
D
ER
G
İS
İ

TÜRKİYE | rotarydergisi.com.tr

Sayı: 174  | Mayıs  - Haziran 2020
ISSN 1304 -  7159

Rotary Corona ile 
mücadelede aktif 
rol üstleniyor



Matematiksel
bir başyapıt
Brooklyn, alışılmadık geometrik formuyla
dinamik ve modern yönetici ofisleri oluşturuyor.



Matematiksel
bir başyapıt
Brooklyn, alışılmadık geometrik formuyla
dinamik ve modern yönetici ofisleri oluşturuyor.



MAYIS - HAZİRAN 2020 / Sa yı 186-174 
ISSN 1304-7159

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

Gün düz He kim gil
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ah met S. Tü kel
Yayın Kurulu

 DG M.Hakan Karaalioğlu, 
DG Fatih Akçiçek, Murat Sevinç,

Ahmet S. Tükel

Yönetim Kurulu
 GDG Güneş Ertaş (Başkan), 

GDG Akın Gökyay, GDG Murat Öz, 
GDG Sezai Moral, DG Nezih Bayındır, 

Murat Sevinç, 
Ahmet S. Tükel

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

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

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

be lir ti le rek ik ti bas edi le bi lir.
Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın

(İki ayda bir yayınlanır)
Her tür lü ha ber leş me ad re si:

Ah met S. Tü kel
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D:405 
Kavala Plaza, Çankaya İZ MİR
Tel: (232) 461 96 42 - 441 05 16 

Fax: (232) 441 14 21
e-mail:rotarydergisi@gmail.com

Murat Sevinç
Tel: (212 438 2560)

mrsevinc@gmail.com

Bas kı ve Ha zır lık:
Tükelmat A.Ş.

Bas kı ta ri hi: 31 Mayıs 2020

İLAN TA Rİ FE Sİ
Arka Kapak 1.200 TL
Orta iki sayfa 1.500 TL
İç Kapaklar 1000 TL
İç Kapak Karşısı 1000 TL
İç Sayfalar 950 TL
Yarım Sayfa 500 TL
KDV Hariçtir

D
ER
G
İS
İ

EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Geçtiğimiz sayımızda ülkemizde alı-
nan ani tedbirler sonrası, Mart-Nisan 
sayımızı dağıtım sorunları nedeniyle 

sadece dijital ortamda yayınlamıştık. Aradan 
geçen iki ay sonra da tedbirlere devam edil-
mekte olması nedeniyle bu sayıyı da dijital 
olarak sizlere ulaştırıyoruz. 

Internette rotarydergisicom.tr ya da 
rotary.com.tr'den dergiye ulaşabilirsiniz. 
Dergi platformu olan issuu.com'da da Rotary 
Dergisi yer almakta.

Hastalığın vehametine değinmek için bazı 
rakamlar vermek istiyorum. 2 Nisan'da yazdı-
ğımız Editör Mektubunda tüm dünyada vaka 
sayısı bir milyonu, ölü sayısı ise 50.000'i geçti 
demişiz. Bu yazı 28 Mayıs'ta kaleme alındığın-
da ise, yani 56 günde dünyada vaka sayısı 5 
milyon 800 bin'i, ölü sayısı ise 358 bini bulmuş 
durumda. İnanılması zor bir felaket yaşıyoruz. 

Bu durum tabi ki Rotary'yi de ciddi bir 
şekilde etkiledi. Ancak gerek Uluslararası 
Rotary'nin, gerekse de bölgelerin ve kulüple-
rin uyum sağlaması ve hizmet projelerini özel-
likle konu ile ilgili alanlara kaydırarak devam 
etmeleri takdir edilecek bir durum yarattı. 

Uluslararası Rotary Başkanı Maloney ve 
Genel Sekreter John Hewko düzenlenen zoom 
toplantılarında Türk Rotaryenlere seslenme 
fırsatını buldular. Hatta diyebiliriz ki bu has-
talık sırasındaki gelişen ilişkiler belki normal 

düzende gündeme bile gelmeyecek ortamlar-
da gerçekleşti. 

Bunun sonucu önümüzdeki yıllarda yep-
yeni yaklaşımların ve düzenlemelerin ortaya 
çıkması kaçınılmaz. Konvansiyonumuz belki 
iptal edildi ama 20-26 Haziran tarihlerinde 
sanal ortamda gerçekleştirilecek. Program ve 
bilgi UR'den haberler bölümümüzde yer alı-
yor.

Bu sayıda dijital ortama adaptasyonda 
yardımcı olabilecek bazı konulara yer verdik. 
Online toplantılar, UR'nin eğitim merkezinin 
hazırlamış olduğu yönlendirici videolar, UR 
Başkanı Maloney ve Genel Sekreter John 
Hewko'nun zoom üzerinden söylediklerinin 
tam metni gibi konuların yanı sıra, her yıl 
Mayıs-Haziran sayısında yayınladığımız UR'nin 
Fotoğraf Yarışması sonuçları dergide yer alıyor. 
Göztepe Rotary Kulübümüzün de düzenlediği 
Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçları da bu 
sayımızda yer aldı. 

Yaklaşan 5 Haziran Dünya Çevre Günü, 
Rotary Means Business (RMB) - Rotary 
Meslekler Buluşması, 2420. bölgemizin 210 
bin dolarlık bağışı, Türk Rotary'sine büyük 
hizmetleri dokunmuş olan Örsçelik Balkan'ın  
anısına düzenlenen film yarışması ve kulüp-
lerimizin aktiviteleri sayfalarımızda yer alan 
konular arasında bulunuyor. Koronasız günler-
de buluşmak üzere...

❏❏❏ 

SAYFA 6 - 8
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Mayıs Haziran 
mektupları

SAYFA 9
VAKIF PENCERESİNDEN
Gary C.K.Huang'ın mesajları

SAYFA 10
ON LINE TOPLANTILAR 
George Robertson Burnett
Corona virüsü günlerinde 
internet toplentıları

SAYFA 12 - 13
DÜNYA ÇOCUK FELCİ 
GÜNÜ İÇİN FİKİRLER 
Rotary Kulüplerinin Polio 
yaklaşımları

SAYFA 14 - 15
ROTARY'NİN EĞİTİM 
MERKEZİNE BAĞLANIN

SAYFA 16-18
UR BAŞKANI MALONEY 
VE CEO JOHN HEWKO 
ZOOM'DAN SESLENDİLER  

SAYFA 29
2420. BÖLGENİN 210BİN 
DOLARLIK BAĞIŞI
11- Uyum sağlayın ve 

bağlanın  
19- Ortak açıklama
20- UR Fotoğraf yarışması
24- Dünya Çevre Günü
25- RMB'nin önemi
23- Örsçelik Balkan Anısına
26- Göztepe RK fotoğraf 

yarışması
32- Kulüp haberleri
42 UR'den Haberler

“(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.”

KAPAK RESMİ: The Rotarian Dergisinin Haziran sayısı kapağı

Rotary Global
Media Network

2420. BÖLGE
Abide-i Hürriyet Caddesi
Black Out İş Merkezi No: 211 
C Blok Kat 7 Şişli - İSTANBUL
Tel:  0212 231 3181
Faks: 0212 230 5265
sekreterya@rotary2420.org

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

2440. BÖLGE
Hürriyet Bulvarı No: 4/1
D: 405 Kavala Plaza
Çankaya İZMİR
Tel:  0232 441 0516
Faks: 0232 441 1421
bolgeofis@rotary2440.org
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R
otary hikayem 25 yaşında Ala-
bama'nın Decatur kulübüne 
katılmam ile bundan 40 yıl 
önce başladı ve bana ve aileme 
unutulmaz anlar yaşattı. Ama 
hiç bir şey beni  Uluslararası 

Rotary Başkanı olarak dünyayı birleştirmeye ha-
zırlayamazdı. Kişisel Rotary hikayem, hepinizle 
paylaştığım bir Rotary yolculuğuna dönüştü.

Gay ile beraber bu yıl tanıştığım inanılmaz in-
sanlar, Rotaryenler, Rotaraktörler ve Rotary ailesi-
nin üyeleri hayatımızın sonuna kadar bize esin kay-
nağı olacak. Uruguay'dan Ukrayna'ya, Nijerya'dan 
Yeni Zelanda'ya ve ötesine kulüpler ve projeleri zi-
yaret ettik. Dünyanın etrafında iki defa dolaşma, 
kuzey güney yarıküreler arasında gidip gelme ay-
rıcalığını yaşadık Her ülke her durak kendine özgü 
Rotary sihri taşıyordu.  Mart ayında Zimbabwe'de 
Hintli Rotaryenlerin organize ettiği tıbbi mesle-
ki eğitim ekibinin tedavi için gelen binlerce kişiye 
nasıl sağlık hizmeti, umut ve yaşam şansı verdik-
lerini gördük. Harare'de 300'den fazla genç insanın 
katıldığı Rotary Gençlik Sempozyumunda onların 
enerjisini hissettik. Bu gençlerle beraber olmak ne 
kadar heyecan verici bir şeydi!

Başkanın mektubu 
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Bu yıl Rotary yeni Eylem Planını başlattı ve her 
kulübün bu planı uygulamaya geçireceğine güveni-
yorum. Bu yıl Rotary için planladığım önceliklerin 
kucaklanması karşısında enerjimin arttığını his-
settim: her yaştakiler için liderlik fırsatı yaratma-
ya çalışan aileler, Birleşmiş Milletler ile 75. yılımızı 
kutlamak ve en anlamlısı da Rotary'yi büyütmek.

COVID-19 dünyayı sarmaya başladığında ken-
dimizi değişmiş bir dünyada bulduk. Hiç bir zaman 
düşünmediğimiz şekilde birbirimizle temas kur-
maya zorlandık ve uyum sağlama bakımından test 
edildik. Zor kararlar aldık. Kulüp toplantıları, böl-
ge konferansları, başkanın konferansları ve en çok 
üzüldüğümüz de Honolulu'da yapmayı  planladığı-
mız 2020 Uluslararası Konvansiyonunu iptal et-
mek zorunda kaldık. Yıllarca planlanmış olan top-
lantılar, aktiviteler ve tecrübeler, hep beraber top-
lum hedefini ve sağlığı ön plana çıkarmamıza ne-
den oldu. 

Rotary'nin Honolulu'daki Konvansiyonuna ba-
karken, "aloha" duygusunu öğrendik. Hawaii'de-
ki Rotaryen dostlarımız bize "aloha"nın müşterek 
saygı ve duygusal yakınlık demek olduğunu gös-
terdiler. Karşılığında hiç bir şey beklemeden sıcak 
ve ilgili yaklaşımın yansımasıydı bu. Rotaryenler, 
Rotaraktörler ve genişletilmiş Rotary ailesi ola-
rak bizler birleştik ve aloha'nın bana tanımlandığı 
gibi: "birbirimizle olan bağlantımız farklılık-
larımıza duyduğumuz saygı ve ortak yanları-
mız oluşunu takdir etmemize dayanmaktadır. 
Toplum bireylerin toplamından oluşur _ birbi-
rine ilgi duyan, gözeten, paylaşan ve sorumlu-
luk duyan bireylerdir bunlar. 

Koronavirüs pandemisi sırasında Rotary toplu-
munun insanlık için yapmaya çalıştıklarına şahit 
olurken, Rotary'nin "aloha"sını gördüm. Bizler ger-
çekten harekete geçenleriz. Her gün ama özellikle 
pandemi  günlerinde, Rotary toplumu aloha  ruhu-

nu yansıttı. Bu paylaşılması gereken bir hediyedir 
ve bizler Rotary'nin bu hediyesinin yöneticisiyiz. 
Gay ve ben Rotary ailesinin içindeki sizlerin hare-
ketinizden hayrete düştük, esinlendik ve mütevazi-
liği hissettik.

Gerçekten diyebilirim ki, paylaştığımız Rotar-
y'nin son bölümü dönüşümcü bir yıl oldu. Başkala-
rının hayatlarını iyileştirecek ve beraberce ileriye 
gidecek  yeni yöntemler bulduk. Ve beraberce, Ro-
tary'yi büyüterek,  yerel ve küresel topluma Rotar-
y'nin  hediyesini arttıracağız. 

Rotary Dünyayı Birleştirirken, Gay ve ben sizin-
le geçirdiğimiz bu yılı, bu ortak yolculuğumuzu her 
zaman hatırlayacak ve değer vereceğiz,

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanı

COVID-19 dünyayı sarmaya 
başladığında kendimizi 
değişmiş bir dünyada bulduk. 
Hiç bir zaman düşünmediğimiz 
şekilde birbirimizle temas 
kurmaya zorlandık ve uyum 
sağlama bakımından test 
edildik. 

riconvention.org bağlantısını ziyaret 
ederek, Haziran ayında sanal ortamda 

yapılacak olan Uluslararası Rotary 2020 
Konvansiyonu hakkında bilgi edinin.



Başkanın mektubu - Mayıs

8 - 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 2 0

Rotary'nin geleceği üzerine düşüncelerim
Rotary'nin gelecekte nasıl olacağını hiç düşündünüz mü? Bundan 10, 20,50 yıl sonra kulüplerimiz hangi konular üzerinde 

çalışacaklar? Geleceği öngöremeyebiliriz ama yaratmak istediğimiz Rotary'yi tasavvur edebilir ve şimdiden onu inşa etmek 
için gerekli adımları atmaya başlayabiliriz.. 

İlk adım Rotary'yi büyütmek olmalı. İrdelediğimiz sorunların üzerine gitmek için daha fazla katılım ve düşünceye ihtiya-
cımız var ve yeni perspektifler, beceriler ve tecrübeler sadece yeni üyeler 
tarafından sağlanabilir. Aynı amaç için kendini adamış gönüllüleri nerede 
bulabiliriz? Bunun için uzağa bakmamıza gerek yok.

Hizmet etmek ve başkalarıyla iletişim kurma aşkı, yaş farkı olmaksı-
zın herkese aittir. Rotary ailesi Interact, Rotary Gençlik Değişim ve RYLA 
(Rotary Yarının Liderlerini Arıyor)  programlarıyla büyük fırsatlar sunu-
yor. Bu programlar katılanlara ömür boyu hatırlayacakları hatıralar su-
narken, genç nesillerin de dünya ile yeni ve anlamlı bir şekilde ilişki kur-
malarını temin ediyor. 

Rotaract her zaman Rotary ile güçlü ilişki içinde olmuştur ve Rotara-
ct'taki partnerlerimizi her zamankinden daha fazla işin içine sokmuş ol-
mamızdan gurur duyuyorum. 

Ayrıca Rotaract'ın da gelişmesini kolaylaştırıyoruz. 1 Temmuz'dan ge-
çerli olmak üzere Rotaract 18 yaşının üzerindeki herkese açık olacak ve 30 
yaş üst sınırına da bakılmayacak. Rotaract kulüplerinin sponsorluğunu da 
opsiyonel şekle dönüştürüyoruz ve Rotaract kulüplerinin başka Rotaract 
kulüplerinin sponsoru olmasına olanak tanıyoruz. Rotaract'ı daha esnek 
ve açık yapmamız bu kulüpleri güçlendirecek ve sonuçta geleceğin gönüllüleri için Rotaract ve Rotary arasındaki köprüyü sağ-
lamlaştıracaktır.

İkinci adım Rotary liderliğine giden yolu genişletmek olmalıdır. Organizasyonumuzda gönüllü liderlik rolünü üstlenmek için 
üyelerin ailelerini büyütmeleri, emekliye ayrılmalarını beklemeye gerek olmamalıdır. 50 yaşın altında bölge guvernörü olmuş 
olan Rotaryenlerle karşılaşmak beni cesaretlendiriyor. Rotary'deki liderliği modern yaşamın ihtiyacına uygun bir şekle dönüş-
türmeliyiz. 

Üçüncü adım farklı nesilleri aramıza katarken esnek olmamız gereğidir. Bulundukları toplumda büyüyen kulüplerin olduğu 
toplumlarda bile genç profesyonellere uygun olduğu için farklı zaman veya yerlerde toplanan kulüpler kurabiliriz. Farklı şekilde 
toplanan kulüpler, büyüyebilir, üyeler için çekici olabilir ve onları bünyesinde tutabilir ve Rotary'nin esnekliği nedeniyle organi-
zasyonu cazip bulan yeni nesil Rotary liderleri yaratabilir.

