Kerem Muradi’nin annesi çağırıldı ve bütün annelerin anneler
günü kutlamak adına sahneye gelen annelerin eli öpülüp katılımcı bütün annelere birer hediye verildi. Ardından Polonya ile ICC protokolü imzalandı. Daha sonra katılımcılar yorgunluklarını Ambe orkestrasının performansı ile attılar.
❑❑❑

2430. Bölge Konferansına katılan UR Başkan Temsilcisi
Patrick Coleman ve eşi
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BÖLGE KONFERANSLARI

2440. Bölge

UR

2017-2018 dönemi Rotary 2440. Bölge Konferansı İzmir Efes Rotary Kulübünün ev sahipliğinde 03-06
Mayıs 2018 tarihlerinde Didim Aquasis Resort Deluxe otel de gerçekleştirildi.
2440. Bölge dönem Guvernörü
Lütfi Demir tarafından görevlendirilen İzmir Efes Rotary Kulübü'nün
yaklaşık 1,5 yıldır titizlik ve özenle
hazırlamış olduğu Konferans, büyük bir coşku ve başarı ile tamamlandı.
Konferans’a Uluslararası Guvernör Temsilcisi olarak Kenya’dan
katılan Geeta Manek ile birlikte
2440. Bölge GDG Ayhan Özdemir,
GDG Aydın Işık ve GDG Güneş Ertaş ve eşi Figen Ertaş, 2420. Bölge
dönem Guvernörü Kaan Kobakoğlu
ve eşi, 2430.Bölge Guvernörü Serdar
Ünlü ve eşi, 2440. Bölge Gelecek Dönem Guvernörü Alaeddin Demircioğlu, GDGAA Fatih Akçiçek ve 2430.
Bölge Gelecek Dönem Guvernörü Hasan Akbayrak ve eşi’nin yanısıra konferansa yaklaşık 360 kişi katılım gösterdi.
3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat
16.30 da danışmanlığını GDG Aydın Işık’ın yapmış olduğu Konferans
muhteşem bir Latin dansları göste-

risi ile başladı. Efes Rotary Kulübü
Başkanı Dinçer Layık’ın açılış konuşmasının ardından, Konferans komite
başkanı Kaner Kavcıoğlu’nun nazik
sunumu ile başlayan konferans programı; açılış konuşmalarından sonra
hoş geldiniz kokteyli ve Gülsen Gül’ün
resim sergisi açılışı ile devam etti. Akşam yemeğinden sonra tüm misafirler
havuz başında müzik dinleyerek geceyi tamamladılar.

Konferansa UR Başkan temsilcisi olarak
Kenya'dan Geeta Manek katıldı
4 Mayıs Cuma günü sabah 09.30 da
Bölge sekreteri Burçin Önder’in keyifli ve enerjik sunumu ile başlayan konferans programı, öğle arasından sonra ünlü Psikolog Dr. Kutay Ürkmen’in,
son derece eğlenceli ve bir o kadar da
düşündüren “ Gülümsemenin büyüsü”
isimli 2 saatlik sunumu ile, deyim yerindeyse herkesi büyüledi.
Gülümsemenin Büyüsü programının hemen ardından Karşıyaka Belediyesi Zumba eğitmenleri ekibi ile sa-
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londa bulunan tüm Rotaryenler Zumba yaparak eğlendiler ve 2. Günün 2.
Bölümüne eğlenceli bir geçiş yaptılar.
Cuma Gecesi akşam yemeğinden
sonra , sahilde kalabalık bir ekiple; davullar,zurnalar ve dansözler eşliğinde
sulukule gecesi formatında hazırlanan Hıdırellez eğlencesi gerçekleştirildi. Tüm Rotaryenlerin doyasıya eğlendikleri bu gece muhteşem bir ateş
dansı gösterisi ile tamamlandı.
05 Mayıs Cumartesi günü yine
09.30 da başlayan program, 2440.
Bölge Rotaryenlerinin bu yıl çok
fazla ödül alması nedeniyle yoğun
bir şekilde başladı. Öğle arasından
sonra Gençlik Değişim Öğrencilerinin dans gösterisi herkesi coşturdu ve hayran bıraktı. Gençlik
Değişim Öğrencileri sevgi seli içinde sahneden uğurlandılar.
Öğleden sonra da yoğun bir şekilde devam eden ödül törenlerinde Dönem Guvernörü Lütfi Demir ve
eşi Nurten Demir çok yorulmakla birlikte dönemlerinde gerçekleştirilen
sayısız ve eşsiz projelerin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını, “fark
yaratan bir dönem” gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.
Uluslararası Guvernör temsilcisi
Geeta Manek’in alçakgönüllü, sıcak,
samimi ve dost canlısı davranışları
konferansa damgasını vurdu. Uluslararası guvernör temsilcisi, yaptığı

BÖLGE KONFERANSLARI
konuşmalarda, tüm Roteryenleri kucaklayıcı bir dille anılarını ve deneyimlerini bizlerle paylaştı ve konferansa konuk olan Roteryenlerle iletişim kurmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumartesi akşamı gerçekleştirilen gala gecesinde Sedat Yüce ve orkestrası ile muhteşem bir gece yaşandı. Salonda uluslararası Guvernör
temsilcisi Geeta Manek dahil coşku
ile dans etmeyen misafir kalmadı.
Tüm Roteryenler , gala gecesinde hizmet dolu bir yılın yorgunluğu attılar.
Orkestranın dinlenme arasında
sahne alan Türk sinemasının yakışıklı prensi Salih Güney ise muhteşem arkeoloji bilgi ve deneyimleri ile konukları mest etti. Tek başına bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışıp, yurt dışına
kaçırılan arkeolojik eseleri ülkemize
tekrar geri kazandıran Salih Güney’in
konuşmasının hemen ardından 4 kulüp tarafından ortak arkeoloji projesi
planlandı. Hasat zamanı olarak kabul
edilen konferans programında dahi
yeni projelere imza atıldı.
Gala gecesi, ev sahibi Efes Rotary
Kulübüne düzenlediği muhteşem konferans için teşekkürlerle son buldu.
Tüm konuklar, pazar günü öğle saatlerinde eğlenceye ve ödüle doymuş
bir şekilde, fark yaratan bir yılın yorgunluğunu geride bırakarak otelden
ayrıldılar.

Latin dansları gösterisi ile başlayan konferans Efes Rotary Kulübü başkanı açılış
konuşması ile devam etti

❑❑❑
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'Çocuk Felcine Son'a sanatıyla destek olan Geçmiş
Dönem Guvernörümüz: Canan Ersöz

B

aşlangıçta dini kitap kapakları ve objeleri süslemek için kullanılan ve tarihçesi Rönesans'a kadar giden narin
bir sanat olan “Quilling” (Kağıt Telkari), 2430. Bölgemizde 2015 yılında Guvernörlük görevini üstlenen ilk kadın
olan Canan Ersöz sayesinde çocuk felcini yoketmede yardımcı oluyor.
Canan Ersöz, bir el sanatları kitabında örneğini gördüğü kağıt telkari
sanatından çok etkilenmiş. Ersöz, kağıt telkarinin, eski bir gelenek olması
ve hemen hemen sonsuz yaratıcı imkanlar sunması nedeniyle kendisini
çok etkilediğini belirtiyor.
Bu sanatta ince kağıt şeritler kesilip yuvarlanıp kıvrılıyor - orijinalinde
kuş tüyleri etrafına srılıyor - ve daha
sonra şekil ve figürler olarak yatay bir
zemine yerleştiriliyor. Ortaya çıkan
görüntü, iğne oyasını andırıyor. Bu
teknik bazen nakış işleme ile karıştırılarak da kullanılmış. Sabır ve zaman
isteyen bu sanat 17, 18 ve 19. yüzyıllarda asil ailelerin kızları tarafından gerçekleştirilmiş.
Daha çok çiçek ve diğer doğa görüntüleri üzerine uzmanlaşmış olan
Ersöz, önceleri kağıtları kendi kesip
kürdanlar etrafına sarmakla işe başlamış. Şimdi ise özel aletler ve hazır
kesilmiş şeritler kullanıyor.
Son iki yıl içinde bu sanatını bir
çok kez sergileyen Canan Ersöz, eserlerin satışlarından elde ettiği gelirin
hepsini de "Çocuk Felcine Son" kampanyasına 2430. bölge adına bağışlamış.
Doktor ve patoloji uzmanı olan Ersöz, bulaşıcı bir hastalığın yokedilme-

sinin ne demek olduğunu biliyor. "Hiç
bir çocuk, bir damla aşıyı alamadığı
için felç olmayı ya da yaşamıını yitirmeyi haketmiyor" diyen Ersöz, çocuk
felcini yoketme çalışmalarını sürdüren ve çocuklarımıza, torunlarımıza
çocuk felcinden arındırılmış bir dünya sunmaya gayret eden Rotaryenleri
takdir ettiğini belirterek, kendi payına düşeni de yapmak amacıyla bu işe
başladığını söylüyor.
Canan Ersöz'ün kulübü Adana-Güney Rotary, geçmişte de dikkat
çekici görseller yaratmakla biliniyor.
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2013 senesinde kulüp üyeleri çocukların yaptığı resimlerden oluşan 1.100
metrekare büyüklüğünde dev bir mozaik yaratarak dünyada barış mesajını sunmuştu. İhtiyacı olan insanlara kıyafet temin etmek için de çeşitli
giysileri toplayıp 32 km uzunluğunda
bir çamaşır ipine asmışlardı. Sonuçta
60.000 parça toplanmıştı.
"Her zaman çok meşgul ve stresli
bir profesyonel yaşamım oldu" diyen
Ersöz, Rotary'nin kendisine diğer yeteneklerini de kullanma fırsatı verdiğini belirtiyor.– NIKKI KALLIO

