
Dünyanın bir çok 
bölgesinde Rotary 
Kulüpleri COVID-19’ 
la mücadele için 

harekete geçmekteler. Tüm 
iletişimlerinizde kulübünüzün 
ya da bölgenizin logosunu 
kullanarak toplumu güvenli 
yapma çalışmalarınızın takdir 
edilmesini sağlayın.
Şayet bir logonuz yoksa, 
rotary.org’daki Brand Center’a 
giderek bir logo yaratabilirsiniz. 
Rotary Kulübü ya da bölgesinin 
logosu, “Masterbrand 
Signature” adını verdiğimiz 
tasarım ve kulüp ya da 
bölgenin ismini içermektedir. 
Kulüp ve bölgelerin 
iletişiminde Masterbrand 
Signature hiç bir zaman yanlız 
kullanılmamalıdır.

Çocuk Felcine Son Logosu
Yeni hastalığa karşı harekete 
geçerken, Çocuk Felcini 
yoketme çalışmalarımız da 
devam ediyor. Rotary’nin 
“Çocuk Felcine Son” logosunu 
manipüle edip COVID-19 ile 
ilgili mesaj yazmak, “Çocuk 
Felcine Son “ markasını 
zedelemekte ve toplumun 
kafasını karıştırmaktadır. 

Masterbrand Signature

 Mark of Excellence
Çarkı hiç bir zaman tek başına 
kullanmayınız

Bölge Logosu

Kulüp Logosu

En üstte yer alan “Masterbrand Signature” logosunu 
yazışmalarınızda hiç bir zaman yanlız kullanmayınız. 

Kulüp veya Bölge iseniz, yazışmalarınızda alttaki iki örneği 
kullanınız.

ROTARY KULÜPLERİNE LOGO KULLANIMI UYARILARI

Logoları aşağıda GDG Güneş Ertaş tarafından hazırlanmış linkten indirebilirsiniz.
https://www.dropbox.com/sh/3gojvdfu7oi745v/AABy3bTBV8yHmEeHvKXCXBcga?dl=0

2440. Bölge

Karşıyaka

Kulübü

Dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs, salgın has-
talığı, elbetteki Rotary toplantılarını aksat-
mıştır. Ama eminim ki kuruluşumuz, ülküsün-

den caymadan yoluna devam etmektedir. Bildiğim 
kadarıyla Rotary, Coronavirüs’e karşı da görev üst-
lenmiştir. Eminim ki  Rotary dışında hiçbir kuruluş 
bu amansız hastalığın planlamasını yapma ve elini 
taşın altına  sokma cüretini gösterememiştir.

Çocuk felcini yok etmek için kendini adamış gö-
nüllü çalışanlarda olduğu gibi, şimdi de aynı ruhla 
ve inançla topluma hizmet için kolları sıvamışlardır. 
Temiz su projesi ile binlerce insanın sağlıklı su içme-
sini sağlayan ruh, aynı inançla yoluna devam etmek-
tedir. Doğal olarak hizmetlerin başarılmasındaki 
güç, dünya çapında yaygın olmamızdan kaynaklanı-
yor. Bir de buna bu kuruluşun felsefesini ve amacını 
eklediğimiz zaman karşılık beklemeden kulüpleri-
miz hizmete koşuyor. 

Coğrafi yaygınlığımız sayesinde her bölgenin ve 
her ülkenin gereksinimi farklı olsa da ülkü aynı olun-
ca hizmette birleşme sağlanmaktadır. Ama her kulü-
bün üyeliği o toplumun farklılığını yansıtmakta ve 
hizmet alanını da farklılaştırmaktadır.

Rotaryenler, toplumumuzun bir parçası olarak 
gereksinimleri bilerek o gereksinimler doğrultusun-
da harekete geçmektedirler. Toplumun Rotaryenler-
le bütünleşmesinin yolu toplumun gereksinimlerine 
yanıt vermekten geçmektedir.

Elbette ki Rotary de zaman içinde ve gereksini-
me göre değişime uğramaktadır. Kuruluşundan 70 
yaşlarına kadar, bayan üyelerimiz yokken şimdi üye 
oranlarında bayan üye sayımız yüzde elliye doğru yol 
almaktadır. Kulüplerimizde genç üyeler çoğalmakta 
ve çalışma koşulları değişmektedir. Katılımcı genç-
ler, kuruluşumuza değişik hava vermektedirler.

1 Temmuz'da göreve başlayacak Rotaryen dostla-

rımız, Rotaraktlara önem vermelidirler. Çünkü Ro-
tary’nin geleceği, onların ellerinde olacaktır. O ne-
denle oluşturulacak projelerimizi o gençlerle birlik-
te yapalım. Etkinliklerle ilgili çalışmalarda,  kulübe 
davet edilen konuşmacılarda mutlaka Rotaraktları 
kulübe davet edelim. Bu gençleri zamanı gelince ku-
lübümüzün üyesi yapma yollarını arayalım.

Dünyanın Rotary’e gereksinimi var. Rotary’nin 
de daha fazla iyi şeyler yapabilmesi için güçlü kulüp-
ler ve kendini adamış üyelere ihtiyacı var. Benim ve 
sizin sorumluluğunuz, Rotary’ye katılma eğilimin-
de olan herkesin davet edilmesini sağlamaktır. Her 
üyenin de kulüpte kalması için bir neden yaratalım. 
Anlamlı projeler oluşturan ve bunu yaparken de eğ-
lenceyi unutmayan güçlü kulüpler oluşturarak, kulüp 
üyelerimize başka hiç bir yerde bulamayacakları de-
ğerleri elde etme fırsatını yaratalım.

Rotary’e bir şeyler vermek isteyen her yaştan ka-
dın ve erkek kişileri Rotary’e davet edelim. Bu yakla-
şımla kulüplerimizde daha güzel şeyler yapabiliriz.

Rotary’de her Temmuz yeni bir ruhtur. Taze kan-
dır. Unutmayalım ki önümüzde fazla zamanımız yok. 
Çalışmalarınızı, başarılarınızı on iki ayda bitirmeli-
siniz. Rotary’de özür yoktur. Çünkü toplumun karşı-
sına, üyelerimizin karşısına yapabileceğimiz proje-
lerle çıkmak zorundayız. Sakın büyük taşa dalmayın 
kaldıramaz belinizi rahatsız edersiniz.

Sizlerden döneminizde en az beş yeni üye bek-
liyoruz. Çünkü üye sayısı kulübün gücünü gösterir. 
Sizleri güçlü başkan ve güçlü yönetim görmek en bü-
yük dileğimizdir.

Görevlerini onurla tamamlayan dostlarımızın da 
görevleri bitmedi. Deneyimlerini kulüplerindeki yeni 
yöneticilerle paylaşacaklarından eminiz. 

Çalışmalarından dolayı kendilerini teşekkür edi-
yorum, Rotary sevgilerimi sunuyorum. 

BİR DÖNEM DAHA BİTİYOR 
Ekrem YAZAR
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