Rotary Dünyayı Birleştirir; sadece yaşıtımız olan ve aynı düşüncedeki insanları değil, ama nesiller ve toplumlar arasında ve 
farklı bakış açıları ve tecrübelere sahip insanlarla da bunu yapar. Hepsine ihtiyacımız var. Rotary'nin çağrısına cevap verecek ve 
bizimle berarber hizmet edebileceklere kapıları kapatmayalım.

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanı 

ROTARY
DÜNYAYI
BİRLEŞTİRİR

Rotaract'ı daha esnek ve açık 
yapmak bu kulüpleri güçlendirecek 

ve Rotaract'tan Rotary'ye olan 
köprüyü sağlamlaştıracaktır. 
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Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Büyük filozof Zhuangzi "Yol, üzerinde yürüyerek inşa 
edilir" demişti. Ancak ileriye bilinmeyene doğru gi-
dersek aşama kaydedebilir ve geriye baktığımızda 

ne kadar yol aldığımızı görebiliriz.
Her Mayıs ayında yürüdüğümüz yolda geriye bakarak Ro-

tary yılında ne kadar yol aldığımızı görürüz. Nelerin işe yaradı-
ğını, nelerin yaramadığını görürüz. O ana kadar başarılarımızı 
tartar ve bir yıl süren yolculuğumuzun son etabındaki ayarla-
malarımızı yaparız.

Geçtiğimiz yıl Rotary Vakfı yaklaşık 400 milyon dolar fon 
yarattı. Bu tarihimizdeki ikinci büyük rakam oldu. Bu yıl bu ra-
kamı geçmeyi hedefledik. Rıotary yılını bitirmeye iki ayımız 
daha var. Bu rakamı aşacağımızı ve beraberce tarih yazaca-
ğımızı biliyorum.

Ne verebilirsiniz? Bir çocuğu ömür boyu çocuk felcinden 
korumak için 3$ gerektiğini düşünürseniz, bir Rotaryenin ço-
cuk felcini sonlandırmak için ayda 250 dolar vermesinin etki-
sini tahmin edebilir misiniz? Bill & Melinda Gates vakfının 1'e 
2 cömert bağışıyla da bu rakam yılda 9.000 dolara ulaşır. Bu 
3.000 çocuğu felçten korumak için yeterlidir.

Veyahut 75.000 dolar, bir Rotary Barış Bursiyerinin Ro-
tary Barış Merkezlerinde iki yıllık  lisans üstü eğitimi alması-
nı sağllayabilir. Rotary bu anlamlı program ile barış yolunda 
lider olmaya devam ediyor. 2019-20 döneminde, Uganda'nın 
Makare Üniversitesinde yeni barış merkezini kurduk. Yıllar 
önce, Afrika kıtasının en eski ve prestijli üniversitesinden bi-
rinde bir gün bir merkez kuracağımız aklımızın ucundan bile 
geçmezdi, ama bu yıl bunu gerçekleştirdik ve bu Rotaryenle-
rin desteği ile oldu.

Vakfımızın programlarıyla yakından ilgilenerek ve cö-
mertce bağışta bulunarak Rotary için bir yol çizmiş oluyorsu-
nuz. Şimdi durmak zamanı değil. Hediyenizi göndermek için 
bugün rotary.org/donate linkini ziyaret edin, biz de bu Rotary 
yılını güçlü olarak bitirelim.

Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Bu mektubu yazarken dünya COVID-19 pandemisi kıskacı altına gir-
mişti. Bu satırları harekete geçenler olarak Rotary üyelerinin yap-
tıkları ve yapabilecekleri yardımlara ayırmak ve bizim de Vakıfta sizi 

desteklemek için neler yaptığımızı anlatmak için kullanıyorum. 
Rotary uzun siredir hastalıklarla mücadele ve sağlık konusunda lider ol-

muştur. Rotaryenlerin oluşmasına yardımcı oldukları çocuk felci altyapısı, şu 
an corona virüsüne karşı kullanılırken başka sağlık ihtiyaçlarına da cevap ver-
mekte. Bir çok ülkede, çocuk felci gönüllüleri COVID-19 ile mücadele için sevk 
edilmişlerdir. 

Rotary kulüp ve bölgeleri hızlı bir şekilde mobilize olarak virüsün yayılma-
sını yavaşlatmaya çalışmaktalar. İtalya’nın 2080. bölgesindeki kulüpler, yoğun 
hasta sayısı ile karşı karşıya kalmış hastaneler için vantilatör ve koruyucu 
ekipman temin etmekteler. Hong-Kong’da Rotary kulüpleri tıbbi malzemeleri 
paketlemekte, fon yaratmakta ve toplu konutları ziyaret ederek maske ve de-
zenfektan dağıtmaktalar. Nijerya’nın Akwa Ibom Eyaletinde Rotary kulüpleri 
COVID-19 bilinçlendirme kampanyası yürütmekteler.

Vakıfta mütevelliler olarak sizleri desteklemek amacıyla acil kararlar aldık. 
Bölge bağışlarını, örneğin sağlık çalışanlarının korunması için gerekli malzeme 
alımı gibi yerel aktiviteler için kullanabileceksiniz. Daha önceden planlanmış 
aktivitelerinizi COVID-19 kapsamına alabilir ya da 15 Mart’tan sonraki CO-
VID-19 aktivitelerinizi 2020-21 bölge bağışlarından karşılayabilirsiniz. 

Vakfımıza karşı cömertliğiniz sayesinde, mütevelliler kulüp ve bölgelerin 
COVİD-19 ile ilgili projelerinde kullanılmak üzere hızlı bir şekilde Afet Fonundan 
milyonlarca doların harcanmasına onay verebildiler.

Rotary yılının sonuna gelinirken toplum sağlığı için yaptığımız çalışmalar da 
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hilinde bir bağış yapın. Katkınız hiç bir zaman bugünkü kadar önemli olmamıştı. 

Rotary üyelerinin toplumlarında gerçekten farklılık yarattıklarını düşün-
düğümde, aklıma Laozi’nin liderlik konusundaki öğretisi gelir. “En iyi lider, mev-
cudiyetini en az hissettiren liderdir… İş yapıldığında insanlar ‘bunu biz yaptık’ 
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COVID-19 ile mücadele için 
Vakıf desteği arkanızdadır

Fon hedefimize çok yakınız

VAKIF BAŞKANININ MESAJI

Gary C.K. Huang
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı



1COVID pandemisinde 
kulüplerin adapte olma-
sına yardım etmeye nasıl 

karar verdiniz?   
Bölgemdeki büyük bir kulüp artık toplanma-

yacağını ilan ett i. "Bir sonraki uyarıya kadar Ro-
tary yok" kelimeleri beni rahatsız ett i. Birşeyler 
yapmalıydım. bit.ly/2WNedoZ de Zoom gibi online 
platformlarda kulüplerin toplanabilmeleri için 
bir rehber hazırladım.

Georgia, Florida ve Karaiplerin bir bölümünü 
kapsayan 34. Zon koordinatörü olarak üyelik ko-
nusuna önem veririm. İlk düşüncem kulüplerin 
üyeleri muhafaza etmeleri için toplanmaları ge-
reğiydi ama burada büyüme ile ilgili bir fırsat da 
olabileceğini gördüm. Halen bir çok insan evde 
kapalı ve seyredebilecekleri spor gösterileri de 
yok. Sanal toplantılar Rotary'ye yeni üye katmak 
için bir fırsat sunuyor. Ayrıca insanların zamanı 
olduğu için, kulübün sosyal medyada mevcudiye-
tini göstermesi de faydalı. Bu sizin kulübünüzde 
de üyeleri biraraya getirmenin yanı sıra yeni bir 
ilgi alanı da yaratabilir.

   

2Kulüpler en çok hangi 
soruyu soruyorlar?

Bir çok kulüp proje için fikir istiyor. 
Onlara, gıda bankası, yaşlılar evi gibi yoğun etki-
lenmiş yerel organizasyonlara ulaşmalarını tav-
siye ediyorum. Rotary'nin ihtiyacı olanlara yar-
dıma hazır olduğunu ve onların ne gibi talepleri 
olduğunu öğrenmelerini söylüyorum.

Bazen bu yardımı risk grubu içinde olan ken-

George Robertson Burnett
Rotary Koordinatörü ve Bartow Florida RK üyesi

Online toplantı

di üyelerimize de yöneltmeliyiz. Yaşlı kulüp üye-
leri ile temas ederek dostluğunuzu güçlendirin. 
Bir sosyal gece düzenlenmesini de öneriyorum. 
Zoom üzerinden bir kadeh şarap, eşliğinde yapı-
lan video konuşmalarını benim kulübüm çok ba-
şarılı bir şekilde denedi. 

  

3 Başarılı gördüğünüz 
yaklaşımlar var mı ?

Rehber çıktığından beri, daha önce 
hiç on line kullanmamış olan dünyanın bir çok 
bölgesindekki kulüplerle video konferans ger-
çekleştirdim. Geleneksel toplantılarmızda ge-
nel olarak masanızdaki insanlarla konuşuyorsu-
nuz. Videoda ise herkes birbiriyle konuşabiliyor. 
Bu sabah da çok iyi bir haber aldım. Bir sonraki 
uyarıya kadar Rotary yok diyen kulüp online top-
lantılarına destek için benimle temasa geçti. Bir 
çok bölgede iletişim görevlisi ya da halkla ilişkiler 
komitesi büyük kaynak olabilir. Ayrıca teknoloji 
düşkünü arkadaşlarımızı Rotaryenlere destek 
için motive edelim. İnsanları on line toplantı yap-
maya ikna edebilirsek, bu Rotary için büyük bir 
başarı olacaktır.

4Peki on line toplantı bir 
seçenek değilse?

Florida'da yaşlı insanların oluştur-
duğu çok sayıda topluluk var. Buradaki kulüpler-
den biri "On line olmamıza imkan yok. Bu olanak 
dışı. Kulüpte herkes teknoloji özürlü" dedi. Bu 
işte emniyet sübabı olan yazılı bir haber bülte-
nini devam ett irmek ve üyelere kişisel kartlar ve 

mektuplar göndermek lazım. Rotary'nin sıkıntılı 
durumlarda da misyonuna devam ett iğini gös-
termek çok önemli.

5 Bundan sonra Rotary 
nasıl farklı olacak ?

Rotary bir profesyonel insanlar or-
ganizasyonudur. Küçük işletmelerle ilgili olarak 
ekonoik anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Büyük 
olasılıkla istihdam konusu da menfi olarak etki-
lenecek. Bu  anlamda çok duyarlı olmalıyız ve bir-
birimize yardım için elimizden geleni yapmalıyız.

Ben Amerika Birleşik Devletlerine 2004 se-
nesinde İngiltere'den geldim. Burada hiç kimse-
yi tanımıyordum. Ama geldikten sonraki iki hafta 
içinde Rotary kulübüne katıldığım için 72 tane 
arkadaşım olmuştu. Dostluk bizim temel gücü-
müzü oluşturuyor. Tabi ki sağlık güvenliği nede-
niyle şu ara meydan okumamız gereken sorunlar 
var. Ama bu durumu atlatmak için konuya pozitif 
yaklaşmalı ve bu durumdan daha güçlü dostluk 
bağları ile çıkmaya gayret etmeliyiz.

— VANESSA GLAVISKAS                             

Online toplantı ek bilgi 
için on.rotary.org/online-
meetings linkini kullanın. 

5
SORU

Kulüplerin nasıl adapte olmaya çalıştıkları 
ile ek bilgi 11. sayfada. 
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dünyamız

Napoli Parthenope RK, Italya

“Hayatlarımız, yaşamlarımızı ve özellikle 
ilişkilerimizi radikal bir şekilde değişti-
ren görünmeyen bir düşman tarafın-
dan çarpıtıldı ve bozuldu. Girişimleri 
değerlendirmek için Zoom platfor-

munda on line toplantılar düzenliyoruz. Napoli'deki 
bir hastanenin bulaşıcı hastalıklar bölümü için de 
Rotary kulüpleri ile beraber toplumun katılabile-
ceği bir fon portalı kurduk.”  

Ludovica Azzariti Fumaroli

Schaumburg-Hoff man Estates, RK 
Illinois, ABD

“12 Mart'ta sorumluluk altında 350'den 
fazla kişiyi bir salonda toplayamayaca-
ğımız belli olduğunda bir B planı 
bulmamız gerektiğini anladık. 50. 
yıldönüm partimizi sanal bir aktiviteye 

dönüştürdük ve içine bir açık arttırma, özel bir 
çekiliş ve canlı yayın programı ekledik. Toplum 
projelerinde ve uluslararası alanda kullanılmak 
üzere yaklaşık 120.000 dolar fon yarattık. Normal bir 
toplantıda da bu kadar toplayabilirdik. Yemekler 
yardım kuruluşuna verildi. ” 

Pat Groenewold, Başkan 

Kirkcaldy RK, İskoçya

“Kulübümüzde yaşlı Rotaryen sayısı 
oldukça fazla ve Mart ayından beri 
evlerine kapanmış durumdalar. Genç 
Rotaryenlerin alışveriş yapıp, yaşlıların 

ilaçlarının ve ısıtabilecekleri yemeklerin temin 
edildiği bir hizmet oluışturduk. Daha sonra bunu 
topluma da açtık. Yedi kişilik ekibimiz sabah gelen 
telefon ve e-postalara göre ihtiyaçları tedarik 
ediyor.” 

Sharon Munro

Asheville RK , North Carolina

“150 kişilik kulübümüz Mart sonuna 
kadar olan yemek paralarını topla-
mıştı. Bu paraların üzerine ayırdığımız 

miktarı da ekleyip 5.400 dolar tutan harcamalardan 
dokuz genci RYLA'ya gönderdik ve gıda bankasına 
bağışladık. Toplumda yapabileceğimiz her şeyi 
yapmaya çalışıyoruz. Kan veriyor, acil gıda paketleri 
hazırlıyor ve evsizleri besliyoruz. ”  

Janet Whitworth, Başkan

Vilnius Lituanica International, RK, 
Litvanya

“Chicagoland Lithuanians (Westmont) 
Rotary kulübü üyesi  Aurika Savickaite 
ile çalıştım. Birkaç gün içinde yoğun 
bakımda çalışanların COVID 19 
hastaları için temininde sıkıntı 

çektikleri ventilatör ve diğer ihtiyaçlarını yazabile-
cekleri bir web sitesi oluşturduk. Ayrıca toplumu 
bilgilendirerek operasyonlarını nasıl daha hızlı on 
line'a dönüştürebileceklerini anlattık. Küçük şeylerin 
önemine istinaden de çok çalışan bir doktorumuza 
büyük bir çiçek buketi götürdük.”
Viktorija Trimbel, Başkan

Victoria RK, Hong Kong

“3450. bölgenin Rotaraktörleri çok 
kapsamlı bir çalışma ile ihtiyacı olanlar 
için maskeler sağlık ve kişisel bakım 
malzemesi topladılar. Toplananlar 

yaşlılar ve Hong Kong'da sokakları temizleyenlere 
dağıtıldı. .”
Anita Chan

Siz de on line toplantılardan nasıl 
faydalandığınızı diğer kulüplere anlatın

Uyum sağlayın ve bağlanın
YÜZYILI AŞKIN BİR SÜREDİR, Rotaryenler toplumlarıyla ve dünyada ilişki kurmaktalar. COVID-19 
pandemisi, kulüpleri toplantı yapmaktan, topluma hizmet için fon yaratmaya kadar bir çok alanda tekrar 
düşünmeye zorladı. Tabi ki Rotaryenler yaratıcı yöntemlerle adapte olmaya çalışarak meydan okumayı 
başardılar. Kriz yayılmaya başladıkça dergi olarak biz de kulüplerle temas etmeye başladık. Bu kulüplerin 
hepsi de, iş Rotary'ye geldiği zaman yaşamda durmaya yer olmadığını bize kanıtladılar. 
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Dünya Çocuk Felci günü 
için muhtelif fikirler

dünyamız

2019’da 
5.900’den fazla 

Dünya Çocuk 
Felci Günü  

faaliyeti 
düzenlendi 

ABD
Geçtiğimiz Ekim ayında Seattle 

Rotary Kulübü ve Bill § Melinda 

Gates Vakfı Dünya Çocuk Felci için 

düzenlenen bir panele sponsor 

olmuşlardı. Yaklaşık 150 kişi Gates 

Vakfı Program Yöneticisi Sidney 

Brown, Gig Harbor Midday, 

Washington Rotary kulübü 

üyesi ve çocuk felcini geçirmiş 

Denny Wilford, ile 5300. bölge  

(Washington) PolioPlus alt 

komite başkanı Ezra Teshome’yi 

dinlemek için biraraya geldiler. 