RMB - Rotary Means Business 7. yılını tamamladı

✔✔

R

Rotary İş Dünyası Demektir
Yazan: Ali Becerik - Güzelyalı Rotary Kulübü

otary tarihçesine baktığımızda,CHICAGO kulübünün haftalık toplantılarında “OLAY ANALİZİ “ çalışmaları
yaptığını, üyelerin işyerlerinde yaşadıkları sorunları diğer üyelerle paylaşarak onların fikir ve görüşlerini aldıkları ve uygulama yöntemleri geliştirdiklerini görürüz.
ROTARY MEANS BUSINESS iletişim gurupları ,bu ana fikirden yola çıkarak oluşturulmuştur.
Amaç bölgede bulunan ve dışarıdan gelen Rotaryenleri, kulüpleri dışındaki Rotaryenlerle tanıştırmak
ve birlikte daha geniş sosyal ve iletişim ağı kurulmasını sağlamaktır.
ABD'de SAN FRANCISCO kentinde ilk olarak başlatılan bu toplantılar, dünya üzerinde ikinci
olarak ülkemizde, 2440.bölgede başlatılmış ve Rotary'de bölge projesi olmuştur.
Türkiye'de ve İzmir'de ilk olarak 2012 yılında
2440. Rotary Bölgesinde başlattığımız “ROTARY
MEANS BUSINESS “ toplantıları 7. Yılını tamamlamaktadır.
Rotary Means Business projesi Rotary’nin dörtlü öz denetim kuralına bağlı kalarak , Uluslararası
Rotary prensipleriyle uyum içinde uygulanmaktadır.

Dostlukların, iş ve komşuluk ilişkilerinin giderek azaldığı günümüzde, ortak bir geçmişi paylaşan,
ailece görüşen, birbirlerini çok daha yakından tanıyan, seçkin insanların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında önceden tanıdıkları kişilere başvurmaları gayet doğaldır. Bu yardımlaşma alanları, yerine göre sağlık, hukuk, eğitim, inşaat, iç mimari,
tekstil, sigorta, ticaret ve bunun gibi değişik sektörler olabilir.
İnsanların güvenle yaklaşacakları dostları varken, sadece isimlerine güvenerek hiç tanımadıkları
kişilere gitmeleri riskli olabilir. Rotary Means Business, tam da bu saydığımız sorunları gidermekte en
büyük yardımcımız olacaktır. Aynı zamanda, karşılıklı güven ve yakın ilişkiler sayesinde bu platformda oluşacak cirolar, Rotaryenlerin kendi bünyesi
içinde kalacaktır.
Ülkemizin dışında başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ROTARY MEANS BUSINESS toplantıları büyük ilgi görmüş ve tüm dünyada bir milyonu aşkın Rotaryen tarafından ilgi ile
takip edilmektedir. Bugüne kadar bölgedeki tüm
kulüplerden gelen Rotaryenler arasında arzuladığımız daha sıkı ilişkiler, dostlukların oluşması bizleri
fazlasıyla memnun etmektedir.
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UR'nin fotoğraf yarışması
1.100'den fazla katılım ile birbirinden güzel resimler yarıştı
Bu yılki katılımları değerlendirirken, daha çok kutlamalar içerren büyük resimler ve küçük iletişim anlarının yoğunluğu dikkat çekti. Dünyayı daha iyi bir konuma getirmek için harekete geçen Rotaryenleri gördük. Tabiatın nefes kesen resimleri vardı. Değerlendirmeleri yapan Stephanie Sinclair resimleri herhangi bir tanıtım bilgisi olmadan ele aldı
ve bunun sonucu aynı kişinin iki fotoğrafı da mansiyon ödülü aldı. Kazananlar ve mansiyon alanların yanı sıra, önümüzdeki aylarda yarışmaya katılan resimlerin bazılarını da dergide fırsat buldukça yayınlayacağız.

Birincilik ödülü

Fotoğraf:
Antonio Riggio
Westport Rotary Kulübü
Connecticut ABD
Yer: Rabat, Fas
Sinclair: Bu resmin nefis
geometrik şekillerin tekrarı ve
renklerine hayran oldum. Bakış,
kapının çerçevesinden bir çok doku
ile adam ve şapkasındaki işarete ve
arka zemine odaklanıyor. Resimdeki
muhtelif katmanların tonları resmin
inceliğini yansıtıyor.
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İkincilik ödülü

Fotoğraf:
Santosh Kale
Shirol Rotary Kulübü
Hindistan
Yer: Pandharpur, Hindistan
Sinclair: Resim müşfik ve kendisiyle ilişki kurulabilecek Hintli kadını
gösteriyor. Neşe ve eğlencenin yüzlere farklı yansıması ortak insani
yönlerini gösteriyor. Resmin siyah beyaz olması çevreden ziyade kadınlara
odaklanmamızı sağlıyor

Üçüncülük ödülü

Fotoğraf:
Maureen McGettigan
Valley of the Moon Rotary Kulübü
Santa Rosa California ABD
Yer: Bagan, Myanmar
Sinclair: Bu zarif ve klasik fotoğraf, sihirli ışık ve manzarayı gösteren
National Geographic mecmuasının resimlerini andırıyor. Işığın resim
kalitesi, sonsuzluğu anımsatıyor ve arkadaki mabed, ön plandaki ağaçlar
ve tarlayı süren insan resime bir ruhani kalite katıyor.
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Mansiyon

Fotoğraf:
Salvatore Alibrio
Palazzolo Acreide Rotary Kulübü
Valle dell'Anapo İtalya
Yer: Palazzolo Acreide İtalya
Sinclair: Uzak renklerdeki patlama
çerçeve ile kusursuz uyum sağlıyor. Bir çok
fotoğrafçı bunu yakından çekmek isterdi
ama mesafe gerekli perspektifi sağlıyorve
aynı zamanda kalabalık ve etraftaki mimari
hakkında bir fikir veriyor.

Mansiyon

Fotoğraf:
Carlo Antonio Romero
Cagayan de Oro Rotary Kulübü
Filipinler
Yer: Calgary, Alberta Kanada
Sinclair: Teknikolor renkler içeren nefis
bir manzara. Benim genelde manzaralarda
kullanmadığım geniş açı perspektif, resme
bakanı sanki oradaymış gibi bir hisse
sürüklüyor.
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Mansiyon

Fotoğraf:
Jose Antonio Valdes
Guatemala Sur Rotary Kulübü, Guatemala
Yer: Santiago Atitlan, Guatemala
Sinclair: Yaşlı kişinin gevşemiş duruşu ile
klasik bir portre çerçevesi. Oğlanın yüzündeki
ifade de resmi farklı ve büyüleyici yapıyor.
‹‹
Mansiyon
››
Fotoğraf:
Jose Antonio Valdes
Guatemala Sur Rotary Kulübü, Guatemala
Yer: Sant Catarina Pinula, Guatemala
Sinclair: Siyah beyaz kullanımı, yoğun ışığın
gölge ve parlak alanların kompozisyonunu
güçlendiriyor. Ön plandaki kovboy şapkaları
yarış için mükemmel bir çerçeve oluşturuyor.

Mansiyon

››
Fotoğraf:
Hipolito Busgano
West Cagayan de Oro Rotary Kulübü
Filipinler
Yer: Bali , Endonezya
Sinclair: En soldaki çocuk kameraya
bakmasa idi, bu resim ilk üçe girerdi. Ancak
buna rağmen bir mansiyonu hak ediyor.

Mansiyon

Fotoğraf:
Thomas Bundschuh
Viyana Rotary Kulübü, Avusturya
Yer: Sermathang , Nepal
Sinclair: Yumuşak ışık, fotoğraftan çok bir
resmi andırıyor. Resimdeki iki kızın biraz daha
belirgin olmasını arzu ederdim ama kızların
resme yansıyan huzurlu ifadeleri iyi gözüküyor.
‹‹

Mansiyon

››

Fotoğraf:
Santosh Kale
Shirol Rotary Kulübü Hindistan
Yer: Pattan Kodoli , Hindistan
Sinclair: Resim, bakan kişiyi konu ile ilgili
soru sormaya davet ediyor. İyi bir fotoğrafın
amacı her zaman sorulara cevap vermek değil,
bazen de bakanı daha fazla öğrenmeye teşvik
etmektir.
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YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Bir kulübün çehresini
değiştiren Istakoz Festivali
Grove Rotary Kulübü - Oklahoma

YENİ YÖNTEM:

Üye sayısı: 180
Kuruluş: 1946
2008'de üye sayısı: 60

Mekan değişikliği, konuşmacı seçen bir komite ve yerel
Istakoz Festivali bir anda kulübün profilini yükseltmiş. Katılımı
arttırmak için de kulüp yeni üyelere kırmızı etiket sistemi
uygulamaya başlamış. Hizmet projeleri, karma toplantılara
katılım sayesinde kulübün yeni üyeleri başarılı birer Rotaryen
olmuşlar.