Panel moderatörlüğünü Seattle 

Kulübü üyesi ve Seattle Haberleri 

sunucusu Mark Wright yaptı. 

Wright her olayda çocuk felcinden 

sık sık bahsettiğini, zira yok etme 

çalışmalarının hiç bir problemin 

yeterince büyük olmadığının 

göstergesi olduğunu ifade etti.

Peru
Geçen sene, Iquitos Rotaract 

kulübü sekiz orkestrayı Çocuk 

Felcine Son için bir konserde 

buluşturdu ve 200 dolar fon 

yarattı. Kulüp üyesi Fernando 

Alonso Garcia’nın anlattığına 

göre, gösteri esnasında orkestra 

üyeleri seyirciler ile interaktif bir 

ortam oluşturdular ve onlara 

konserin neden yapıldığını, ve 

bu amacı neden desteklemeye 

devam etmeleri gerektiğini 

anlattılar.  Rotaract kulübü Iquitos 

da o hafta içinde bir aktivite 

düzenleyen bir çok kulüpten 

biriydi. Diğer aktiviteler Zumba 

dans partisinden dost ve aileler 

için bisiklet ralisine kadar çeşitli 

organizasyonları içerdiler.

Japonya
Çocuk Felci gibi ciddi bir konu 
ile ilgili olarak Japonya’nın 2520. 
Bölgesi ülkenin en ünlü espri 
uzmanlarının üçüne müracaat 
ettiler. 21 Ekim’de Sapporo’nın 
Erinji Mabedinde gerçekleşen 
Çocuk Felcine Son Yardım 
Tiyatrosunda ‘rakugo’ denilen 
komik monologların geleneksel 
sanat ustası Shiko Katsura ve 
‘manzai’ adı verilen ikili standup 
komedyeni Suzuran sahne aldılar. 
Katılanlar Çocuk Felcine Son için 
500’er dolar verdiler. Program 
Bölge Rotary Vakfı koordinatörü 
Dainin Habu tarafından geliştirildi 
ve 2014 yılındaki Katsura ve bir 
caz müzisyeni olan Shanti’nin 
katıldığı bir performans 
modelinden alındı.  

JaponyaABD

Pakistan

Yeni Zelanda

Peru
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Vahşi Çocuk 
felci virüsünün 
3 cinsinden 2 
tanesi yok edildi 

– BRAD WEBBER

Pakistan
Pakistan’ın Faysalabad 

Kozmopolitan Rotary kulübü, 

Faysalabad şehrinin merkezini 

temsil eden simgesel saat kulesini 

24 Ekim’den başlamak üzere 3 

gün boyunca mor ve sarı ışıklarla 

aydınlatarak Çocuk Felcine Son 

işareti şekline dönüştürdü.

Kulüp üyesi Mubaşir Sıddık But, 

kulübün bu aktiviteyi ikinci kez 

gerçekletirdiğini belirtiyor. İlki 

2014 yılında yapılan aktivitede 

kulüp bir seminer düzenlemiş 

ve hükümet yetkililerini davet 

ederek onlara çocuk felci ile 

ilgili detaylı bir sunum yapmıştı.  

Sunumda, İngiltere Parlamentosu, 

Sydney Opera Binası gibi benzer 

şekilde düzenlenen diğer mimari 

eserlerden örnekler verilmişti. 

Yeni Zelanda
Avustralya’nın Sydney kentindeki 

Rotaryenlerin bilinç oluşturma ve fon 

yaratmak için başlattıkları tren 

seyahatinden esinlenen Dunedin 

Rotary kulübü üyeleri, 24 Ekim’de 

şehri boydan boya toplu taşıma 

otobüsleri ile katettiler ve 1.100 dolar 

fon yarattılar. Projenin iki amacı vardı; 

birisi çocuk felcine son, diğeri ise 

toplu taşıma araçların kullanılmasını 

teşvik etmek. Kulüp başkanı John 

Drummond’un ifadesine göre, 

güzergahtaki binilen otobüslerin 

birçoğunda çocuk felcinin tarhi ve 

etkileri de anlatıldı.

Saat kulesinin emin ellerde 

olacağına ikna olan yetkililer 

aydınlatma yapılması için gerekli 

onayı verdiler. 2019 yılında, ilk 

aktivitenin başarısı sayesinde, 

yetkililerden izin almak sadece 

geçmiş aktiviteyi gösteren basit 

bir sunum sonrası kolay oldu. 

Kuleyi aydınlatma ve Çocuk 

Felcine Son ambleminin 

yansıtılması yanı sıra, But ve 

diğer Rotaryenler ve yerel 

zevat, Rotary’nin Pakistan’daki 

rolünü vurgulayan bir seremoni 

düzenlediler. 

Bilindiği gibi Pakistan, Afganistan 

ile beraber halen vahşi polio 

virüsünün rapor edildiği iki ülke 

konumunda bulunuyor.
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Japonya
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Rotary’nin on-line Eğitim 
Merkezi ile bağlantı kurun

ROTARY DÜNYAYI BİRLEŞTİRİR —Bu cümle Uluslararası Rotary Başkanı Mark Daniel Maloney’nin teması, ve CO-
VID-19 pandemisinin meydan okumalarına karşı, Rotaryenler kendi aralarında ve dünya ile bağlanıp birleşiyorlar. Ro-
tary’nin yeni Eylem Planı bizlerin adapte olma yatkınlığımızı arttırmamızı istiyor — üyelerimiz de toplumlarına hizmet 
için yaratıcı fikirlerle gelirken dostluk için fırsatlar da yaratıyorlar. Bir çok kulüp ilk defa on-line toplanıyor, fon yarat-
mayı ve diğer aktiviteleri tekrar tasarlıyor ve planlanmış hizmet projeleri için yeni yöntemler keşfediyor.    

Rotary’nin online Eğitm Merkezi sizlerin organizasyonla ve birbirinizle iletişiminiz  için gerekli kaynaklara sahip. 
Bir hafta toplantı yapmak yerine, örneğin kulübünüzde herkesin hakkında daha fazla şey öğrenmek istediği bir konuyu 
seçebilir ve diğer üyeleri bu konuda bilgilendirebilirsiniz. Rotary’nin ipuçları ve kaynaklarını kullanarak bir webinar 
düzenlemeyi bile düşünebilirsiniz. Eğitim kaynakları yöneticisi Kimberly Kouame’nin belirttiği gibi, “Eğitim Merkezi 
Kursları” genel bilgi yanısıra, beyin fırtınası, eylem planlama ve fikir paylaşma için de kullanılabiliyor.  

Çoğu kez bir Rotaryen, Eğitim Merkezini kulüpte bir göreve atandığı zaman kullanıyor. Ancak bir düzineden fazla li-
sanda verilen 600 kurs ile Eğitim Merkezinde her Rotaryeni ilgilendirecek bir şey bulmak mümkün. Aşağıda bunların 
bazılarını sunuyoruz. Tamamı için  rotary.org/learn bağlantısını ziyaret edin.

KURSLAR 

¶Kulübünüz sağlıklı mı?
Kulübünüz yüzyüze toplanamıyorsa üye-
leri angaje etmek zor olabilir. Şu an kulü-
bünüzün durumunu değerlendirmek ve 
üyelere nelerin iyi nelerin kötü işlediğini 
sormak için iyi bir zaman olabilir.

¶Üyelik Planınız 
Belki uzun vadeli bir üyelik planı yarat-
mayı düşünebilirsiniz. Bu kurs bir iş prog-
ramı ve kulübünüzün geleceğini 
güçlenedirmek için adım adım bir rehber 
sunuyor. 

¶Farklılık içeren kulüp 
Rotary’nin farklılığa, eşitliğe ve içine al-
maya  odaklanmasına paralel bu kurs ku-
lüp üyeliğinizi genişletmeye, yaşamın 
çeşitli kesimlerinden insanları kazan-
maya yöneliktir.

¶Farklılık, Eşitlik ve İçine alma 
Bu kursta Rotary’nin söylevi olan farklılık, 
eşiktlik ve içselleştirme değerlerini nasıl 
icra edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.. 

dünyamız
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¶Esneklik ve yaratıcılık uygulaması
Bu kurs sizi kulübünüzün daha yaratıcı 
olmasına yönlendirecektir. Mesela bir sa-
telit kulüp kurma konusunda tavsiyeler 
gibi.

¶Üye oryantasyonuna başlama 
Şayet kulübünüz üyeleri muhafaza etmede 
sorun yaşıyorsa, üyeler katılıp bir kaç yıl 
sonra ayrılıyorsa, bu kurs yardımcı olabilir. 
Yeni üyelerinizi içinize alma ve angaje et-
mede ipuçları bu kursta..

¶Rotary Barış bursiyerleri 
Belki Rotary Barış bursiyeri olabilecek 
bir aday tanıyorsunuz ve programı bi-
linçli bir şekilde anlatmak istiyorsunuz. 
Ya da kulübünüzün işin içine daha fazla 
girmesini istiyorsunuz. Bu kurs size Ro-
tary Barış Merkezleri hakkında bilgi ve-
recek ve müracaatların şartları ve 
tarihlerini öğretecektir.

¶Rotary’nin Halkla İlişkiler imajı
Rotaryenler harekete geçen insanlardır 
ve bizler dünyanın başladığımız işi bi-
tirdiğimizi bilmesini istiyoruz. Peki bu 

mesajı nasıl dışarı yansıtabilirsiniz? Bu 
kursta Rotary konusunda ve yaptığı ça-
lışmalar ile ilgili nasıl bilinçlendirme 
yapabileceğinizi öğretecek. 

¶Projelerinizi planlama: Hizmet 
projeleri komitesi
Bu kurs kulüplerin hizmet projeleri 
komitesinde çalışanlar için hazırlan-
mıştır ama herkes nasıl bir etkin proje 
oluşturulur bilgisinden faydalanabilir. 
Kursta toplumun ihtiyaç değerlendir-
mesi ve projenin uygulaması konusu 
irdelenmekte.

¶Rotary Vakfının temelleri
Rotary Vakfı Rotary’nin dünyada yaptığı 
işlerin merkezindedir. Bu kursta Vakfın 
bir asrı aşan tarihi sürecini ve bağış oluş-
turma, çocuk felcine son çalışmalarını 
destekleme ve Rotary Barış Merkezlerini 
fonlama konularında oynadığı rolü öğre-
nebilirsiniz .

¶Etkin kolaylaştırıcı olmak
Bu kursta, bir ekiple nasıl etkin çalışabi-
leceğiniz ve hedefleri yakalayabilmeniz 

konusunda yönlendirilecek ve Rotary ve 
ötesi için liderlik yeteneklerinizi 
geliştirebileceksiniz..

¶Mentorluğun temelleri
Mentorluk her zaman Rotary’nin mihenk 
taşı oluştur. Bu kurs iyi bir mentor’un 
özelliklerini belirleyip mentorluk ilişki-
sinin ilgili tarafların tümü için nasıl fay-
dalı olabileceğini anlatmaktadır..

¶ İhtilafı anlamanın temelleri
Hepimiz küçük ya da büyük kişisel ihti-
lafları yaşamışızdır. İhtilaflar, kim hangi 
masada oturacak gibi küçük, kulübün ön-
celikleri ne olmalıdır gibi büyük olabilir. 
Bu kursta ihtilafların farklılıkları ve nasıl 
yönetilebilecekleri anlatılmaktadır. 

¶Değişime liderlik etmek
Değişim zordur, özellikle ortak çalışmaya 
dayalı organizasyonlarda. Bu kurs bir 
grubu organizayonel değişim içinde nasıl 
yönlendirebileceğiniz, insanların deği-
şime ne kadar hazır olduklarını ölçme ve 
değişime dirençlerini nasıl azaltabilece-
ğiniz konusunda fikir veriyor.
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Uluslararası Rotary Dünya Baş-
kanı Mark Daniel Maloney ve eşi 
Gay Maloney UR 2430. Bölgenin 

ev sahipliğinde 1000 kişilik bir katılımcı ile, 
ki sayı 1000 ile sınırlı olduğu için katılama-
yanların da olduğu bir Zoom  toplantısında 
Rotaryenlere, Rotaractlara, Interectlara, Ro-
taryen Eşlerine hitap etti. Toplantıda sadece 
UR 2430. Bölgeden değil diğer 2420. ve 2440. 
Bölgeden de katılanların yanı sıra bazı Bü-
yükelçiler de izleyici olarak bulundular. UR 
2430. Bölgedeki Türkiye dışındaki Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgızistan, Afghanistan ve 
de Özbekistan’dan da katılımcılar oldu.  

Toplantı UR 2430. Bölge Guvernörü M. 
Hakan Karaalioğlu’nun açış konuşması ile 
başladı. Eşi Feza Karaalioğlu da konukları 
hoş geldiniz diyerek selamladı. 2420. Bölge 
Guvernörü Nezih Bayındır, 2440. Bölge Gu-
vernörü Fatih Akçiçek, 2430. Bölge Eğitme-
ni Malik Aviral, 2430. Bölge Rotaract Tem-
silcisi Gülsem Erdoğan, Interact Temsilcisi 
Erim Keskin, Geçmiş Dönem Başkanı Sedef 
Bircan’ın sorduğu sorulara UR Başkanı Mark 
Maloney’in verdiği cevapların ardından top-
lantı 2430. Bölge Guvernörü M. Hakan Kara-
alioğlu’nun kapanış konuşması ile son buldu. 
Bugünün anısını  2430. Bölge Ankara Yeni-
mahalle kulübü gelecek dönem başkanı Tun-
cay Özdemir de toplantıyı karikatürize eden 
bir çizim yaptı.”

Maloney'nin zoom toplantısına olan ta-
lebin yoğunluğu ve bazı Rotaryenlerin katı-
lamaması nedeniyle 9 Mayıs'ta 2440. Bölge 
guvernörü Fatih Akçiçek'in daveti üzerine 
Maloney tekrar bir zoom toplantısına katıldı.

Maloney katılımcılara şöyle seslendi:
İyi akşamlar Sevgili Rotaryenler!
Bu şekilde toplantı yapmanın hepimiz için alı-

şılmadık bir durum olduğunu biliyorum, ama bunlar 
zaten şu anda alışılmadık zamanlardan geçiyoruz. 
Aynı zamanda, “Uyum sağlama yeteneğimizi artır-
ma” Rotary Eylem Planı hedefimize ulaşmak için 
kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

COVID-19 krizi dünyayı etkilemeye başlayınca, 
Rotary’nin ülkeden ülkeye, kişiden kişiye ve elden 
ele uzanan yardım anlayaşının bir kenara bırakılma-
sı gerekiyordu. Ama birbirimizle güçlü bir şekilde 
bağlantı kurma ihtiyacımız hiç azalmadı. Sizin ve 
Rotary Ailesi içindeki tüm bireylerin, eylemleriniz 
ve kararlılığınızla dünyayı nasıl birleştirdiğinizi gör-
düğümde, Rotaryen olmaktan hayatta hiç olmadı-
ğım kadar gurur duydum. Covid-19 küresel salgını 
sağlığımızı, güvenliğimizi ve yaşam tarzımızı tehdit 
etmeye devam ediyor. Ancak bu kriz ciddi olmakla 
birlikte, bu zorluğun geçici bir durum olduğunu bili-
yoruz. Bunu birlikte çalışarak ve tam da bir Rotary 
üyesinin yapması gerektiği gibi, birbirimize özen 
göstererek başaracağız. Bunu yapabileceğimizi bili-
yorum çünkü “Rotary Dünyayı Birleştirir” ve bu söz 
benim için hiçbir zaman sadece bir slogan olmamış-
tı. Bu söze gerçekten inanıyorum. “Rotary Dünyayı 
Birleştirir” sloganı, Rotaryenlerin nasıl ve neden 
bu kadar çok şey başardıklarının bir açıklamasıdır. 
Biz, ilişkilere yatırım yapıyoruz. Kararlarımızı ger-
çeklere dayandırıyoruz. Kalıcı çözümler üretmek 
için bağlantılarımızı nasıl harekete geçireceğimizi 
biliyoruz. Ve her zaman projelerdeki, kulüplerdeki 
ve kariyerlerimizdeki deneyimlerimizden öğrenme-
ye devam ediyoruz.