KÜÇÜK KASABA, BÜYÜK HEDEFLER
Her yıl su kayağı ve tatlı su levreği avlamak için ideal bir yer olan Cherokee's lerdeki büyük gölün kenarında bulunan 6.700 nüfuslu Grove kasabasına 100.000'in üzerinde ziyaretçi geliyor. Botanik bahçesi ve Öncülerin Yaşamı Müzesi gibi mekanları bulunan kasabanın Rotary kulübü, okullar ve yardım kuruluşlarına gönüllü ve mali katkıları ile Grove'da'ki önde gelen kulüp olarak dikkat çekiyor.
Grove Rotary Kulübü uzun yıllar şehir merkezinden 10 kilometre uzakta bir mekanda toplanmakta idi. Haftada bir kez kızarmış tavuk yemekten başka şansları da yoktu. Kulübün eski
başkanlarından ve Grove Belediye Başkan Yardımcısı Ivan Devitt 2011'de artık bunun değişmesi gerektiğini düşündü ve bu değişim ile kulüp de büyük bir atılım gösterdi.
Son kararlarını vermeden önce 3 değişik mekanda deneme
yapan kulübün üyeleri, sonunda yemeklerin yerel restoranlar tarafından hazırlandığı bir kilisenin eğlence merkezinde toplanmaya karar verdiler. Aynı zamanda üyelerden biri de fon yaratmak için "Istakoz" toplantısı yapmalarını önerdi. Başlangıçta
kulüp üyeleri 60 dolar verip kim ıstakozlu akşam yemeğine gelir
diye düşünürlerken, beklentilerinin aksine büyük kalabalıkların katıldığını gördüler.
İlk sene, beklentilerinin iki misli - 300'den fazla - kişilik katılım oldu. Yıllık 20.000 dolar bütçesi olan bir kulüp için bu toplantıdan elde edilen 35.000 dolar YMCA kurumuna bağışlandı.
Böylece kapanmak üzere olan kurum tekrar yaşam şansı buldu
ve şu an 600 devamlı üye, yeni bir bina ve başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan faaliyetlerini sürdüren bir YMCA tekrardan yaratılmış oldu.
Tüm kasaba da "Istakoz festivali" ile ilgilenmeye ve gönüllü hizmet vermeye başlamış. Bu faaliyet sayesinde kulüp yılda
130.000 dolar gibi bir rakamı yardım kuruluşlarına verebiliyor.
Kulübün bu faaliyeti de üye sayısının hızla artmasını sağlamış.
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saba küçük olmasına rağmen herkes biribirini tanımayabiliyor.
Üç yıl önce başlayan kırmızı etiket uygulaması ile kulübün tüm
üyelerinin yeni üyelerle daha kolay tanışıp kulüp aktivitelerine
davet edilmeleri sağlanıyor. Yeni üyelere gösterilen bu özel ilgi,
üyelerin kısa zaman sonra kulüpten ayrılmaları gibi bir problemi de ortadan kaldırmış.
Kulüp üyeleri toplum faaliyetlerine botanik bahçede gönüllü görev, çocuklar için savunuculuk grubu gibi aktivitelerle katılıyorlar. Rotaryenler ayrıca oyun parkları yapıp, bir kadınlar
evinde beton merdivenlerin tamiri, ihtiyacı olan ailelere gıda
yardımı gibi faaliyetlerde bulunuyorlar.
Kulüp, toplantılarda her Rotaryenin sırayla bir konuşmacı
temin etmesi uygulamasını da bırakmış. Bir komite kurulmuş
ve konuşmacılar komitede görev alanlar tarafından seçilmeye
başlanmış. Bu sayede ünlü kişilerin de küçük bir kasaba olan
Grove'a gelip toplantıya katılmaları sağlanmış. Bu tür yaklaşımın sonucu da üyeler kulüp toplantılarına katılımlarını arttırmışlar. Kulüp toplumda yardım eden ve verici bir imaj yarattığı için de, yerel yardım kuruluşları yöneticileri de artık toplantılara katıldıklarında hiç bir şekilde maddi destek talep etmemeye
başlamışlar. Nasılsa bir yardım gelecektir düşüncesi ile
sadece gelip kendi hikayelerini anlatarak sorunları
Rotary kulübüne iletmeye
başlamışlar.

Gönülllüler Istakoz Festivalini
başarılı kılmak için yoğun
çalışıyorlar

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor?
club.innovations@rotary.org'a mail atın

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Esnek davranmak genç
profesyoneller için cazip
Invercargill NRC, Yeni Zelanda Rotary Kulübü

YENİ YÖNTEM:
Esnek katılım uygulamaları ve düşük maliyet, - bunu
sağlamak için üyeler kendi yemeklerini getirmekte- bir
çoğunun aksi takdirde Rotary'ye katılmayı düşünemeyecekleri
bir maliyet - hizmet odaklı insanlar için cazip avantajlar. Ayda
iki hafta toplanmak yeni kurallara göre zorunlu değil ama
projelere katılım zorunlu.

Üye sayısı: 28
Berat tarihi: 7 Nisan 2016
Başlangıç üye sayısı: 20

GÜLÜMSÜYEREK HİZMET ETMEK
Invercargill Rotary Kulübü NRG (Next Generation Rotary- Gelecek Nesillerin
Rotary'si) proje odaklı ve uygulamanın üyeler tarafından bizzat yapıldığı bir kulüp
olarak ünlü. Birçoğunun kadın olduğu üye yapısı, dünyanın bir çok yerinden gelmiş
insanlardan oluşuyor. Kulüp, oyun alanlarının restorasyonu, yardım için fon yaratma,
hayırseverler tarafından kullanılmak üzere arttırmaya çıkacak evlerin restorasyonu,
okuma yazma için çizgi kitapların dağıtımına odaklanıyor. Ayrıca kuralların bazıları
esnetilerek gençlere uygun duruma getirilmiş.
İrlanda'lı Leon Harnett, Yeni Zelanda'nın Invercargill kasabasına taşındığında, insanlarla ilişki kuran ve yardım eden
yerel hizmet organizasyonları aradı. Bir arkadaşı onu Rotary
toplantısına davet ettiğinde, kulübün nasıl işlediği ve kendisine kaça mal olacağı ile ilgili pratik soruları sormaktan çekinmedi. Aile yeni bir ev satın almış ve bu nedenle de organizasyona üye olmanın maddi yükümlülüğünü karşılayamama ihtimalini önemsemekteydi.
Kısa bir süre sonra, 2015'in Mayıs ayında, 9980. Bölge, 22
yaşında, Avustralya'nın en geç kulüp başkanlarından biri olan
Holly Ransom'u yerel bir toplum merkezine konuşmacı olarak
davet etmiş. Harnett bu toplantıda dinledikleri ile Rotary'nin üye elde
etmek için yeni yöntemler uygulayabildiğini
öğrenmiş.
Bölgenin de desteği ile küçük bir grup oluşmuş ve
projeler yapmaya başlamışlar. Kısa bir süre sonra berat alabilecek bir kulüp ortaya çıkmış. Kulübü genç üyeler
için cazip duruma getirmek amacıyla, üyeÜyeler "Çocuk felcine son"a destek oluyorlar.
lik ile ilgili

Monopoly temalı fon girişimi bu desteklerden biri

maliyet konusu irdelenmeye başlanmış. İlk olarak çok pahallı
olduğu için yemeği kaldırmışlar, atıştırmalıklar ile yetinmişler. Bu sayede yılda kişi başına 700 Yeni Zelanda doları tasarruf
etmişler.
Hizmet projelerine odaklanarak, toplantılara katılım isteğe bağlı hale getirilmiş ama bu, kulüpte hizmet konusunda aktif olma şartı aranmak kaydıyla yapılmış. Kulübün üyelerinin
en etkili olanlarının bir çoğu toplantılara katılmıyormuş ama
fikir paylaşmak, fiilen işleri yapmak konusunda hep ilk sırada
yer almışlar. Zorunluk olmamasına rağmen toplantılara katılım oranı da %70'ler civarında gerçekleşmekte imiş.
Bu yaklaşımlar genç üyelere cazip gelmiş. Kulüp beratını
aldığında 28 yaş ortalaması ile Avustralya ve Güneydoğu Asya'nın en genç kulübü olmuş. Üye yaşları 21 ile 50'li yaşların ortasında oluşmuş.
Kulüp genelde diğer yerel kulüplerle beraber çalışmakta.
Üye ortalama yaşı 20 yıl büyük olan Invercargill South Rotary
kulübü ile ortak golf aktivitesi düzenlemişler. Yaşlı kulüp, genç
kulüpte olmayan lojistik yetenekleri işe katarken, genç kulüp de
yaşlıların düşünmedikleri yaklaşımlarda bulunmuş. Yaşlılar
turnuva için bir web sitesi yaratılması gerektiğini söylerken,
gençler Google Docs kullanarak katılım formlarının doldurulabileceğini ve siteye parar harcamaya gerek olmadığını belirmişler.
Kulübün yaratıcı yaklaşımına rağmen, Harnett zaman içinde geleneksel Rotary kulübü düzenine doğru tekamül ettiklerini belirtiyor. Başlangıçta yönetim kuruluna gerek yok denirken,
şimdi kurulları var. Buna olan ihtiyacı kendileri keşfetmiş bulunuyorlar. Harnett kelimenin tam anlamıyla birer Rotaryeniz
diyor. Sadece kendi yöntemleriyle bunu yaptıklarını belirtiyor.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor?
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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ROTARY DERGİSİ MALİ TABLOLARI

ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

01/01/2017-31/12/2017 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.
2017 yılında derginin reklam gelirlerinde bir
yıl öncesine göre %16,50 oranında bir azalma
meydana geldi. Reklam gelirlerinin arttırılması
çalışmalarımız yeterli seviyeye ulaşamadı.
Bu arada, dergiyi yayınlayan anonim şirketinin
guvernör ortakları, hisselerini yavaş yavaş bölge
federasyonlarına devrediyorlar. 50 ortağın
hisselerinden 7 tanesi 2420. bölgeye, 3 tanesi 2430.
bölgeye ve 12 tanesi 2440 bölgeye devredilmiş
bulunuyor.

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

103.294,94

2-REKLAM GELİRLERİ

17.397,00

20.839,00

3-SATIŞTAN İADELER

5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

-42.475,43

-39.305,37

1-ÖDEN.VERGİ VE FONL.

91.601,73

84.829,57

-84.338,93

-65.255,41

-84.338,93

-65,255.41

7.262,80

19,574.16

703,50

310.53

703,50

310.53

6-FAALİYETLE İLG.DİĞ.GEL.VE KAR.-MENKUL KIY.
0

0

0

0
-

7.966,30

19.884,69

-143,77

-821.97

-143,77

-821.97

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

7.822,53

19,062.72

K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ.

-1.564,51

-3.976,94

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

6.258,02

15.058,78

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
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110.205,29

105.007,75

110.205,29

105.007,75

152.451,47

142.879,12

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

-1.591,32
1.259,64
331,68

5.651,22
5.651,22

F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

1-SERMAYE

-

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR

3.718,21

2.902,06

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

-

12.241,75

1.085,60

PASİF (KAYNAKLAR )

-39,305.37

H-FİNANSMAN GİDERLERİ

16.200,63

142.879,12

-42.475,43

4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.KYO ZAR.

13.327,35

164.035,07

D-SATIŞLARIN MALİYETİ

G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR.-

17.286,23

AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI

124.134,94

3-FAALİYETLE İLG.DİĞER GEL. VE KÂR

20,563.48

11.583,60

134.077,16

F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

262,33

20.036,77

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

C-NET SATIŞLAR

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI

20.825,81

333,12

DURAN VARLIKLAR

124.134,94

3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

20.369,89

5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

134.077,16

E-FAALİYET GİDERLERİ

142.879,12

4-DİĞER MENKUL KIYMETLER
C-TİCARİ ALACAKLAR

2016

1-SATILAN MAL MALİYETİ

152.451,47

B-MENKUL KIYMETLER

2017

BRÜT SATIŞ KÂRI

2016

AKTİF (VARLIKLAR)

ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2017 -31.12.2017 DÖNEMİ MUKAYESELİ GELİR-GİDER TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR

2017

2.182,59
2.182,59

-2,29

-871.85

1.564,51

3.976,94

- 1.566,80

- 4.848,79

17.799,99

2.902,06

146.235,08

139.977,06

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

14.368,01

6.258,02

15.085,78

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

146.235,08

139.977,06

PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI

164.035,07

142.879,12

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

HİZMET ÜRETMEK

U

luslararası Rotary, felaketler karşısında

lerle topluma gidilirse toplum bizi benimseyecektir.

yardim için kurulmuş bir organizasyon

Bu bağlantı kulüp ile guvernörlük arasında iyi kurulur-

değildir. Ancak bir felaket karşısında

sa başarılı olmamak için bir neden yok.

potansiyel bağışçılar için iletişimci oldu-

Her dönem guvernörü, yeni kulüpler ve yeni üyeler için çaba gösterir. “Yeni üye almalısınız” denilir;

ğu da inkar edilemez.
Rotaryenler, dünyanın neresinde olursa olsun

ancak kulüplerin konumu, kültür anlayışı ve eko-

bir felaketi işittiklerinde yardıma koşarlar. Bu, onların

nomik yapısı başkalarına çekici gelmeyebilir ve üye

insani duygularından kaynaklanmaktadır. Örnek mi

sayısını artırmakta da zorlanılabilir. Bence öncelikli

istiyorsunuz? Gölcük, Adapazarı depremleri. Deprem

çalışma, mevcut olan üyelerin bilinçlendirilmesi ve

döneminde oraya koşan Rotary kuruluşları o insan-

aktif duruma getirilmesidir. Bunun yanında Rotarct

lara, ”İyi misiniz, biz yanınızdayız, size yardım için

kulüplerinin yeni bir Rotary kulübü kurma yetkilerinin

geldik, nasıl yardımcı oluruz?” yaklaşımında bulun-

olduğunu da kulak ardı etmemeliyiz. O gençlerimize

dular ki bu bir yardımdır. Çünkü oradaki insanlar, yal-

de olumlu yaklaşmalıyız. Rotaract Rotary’nin gizli

nız olmadıklarını anladılar ve moral buldular.

silahıdır. Her Rotaractörün sırası geldiğinde bilinçli

Adapazarı ve Kocaeli depremlerinde olduğu gibi
bizim olanaklarımız yeterli olmayabilir ama tanıdığımız organizasyonlar tarafından yardımlarını onlara

birer Rotaryen olacağını da unutmamak ve o gençlere
önem vermek gerekir.
Yukarıda da değindiğim gibi bizim zayıf yönümüz sosyal medyada pek yerimiz olmamasıdır. Bizim

yönlendirdik ve başarılı da olduk.
Rotary’nin değişimsel etkisini, kuruluşundan beri

kuruluşumuzu başka büyük kuruluşlarla kıyasladığı-

canlı tutmak ve o doğrultuda projeler hazırlamak

mızda sosyal medya açısından zayıf kalıyoruz. “Rotary

kaçınılmaz bir yaklaşımdır.

Günleri” oluşturup kulüpler ve bölgeler, toplumun

Yeni bir döneme giriyoruz. Bence şimdiden

içine girerek Rotary’den söz etmeleri neler yaptığımızı

kulüpler başaracağı küçük projeler yapmalıdır. Her

ve neler yapacağımızı anlatmak önemli yaklaşım olur

kulübün, etkisi güçlü olacak ve insanların yaşamlarını

sanıyorum.

değiştirecek bir proje oluşturması önemlidir. “Erken

Sevgili yeni dönem başkanlarım, kulüp içi semi-

Tanı” projesi ülkemizde başarı ile uygulanan projeydi.

nerler çok önemlidir. Mutlaka üyeniz neden üye

Hem topluma hizmet sunduk hem de Rotaryenleri

olduğunu bilmelidir. Zararı yok küçük projeler oluş-

bilinçlendirdik.

turunuz ve üyeleri bu projenin içinde olmalarını sağ-

Daha önceleri uygulanan ve başarılı olan “Çocuk

layınız. Unutmayınız ki bu kuruluş hizmet için vardır.

Felci” projesi Rotary tarihinde silinmez bir başarıydı,

Hizmetten kaçan üyelerin hizmet içinde yer almalarını

başarıdır da.

mutlaka sağlayınız.

Her zaman yazıyorum, toplum, Rotay’yi tanımıyor
diye. Basın yolu ile özellikle halka dönük küçük proje-

Sizlere başarılar diliyorum.
Rotaryen sevgilerimle.
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HEP BİRLİKTE

Rotary eğitimin hak olduğuna inanır. Dünya çapındaki 1 milyondan fazla üyesi tarafından verdiği burslar
ve hizmetlerle eğitimi daha üst seviyeye çıkartmaktadır. Yeni nesillere esin kaynağı olmak — Hayatlara
Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HAREKETE GEÇENLER

KULÜPLERDEN HABERLER
du. “Yapay Zeka” Konusunda Microsoft Türkiye CTO'su Onur Koç, “Kendini Keşfetmek” konusunda EDM Eğitim Danışmanı ve ayrıca Kulübün Geçmiş Dönem
Başkanı Özlem Bakan gençlerle birlikte oldu. Kulüp Başkanı Aslıhan Akacar,
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile gerçekleştirilen tüm eğitimlerin çok başarılı geçtiğini, öğrencilerden çok güzel geri dönüşler alındığını söyledi. Akacar “Gençlik
Eğitim Semineri” son etabının Nesin Matematik köyünde gerçekleştirileceğini
belirtti.