Mart ayı başlarında, ilk COVID-19 seyahat kısıt-
lamaları başladığında, eşim Gay ve ben Zimbabve’deki 

seyahatimizi henüz bitirmiş ve Birleşik Krallık’a geç-
miştik. Hepimiz Avrupa ve Asya üzerinden bağlantı-
larımızı sürdürmeye hazırdık - ama daha önemli bir 
görevimiz olduğunu biliyorduk. Halk sağlığı davra-
nışlarını modellemek zorunda kaldık.

Çocuk felcini sonlandırma mücadelesi boyunca 
Rotary, küresel halk sağlığını iyileştirmek için kolek-
tif gücümüzden yararlanarak neler yapabileceğini 
gösterdi. Hizmet ettiğimiz insanlara uygun çözüm-
ler ürettik. Başarılarımız ve aksaklıklarımızdan 
öğrenmek için sonuçları değerlendirdik. Geçmişte 
kurduğumuz ortaklıklarımız ve işbirliklerimiz, bizi 
bu noktaya getiren kritik bir rol oynadı. Çocuk fel-
cini sona erdirme mücadelesi Rotary, UNICEF, ABD 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Dünya Sağlık 
Örgütü, Bill & Melinda Gates Vakfı ve dünya hükü-
metlerini de içeren Küresel Çocuk Felci Eradikasyon 
Girişimi tarafından birlikte yürütülüyor. Dünyadaki 
birçok insan, bu konudaki küresel liderliği nedeniyle 
Rotary’yi halk sağlığı alanında lider olarak görüyor. 
Ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerine uyarak 
da o zamanki kamu toplantılarımızı ve seyahatleri 
iptal ettik.

O zamandan beri Rotary, örnek davranışlar 
sergilemek ve üyelerimizin sağlığını korumak için 
bir dizi zor ama temel kararlar aldı. Alınan en zor 
karar ise, Honolulu’daki 2020 Rotary Konvansiyonun 
iptal etmenin gerekliliği olduğu.

UR Başkanı Mark Maloney zoom platformunda 
Türk Rotaryenlere seslendi
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Tüm bunlara rağmen Honolulu konvansiyonu 
için planladığımız harika programların bazılarını 
sanal bir etkinlik şeklinde paylaşmanın yollarını 
araştırıyoruz. Umarım yakında bunun hakkında söy-
leyecek daha çok şeyim olur.

"Rotary Eylem Planı" bizleri daha uyumlu çalış-
maya teşvik etmektedir. Kulüpler için bu, ilişkide 
olmak ve buluşmak için yeni yollar bulmak demektir. 
Sizlerden yenilikler bulmanızı bekliyor ve en iyi fikir-
lerinizi paylaşmanızı istiyoruz. Kulübünüzün bu kriz-
de bize nasıl yardımcı olabileceğini belirlemek için 
lütfen bu çevrimiçi toplantılarda zaman ayırın. Şunu 
biliyorum ki, yaşadığımız bu anı bile yücelteceğiz. 
Çünkü biz Eylem İnsanlarıyız, Harekete Geçenleriz. 
Ancak bu, bizim ve dünyanın dört bir yanındaki 
bizimle işbirliği yapan tüm kuruluşlar için ne anlama 
geliyor? Bunu vizyonumuzla cevaplıyoruz:

Birlikte, sağlıklı kalmak 
için değil, aynı zamanda 
başkalarının da sağlıklı 
kalmasına yardımcı olmak 
için birleşiyoruz. Birlikte, 
güvende kalmak için 
birleştik, aynı zamanda 
başkalarının da güvende 
kalmasına yardımcı olmak 
için birleştik.

Hep birlikte, tüm insanların birlik olduğu bir 
dünya olmasını ve insanların dünya çapında, top-
lumlarda ve kendilerinde kalıcı değişimi sağlamak 
için harekete geçtiklerini görmek istiyoruz. Bu ifade 
böyle zor zamanlarda ne anlama geliyor?

İnsanların birleştiği bir dünya görüyoruz. 
Rotary bizi başka türlü tanışmayacağımız, bizim 
tanıdığımızdan daha çok bize benzeyen insanlara 

bağlar. Bizi topluluklarımıza, profesyonel fırsatla-
ra ve yardımımıza ihtiyaç duyan insanlara bağlar. 
Ve insanları bağlayabildiğimiz şekilde bağlarız. 
Toplantılar ve el sıkışmalar mümkün değilse, video 
konferans ve beşlik emojileriyle bağlantı kuracağız. 
Kalıcı bir değişim yaratmak için harekete geçiyoruz

Rotary bizi Rotaryenlere bağlar. Aldığımız 
İlhamı gerçek ve kalıcı değişime dönüştürebiliyo-
ruz. Biz Rotaryen olduğumuz ve Rotary sayesinde 
birlikte yapabildiğimiz şeyler yüzünden böyle bir 
yeteneğe sahibiz. PolioPlus bu değişime harika bir 
örnektir. Dünyayı sadece çocuk felcinden kurtar-
makla kalmayıp, COVID-19 salgınıyla savaşta da bir-
çok kurumu geride bırakacak kadar fayda sağladık.

Rotary bizi dünyaya bağlar. Rotary’de hiçbiri-
miz yalnız değiliz. Nerede olursak olalım, nereden 
gelirsek gelelim, hangi dilde konuşursak konuşa-
lım, hangi geleneklere bağlı olursak olalım, hepi-
miz birbirimizle ve sadece kulüp üyelerimizle değil, 
aynı zamanda bu muhteşem küresel organizasyo-
nun üyeleri olarak da birbirimize bağlıyız. Küresel 
yolculuğumuzu geri çeksek bile, Rotary’in küresel 
görünümü sabit kalır. Rotary bizi içinde bulunduğu-
muz toplumlarla birleştiriyor. İçinde bulunduğumuz 
toplumun ihtiyaçlarını, pek çok kişinin fark etmeden 
geçtiği şeyleri anlıyor ve farkediyoruz. Bu süreç-
te sürdürülebilir projeler üretiyoruz. Bu nedenle 
Rotary Vakfı, COVID-19 zorluklarıyla mücadele eden 
toplumlara daha fazla hibe fonu sağlıyor. 

Ve son olarak, Rotary bizi kendimize bağlar. 
Hepimiz farklı yeteneklerle doğarız. Becerimiz ister 
sahada hizmet vermek, ister bir ofisten projeler 
yönetmek olsun, Rotary her birimize topluluğu-
muzda ve dünyamızda güçlü bir etki yaratarak bu 
yetenekleri liderlik göstermek için kullanma şansı 
veriyor. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki insan-
lar etki altında kaldıklarını ve etki bırakmaktan 
kopuk olduklarını hissettikçe, biz Rotaryenler ve 

Rotaraktörler, bu kriz boyunca hizmet yoluyla fark 
yaratmaya devam edebileceğimiz bir sesimiz ve 
rolümüz olduğunu biliyoruz.

Her şeye farklı yaklaşabilirken, birlikte çok 
güçlüyüz. Daha iyi bir dünya inşa etmek amacıyla 
Rotary’ye gelen 1,2 milyon ilham alan kadın ve erke-
ğin bir organizasyonunu temsil ediyoruz. Daha iyi 
bir dünya inşa etmek, bağlantının gücünü anlaya-
na kadar göz korkutucu bir görev gibi görünebilir. 
Çünkü hepimizin yapmayı düşündüğümüz görev-
leri yerine getirmesini sağlayan bağlantı gücüdür. 
Bağlantılarımızın gücünü göstermenin bir yolu 
Birleşmiş Milletler ile tarihi ve devam eden ortaklı-
ğımızı kutlamaktır.

Rotary BM’in kuruluşunda bulunmuştur. Rotary 
her yıl 2019’da New York’ta andığımız BM Günü ile 
kalıcı ilişkimizi kutlamaktadır. Buna ek olarak, bu 
yıl Santiago, Paris, Roma ve son olarak Honolulu 
Sözleşmesinden hemen önce üç başkanlık konfe-
ransı düzenlemeyi planlamıştık. Ne yazık ki, üç kon-
feransın tamamı Şili’deki sivil çekişmeler ve salgın 
nedeniyle iptal edildi. Fakat BM ile ilişkimiz sürecek 
ve büyüyecek - ve onlarla gelecekteki ortaklıkları 
dört gözle bekliyoruz. Birleşmiş Milletler ile olan bu 
ilişki, birlikte dünyaya nasıl hizmet edebileceğimize 
bir örnektir. Tek başımıza, herkes için temiz su sağ-
layamayız; tek başımıza açlığı ortadan kaldıramayız; 
tek başımıza çocuk felcini yok edemeyiz. Ama birlik-
te mi? Elbette yapabiliriz.

Üzerine inşa edileceğimiz gururlu bir mirasımız 
var. Özellikle bu yıl Rotary Dünyayı Birleştirir sloga-
nıyla mirasımızı daha da artırdık.

Rotary’in dünya üzerindeki etkisi size kalmış. 
Ve biz de kuruluşumuzun yüzon beş yılı aşkın bir 
süredir yaptığı gibi, bağlantı gücünü kullanacağız. 
Uzun, gururlu bir mirasımız var. Ve gelişmeye devam 
edeceğiz çünkü değişimden korkmuyoruz. Birlikte 
bu önemli yolculuğa çıkacağız.

Birlikte, güvende kalmak için birleştik, aynı 
zamanda başkalarının da güvende kalmasına yar-
dımcı olmak için birleştik. Birlikte, sağlıklı kalmak 
için değil, aynı zamanda başkalarının da sağlıklı kal-
masına yardımcı olmak için birleşiyoruz.

Birlikte, bağlantıda kalmak için birleştik, aynı 
zamanda başkalarının da bağlantıda kalmasına yar-
dımcı olmak için birleştik.

Birlikte, Aloha ruhunu paylaşıyoruz. Rotary 
Dünyayı Birleştirir sloganıyla yakın ve uzak toplu-
luklara liderlik etmek için harekete geçerken bana 
katılın. ❏
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Korona virüsü nedeniyle karşılıklı olarak ilişki 
kurmakta zorlandığımız bu günlerde, sanal 
ortamda biraraya gelme imkanının olması 

bir çok açıdan hizmet aktivitele-
rinin devam edebilmesini sağladı. 
Gerek bölgelerimiz içinde, gerekse 
de Rotary dünyasının liderleriyle 
belki de daha önce olmadığımız 
kadar yakınlaşma fırsatı bul-
duk. Bunlardan biri de UR Genel 
Sekreteri ve CEO'su John Hewko 
idi. 

2440. Bölge 18 Mayıs akşa-
mı UR Genel Sekreteri ve CEO’su 
John Hewko’yu Zoom’da misafir 
etti. Hewko Rotaryenlere şöyle 
seslendi:  

Teşekkürler davetiniz için, sizinle birlikte olmak 
çok güzel. Geçen hafta için özür dilerim. Yeniden 
toplantıyı planlayabildiğimiz için çok mutluyum. 
Tanıdık yüzlere selamlarımı gönderiyorum. Türkiye 
iyi bir Rotary ülkesi. Bu krizi tüm dünyada yaşıyoruz. 
Hepinizi muazzam çalışmalarınız için tebrik ederim. 
Bu zorlu zamanları en iyi şekilde geçiriyorsunuz. 
Çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Hayatımız nor-
male döndüğünde umarım bisiklet teklifine katı-
labilirim. 

Size kurumumuzun durumu hakkında genel 
bir bilgilendirme yapacağım, Rotaract ve 7. alan 
hakkında da konuşacağız. Asyadaki bu pandemi 
hızla yayıldı. Rotary'yi bu duruma hazırlıyoruz. Ocak-
Şubat aylarında bunun için çalıştık. Evden çalışmayı 
denedik, online araçlarla yürütüp yürütemeye-
ceğimize baktık ve yapabiliyoruz. Tüm sürecimizi 
başarıyla online ortamda yürütüyoruz. Rotary'nin 
tüm operasyonlarını sanal ortama adapte ediyoruz. 
Emin olun, UR ve Vakıf operasyonal olarak çok iyi 
durumda. 

Uluslararası üyeliğimiz ne olacak? Küresel ola-
rak üyelik ve finansal açıdan ne olacak bu durum? 

Biz bir çalışma yaptık. 150 yıla baktık. Üyelik 
etkisini ölçmek için bir modelleme kullanıyoruz. 
150 yıl içinde Dünyanın karşılaştığı büyük krizlere 
baktık. Dünya savaşı, büyük buhran, ekonomik kriz. 
Sadece 1 yıl düşüş yaşadık üyelikte. %5 oranın-
da düştü üyelerimiz. Son krizlerde üyelik düşüşü 
pek görülmedi. Bu rakamlara göre değerlendirme 

yaptığımızda, büyük bir düşüş görmüyoruz. %5’lik 
düşüş sadece büyük buhrandan sonra görüldü. Bu 
üyelikte düşüş Rotary gelirlerinde 4 milyarlık bir 

kayba neden oldu. Rotary finansal açıdan oldukça 
iyi durumda. Bölgeden bölgeye değişiyor ancak 
küresel açıdan iyi durumda. 1 milyon artı 2 milyon 
dolar ayrıldı covid için. Ve fonlardan yararlanmak 
için dünyadan birçok ülkeden talep alıyoruz.  288 
başvuru aldık, 163 talebi kabul ettik. Kalanına da 
covid ile mücadele için fon sağlayacağız. 

Asyadaki bu pandemi 
hızla yayıldı. Rotary'yi 
bu duruma hazırlıyoruz. 
Ocak-Şubat aylarında 
bunun için çalıştık. 
Evden çalışmayı denedik, 
online araçlarla yürütüp 
yürütemeyeceğimize 
baktık ve yapabiliyoruz. 
Tüm sürecimizi 
başarıyla online ortamda 
yürütüyoruz. Rotary'nin 
tüm operasyonlarını sanal 
ortama adapte ediyoruz. 

Salgının dışında, küresel bağışlar da covid ile 
ilgili çalışmalara ayrıldı. Yapılan tüm çalışmalar, top-
lanan fonlar çok başarılıydı. Çok kalabalığız ve bu 
çok zorlu süreci en iyi şekilde yürüttük. 

Peki polio ne olacak? Sosyal mesafe nedeniy-
le kapı kapı aşılama yapamıyoruz, ancak izleme 
çalışmaları ve fon toplama çalışmalarımız devam 

ediyor. Ebola salgınında, polio yapısını bu hastalığa 
yönlendirmiştik. Covid için kullanacağız bu yapıyı. 
Polionun ortadan kaldırılması için fon yaratmaya 

devam etmemiz gerekiyor. Aidatların 
durdurulması, ertelenmesi veya 
düşürülmesi gibi bir durum olmaya-
cak; aynı şekilde aynı hızda çalışmaya 
devam edeceğiz. 

Tüm krizlerin genellikle artı bir 
yanı vardır. Bu krizin olumlu yanı ise, 
Rotary’yi dijital dönüşüme yönlen-
dirmesidir. Tüm süreçleri daha yara-
tıcı bir şekilde götürmeyi öğrendi 
Rotaryenler. Dünyadaki bazı kulüpler 
de toplantılara katılım, online yapıl-
dığında büyük ölçüde arttı. Toplantı 

maliyeti yok ve evlerinde rahatça katılabiliyorlar 
insanlar toplantılara. Farklı ülkelerde toplantılara 
katılabilirsiniz. Bu hepimizi daha yakın hale getirdi. 
Bu bizim için bir fırsattır. Bunu üye sayımızı art-
tırmak için kullanabiliriz. Gençler teknolojiye çok 
alışık, onları çekebiliriz. 

Biz gençleri çekemiyoruz. Bu bir gerçek. 
Rotaract sorusuna gelelim. Küresel olarak geçerli, 
çoğu insan Rotary’yi 30 yaş civarında bırakıyor. 
Yeni, Rotaryenleri çekmeliyiz ve üye etkileşimini 
güçlü tutmalıyız. 