Çakabey ve Çiğli Rotary Kulübü Çevre, Temiz Çevre, Temiz
Gelecek yürüyüşü etkinliği

T

emiz Çevre bilinci ve farkındalığı yaratmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla düzenlenen Çakabey ve Çiğli
Rotary Kulübü etkinliğinde, Rotaryenler doğa ve çevre gönüllüleri ile Karşıyaka Girne Yunuslar da buluşarak Bostanlı seyir terasına doğru atıkları toplayarak ilerlediler. Yürüyüş sırasında torbalar dolusu atık toplayan gönüllüler,
yürüyüş boyunca ellerinde taşıdıkları çarpıcı çevre sloganlarını "Sürdürülebilir farkındalık yaratmak" amacıyla etkinlik alanında sahile monte ettiler. Yürüyüşün ardından Çakabey ve Çiğli Rotary kulüplerince Bostanlı seyir terası
ve piknik alanına kazandırılan atık cam şişe ve pet şişe ekipmanları halkın kullanımına sunulmak üzere 2440 Bölge Federasyon Başkanı Lütfi Demir tarafından takdim edildi. Etkinlik alanında yapılan piknik sonrası etkinliğe katılan
tüm gönüllülerin isimleri adına Fidan sertifikası dağıtıldı. Gençler potalı pet
şişe atık ekipmanlarında topladıkları pet şişelerle basket oynarak eğlenceli
dakikalar yaşadılar.

Gökdere Rotary Kulübünden yoğun katılım

B

u ay 29'uncusunu gerçekleştirilen Rotary Means Business- Rotary
İş Dünyası Demektir toplantısına BOSİAD Yönetimi ev sahipliği yaptı.
Yönetim Kurulu Başkanı Rtn Abdullah Bayrak'a ve Elektrik Teknolojileri isimli
sunumu ile katılımcıları bilgilendiren ve bilinçlendiren Recep Sevgi'ye teşekkür edilirken, en yüksek katılımı sağlayan kulüp olan Gökdere Rotary Kulübü
de takdir edildi.

“Altın Testi Ödülleri” sahiplerini buldu
Kültürpark Rotary Kulübü Gençlik Eğitim Seminerini Eçev'li
Öğrenciler ile gerçekleştirdi

K

ültürpark Rotary Kulübü bu dönemin ikinci GENÇLİK EĞİTİM SEMİNERİ'ni 5 yıldır beraber yol aldığı Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile gerçekleştirdi. Konulara ve konuşmacılara öğrencilerle beraber karar veren Kültürpark Rotary Kulübü, dönemin ikinci seminerini 2 farklı oturumda Kültürpark
Fuar Gençlik Tiyatrosunda EÇEV'li yaklaşık 150 bursiyer gençlerle buluştur-

İ

zmir Rotary Kulübü’nün düzenlediği 15. Uluslararası Altın Testi Seramik Yarışması’nda ödülleri sahiplerini buldu. Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreni ve sergi açılışına sanat ve cemiyet yaşamının
önde gelen isimleri katıldı.
İzmir Rotary Kulübü Başkanı İra Özkesen yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, “İzmir Rotary Kulübü tarafından, Yıldız-Halim Şima önderliğinde 1991 yılından beri düzenlenen yarışma, ülkemizde seramik sanatının gelişmesi ve ve daha geniş kitlelere tanıtılmasını amaçlıyor. Bu yıl 15’cisi gerçekleştirilen Uluslararası Altın Testi Seramik Yarışması,
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KULÜPLER’DEN HABERLER
seramik sanatında hem ülkemiz hem de dünyada çapında başarı kazanmış
isimleri de buluşturmaya devam ediyor. Başlangıcından 27 yıl sonra, 2018 yılında rahatlıkla bu yarışmanın artık sürüdürebilir bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Seramik sanatçıları özgeçmişlerine bu yarışmada aldıkları ödülleri referans olarak ekliyorlar. Yarışmamızda katkılarını esirgemeyen çok değerli jüri
üyelerimize de teşekkür ederiz” dedi.
Ödül törenine ve sergi açılışına Dönem Guvernörü Lütfi Demir, Geçmiş
Dönem Guvernörü Güneş Ertaş, Gelecek Dönem Guvernörü Fatih Akçiçek ve
Bölge Sekreteri Tamer Hepağır’ın katıldı. Sergi, mayıs ayı boyunca sanatseverler tarafından gezilebilecek.

Heykel RK Geleneksel Satranç Turnuvası

G

ençlere yönelik eğitim çalışmalarını teşvik kapsamında satranç
önemli bir rol oynuyor. Gençleri hem Rotary'ye yakınlaştırırken, aynı
zamanda zihin geliştiren bu oyunda yarışmayı da öğreniyorlar. Heykel Rotary
Kulübü de bu çerçevede hareketle her yıl geleneksel olarak düzenlediği satranç turnuvasını bu sene de düzenledi ve kazananları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Yarışmada ödül alanlar ise şöyle: Sercan Filiz birinci, Ayşenur Ceren Asmaz ikinci, Muzaffer Ekmekçibaşı üçüncü.
Mansiyon ödülleri :Jülyet Hazan, Sibel Yeşil, A.Serpil Kut
Gençlik Ödülü: Fatih Akçiçek
Kenan Pekin Ödülü: Janına Myronova
Güney Pekin Ödülü: Tatıana Syuzeva

Demirtaş RK Masa Tenisi Turnuvası

D

Urla RK Eşleri Bilgisayar Temin Etti.

E

ğitim konusunda destekk sağlayan Rotaryenlere eşleri de yaptıkları
çalışmalarla yardımcı oluyorlar. Bunun güzel bir örneğini Urla Rotary
Kulübü eşleri 26 Mart 2018 günü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Urla
Şubesine bilgisayar bağışında bulunarak gösterdiler.
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emirtaş Rotary Kulübü Bursa Spor Hizmetleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte her yıl geleneksel olarak düzenlediği, Demirtaş
Rotary Kulübü Küçükler Masa Tenisi Ferdi Liginin bu dönem 6.sını başarıyla
tamamladı. Bu yıl 3 ayaklı olarak gerçekleştirilen organizasyonda 3 turnuvanın sonunda, aldıkları derecelere göre, mücadele eden 80 sporcu toplam puanlarıyla sıralandı ve erkeklerde ilk 4, bayanlarda ilk 4 olmak üzere toplam 8
sporcu ödüllendirildi.

Dokuz Eylul RK EÇEV ile beraber çocukları sevindirdi

2

440. Bölge Konferansı U.R Başkan Temsilcisi Geeta Manek Dokuz Eylül Rotary Kulübü’nün EÇEV ile gerçekleştirdiği Eğitimde Fırsat Eşitli-
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ği Projelerini çok beğenmiş ve yine bu konudaki Projelerde kullanılmak üzere
Bölgenize 500 USD’lik bağışta bulundu.

Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerin ilk günü teorik, 2.
günü ise uygulamalı eğitimler verildi. Açılış konuşmasını Bandırma RK dönem
başkanı Volkan Oğuz yaparken, Gedik Kaynak firması 6 bölüm müdürünün katılımyla eğitim programını başlattı. Bölge fabrikalarından yoğun katılım sağlanan seminere bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak kaynak mühendisliği
konusunda mühendislik eğitimi almış çalışanlara da ayrıntılı bilgi verildi.

Bu para ile Salihli’de bulunan Fahriye Hanım İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine EÇEV'in Küçük Prens Yapım Seti hediye edilip EÇEV Bursiyerleri ile birlikte geliri yine EÇEV'li bursiyerlere gidecek bebekler tasarlandı ve çocuklara
Küçük Prens kitabı hediye edildi.

Dokuz Eylül RK Su ve Hijyen

D

okuz Eylül Rotary Kulübü organizasyonunda, İzmir SEV Ortaokulu
öğrencilerinden oluşan yaklaşık 400 öğrenciye Prof.Dr. Sedef Nehir
El tarafından Su ve Hijyen eğitimi verildi.

Bademli RK sınıf yeniledi

B

ademli Rotary Kulübü Gülbahçe Kamil Sarı Aydın İlköğretim Okulu’nda bir sınıfın sıralarını, perdelerini ve tüm mobilyalarını yeniledi.

Nilüfer RK Boyun Kadar Kitap Oku projesinde dereceye
giren okulları ödüllendirdi

N

ilüfer Rotary Kulübü 7 Haziran 2018 tarihinde Boyun Kadar Kitap
Oku Projesinde Dereceye giren Okullara Birer Adet Siyah-Beyaz,
Renkli Fotokopi Makinası ve Lazer Yazıcı ile ödüllendirdi.

32. Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı Duyurusu

B

Bandırma RK Kaynakçılık Semineri

B

andırma Rotary Kulübünün bu yıl 13.sünü düzenlediği Kaynakçılık Semineri 20-21 Mart günlerinde yapılarak tamamlandı. İMKB Endüstri

u yıl 30 Ağustos 2018 tarihinde 32. si yapılacak Uluslararası Çanakkale Rotary Kulübü Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışmasına katılımcı
olmak için kayıtlar 7 Haziran tarihinde açılıyor.
Online kayıtlar http://www.canakkalerotaryclub.org adresinden apılanilecek. Yarışmaya kayıt bedeli 125 TL olarak tespit edildi. Yarışmayı düzenleyen
Çanakkale Rotary Kulübü Rotaryenleri, Çanakkale Boğazının tarih dolu,
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serin sularında Avrupa'dan Asya'ya yüzmeye ve Türk Rotary'sine
malolmuş bu uluslararası projede
onlarla birlikte olmaya tüm Rotaryenleri davet ediyor. Bilindiği
üzere UR 2440. , 2430. ve 2420.
bölgelerin ortak katkı koyarak düzenledikleri bu projede bu yıl 2018
Troya yılı olması nedeniyle yarışma
"TROYA İÇİN YÜZÜYORUZ" teması
altında yapılacak. Hep birlikte yüzmeye ne dersiniz?

Dokuz Eylül RK Tepecik Prematüre Servisinde

D

okuz Eylül Rotary Kulübü yaptığı sağlık hizmetleri kapsamında, Tepecik SSK Prematüre servisine dönemin ikinci ziyaretini gerçekleştirerek gönüllülerin ördüğü patik, yelek, bere ve battaniyeleri, ayrıca son iki ocakbaşında toplanan bağışlarla temin ettikleri bebek bezlerini teslim etti.

genç kızlara “Erken Tanı Hayat Kurtarır” Projesi kapsamında meme kanseri
hakkında bilgilendirici bir eğitim verdi.
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mahmut Esmer, Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi KETEM’de görevli Dr. Dilek Korkmaz, Ebe Songül
Kamçı ve Stajer Hemşire Tuğçe Kaya Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde
Express Konfeksiyon atölyesinde çalışan yaklaşık 250 kadın ve genç kız verilen eğitimleri ilgiyle dinlediğini söyledi.
Rotary’nin önemli projelerinden olan “Erken Tanı Hayat Kurtarır” Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mahmut Esmer, UR. 2430. Bölge Federasyonu Guvernör Yardımcısı Ferit Binzet, Rotaryenler ve eşleri KATEM görevlileri ile birlikte kadınlara önce meme kanseri, belirtileri ve teşhis süreçlerini anlatan broşürler dağıttı.

Meme kanserindeki erken teşhisin önemlerine değinene Dr. Dilek Korkmaz, bütün kadınların meme kanserine yakalanma riski taşıdığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
“Her şey ailede başlıyor. Ailede meme kanseri geçmişi olan, erken adet
görme, menopoz, alkol ve sigara alımı, radyasyon, genç doğum yapma gibi
faktörler meme kanserine yakalanma oranını arttırmakta. Kadınlar Öncelikle memeyi tanımalı ve memelerde oluşan değişikliklerde erken tanı yapmaları önemlidir. Erken tanı için bir kadın ergenlik dönemine girdiğinden itibaren
kız çocuklarına öğretecekleri ilk şey, kendi vücudunu tanımasıdır. Bunun ayıp
bir şey olmadığını bugün aldığınız bilgiler doğrultusunda çevrenizde bu konu
hakkında bilgisi olmayan bayanlara da ne yapması gerektiğini öğretin. Ayrıca
Adıyaman’da hizmet veren Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi KETEM’e her
zaman gelebilir kontrollerinizi yaptırabilirisiniz. Bizler sizin sağlığınız çalışıyoruz. Sizlerde asla kendinizi ve sağlığınızı ihmal etmeyin.”
Ebe Songül Kamçı daha sonra model meme üzerinde kadınların kendi
kendine nasıl kontrol yapması gerektiğini, belirtilerin nasıl tespit edildiği konusunda uygulamalı eğitimler verdi.

Giresun rotary kulübü kuruldu
Erken Tanı Hayat Kurtarır

A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser
Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi (KETEM) ile işbirliği yaparak Kanser
Haftası nedeniyle Tekstil ve Konfeksiyon Atölyelerinde çalışan kadınlara ve
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O

rdu Rotary Kulübü Sponsorluğunda kurulan Giresun Rotary Kulübünün kuruluş gecesi New Jasmin Otel’de düzenlenen görkemli bir tören ile gerçekleşti.
New Jasmin Otel’de gerçekleşen kuruluş gecesine, UR 2430.bölge Guvernörü Serdar Ünlü ve Eşi Nilüfer Ünlü, Geçmiş Dönem Guvernörü Murat Öz
ve Eşi Ela Öz, Geçmiş Dönem Guvernörü Korhan Atilla ve Eşi Aylin Atilla, Gele-
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cek Dönem Guvernörü Altan Arslan ve Eşi Neslihan Arslan, UR 2440. Bölge
Gelecek Dönem Guvernör Adayı Aladdin Demircioğlu, UR 2430.Bölge Gelecek
Dönem Guvernör Adayı Hakan Karaalioğlu, Gençlik Hizmetlerinden sorumlu Guvernör Yardımcısı, Selda Gençdur ve Eşi Ali Gençdur, UR. 2430.Bölge
22.Grup Guvernör Yardımcısı Atilla Tekat, UR 2430.Bölge 23 Guvernör Yardımcısı, İsmail Okutgen ve Eşi Servin Okutgen; UR 2430.Bölge 21.Grup Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Yaşar Kaynak, Çocuk Dostu Şehirler Ana
Komite Başkanı Kemal Koranel, Stratejik Planlama Komite Başkanı Celil Kurada, Toplum Birlikleri Komite Başkanı Lamia Yüksel, Çevre ve Hijen Komitesi
Başkanı Umur Sakallıoğlu, Konvansiyan Başkanı Faruk Sevinç ve Eşi Nedime
Sevinç, Samsun Rotary Kulübü Başkanı Sibel Dilmaçlı, Samsun Atakum Rotary
Kulübü Başkanı Şükrü Kumbasar ve Eşi Vildan Kumbasar, Samsun İlkadım Rotary Kulübü Başkanı Bülent Pamuk, Samsun Karadeniz Rotary Kulübü Başkanı
İsmail Can, Ordu Rotaract Kulübü Başkanı Kübra Bölükbaş’ın yanı sıra birçok
seçkin davetli katıldı.

Giresun Rotary Kulübünün kurulmasından sorumlu Guvernör Özel Temsilcisi Mustafa Cömert “Rotary ailesinin çok büyük bir aile olduğuna vurguladıktan sonra, Giresun Rotary Kulübünü kurma görevini bize verdiklerinden
dolayı Guvernörüm Serdar Ünlü’ye teşekkür ediyorum. 8 aydır yoğun bir çalışma yürüttük ve resmi olmayan 20 toplantı yaptık. Biz Rotary Kulübüne gönül
verdik ve siz sevgili üyelerimiz karşılıksız olarak sevginizi veren cesur insanlarsınız. Bugüne kadar birçok proje geliştirdik. Birçoğuna güzel imzalarımızı attık,
birçoğu da hala altına atılacak olan Rotary üyelerinin imzalarını beklemekte.
Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olacak herşey. Giresun Rotary’de aramıza katıldığına göre ve bu görevi layıkıyla yapacaklarına inandığımıza göre, yeniden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umarım hep birlikte güzel işler yapmaya ve
birilerinin hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.
Daha sonra açılış konuşmasını yapan Ordu Rotary Kulübü Hakan Karakaş
‘Bugün tarihi bir gün. Giresun Rotary Kulübüne kavuşuyor diyerek başladığı
konuşmasında destek veren herkese başta dönem Guvernörü Serdar Ünlü
olmak üzere teşekkür etti. Bizler yaptığımız toplantılarda siz yeni dostlarımıza Rotary’i, Rotary sevgimizi ve Rotary ile fark yaratma isteğimizi aktarmaya
çalıştık. Sizlerde bizleri dinlediniz ve bizlere bu yolda katıldınız. Hayata farklı
bakan, fark yaratmak isteyen, kendinden önce hizmet düsturunu edinmiş iyi
insanların arasına hoş geldiniz diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmasını yapmak için kürsüye gelen dönem Guvernörü Serdar Ünlü
zor bir görev yerine getirildiğini belirterek, Giresun Rotary Kulübü üyelerine
hoş geldiniz diyerek konuşmasına devam etti. Konuşmasının devamında Rotary projelerinden bahsederek Rotary’nin nasıl fark yarattığına dair örnekler
verdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Giresun Rotary Kulübü logosu
tanıtıldı. Üyelere rozet takma, bayrak teslim seremonisi, başkana çan, kolye
ve tokmağın tesliminin ardından kulüp açılış seremonisi tamamlandı.
Seremoninin ardından kürsüye çıkan Giresun Rotary Kulübü Kurucu Başkanı Özgür Kabagöz, Giresun’da Rotary Kulübü kurulmasında ve kendisinin kurucu başkan olarak görevlendirilmesinden çok mutlu olduğunu, arkadaşları
ve kendisinin Giresun ilinde hizmet üreteceklerini belirterek kuruluşta ve bu
gecede kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkür etti.

Çankaya Rotary Kulübü bu yıl “Meslek Hizmet Ödülü”nü
simit satıcısı İsmet Dağ’a verdi.