Bu ortamda nasıl proje yapacacağız? Kısa ve 
orta vadede bir araya gelip güçlerimizi birleştire-
meyeceğiz. Ama koşullara uygun çalışmayı öğreni-
yoruz. Fon yaratma konusu da zorlu. Fon yaratma 
etkinliklerimizi yapmamız imkansız. Örnek vereyim: 
Rotaryenler evlerinde sanal bir bira partisi yaptılar. 
Yaratıcılığımızı kullanarak, kültürümüzden esinle-
nerek sanal fon yaratma etkinlikleri yapabiliriz. Bazı 
kulüpler buluşamıyor. Ayda 3-4 defa buluşmazlarsa 
o kulüp biter. Eger teknolojiye ayak uyduramayan 
kulüpleriniz varsa, onlara destek olun yoksa yok 
olurlar. Ekonomik açıdan, sağlık açısından çok zorlu 
bir durumdayız ve şu anda Dünya Rotary’ye daha 
çok ihtiyaç duyuyor. Türkiye için de aynısı geçer-
li. Rotary böyle anlar içindir. Bu bizim zamanımız. 
Tarihi bir an. Geçmişte yaptık. Şimdi de yapıyo-
ruz. Bizim gibi eşsiz konumda olan çok kurum yok. 
Ülkeniz, kulüpleriniz için yaptığınız her şey için çok 
teşekkür ederim. Daha önce olduğundan çok daha 
fazla fark yaratmalıyız!  ❏

John Hewko Zoom'da 2440. bölgenin konuğu oldu
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Dünyada hemen hemen her 
toplumun yapısında bulu-
nan hizmet kulüplerinden 

Kiwanis International, Lions Club  In-
ternational, Optimist International ve 
Rotary International, güvenli ve sebat 
ederek birbirleriyle ve komşularıyla 
irtibatı koruyarak COVID-19'un etki-
leriyle başa çıkmak ve üstesinden gel-
mek için çalışıyorlar. Yaklaşık toplam 
3,2 milyon  kişiden oluşan gücümüzü 
kullanarak izolasyonve korku içinde 
olanlara rahatlama ve ümit vermeye 
çalışıyoruz. Ortak yeteneklerimizi, 
kaynaklarımızı ve fikirlerimizi kulla-
narak, ön saflarda bu hastalıkla müca-
dele eden ve yaşamları kurtaran sağ-
lık çalışanları ve görevlilerini destek-
liyoruz.

Bu belirsizlikler döneminde, hiz-
met kulüpleriniz, dünyamızdaki çeşit-
li toplumlara sağlık konusunda karşı-
laştığımız bu meydan okumaya karşı her zamankinden daha 
fazla birlikte hareket etmeye kararlıdırlar.

"COVID-19'a karşı çalışmalar her ülkedeki tedbirle-
re bağlıdır. Harekete geçenler olarak, ihtiyacı olan in-
sanlara acil yardım amacıyla birbirimizle birleşme za-
manıdır." —Mark Daniel Maloney - Uluslararası Rotary Baş-
kanı 2019-2020

"Bu küresel pandeminin ölçek ve büyüklüğü karşı-
sında,dünya vatandaşı olarak bizler uzmanların tav-
siyelerine ve uyarılarına  uymalıyız. Üyelerimizin ve 
gönüllülerimizin çalışmaları ve planları durmamalı-
dır. Kriz sona erdiğinde ortaya çıkacak bir çok sosyal 
ve ekonomik meydan okumaya karşı, yerel yönetimler-
le beraber acil cevap vermemiz gerekecektir." — Adrian 
Elcock, Optimist International Başkanı, 2019 - 2020

"Büyük meydan okumalar bizleri test ediyor ama 
bizleri de biraraya getiriyor. Lions'lar güvenli hizmet 
için yeni yöntemler oluşturmakta. Uluslararası Lions 
Kulüpleri Vakfı COVID-19'dan aşırı etkilenmiş olan 
toplumlara destek için 1 milyon dolar bağışlamış olup, 

ek bağış talepleri de her gün gelmeye devam etmekte-
dir. Toplumlarımızın hizmet kulüplerine ihtiyacı var-
dır ve bizler de destek vermek ve onları güçlendirmek 
için orada olacağız." —Dr. Jung-Yul Choi, Uluslararası Li-
ons Kulüpleri Başkanı, 2019 - 2020

"Bu zor günlerde dünyanın her tarafında kahra-
manlıklar görüyoruz. Toplum için kendi sağlıklarını 
riske ederek çalışan sağlık ve güvenlik mensuplarını 
desteklemenizi teşvik ediyorum. Evlerinde kalama-
yacak olan eğitmenler, market çalışanları, sevkiyat 
yapanlar ve sayısız meslek sahiplerine Kiwanis ailesi 
olarak teşekkür ediyorum. Her birimiz, dostlarımız ve 
komşularımızı güvenli tutmada önemli rol oynuyoruz. 
Lütfen Dünya Sağlık Örgütünün, yerel sağlık kuruluş-
larının ve hükümetinizin verdiği  tavsiyeleri dinleyin. 
Lütfen güvende kalın." — Daniel Vigneron, Uluslararası 
Kiwanis Başkanı, 2019 - 2020

Daha fazla bilgi için aşağıdaki kişilerle temasa geçiniz:
Chanele Williams — chanele.williams@rotary.org
Shauna Schuda — shauna.schuda@lionsclubs.org
Rachel Webb — Rachel.webb@optimist.org
Ben Hendricks — bhendricks@kiwanis.org

Kiwanis International, Lions International Kulüpleri, Optimist 
International ve Rotary International ortak açıklaması
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Soldan sağa: Adrian Elcock, Barbados, Optimist International Başkanı; Mark Daniel Maloney,
Decatur, AL, ABD., Rotary International Başkanı; Dr. Jung-Yul Choi, Busan, Güney Kore, Clubs
International Başkanı; Daniel Vigneron, Howald, Lüksemburg, Kiwanis International Başkanı.

Fotoğraf: Carol Burke Hallberg 30.12.2019 
tarihinde pandemi gündemde değilken çekilmiştir



İkincilik Ödülü: Fotoğraf: Fang Keong Lim
Bandar Utama Rotary Kulübü, Malezya

YER: Xiapu, Çin

Üçüncülük Ödülü: Fotoğraf: Yuan Lung Hsieh
Tainan Cherng-Ta Rotary Kulübü, Tayvan
YER: Tainan, Tayvan

Birincilik Ödülü: Fotoğraf: Tono Valdés/ Guatemala Sur Rotary Kulübü, Guatemala
YER:Fuego Volcano, Escuintla yakınında, Guatemala
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yarışmacı katıldı. 
Moğalistan'ın iç 
bölgelerinden, 
Hong Kong'un 
insan yapımı 
kanyonuna kadar 
farklı fotoğraflar 
vardı. 
Rotaryenlerin 
bakış açılarından 
ve kültürler arası 
ilişkilerinden 
yansımıştı bu 
güzellikler. 
Resimler 
profesyonel 
fotoğrafçı Damon 
Winter tarafından 
değerlendirildi. 



Onur Ödülü: Fotoğraf: M A Taher
Sonargaon Dhaka Rotary Kulübü, Bangladeş
YER: Sylhet, Bangladeş

Onur Ödülü: Fotoğraf: Shravan BM
Bantwal Loretto Hills Rotary Kulübü, Hindistan
YER: Uduğı, Hindistan

Onur Ödülü: Fotoğraf: Carlo Antonio Romero
Cagayan de Oro Rotary Kulübü, Filipinler
YER: Hong Kong

Onur Ödülü: Fotoğraf: Lola Reid Allin 
Belleville Rotary Kulübü, Ontario

YER: Fas
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Onur Ödülü: Fotoğraf: Philbert Williams
Tobago Rotary Kulübü, Trinidad ve Tobago
YER: Stone Haven Bay, Tobago

Onur Ödülü: Fotoğraf: Ken James
Kalamalka Rotary Kulübü, British Kolombiya

YER: Elliston Point, Newfoundland

Onur Ödülü: Fotoğraf: Yeong Hsiou Chen (Asic)
Taipei Hwachung Rotary Kulübü, Tayvan
YER: Moğolistan'ın iç kısmı, Çin

Onur Ödülü: Fotoğraf: Cyntia Barasz
Saint Petersburg Sunset Rotary Kulübü, Florida
YER: Walvis Körfezi, Namibya

Onur Ödülü: Fotoğraf: Ricdard Hallick
Tuscon Sunrise Rotary Kulübü, Arizona

YER: Dunapataj, Macaristan
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Geçen sene ani bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan, Türk Rotary'sinin 
Uluslararası Rotary'de Direktörlüğe ve Vakıf Mütevelliliğine yükselmiş de-
ğerli üyesi Örsçelik Balkan anısına, 2420. Bölge bölge "Kısa Film Yarışma-

sı" düzenledi.  "Kadına Şiddet" konulu Uluslararası "Rotary 2420. Bölge Örsçelik 
Balkan Kısa Film Yarışması" ödül töreni 10 Mart 2020,Salı akşamı Pera Müzesi’nde 
gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine verildi.

Ülkemizde her gün yeni bir trajik vaka ile karşılaştığımız "’kadına şiddet" hız 
kesmemiş, son süratle kurban vermeye devam etmekte. İçişleri Bakanlığı’nın açıkla-
masına göre, 2019 yılında 474 kadın öldürüldü .

Tüm bu üzücü sonuçlardan dolayı toplumsal farkındalık yaratmak adına Rotary 
2420. Bölge ve Kısa Film Komitesi Başkanı Nurdan Tekeoğlu tarafından "Kadına 
Şiddet"’ Konulu Uluslararası Rotary 2420. Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışma-
sı düzenlendi.

Yarışma Profesyonel ve Amatör kategorilerde kurmaca alanda organize edildi. 11 amatör, 11 profesyonel alanda film finale 
kaldı. Finale kalan filmleri, Jüri Başkanı Prof. Dr. Aysun Yüksel başkanlığında, Selda Alkor, Nezih Bayındır, Aysun Azak, Orhan 
Tekeoğlu, Bulut Reyhanoğlu, Yusuf Saygı  değerlendirdiler. Ayrıca Kısa Film Yönetmenleri Derneği kendi jürisi ile filmleri değer-
lendirdi, amatör ve profesyonel kategoride kendi iki ödülünü alacak filmleri belirledi.

Örsçelik Balkan anısına 'Kısa Film Yarışması'

"Kadına Şiddet" konulu UR 2420. Bölge Örsçelik Balkan Rotary Kısa 
Film Yarışması Ödül Töreni Sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
Kısa Film Yönetmenleri Derneği Ödülleri: 
Amatör dalda "ADIM" yönetmeni Aytek Uğur Can, 
Profesyonel dalda "HAYAT" yönetmeni Selin Mincinozlu
Örsçelik Balkan Özel Jüri Ödülü "SPİZELLA", yönetmen Mehmet Tığlı
Amatör dalda 3. "BEYAZ" Yönetmen Mesut Aytekin
Amatör dalda 2. "O SAATTE ORADA NE İŞİ VARDI" yönetmen 
Mehmet Kaan Karataş 
Amatör dalda 1. "KADIN" Yönetmen Neşe   Oğuzsoy & Açı Lisesi 
öğrencileri
Profesyonel dalda 3. "ERK" yönetmen Halil Ergin & Burçak 
Harputluoğlu
Profesyonel dalda 2. "TOPANGA" yönetmen Ayçıl Yeltan
Profesyonel dalda 1. "HAYAT" yönetmen Selin Mincinozlu
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Sevgili Rotary Ailem ;

Hepimiz 2020 yılına çok iyi 
beklentiler, bir önceki yıldan 
daha iyi bir yıl olacağı umu-

duyla başladık.
Geldiğimiz noktada 2020 yılı bekle-

diğimizin tam tersi birçok olayla başla-
dı ve devam ediyor. Uçak kazaları, dep-
remler, yangınlar ve son olarak covid 19 
salgını.

Dünyanın nüfusu her geçen gün hız-
la artıyor. Bugün 7,8 milyar olan dünya 
nüfusunun 2050 yılında 9 milyar’a çı-
kacağı söyleniyor.

Nüfusun bu hızlı artışına karşın tek 
bir dünyamız var. Yaşadığımız alan, so-
luduğumuz hava, kullandığımız su ve 
besin kaynaklarımız sınırlı.

Bizler buna rağmen, soluduğumuz 
havayı, içtiğimiz kullandığımız suyu ve 
besin kaynaklarımızı VAHŞİCE TÜ-
KETİYOR, YOK EDİYORUZ.

Tüm bunların neticesinde; iklim 
değişiyor, doğal afetler, tayfunlar seller 
oluyor, kutuplarda buzullar eriyor, or-
manlar yok oluyor, su kaynakları kirle-
nip tükeniyor, bölgesel göçler oluyor, sa-
vaşlar çıkıyor.

Biz Rotaryenler dünyamıza önem 
veren insanlarız.

İklim değişikliğinin çok ciddi çev-
resel ve sosyoekonomik sonuçlara yol 
açabilecek, hatta ülkelerin güvenliği-
ni tehdit edebilecek boyutta, çok yönlü 
ve karmaşık bir sorun olduğu ve bunla-
rın sebep olacağı etkilerin gelecek ne-
sillerin yaşamını tehdit eden en önem-
li sınamalardan biri haline geldiği bi-
linciyle, çevreye ve doğal yaşama katkı 
sağlamak için projeler hayata geçirip, 
ROTARY nin dünyanın her tarafındaki 
insanlarıyla farkındalık yaratmaya ça-
lışıyoruz.

Bizim gücümüz dünyada 200 den 

fazla ülke ve coğrafi bölgede olmamız ve 
1 milyon 200 bin üyemizin her birinin 
doğru insanlarla ilişkilerinin olmasın-
dan kaynaklanıyor.

ROTARY'nin 6 öncelikli temel hiz-
met alanını şöyle tekrar hatırlatacak 
olursak;

 ✓ Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi,
 ✓ Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü,
 ✓ Su sanitasyon ve hijyen,
 ✓ Anne ve Çocuk sağlığı,
 ✓ Temel eğitim ve okur yazarlık,
 ✓ Ekonomik ve toplumsal gelişim,
Hepimizin gördüğü gibi 6 öncelikli 

hizmet alanımızın tamamında değiş-
meyen tek nokta çevresel etkiler.

2440. Bölge olarak 2019/20 dönem 
başında Fatih Akçiçek Guvernörümü-
zün liderliğinde ilk defa 6 öncelikli hiz-
met alanımızın dışında 7nci bir alan ol-
maya aday olan ÇEVRESEL SÜRDÜ-
RÜLEBİLİRLİK için ayrı bir komite 
oluşturuldu.

Geçen zaman içerisinde bugüne ka-
dar; Hayalet ağlar, Yapay resifler, Kar-
bon ayak izi, Dip ve kıyı temizliği, Plas-
tik ve mikroplastikler ile ilgili 
birçok aktiviteler ve eğitimler 
gerçekleştirdik.

Görünen şudur ki ÇEVRE-
SEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
toplumun en önemli öncelikle-
rinden biri olmuştur. Sorunlar 
genel sorun olarak adlandırıl-
maktan çıkmış her birimizin 
tek tek sorunu haline gelmiştir.

Rortary üst yönetiminin önümüzde-
ki 5 yıl için oluşturduğu plan dahilinde, 
etkimizi arttırmak, daha çok kişiye ula-
şabilmek, katılımcı sayımızı arttırmak 
ve gelişen olaylara uyum sağlamak he-
deflerinden yola çıkarak ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK konusunun 
Rotary'nin 6 öncelikli hizmet alanının 
içerisinde değil 7nci öncelik alanı ola-
rak ilave edilmesi düşüncesindeyim.

Bu şekilde dünyanın neredeyse ol-
duğumuz bütün coğrafyası içerisinde 
her bölgeden ortaklar yaratıp ROTARY 
VAKFI'nın da katkılarıyla daha etkili 
projeler oluşturabiliriz ve oluşturmalı-
yızda.

5 Haziran Dünya Çevre Gününe 
yaklaştığımız şu günlerde Çevre için 
yaptığımız tüm projelere yenilerini ek-
leyerek daha çok farkındalık yaratmak 
ümidiyle.