R

otary kulüpleri; üyelerinin kendi iş ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak görmesini benimser ve bu nedenle iş ve meslekte yüksek
ahlaki değerlerin yaygınlaşarak kullanılmasını teşvik eden çalışmalar yapar.
Bu ilkeleri kendisine düstur edinen kişileri de bir onur plaketi ile ödüllendirir.
Mesleğine ve müşterilerine duyduğu saygı, topluma ve meslektaşlarına
örnek olan davranışları nedeniyle ödül bu yıl İsmet Dağ’a verildi.
İsmet Dağ; Ankara’nın Hamamönü semtinde seyyar simit satıcısı. Mesleğini severek hatta aşkla yapan bir insan. Her gün temizlenip, son derece şık kıyafetini giyiyor, papyon kravatını takarak işine gidiyor. Seyyar simit tezgahında simitleri kirlenmemesi için ambalajlıyor. İsmet Dağ; müşterilerine simitleri
eldiven ile sunuyor. Her bir simiti, kağıt poşetlere koyarak ve mutlaka yanına
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kağıt peçete ekleyerek veriyor. Ayrıca kirli kağıtların da çöp kutusuna atılmasını rica ediyor.
İsmet Dağ; turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerde çalıştığını, temiz giyinip, hijyenik hizmet vererek ülkemizi daha güzel temsil ettiğine inanan bir kişi.
15 yıldır meslekte olan Dağ; kendisini gören diğer esnafın da kıyafetlerine ve
davranışlarına dikkat etmeye başladığını ve bundan duyduğu memnuniyeti
sıkça dile getirmekte.

mi verildi. Eğitim sonrası diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı, pasta ikramının
da yapıldığı eğitimde, çocuklarla soru cevap şeklinde güzel sohbetler edildi.

Erken Tanı Hayat Kurtarır Semineri

F

Samsun Rotary'den kan bağışı

S

amsun Rotary Kulupleri ve SOYS işbirliği ile Değerli Guvarnörümüz
Serdar Ünlü’nün de katılımı ile 8 Mart 2018 günü KIZILAY KAN BAĞIŞI etkınlığımızi gerçekleştirdik.Rotary den katılımcıların kan bağışı yaptığı
etkınlığımıze Samsun Rotary,Atakum Rotary,İlkadım Rotary,Karadeniz Rotary,19 Mayıs Rotary ve Canik Rotary ile birlikte gerçekleştirildi.

Çocuklarla etkinlikler

S

amsun Rotary Kulübü olarak 25 Nisan Günü Samsun Büyükşehir Belediye Destekleri ile Yaylageriş İlköğretim okulu 4.sınıf öğrencileri
ile Samsun Kent Müzesi Gezisi ,Çocuk Hakları Semineri ,Hayvanat Bahçesi ve
Bandırma Vapuru gezisi Etkinlikleri yapıldı.

Falez Rotary
Anasınıflarında Diş
Sağlığı Eğitimi

A

ntalya Falez
Rotary Kulübünün kuruluş yıllarında
yaptırmış olduğu, Kepez
Bölgesinde bulunan Habibler Ortaokulu Falez Rotary Anasınıflarına, Bölge
Sağlık Projeleri kapsamında Dr. Rukselan Selek tarafından Diş Sağlığı Eğiti34 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 8

alez Rotary Kulübü, Rotaryen dostları Esra Karasulu Özyalçın önderliğinde “Erken Tanı Hayat Kurtarır” adı altında Serbest Bölge Wagner
Kabloda, saat 09-10. ve 10.30-11.30 arasında 450 kadını bilgilendirdi.
Ayrıca Serbest Bölge Wagner Kablo’daki seminere ek olarak KETEM önderliğinde kadınların 10'ar kişilik gruplar halinde genital kanser taraması,
meme kanseri taraması, gaita da gizli kan taraması, kalın bağırsak taramasının kulübün 2018-2019 dönem yapmayı planladığı projeler arasında yer alıyor. Tüm bu işlemler Ketem tarafından ücretsiz olarak yapılacak.

Çocuk Dostu Şehirler kapsamında seminer düzenlendi

A

ntalya Falez Rotary Kulübü, Antalya Olimpos Rotary Kulübü ve Aspendos Rotary Kulübü ile ortak olarak Muratpaşa Belediyesi’nin desteği
ile, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat: 14.30’da “ÇOCUK DOSTU ŞEHİRLER”
projesi kapsamında bir seminer düzenledi. Seminere Zeytinköy, Ermenek ve
Memurevleri Eğitim ve Bilgi Merkezlerinden 100 öğrenci katıldı
Seminerde Rotaryen eşi Av. Ayşe Gülperi Toprak ve Muratpaşa Belediyesi
Sosyal Hizmetlerden Raziye Özer “ÇOCUK İHMALİ, İSTİSMARI, ÇOCUK HAKLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ" konularında bilgilendirici sunum gerçekleştirdiler.
Projede emeği geçen Olimpos Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ümit Çolakoğlu Özkaya ve Aspendos Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mustafa Demir,
Konuşmacılara, Dutlubahçe Kreş Müdürlüğü ve destek olan kişilere teşekkür
edildi
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2017 yılında 17. si Almanya Büyükelçiliğinde gerçekleştirlen Çimdans projesinden elde edilen fon ile kuruldu.

Adana Güney RK'nden aile içi eğitim semireri

A

dana Güney Rotary Kulübü üyesi Banu İnanç, Kazım Karabekir İlköğretim okulunda öğrenci ve velilerine yönelik olarak “aile içi eğitim seminerleri” kapsamında ergenlik ve ergen davranışları hakkında eğitim verdi.

Adana Çukurova RK "Kırkyama Sergisi"

A

Adana Çukurova RK "Çocuk Şenliği"

A

dana Çukurova Rotary Kulübü, Tabaklar RTB köyünün ilkokulu 1, 2,
3 ve 4. sınıf öğrencileri, velileri, öğretmenleri ile 90 kişinin üstünde
katılımla "Çocuk Şenliği" düzenledi. Okuma Atölyesi'nin kitap okumasının ardından çocuklara kitap ve kıyafet dağıtımı yapıldı.
Daha sonra çocuklarla çeşitli oyunlar oynandı. Gönüllü "Palyaço Çocuklar" gurubunun ortaya çıkması ile başlayan gösteri ve danslarla etkinlik küçük bir karnaval havasına büründü. Takiben kurabiyeler hep beraber afiyetle
yendi.

Koru Rotary Kulübünden ortaokula 3D sistemi

A

nkara Koru Rotary Kulübü Metin Oktay Ortaokulunda 3D Eğitim Sistemini kurdu. Söz konusu sistem, Ankara Koru Rotary Kulübü olarak

dana Çukurova Rotary Kulübü, ZİÇEV yararına İstanbul Tekstil Sanatları Derneği ile beraber Adanalı kırkyama ustalarının da katkılarıyla Adana B.Ş. Belediyesi 75. Sanat Galerisinde 23 – 28 Nisan tarihleri arasında “Kırkyama Sergisi" düzenledi.
Sergi açılışı kalabalık bir ziyaretçi gurubu huzurunda Guvernör Serdar
Ünlü – Nilüfer Hanım tarafından yapıldı. 86 üst seviyede kırkyama eserinin yer
aldığı sergide ayrıca Abdioğlu RTB Kırkyama Atölyesinde kurs alan bayanların
da eserleri sergilendi.
75. Sanat Galerisi programı yıllık olarak seçici kurul tarafından tespit
edilmektedir. Sergi binasının Adana’nın merkezi ve işlek yerinde olması ziyaretçi sayısında ve Rotary’nin tanıtımında çok etkili oldu.
Sergi süresince çeşitli etkinliklerden elde edilen bağışlar Adana ZİÇEV’e
aktarılacak.

Oran Rotary Kulübü "Askıda biletin seni bekliyor" projesi

A

nkara Oran Rotary kulübü, olanakları kısıtlı olanlar için müzeleri gezme imkanı sağlamak amacıyla "Askıda Bilet Seni Bekliyor projesi baş-
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lattı. Askıda bilet uygulaması ile Gökyay Satranç Müzesi, Ankara Rahmi Koç
Müzesi, Somut olmayan Kültürel Miras Özel müzelerine 2017-18 döneminde
600 genç ücretsiz girebilecek. Proje uygulaması da başladı.

Emeği geçen tüm bölge görevlisi arkadaşlarıma, kulüp başkanlarıma ve tüm
rotaractör dostlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yıldız Rotary'den çocuk şenliği

Y

ıldız Rotary Kulübü Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfında 416 Çocuğa 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bol eğlenceli, bol oyunlu, bol hediyeli ve bol çocuklu bir şenlik düzenledi.

Karabağlar RK Toplum Birliği Ödül Aldı

K

arabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü Toplum Birliği Okulu Forum Bornova Kukla Yarışması’nda “Jüri Özel Ödülü”’ne layık görüldü.

Türk Rotaractlardan Avrupa’da tarihi zafer

U

luslararası Rotary 2440.Bölge Rotaract Temsilciliği Belçika’nın Anvers şehrinde düzenlenen Avrupa Rotaract Konferansı ( EUCO) Gala
gecesinde ödülleri topladı.
Türk ve İtalyan Rotaract bölgelerindeki işbirliği ile 2017-18 Döneminde
gerçekleştirilen Avrupa’da barışın sağlanması ve desteklenmesi üzerine yapılan çalışmalar Avrupa’nın en iyi 1. Kardeş Kulüpler Ödülüne, UR 2440. Bölge
Rotaract Temsilciliğinde hizmet gösteren 41 Rotaract Kulübü’nün Bilinçlendirme, teşhis ve kontrol sağlandığı Sağlık projesi, Avrupa’da en iyi 2. Rotaract
Hizmet Projesi ödülüne, Birlik İçinde İleriye dönem hedefi kapsamında operasyonel ve sosyal sorumluluk projeleri ile , Avrupa’da en iyi 2. Rotary-Rotaract İşbirliği Ödülüne layık görüldü.
Ödül töreninde konuşan 2017-18 dönemi Bölge Rotaract Temsilcisi Mehmet Şimşek “ Avrupa’nın en prestijli Rotaract ödülleri ile ülkemize dönüyoruz. Bir yıl içinde Türk Rotaract’ına koyduğumuz vizyon ve misyon meyvelerini
topladı. Bir yılda bu kadar ödülü ülkemize getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
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Balıkesir RK Belgesel Gösterimi

B

alıkesir Rotary Kulübü, TEV İşbirliği ile 800 kişiye Pınar Ayhan’ın
Cumhuriyetin kuruluş yılları ve dönüm noktalarının anlatıldığı ‘Orada Duruverseydi Zaman’ Belgeselini izleme imkanı sağladı.

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 içn — Hayatlara Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HAREKETE GEÇENLER

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

MAYIS 1921

KONVANSİYON SÜTUNU

T

oronto’da 23-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan
2018 Konvansiyonuna ister katılın ister katılmayın,
orada olan her şeyden rotary.org ve
sosyal medya sayesinde haberdar olabilirsiniz.
Her gün yayınlanacak olan "Convention Minute" adlı video, bir gün öncesinin özetini sizlere aktaracak ve
ertesi günün programını söyleyecek.
Ağırlama komitesi "Dostluk Evi"ndeki standlardan, katılımcılarla röportajların yanı sıra genel oturumlar ve
aralardan yayın yapacak. riconvention.org'da convention minute bölümüne bakmayı unutmayın.Facebook sayfamızda ve günlük e-mektupta dünya
standartlarındaki konuşmacıları da
dinleyebilirsiniz.
Rotary görevlileri konvansiyon
esnasında blog ve twitleri genel oturumlardan, Dostluk Evinden, çalışma
gruplarından, yollayacaklar. Canlı yayında videolar, söyleşiler, ve gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. Konvansiyonda çekilen özel fotoğraflara
da göz atma imkanınız olacak.
Şayet konvansiyona katılıyorsanız, kendi hikayelerinizi de sosyal
medyada paylaşabilirsiniz. Hashtag
#rotary18'i kullanarak başkalarının
da neler yaptıklarından haberdar olabilirsiniz.

Chicago'lu Alan K. Schmidt, bu
sayıda balık avlamanın bir kelimeden ibaret olmadığını, sadece balık
yakalama anlamına gelmediğini,
bir tecrübe olduğunu yazdı. Schmidt'in denemesi, balıkçı ve balık
arasındaki savaşı şiirsel bir şekilde anlatıyordu. "Elinde olta olan
kişinin mücadele sırasında duyuduğu heyecan nedir? Bu anlatılamaz ama muhteşem bir şeydir. Şayet bilmek istiyorsanız, gidip siz de
balık tutun!" Bu sayıda çocukların
dişlerinin sorunlarına da dikkat
çekildi. 1921 senesinde Amerikalıların %95'inin düşlerinde çürük
vardı ama sadece %15'i diş fırçası kullanmakta idi ve her çocuğun dişinde de ortalama yedi çürük vardı. Uluslararası Rotary Kulüpleri Derneği de bu yıl bir buharlı
gemi charter yaparak Rotaryenleri İskoçya'nın Edinburg kentindeki Uluslararas
Konvasiyona götürdü. Dergide geminin yanaşacağı Liverpool şehri ile ilgili bir
yazı da yer aldı.

Eski dergiler serisine son
Rotary dergilerinin amiral gemisi The Rotarian ve diğer bölge dergilerinin
ortak bir görünüm kazanma yolunda çalışmalar yaptıklarını bu sayımızın editör
mektubu ve Dünya Dergi Editörleri toplantısını anlatan sayfalarda bahsetmiştik.
Uzun bir zamandır The Rotarian dergisinin eski sayıları başta The Rotarian
olmak üzere birçok dergide yayınlanmaktaydı. Haziran ayından itibaren bu uygulamadan vazgeçiliyor.
Uluslararası Rotary'nin merkezi Evanston'da dergide okunan bölümler ile ilgili yapılan ankette, eski dergilerin bölümlerini ihtiva eden sayfalara fazla ilgi
gösterilmediği saptanmış. Bu nedenle bundan böyle, eski sayılar ile ilgili bilgi
bize de gönderilmeyeceği için Rotary Dergisi olarak biz de "Tarih Yapraklarında The Rotarian" bölümümüzü son kez bu sayıda yayınlamış oluyoruz.
Bundan sonra dergilerde yayınlanmayacak olan bir diğer bölüm de karşı sayfada yer alan Rotary ile ilgili rakamsal bilgiler olacak. Rotary ve kulüp sayıları,
Rotaract ve kulüplerin sayıları, aynı şekilde Interact ve kulüplerin sayıları yayınlanmayacak.
Uluslararası Rotary yayınlardan sorumlu birim, bilgilerin geç geldiğini ve yayın zamanında ortaya çıkan tablonun çoğu kez gerçeği yansıtmadığı için yanıltıcı
olduğunu öne sürüyor. 30 yılı aşan bir zamandır yayınlanan dergimizin tüm sayılarında bu rakamları görebiliyorduk. Maalesef artık göremeyeceğiz. Ancak, yayın
bölümündeki ilişkilerimizi kullanarak bu rakamları elde edip sizlere ulaştırmaya devam etmeyi planlıyoruz.
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Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.237.694
Kulüpler: *......................................................35.887
Rotaract
Üyeler: .........................................................256.496
Kulüpler: ........................................................11.152
Interact
Üyeler: .........................................................526.723
Kulüpler: ........................................................22.901
Rotary Köy Toplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri...................................9.891
Birlik Sponsorları..............................................3.587
Not: Rakamlar 30 Mayıs 2018 sonu itibarıyla Rotary Club
Central “Reports” bölümünden alınmıştır.

Türkiye’de Rotary*

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

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018

Hamburg Almanya, 2019

Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

Çocuk Felcinin tarihini yazmak

Ç

ocuk Felcine Son gibi bir hedef koyup bunu
başarmaya doğru yaklaşırken, bu büyük
projenin hikayesini de kitap haline getirmek elbetteki belli bir önem arzediyor ve
aynı zamanda da ciddi bir çalışma gerektiriyor.
Rotary bu iş için Sarah Gibbard Cook adında bir İngiliz'i
seçti. Harvard Üniversitesinden doktorası olan Cook, Rotary'ye 1981 yılında katılarak o zaman için 3-H programı olarak bilinen ve bugünkü Küresel Bağışların önceki uygulaması
olan Health, Hunger and Humanity (Sağlık, Açlık ve İnsanlık)
programlarının yönetici asistanı olarak göreve başladı.
1992'de ayrıldıktan sonra, Rotary 1994'de çocuk felci ile ilgili bir kitap düşününce akla ilk Cook geldi. 1996 Calgary Konvasiyonuna kitabın yetişmeyeceği anlaşılınca Rotary yayından vazgeçti ancak proje gittilçe büyüyen bir durum arzetmeye başlamıştı ve sonunda 2013'te ilk cilt yayınlandı "Rotary
and the Gift of a Polio Free World" ve ikincisi "Almost Every
Child" da 2015'te yayına girdi.
Rotary'nin çocuklara yardım için başlangıçtaki tutkusunu inceleyen Cook, organizasyonun kaynaklarını tek bir global
probleme yönlendirmedeki zorlukları gündeme getirdi. Ayrıca
Rotary'nin uluslararası sağlık kuruluşlarından gördüğü dirence de değinen Cook, o zamanlar çocuk felci gibi bir konuyu ön
plana çıkarmanın genel sağlık sisteminde menfi etkiler yapacağı düşüncesinin ne gibi etkileri olduğunu da irdeledi.
Bunların sonucunu bugün biliyorsak da, Rotary'nin çocuk
felcini sonlandırma yolundaki çalışmaları devam ediyor. Cook'un yazdığı kitaplar ise ilgi çekmeye devam ediyor. Bunun
en önemli sebeplerinden biri kitaplarda yer alan James Bomar,
Jack Davis, Carlos Conseco, Clifford Dochterman, Herb Pigman ve Clem Renouf gibi karakterlerin yanı sıra Rotary'nin
tıp konusundaki dahisi John Sever ve Fildişi Sahilinden Marie
Irene Richmond Ahoua gibi Rotary dışından da isimlerin yer
alması.
Bu arada Cook 3. kitabını da hazırlamaya devam ediyor.
"Fulfilling the Promise" (Sözü yerine getirmek) adını taşıyan
kitabın, çocuk felcine karşı savaşın kazanılmasından sonra yayınlanması bekleniyor.
Cook şimdiden kitabın üçte ikisini yazmış durumda ve bir
gün, o günün geleceğine ve kitabı da tamamlayacağına inanıyor.
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