"KÜÇÜK KÜÇÜK FARKINDA-
LIKLAR BÜYÜK DEĞİŞİMLER YA-
RATIR."

❏❏❏

5 Haziran Dünya Çevre Günü Yaklaşırken
İSMAİL GÖKHAN ÇITAK
2440.Bölge Çevresel Sürdürülebilirlik Komite Bşk.
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Rotary tarihçesine baktığımızda, Chicago Kulübü’nün 
haftalık toplantılarında "OLAY ANALİZİ" çalışma-
ları yaptığını, üyelerin işyerlerinde karşılaştıkları  so-

runları diğer üyelere aktararak onların görüş ve fikirlerini 
alarak konu üzerinde tartıştıklarını ve uygulama yöntemle-
rini geliştirdiklerini görmekteyiz

"ROTARY MESLEKLER BULUŞMASI (RMB)" proje-
si de bu ana fikirden yola çıkılarak oluşturulmuştur.

Amaç bölgede bulunan ve dışarıdan gelen Rotaryenleri 
kendi kulüpleri dışındaki tüm Rotaryenler ile buluşturup ta-
nıştırmak ve daha geniş bir sosyal ve mesleki iletişim ağı ku-
rulması için gerekli ortamı yaratmaktır.

Rotary bu özelliği ile bir mesleki gelişim ve dayanışma ku-
ruluşu fonksiyonu taşımaktadır.

Bir iş ağı etkinliği olan "Rotary Means Business" proje-
si, Rotary’nin dayanışma ve yardımlaşma ruhunu en iyi şekil-
de yansıtmaktadır. Rotary Meslekler Buluşması toplantıları 
Rotaryenleri diğer üyelerle iş yapmanın yanı sıra, onların ba-
şarılarını paylaşmaya ve yeri geldiğinde başkalarına önerme-
ye teşvik eder. 

Rotary’nin topluma hizmet idealinin uzantısı olan bu gi-
rişim,

 ✓ Tanışıklığın geliştirilmesini bir hizmet fırsatı sayar.
 ✓ İş ve meslekte yüksek ahlak standartlarının uygulan-

masını teşvik eder.
 ✓ Bütün yararlı iş ve mesleklerin kabul ve takdir edilmesi-

ni ve her Rotaryen’in işinin ve mesleğinin topluma hiz-
met için bir fırsat sayılarak yüceltmesini sağlar.

Rotary Means Business etkinlikleri sayesinde çeşitli 
meslek grupları temsil edilir ve topluma hizmet idealini pay-
laşan iş ve meslek sahipleri arasında dostluk ilişkileri kuru-
lur. Böylece karşılıklı anlayışın, iyi niyetin ve barışın teşvik 
edilmesi mümkün olur.

Rotary Means Business, tam da bu saydığımız sorunla-
rı gidermekte en büyük yardımcımız olacaktır. Aynı zaman-
da, karşılıklı güven ve yakın ilişkiler sayesinde bu platform-
da oluşacak cirolar, Rotaryenlerin kendi bünyesi içinde kala-
caktır.

Türkiye’de ilk olarak 13 Mart 2012 de İzmir’de birinci top-
lantı yapılmış ve aralıksız devam ederek dokuzuncu yılımıza 
girmiş bulunmaktayız.

Bu yıl projemizi daha geniş bir sosyal platforma yaymak 
amacıyla, bazı toplantılarımızda Rotary dışından da mesle-
ğinde uzmanlaşmış popüler kişileri konuşmacı olarak davet 
ettik.  Bu sayede tanışıklığın artmasını ve topluma hizmet fır-

satları yaratmasını sağlamaya çalıştık. 
Dijitalleşme çağındaki dünyamızda son olarak ortaya çı-

kan COVID-19 pandemisi de mesleki dayanışmanın ne kadar 
önemli, hatta zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bugüne kadar tüm kulüplerden gelen Rotaryenler arasın-
da daha sıkı ilişkiler ve dostlukların kurulması ve en önemli-
si mesleki birlikteliğin oluşturulması, bizleri fazlası ile mem-
nun etmektedir. 

Rotaryen sevgi saygılarımızla…

Rotary means business - Rotary Meslekler Buluşması
Ali Becerik
2440. Bölge Rotary Means Business Komite Başkanı

Daha güçlü iş bağlantıları

Daha güçlü Rotary

Daha güçlü Vakıf

Daha güçlü topluluklar Daha güçlü üyeler

Daha güçlü kulüpler

ROTARY
MESLEKLER BULUŞMASI

Rotary meslekler 
buluşması 
Covid-19 
günlerinde de 
sanal ortamda 
devam ediyor. 
Dönem başında 
yapılan toplantı 
(üstte) ve son 
olarak zoom 
üzerinden 
Franklin Covey 
yöneticileri 
ile yapılan 
toplantıdan 
(altta) resimler 
görülüyor.
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İzmir Göztepe Rotary ve İFOD 
6. Uluslararası Fotoğraf 
Yarışması sonuçlandı

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derne-
ği ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derne-
ği’nin 6 yıldır ortaklaşa düzenledik-

leri yarışmanın bu yılki konusu 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı 
kutlamalarına özel olarak seçildi. "“Gelenek-
sel Çocuk Oyun ve Sporları ile Köprüleri 
Geliştirelim" teması ile sağlıklı, genç birey-
lerin mutlu ve barışcıl bir gelecek için oluştu-
rulması gereken alt yapıda, oyunun ve sporun önemine dikkat 
çekmek ve farkındalık yaratmak amacı ile belirlenen yarışma-
ya 28 ülkeden 432 yarışmacı 1516 fotoğraf ile katıldı. 

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Uluslara-
rası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) onayları ile düzenle-
nen yarışmanın jürisi 9 Mayıs 2020 tarihinde ZOOM progra-
mı üzerinden telekonferans yöntemi ile toplanarak sonuçları 
belirledi. 

Yarışmanın jürisinde yer alan uluslararası ünvana sahip, 
Ali Rıza Demir (EFIAP), Mehmet YASA (AFIAP), İzzet KE-
RİBAR (EFIAP), Stratis TSOULELLIS (EFIAP/P) ve Göztepe 
RotaryKulübü ve IFOD temsilcisi Berna KIZILTAN’ın eksik-
siz katıldığı, yedi saat süren toplantı sonunda, 16 fotoğraf ödül 
kazanırken 50 fotoğraf da sergileme hakkı aldı.

Her yıl ülkemizde ve dünyada yaşanan küresel sorunlara 
dikkat çekerek, sanat yolu ile izleyiciye ulaşmayı amaçlayan 
yarışmanın bu yılki sonuçlarına "https://tfsfonayliyaris-
malar.org/tr/duyuru/detay/izmir-goeztepe-rotary-ku-
luebue-dernegi-ifod-6-uluslararasi-fotograf-yarisma-
si-sonuclari-tr" linkinden ulaşılabilir.

Ödül alan fotoğraflar - Yukarıdan aşağıya
Özlem Özyün, Türkiye FIAP Altın Madalya
Natalia Andiranova, Rusya FIAP Gümüş Madalya
Irene Becker Macaristan FIAP Bronz Madalya
Swe Tun Myanmar FIAP Mansiyon
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Sol sütun, yukarıdan aşağıya
Yeliz Sevin, Türkiye FIAP Mansiyon
Manu Barreiro Rodriguez, Hindistan
  FIAP Mansiyon
Sudipta Maulik Hindistan FIAP Mansiyon
Kalyan Mondal Hindistan FIAP Mansiyon
Sağ Sütun yukarıdan aşağıya
Mahdi Aghighi İran FIAP Mansiyon
Poulimo Saha Hindistan - TFSF Altın Madalya
Ümmü Kansilcioğlu Türkiye - 
 TFSF Gümüş Madalya
Pranab Basak Hindistan TFSF Bronz Madalya
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Lisede RYLA kampına katılan ve şu an kulüp başkanı olan 
Sam Klemarczyk, üniversite yıllarında da Rotary'de aktif olmuş 
ama angaje olmak konusunda zorluk yaşamış. North Carolina'da 
Raleigh şehrine iş nedeniyle taşınmış olan Klemarczyk "New 
Voices" Rotary kulübünün düzeninin kendisine bir çok kapıyı 
açtığını ifade ediyor.

New Voices ayda RYLA hariç beş saatlik çalışma zorunlulu-
ğu getiriyor. Klemarczyk bu sayede genç profesyonellerin Rotary 
için henüz hazır olmadıkları şeklindeki önyargının yarattığı en-
gelleri tamamen atladıklarını vurguluyor.. 

Kulübün bir girişimi, çok yıpratıcı olan ve kene ısırmasıyla 
geçen "laym hastalığı" konusunda  bilinçlendirme projesi şekli-
ne dönüşmüş. Başkan Yardımcısı ve Rhode Island Üniversitesin-
de hücresel ve moleküler bioloji öğrencisi olan Caitlin Morrison, 
ilk öğretim talebelerine yönelik 
tabiat ortamında neler olabi-
leceğini gösteren boyama 
kitabı yaratmaya odak-
landıklarını söylüyor. 
Kitapta ayrıca her yıl 
yapılan RYLA ile ilgi-
li bilgi içeren posterler 
ve kartlar da bulunuyor 
Maine ve New Hampshi-
re'da  kene ısırmasının yo-
ğun olması kulübün bu konuya 
yönelmesine neden olmuş. 

Morrison yaşadığı tecrübe-
yi şöyle anlatıyor: "Kamp  orta-
mı nasıl bir insan olmak istedi-
ğimi ve başkalarına yardım etmemi nasıl öğrettiyse, bir Rotar-
yen olmanın da uzun vadeli bir taahhüt olduğunu gösterdi. Şimdi 
ilerki yıllarda uzun süre içinde olabileceğim bir şeyim var."

KAMP ATEŞİ
Her yıl, 7780. bölgenin RYLA'sından mezun 17-27 yaş arasındaki düzinelerce 

genç, Maine eyaletinin Portland yakınındaki Camp Hinds'a gelip görevli 
olarak çalışıyorlar. Programı düzenleyen Rotaryenler bu RYLA'lara katılanlar 
için bir Rotary kulübü kurmuşlar ve ana misyonları olarak da bu dört günlük 
yaz kampının işletilmesini hedef olarak almışlar. Kulüp üyeleri bağışlar için 
müracaat gibi konularda paha biçilmez tecrübe ediniyorlar.  

Maine Scarborough Rotary kulübü üyesi ve Camp Hinds RY-
LA'larının organizatörü Phil Giordano, kampa gelip görev yapan 
RYLA mezunlarının ilginç kimyasını farketmiş. Gençler yılda 
bir kez birkaç gün için biraraya gelmek yerine yıl içinde bir kaç 
kez biraraya gelmeye başlamışlar. Daha fazla şeyler yapmak ar-
zularını dikkate alan Giordano, onlara bir Rotary kulübü kurma 
fikrini açmış. Katılanlara mesaj atmaya başlayan Phil, 15 dakika 
içinde 10-15 kişiden hemen başlama isteklerini gösteren cevap 
almış. Maine'in Boothbay Harbor Rotary Kulübü başkanı ve geç-
mş dönem guvernörlerinden Marty Helman ile zaten Rotary ai-
lesine girmiş olan bu gençlerden oluşan bir kulübün iyi bir fırsat 
olacağını düşünmüşler .

Rotary'nin gençlere yönelik harika programları olduğunu 
belirten ve Rotary'nin bir evrim geçirmesi gerektiğine inanan 
Helman, bu programlar sona erdiğinde genel olarak ilişkinin 
sonlandığını ve iyi yaşamlar, kendinize bir Rotary kulübü bulun 
diyerek gönderildiklerini söylüyor. Ancak Helman, bir kişinin 
Rotaryen olması için de Rotaract'tan geçmesinin hiç bir mantığı 
olmadığını da  vurguluyor.

Bir gönüllü organizasyonda ilk yetişkinlik döneminin tecrü-
besi olması bakımından yönlendirilmeleri gerektiğini belirten 
Helman, bunun bir toplantının nasıl yönetileceği ya da birbirle-
riyle nasıl çalışabilecekleri konusunda değil, ama beklentileri, 
diğer Rotary kulüpleriyle belirlenmiş konularda nasıl çalışabile-
cekleri gibi konularda olması gerektiğini vurguluyor. Bu neden-
ler tecrübeli Rotaryenlerin yardımcı olduklarını belirtiyor.

Mezunlar derneği
7780. Bölge New Voices Rotary Kulübü 

YENİ YÖNTEM:
İletişim için dijital imkanları kullanan bu kulübün üyeleri dağınık 

bir coğrafi yapıda yerleşmiş durumdalar. Her ay bir tane on-line 
toplantı yapılıyor ve üyeler de Google Hangouts uygulamasını 
kullanarak birbirleriyle sıkça sohbet ediyorlar. Kulüp RYLA mezunları 
için düzenlenmiş ancak herkese de açık bulunuyor. 

Kuruluş: 2019
Başlangıç üye sayısı: 22

Üye sayısı: 37

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Kulüp üyeleri ağaç dikme 
çalışmasında (üstte); Göğüs 

Kanseri Bilinçlendirme 
Sempozyumu (altta)

28 - 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 2 0



UR 2420.Bölge Rotary Kulüp-
leri ve  Rotaryenleri olarak, 
Pandeminin ilan edildiği 

11 Mart 2020 tarihinden itibaren, 2420. 
Bölgemizdeki 69 Rotary Kulübümüzün ka-
tılımıyla  Covid-19 virüsü ile ülkemizdeki 
mücadele çalışmalarına, "Çocuk Felcini 
Yendik; Covid-19 u da Yeneceğiz" sloga-
nı ile başlandı.

Pandeminin ilk günlerinde, pande-
mi ile mücadele projesinin 1. aşaması ola-
rak,   2420. Bölgedeki Üniversite ve Devlet 
Hastaneleri ile  Aile Sağlığı Merkezlerinin 
acil ihtiyaçları olan, Solunum Cihazı, De-
zenfektan, Cerrahi Maske,  FFP Maske, N95 Maske, Gözlük, 
Siperlikli Gözlük, tek kullanımlık Tulum, Çizme, Temizlik 
Malzemesi, Medikal Havlu, Lamine Yıkanabilir Tulum, Cer-
rahi Önlük, Aerosol Box, Temassız Ateş Ölçer, Hasta Başı Mo-
nitörü, Laringoskop  gibi ihtiyaçlar ivedilikle karşılandı. Top-
lam değeri $150,000’i aşan bu ürünler, Bölgemizdeki Üniver-
site ve Devlet Hastaneleri ile ASM lere  teslim edildi. Ayrıca 
Adana, Mersin, Artvin ve Bursa illerindeki sağlık personelle-
rinden gelen talepler de karşılandı. Öte yandan hem "Biz Bize 
Yeteriz Türkiye’m" projesine destek sağlandı, hem de İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin çağrısı ile otellerde konakla-
mak zorunda kalan sağlık kahramanlarımızın da 3 öğün ye-
mek ihtiyaçları karşılandı.

UR 2420. Bölgemizin pandemi ile mücadele projesinin 2. 
aşaması, Bölgemizdeki tüm kulüplerimiz destekleri ile ülke-
mizin önde gelen, ve özellikle pandemi ile mücadelede dünya-
da tıp camiasından özel övgü almış olan Istanbul Universitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine bir Mobil Tomografi 
ünitesi temin ederek, acil servisten çıkan hastaların hastane 
içerisinde virüs saçmadan direkt olarak Tomografi Cihazı-
na girmelerini sağlamaktı . Özel malzeme ile imal edilen bir 
konteynerin içine monte edilen cihaz ve aksamını kapsayan 
bu proje, Türkiye’nin ilk Sahra Tipi Mobil Tomografi Cihazı 
projesiydi

210.000 dolar maliyeti olan bu proje için Uluslararası Ro-
tary  Vakfından da 85.500 Dolar destek alındı.

General Electric firması , konteyneri   imal eden sahra 
hastaneleri yapımcısı Turmaks firması , Bayer ve Nokia fir-
maları ile Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi projeye des-

2420. Bölge Türkiye'nin ilk sahra tipi tomografi 
cihazını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde kurdu 

Nezih Bayındır 
2420. Bölge 2019-20 Dönem Guvernörü

2420. Bölgenin Küresel Bağış kapsamında temin ettiği Türkiye'nin ilk sahra tipi mobil 
tomografi cihazı Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesinde devreye girdi. 

Resimler teslim töreninden enstanteneleri gösteriyor
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tek sağlayan diğer kuruluşlardı.
Türkiye’de Covid-19 mücadelesinde kullanılacak  ilk Sah-

ra Tipi Mobil Tomografi Cihazı olan  bu projenin teslim töreni, 
13 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Rektörü, Dekanı, Ana Bilim Dalı Başkanları, sağ-
lık personelleri ve Rotaryen dostlarımızın katıldığı bir açılış 
ile gerçekleşti. Törene ulusal yazılı ve görsel basının ilgisi çok 
büyük oldu, 46 ayrı platformda bu Rotary projesi basına yansı-
dı.  Prime time %25 izlenme oranı olan Fox TV kanalında, pri-
me time’da da 2 ayrı günde haber olarak yayınlandı.

 Türk Rotaryenleri olarak, toplumumuzun en gereksinimi 
olduğu zamanda, süratle yaptığımız toplum sağlığı hizmetleri-
miz, sağladığımız sağlık malzemeleri ve en önemlisi  geniş bir 
kitlenin hem pandemi süresince hem de bilahare her zaman ve 
her yerde yararlanabileceği  Sahra Tipi Mobil Tomografi Ciha-
zı hizmetimiz için çok mutluyuz ve gururluyuz

Fox TV kanalında, 2420. Bölgenin Tomografi Cihazı bağışı iki ayrı 
günde haber olarak yayınlandı

COVİD - 19 süresinde UR 2430. Bölge çalışmaları

Bugüne kadar karşılaşmadı-
ğımız bu süreçte bir taraftan 
karantina şartlarında seyahat 

edemez, bir araya gelemez ve doğrudan 
projelerimiz içinde hep birlikte olamaz-
ken, Rotaryenler 2430. Bölgede durma-
dan, duraksamadan aktif bir şekilde ça-
lışmalarına devam ettiler.

2430. Bölge kulüpleri bir taraftan 
toplantılarını Zoom üzerinden gerçek-
leştirmeye devam ederken diğer taraf-
tan Üye alım törenleri, Rotary ve Rota-
ract Kulüpleri Charter Törenleri, meslek 
hizmeti ödülleri, şiir ve resim yarışma-
ları, Rotary Kısa Film Festivalinin (RO-
FİFE) 12.si internet ortamında gerçek-
leştirilmesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kut-
lamaları, Bayramlaşmalar hiç ara ver-
meden devam etti.

Daha önceden UR 2430. Bölgenin 
Kazakistan'da kurulan ilk uydu kulübü-
ne, Almaata Uydu Kulübü,  ilave olarak 
bu Pandemi döneminde de bu kez Türki-
ye sınırları içinde UR 2430. Bölgenin  ilk 
uydu kulübü Ankara Oran Uydu kulübü 
kuruldu.Bir üçüncü uydu kulübün çalış-
maları tamamlanmak üzere.

 Daha önce kurulan Trabzon Ortahi-
sar ve Erdemli kulüplerine ilave olarak  
bu Pandemi döneminde Bafra Kızılır-
mak Rotary Kulübü ve Almaata Interna-
tional Rotary Kulüpleri kuruldu.

Bir taraftan corona Virüs ile mü-
cadele ederken diğer taraftan pandemi 
dönemi öncesinde kurulan Ankara Bey-
sukent Rotaract Kulübüne ilave olarak 
Eskişehir Gordion Rotaract Kulübü ve 
Eskişehir Yazılıkaya Rotaract Kulüple-
ri kuruldu ve Kuruluş(Charter) törenleri 
yapıldı.

15 Mart 2020 den itibaren başlayan  
bir dönemde, UR 2430. Bölge Rotaryen-
leri sadece UR 2430. Bölgenin değil fa-
kat 21. Zonun da en büyük küresel bağış 
projesi olan 285,000.- ABD Dolarlık bir 

projenin onayını aldılar. Ayrıca, 14,750.- 
ABD Dolarlık Solunum Cihazının Ba-
ğışlanması, Koredeli Rotaryenlerin na-
kit katkısı olan 21,045 ABD Dolar ile 
bir proje, 25,000 ABD Dolarlık UR Vak-
fı Afet Fonundan katkı alınması ve bu-
nunla proje geliştirilmesi, 221,000 ABD 
Dolarlık Kulüplerin Kendilerinin Yaptı-
ğı  katkılar — ki bunların içinde solunum 
cihazları, kabinler, maskeler, yiyecek ko-
lileri, yardım çekleri var — 35,000 ABD 
Dolarlık Covid 19 ile ilgili Antalya Olim-
pos Rotary Kulübünün Küresel Bağış 
Projesi üstüste eklendiğinde 2430. Bölge 
Rotaryenleri bu kriz döneminde ülkemiz 
insanlarına toplam 601,795 ABD Doları 
yani 4 Milyon TL üzeri bir hizmet sağla-
dılar.

M. Hakan Karaalioğlu
2430. Bölge 2019-20 Dönem Guvernörü
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Pandemi nedeniyle ortaya çıkan durum sonucu, Rotar-
y'de de toplantıların aksamasına neden oldu. Kulüp 
toplantıları çoğunlukla zoom üzerinden devam eder-

ken, BES ve Asambleler internet üzerinden düzenlenen eği-
timlerle devam ediyor.

Bölgelerin çalışmalarının taçlandırıldığı "Konferasnlar" 
için ise durum henüz netleşmiş değil. Bu konuyu bölge guver-
nörlerimize sorduk ve aşağıdaki cevapları aldık: 

Nezih Bayındır 
2420. Bölge 2020-21 Dönem Guvernörü

2420.Bölgemizin , konferans konusunda şu an alınmış olan 
net bir kararı yok. Önümüzdeki günlerde devletin yapacağı 
açıklamayı bekliyoruz. 

Dergilerimizi nasılsa elektronik ortamda göndereceğiz ve 
posta derdi olmayacağı için süre konusunda çok fazla bir sıkı-
şıklık yaşamayız diye tahmin ediyorum.

Bu sebeple 1 hafta kadar daha beklememizi öneriyorum.

M. Hakan Karaalioğlu 
2430. Bölge 2020-21 Dönem Guvernörü

UR 2430. Bölge Konferansı Covid-19 Pandemisi nedeniy-
le  planlandığı tarihte yapılmayarak iptal edilmiştir. Ancak 
bir hasat zamanı olan konferans yapılmayacak olsa da kulüp-
ler ödül yönetmeliğinin gerekleri doğrultusunda müracaatla-
rını yapacaklar ve aldıkları ödüller kendilerine bildirilecektir. 
Ödüllerin fiili olarak verilmesi ise 2020-2021 döneminde bir 
hafta sonu "HASRET GİDERME , ÖDÜL DAĞITIM TOP-
LANTISI" şeklinde gerçekleştirilecektir."

Fatih Akçiçek 
2440. Bölge 2020-21 Dönem Guvernörü

2440. Bölgede, Bursa’da şehir içi temasıyla planlanan kon-
feransı da iptal etmek durumunda kaldık.

Henüz duyuru yapmamakla birlikte, 29-30 Haziran’da çev-
rimiçi, Eylül ayında da yüz yüze bir buluşma ile dönem özetini 
paylaşmayı planlıyoruz.

Bölge konferanslarımız ile 
ilgili son durum

UR eski başkanlarından 
Frank Devlyn vefat etti

Uluslararası Rotary'nin 2000 - 2001 dönemi 
başkanlığını yapan, Türk Rotary'sinin de 
yakınen tanıdığı Meksika'lı Frank Devlyn, 27 
Mayıs'ta 80 yaşında vefat etti.
Frank Devlyn, Güney Amerika'nın en 
büyük optik zincirlerinden biri olan Grupo 
Devlyn'i kurdu ve bu kuruluşu Meksika, ABD, 
Guatemala ve El Salvator'da 1.200 şubesi olan, 
ayda 200.000 müşteriye hizmet verebilen ve 
5.000 kişiyi çalıştıran bir şirket olarak büyüttü. 
Frank Rotary'de de önemli hizmetlerde 
bulundu ve özellikle göz ameliyatlerına 
odaklanılmasını sağladı.
Ailesine ve Rotary Camiasına başsağlığı 
diliyoruz.
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COVID-19 pandemisi sırasında Rotary kulüpleri toplumun kalbinde yer aldı
Dave King 
Editör - Rotary Magazine - RIBI

Rotary kulüpleri COVID-19 ile ilgili olarak 
büyük bir gayretle hizmetlerini bu alana 
kaydırdılar. Bu yazı İngiltere ve İrlanda'yı 
(RIBI) kapsayan Rotary Magazine dergisi 
editörünün tüm editörlerden istemiş olduğu 
bilgilerin derlenmesi ile oluşturuldu. Bir 
çok proje örnek teşkil edebilecek çalışmaları 
yansıtıyor. 

Başkan Maloney'nin sloganı "Rotary Dünyayı Bir-
leştirir" herhalde son zamanlardaki kadar gerçeğe 
yakın olmamıştı. Rotaryenler ön cephede her gün 

hayati hizmetleriyle yaşamları kurtarmaya devam ettiler. 
Rotary kulüpleri de en çok etkilenenlere yorulmadan yardım 
için önemli bir rol oynadılar.

Almanya'da Worpswede RK üyesi Carl-Ludwig Dörwald, 
sağlık görevlilerinin maske ve koruyucu ekipman eksikliği 
konusuna takilmişti. 20 yıl Çin'de yaşamış ve SARS epidemi-
si sırasında  Pekin'de bulunmuştu. Acil ihtiyaç duyulan mas-
keleri temin için Çin'deki arkadaşlarıyla temasa geçip mas-
keleri temin etti ve Rotaryenler de bunların Münih, Bremen, 
Oldenburg ve Bremervörde'deki büyük hastanelere dağıtımın 
yaptılar. İkinci bir teslimat paskalya sonrası yapıldı ve Al-
manya, Avusturya ve İsviçre'den Rotaryenler Carl-Ludwig ile 
temasa geçip yardımını talep ettiler. 

Almanya'nın bir başka köşesinde Rotaryenler Care4Bay-
reuth programı kapsamında Bavyera'nın fakir köylerinde ya-
şayanlara gıda dağıtımı yapmaktaydılar. Rotaraktörler de ev-
lerini terkedemeyenlere ve sağlık mensuplarına alışverişle-
rinde yardımcı oldular.

Fransa'da da benzeri bir durum yaşandı. Boulogne-Bil-
lancourt, Bouches de l’Argens-Fréjus ve Martigues Etang de 
Berre Rotary kulüpleri doktorlar, hemşireler, itfaiyeciler ve 
saplık personeline destek verdiler Rotaryen şeflerin hazırla-
dıkları yemekler organize ettiler, ve toplu taşımanın olmadığı 
yerler için araç kiralayarak ulaşım sağladılar.

Verrières-le-Buisson ve Aubergenville kulüpleri gıda 
bankasına yiyecek toplamaya odaklandılar. Nîmes, Grenob-
le, Annecy, Versailles ve Montpelier kulüpleri yüz koruyucu 
maske ve ventilatör temininde yardımcı oldular. 

Portekiz'de Rotaryenler hastanelerin hastaları tedavi 
etmek için yeterli ekipmana sahip olup olmadıklarını kontrol 

Dünyanın her köşesinde Rotary kulüpleri hizmet çalışmalarını 
COVID-19 konusuna yönlendirdiler. Tüm Rotaryenler acil 

ihtiyaçlara cevap vermeye çalışırken, Rotary Vakfının imkanları 
ile daha kapsamlı projeler için çalışmaya başladılar.
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ettiler ve sağlık görevlileri için koruyucu ekipman yanı sıra, 
çizme, maske ve ventilatörler temin etiiler.

Türkiye'de de benzer durumlar yaşandı. Her üç bölge de 
hastaneler ile de yakın temas sonrası ihtiyaç duyulan tıbbi 
malzemeyi temin etmek için fon yaratma çalışmaları yaptı-
lar.   Rotary Vakfını bölgelere 25.000 dolara kadar afet fonun-
dan yardıma onay vermesi ve küresel bağışlarında %30 ya-
bancı kulüp desteği şartının kaldırılması sayesinde, bölgeler 
in üçü de aktif bir şekilde hedeflerini genişletebildiler. 2420. 
bölge küresel bağış kapsamında 210.000 dolarlık bir pro-
je gerçekleştirdi ve mobil tomografi cihazı aldı. 2430. bölge 
elindeki mevcut fon ile acil olarak bir ventilatör bağışladı ve 
devamını getirmek için çalışma yapıyor. 2440. bölge de yine 
17 adet ventilatör için giri-
şimlerini sürdürüyor.

Pandemiden en çok et-
kilenen ülkelerin başında 
gelen İtalya'da 2080. böl-
ge, malzeme sıkıntısı çe-
ken hastanelere ventilatör 
ve koruyucu ekipman satın 
almak için fon oluşturma 
çalışması yapıyor. sadece 
koruyucu maskeler için 
21.000 dolar fon yaratmış 
durumdalar.

2041. bölge Rotaryenle-
ri, Milano civarındaki 400 
yataklı bir hastanede çalı-
şanlar için koruyucu mal-
zeme temin ettiler. 

Yine COVID-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında ge-
len İspanya'da Rotaryenler "Yalnızlığa Cevap Veriyoruz" 
adı altında başlatılan bir ortak proje için çalışıyorlar. Yalnız 
yaşayanlar için telefon desteği, danışma, ayrıca konuşma gibi  
hizmetleri gerçekleştiriyorlar. 

2201. bölgede Madrid Serano  kulübü tıbbi cihaz temini 
projesine liderlik ediyor. Proje Milano Arco della Pace (Italya) 
ve Potsdam (Almanya) Rotary kulüpleri ve  Arouca (Porte-
kiz) ve Tokyo-Chuo (Japonya)dan Rotaryenler ile başlatılan 
€21,194 ($23,000) tutarında bir küresel bağış içeriyor. Proje, 
Madrid'deki Infanta Leonor, Puerta de Hierro ve Ramón y Ca-
jal hastanelerine ameliyat maskeleri, yüz maskeleri, ayakka-
bı korumaları ve dezenfektan losyonu temin edecek.

Barselona'daki bir benzer proje de Tarragona, Reus ve Gi-
rona Rotary kulüpleri önderliğinde yürütülüyor. Granollers 
ve Vic-Osona Rotary kulüpleri de beraberce çalışarak genç-
lerin evden çalışmalarını kolaylaştırmak için bilgisayarların 
ortak kullanımını sağlayan dijital bir proje üzerinde çalışıyor.  

Brezilya'da Jandaia do Sul'da Rotaryenler yerel bir üni-

versite ile ortak çalışma yaparak el dezenfektanı imal ettiler.  
Itapejara D’Oeste Rotary kulübü süpermarketlerden temizlik 
ve kişisel bakım malzemeleri topladı ve bunları ihtiyacı olan-
lara dağıttı. 

500 kilometre ötede bulunan General Câmara'da Rotar-
yenler 1 ton gıda topladılar ve 80 tane fakir aileye dağıttılar. 
Brezilya kulüplerinin hemen hemen hepsi hastaneler ve sağ-
lık personeli için güvenlik ekipmanları temin etti. Rolândi-
a-Caviúna Rotary kulübü üyeleri maskeleri kendileri üretip 
dağıttılar. 

Hong-Kong'da Rotary kulüpleri fon yarattılar, tıbbi mal-
zemeleri paketlediler ve düşük gelirli insanların yaşadığı ev-
lere maske ve dezenfektan dağıttılar.

Sri-Lanka'daki Rotary 
kulüpleri havaalanlarının 
tuvaletlerine ısıölçerler 
yerleştirdiler ve ülkenin 
her tarafındaki okullarda 
COVID-19 ile ilgili bilinç-
lendirme amacıyla poster-
ler hazırlatıp astılar.

Pakistan'da, Karachi 
Darakhshan in Sind Ro-
tary Kulübü binlerce mas-
keyi Karachi'de yaşayanla-
ra dağıttı. 

3700. bölgedeki Kore 
kulüpleri 155.000 dolar top-
layıp Kızılhaç'a verdi. Ni-
jerya'nın Akwa Ibom eya-
letindeki Rotary kulüpleri 

okullarda bir kampanya düzenleyerek virüsün tehdidi konu-
sunda uyarıcı bilgilendirme yaptı.

İngiltere'de Maiden Bridge Rotary kulübü gönüllülerden 
oluşan ve zor durumda olanlar için alışveriş, ilaç temini, mek-
tup gönderme hatta köpek gezdirme gibi hizmetleri sağlayan 
bir gönüllü ekip oluşturdu. 

Londra'nın hemen dışında, Ware Rotary Kulübü, 12 gün 
içinde Bricket Wood Rotary Toplum Birliğini 23 gönüllü ile 
kurdu ve hastaneye ulaşım, gıda temini, posta iletimi ve ye-
rel ezcaneden ilaç temini konularında aciz durumda olanlara 
yardıma başladı.

İrlanda'nın Kildaire bölgesinde Newbridge Rotary kulü-
bü bir gönüllü grubu kurarak yaşlıların reçeteli ilaçlarını te-
min etmeye başladı.

Galler'in Cardiff East Rotary kulübü, bölgedeki sel fela-
ketinden etkilenenlere tam yardım etmeyi bitirmişti ki pan-
demi başladı. Kulüp ayda bir kez, yerel bir gıda bankasına gıda 
ve maddi bağış yaparak yardımda bulunuyor.

❏❏❏

Türkiye'nin 2420. bölgesi, 210.000 dolarlık bir küresel bağış projesi ile 
mobil tomografi cihazını Cerrahpaşa Hastanesine bağışladı. Hastalığın 

teşhisi konusunda çok yardımcı olan bu alet Mayıs ayı ortasından itibaren 
çalışmaya başladı. 
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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
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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

GDB
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KULÜPLER’DEN HABERLER

Beysukent Rotary Kulübü 23 Nisan etkinliği

Beysukent Rotary Kulübü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı etkinlikleri  kapsamında, UR 2430. Bölge tarafından düzenlenen 

ve Beysukent Rotary Kulübü liderliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan ödüllü re-
sim yarışmasını organize etti.

DG Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza ve Roteryenlerin çocuklarının katkıla-
rıyla 2430. Bölge adına hazırlanan 23 Nisan 100. yıl videosu sosyal medya he-
saplarından eş zamanlı olarak patlaşıldı. 

Ankara Beysukent Rotary kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen ve You-
Tube kanalı ile Facebook hesaplarında yayınlanan 23 Nisan Özel Programı, 
zoom üzerinden 100 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. YouTube kanalı ve Fa-
cebook sayfasından yaklaşık 200 Kişiye ulaşıldı. Toplantıda Prof. Dr. Cemalet-
tin Taşkıran’ın anlatımı ile 23 Nisan’ı ve Atatürk’ün çocuklarla olan anılarını 
dinleme ve çocuklarla birlikte içselleştirme imkanı sağlandı. 23 Nisan Resim 
Yarışmasında dereceye giren çoçukların da açıklandığı toplantıya, çocuklar 
aileleri ile birlikte katkı sağladılar.

Ordu Rotary Kulübü Ramazan ayında 
Gıda Yardımı projesi gerçekleştirdi.

Ordu Rotary Kulübü Ramazan ayında Gıda Yardımı projesi gerçekleş-
tirdi. Kulüp üyelerinin katkılarıyla hazırlanan 120 adet gıda paketinin 

5 köy muhtarı aracılıyla 30 Nisan 2020 tarihinde ihtiyaç sahiplerine dağıtımı 
yapıldı. Bu projede katkısı olan ve emeği geçen bütün Rotaryen dostlara  ayrı 
ayrı teşekkür edildi.

 Koru Rotary Ramazan yardımı

Koru Rotary Kulübü Ramazan ayı etkinliği kapsamında 140 adet rama-
zan kolisini, Rotary'nin Yeşiltepe Ortaokulundaki öğrencilerin ihtiyaç 

sahibi velilerine ulaştırdı.

Yenimahalle Rotary'den 19 Mayıs kutlama mesajı

Yenimahalle Rotary kulübü, 19 MAYIS Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajın orijinal özelliği, kulübün 

üyesi olan Tuncay Özdemir'in çizimiyle yapılmış olmasıydı. "Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun" mesajında ayrıca "Evde Kal Türkiye" 
sloganı da kullanılarak korona virüs mücadelesi ile ilgili bir mesaj da iletilmiş 
oldu.

Başkent R.K. ABB'ye market alışveriş kartları teslim etti

Başkent R.K. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) market alışveriş 
kartları teslim etti. Ankara-Başkent R.K., Ankara Büyük Şehir Bld. İş-
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letme ve İştiraklar D. Bşk.lığna her biri 100.- TL değerinde 138 adet market 
alışveriş kartı teslim edildi. Kartların konduğu zarf içine aşağıdaki kısa mesaj 
da eklendi. Market kartları, ABB tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 

Kulüp üyeleri bu girişimleri ile ilgili olarak "İçinde bulunduğumuz zor gün-
lerde, Ramazan ayında ve Bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine dokunabilme-
nin büyük hazzını yaşamaktayız" diyerek düşüncelerini ilettiler.

Emek RK zoom üzerinden Ramazan Etkinliği düzenledi

Emek Rotary Kulübü, 16 Mayıs'ta 2430. Bölge adına, zoom üzerinden 
"Ramazan Etkinliği" düzenlendi. Düzenlenen Ramazan Etkinliği Prog-

ramına, Yenimahalle Rotary Kulübü de katıldı.

Şişli Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü

Şişli  Rotary'nin dönem projelerinden olan Meslek Hizmet Ödülü, ko-
rona günlerinin zor şartları altında 26 Mayıs'ta gerçekleşti. Ödülün 

ilginç olan yönü,  artık yok olmaya yüz tutmuş olan "Damascus (Şam) Çelik İşle-
me Sanatı"nı devam ettirmeye gayret eden Yusuf Bayyiğit’e verilmesi idi. Ma-
latyada yaşamakta Yusuf Babayiğit, aynı zamanda da bir Rotaryen. 

Yusuf Ustanın, geleneksel yöntemlerle ürettiği Damascus çelikleri, bı-

çaktan kılıca, usturadan baltaya kadar her türlü üründe kullanılmakta. Özenle 
hazırlanan lamalar bıçak ustaları tarafından rağbet görmekte.Yusuf Bayyiğit 
kendini aşağıdaki cümle ile anlatıyor: "Demirci Yusuf olarak sizlere her türlü 
çelik lama ve bitmiş ürünler üretmekteyim. Kendi tasarımlarınızı gönderebi-
lir veya özel çelik ürünlerinizi gerçekleştirebilirim. Geleneksel çelik ürünlerini 
yine geleneksel biçimden uzaklaşmadan dövmekteyim". 

İlgilenenler, Yusuf Bayyiğit'e "http://www.demirciyusuf.com" adlı siteden 
de ulaşabilirler.

İstinye RK'nın 2002'de beri düzenlenen Nesrin Demircioğlu 
Görme Engelliler  kayak kampı

İstinye Rotary Derneği’nin 2002’den beri her sene organize ettiği "Nes-
rin Demircioğlu Uluslararası Görme Engelliler Kayak Kampı" bu yıl 8-11 

Mart tarihleri arasında Uludağ Beceren Otel’de yapıldı. İstanbul Görme En-
gelliler Rehabilitasyon Merkezi ile ortaklaşa belirlenen 18-30 yaşları arasında 
olan görme engelli 20 gencin, dört gün boyunca eğitim aldığı kamp sonunda, 
katılımcılara törenle sertifikaları verildi.

  Başkanlık görevi sırasında aramızdan ayrılan kulüp başkanı rahmetli 
Nesrin Demircioğlu’nun adının verildiği Görme Engelliler Kayak Kampı, bu yıl 
120 civarında katılımla gerçekleşti. İstinye Rotary Kulübü, 2002 yılından beri 
yaklaşık 400 civarında görme engelli genci kayakla tanıştırmış oldu.

 İstinye Rotary Kulübü, vizyonunu güzel bir dünya için gençlere deneyim 
kazandıran bir kulüp olarak tanınmak olarak belirlemiş. Bu vizyonla kulübün 
dönem başkanı Nazan Özbaydar icraatlerini aşağıdaki cümleler ile anlatıyor:

  Gençlere yönelik pek çok proje üretiyoruz. Projelerimiz içinde hepimiz 
için ayrı bir yeri olan kayak 
kampı projemizdeki ama-
cımız, görme engelli genç-
lerimizin gelişmelerine 
katkıda bulunmak, özgü-
venlerini arttırmak, özgür-
lük sınırlarını genişletmek, 
daha önce denemedikleri 
bir sporu tanımaları için 
onlara cesaret kazandır-
mak,

  Bununla birlikte, en-
gelli olmayan bireylerin, 

engellilerle içiçe olmasını sağlamak ve engelli gençlerimizin hislerini anlamayı 
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ve anlatmayı hedeflemek,  zihinlerimizdeki engelleri kaldırmak,  toplumsal du-
yarlılık ve sorumluluk duygusu geliştirmek, engellilerin sorunları ile tanıştıra-
rak, çözüm üretmeye teşvik etmek.

 Görme engelli gençlerimiz, ilk kayak deneyimlerini, tecrübeli kayak hoca-
larımız ve bizlerle birlikte yaşadılar, kampı başarıyla tamamlayıp sertifikaları-
nı aldılar. Kamp boyunca, kayak eğitiminin yanı sıra farklı eğitimler de verildi. 
Kamp, katılımcıları bilinçlendirmek adına Psikolog Taner Tula’nın verdiği "Gör-
me Engellilere Davranış Biçimleri" konulu eğitimle başladı.  2. Gün, UR. 2420. Böl-
ge Guvernörü Nezih Bayındır, Rotary hakkında bilgilendirme yaptı. Kayak Eğitmeni 
Ömer Ziya Sözüer görme engelliler ile ilgili global tecrübelerini paylaştı. 3. Gün, 
Akut Vakfı görme engelli gençlerimize deprem eğitimi verdi. Ersal Akçay’ın "Doğa 
Buluşmaları" adlı sohbeti ve Nasuh Mahruki’nin macera dolu hikayesini dinledik.
 

17 yıldır bize ev sahipliği yapan ve görme engelli gençlerin konaklama 
sponsorluğunu üstlenen Beceren Otel’e, şimdiye kadar 9 buluşmanın spon-
sorluğunu üstlenen HDI Sigorta’ya ve gençlerimizin ulaşım ve ekipman spon-
sorluğunu üstlenen UR. 2420. Bölge Federasyonu’na, bizimle birlikte olan 
2420. Bölge Guvernörü Nezih Bayındır ve Eşi Belkıs’a, Akut Vakfı ile Akut Spor 
Derneği’ne teşekkür ediyoruz.Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşunun 
üyeleri olarak böyle anlamlı bir projeyi daha sonlandırmanın gurur ve heye-
canını yaşıyoruz.

Beylerbeyi Rotary Kulübünden Sağlık Çalışanlarına destek
Ülke olarak yaşadığımız COVID-19 salgını ile ilgili olarak Beylerbeyi Ro-

tary kulübü sağlık personeline destek vermek amacıyla yeni bir proje başlat-
tı.Projenin, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin, ildeki otelcilere çağrı yaparak 
otellerini bedelsiz olarak sağlık personellerine tahsis etmelerini istemesi ile 
başladı.

Beylerbeyi Rotary Kulübünün dönem başkanı Soner Barım, sahibi oldu-
ğu Kabataş’daki 50 odalı Sed Oteli, bu çağrı üzerine Taksim civarındaki has-
tanelerde görev yapan sağlık personellerine tahsis etti. İl dışından takviye 
için gelen ve otelde konaklayan sağlık personellerinin bir kısmı da, karantina 
şartlarında bulunuyor. Şu anda 51 sağlık personeli 1 aydır Sed Otel’de kalıyor-
lar fakat, otellerin mutfakları yasa gereği kapalı olduğu için büyük bir yemek 

sorunu yaşıyorlar. Bölge kulüplerinin desteği ile otelde konaklayan sağlık per-
sonellerinin günde 3 öğün yemek ihtiyaçları da Rotary bölgesi olarak karşı-
lanmaya başlandı.

Otelin duyuru  panosunda, her gün yemek sponsoru olan Rotary kulübü-
nün veya Rotaryen dostumu-
zun adının yazıldığı bir pano 
mevcut. Otel sahibi Soner baş-
kan, otelde konaklayan fakat o 
gece nöbeti olan doktorların 
yemeklerini bile, çalıştıkları 
hastaneye götürerek bizzat 
teslim ediyor.

İstanbul’da İBB  ile bu an-
laşmayı yapan 40 otelden, sa-
dece Sed Otel, konaklayanların 
yemek ihtiyacını da karşıladığı 
için kameralar Sed Otele çev-
rildi. Halk TV, İBB TV ve Fox TV 

otelde çekim yaparak sağlık personellerinin  yorumlarını  görsel basına yan-
sıttılar.
 

Osmangazi Rotary'den "Sesim Gözlerin Olsun" projesi

Korona virusü nedeni ile evde geçirilen zamanın fazlalığını fırsata çe-
virmek için, Osmangazi Rotary Kulübü ve Nilüfer Belediyesi Görme 

Engelliler Spor Kulübü "SESİM GÖZLERİN OLSUN" adlı projeyi hayata geçirdi. 
Osmangazi Rotary Kulübü üyeleri ve eşleri, görme engelli sporcular için ders 
kitaplarından bir seri seçti ve  seslendirdi. 

Bu proje ile, öncelikle görme engellilerin elinde olmayan (seslendirilme-
miş) kitaplar seslendirilerek  eğitimlerine katkı (kolaylık) sağlandı.  Ayrıca 
özellikle evde kalanların işe yarama ve üretme duygusu ile depresyona girme-
sine engel olunmaya çalışıldı.

Osmangazi Rotary Kulübü, katılanların eğlenerek üretmenin keyfini ya-
şadığı bu projeyi gelecek dönemde de yeni kitaplar ile sürdürmeyi planlıyor.

Gaziemir RK Geleneksel 23 Nisan 100 Yaşında Kutlama 
Projesini Çevrim-İçi Formata Dönüştürdü

Gaziemir Rotary Kulübü, Toplum Birliği Okulu Remzi Oğuz Arık İlko-
kulu’nda gerçekleştirmeyi planlandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı ile T.B.M.M ‘nin açılışının 100.yılı kutlamalarını dünyayı saran 
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KOVİD19 salgını nedeniyle çevrim-içi formata dönüştürdü. "Amacımız çocuk-
larımızdan Atatürk ve 23 Nisan hakkında duygu ve düşüncelerini kendi yorum-
larıyla duymak ve cumhuriyet, bağımsızlık, demokrasi, laiklik ve Atatürk ilkeleri 
gibi pek çok başlıkta 'ulusal egemenlik' anlayışının çocuklarımızdaki yansıma-
larını bu olağanüstü zamanlarda da ortaya çıkarmak, onlara güven ve yanınız-
dayız mesajını vermekti"diye konuşan Gaziemir Rotary Kulübü Başkanı Selen 
Toron programın şiir ve  resim yarışması ile video ile kutlama olarak üç farklı 
içerikte gerçekleştirildiğini ve okul öğrencilerinin  heyecanla projeye katılma-
larından duyduğu mutluluğu ifade ederek, projeye katkı koyan kulüp üyelerine 
de ayrıca teşekkür etti. 

Gaziemir Rotary Kulübü geleneksel projelerinden biri olan İlkokul 3. 
Sınıf ve 4.sınıf öğrencilerinin katıldığı şiir yarışması ile resim yarış-

masında okul öğretmenlerinin ön elemesi sonrası finale kalan 17’şer eser 
kulüp üyelerinin oylarıyla değerlendirilerek her iki kategoride dereceye giren 
altı öğrenciye hediyeleri adreslerine posta ile ulaştırıldı. Projenin diğer içeriği 
olan "23 Nisan için Mesajımız Var" projesine ise Remzi Oğuz Arık İlkokulu’ndan 
öğrenciler ve kulüp üyeleri evlerinden çektikleri videolarıyla katıldılar. Video-
lar ve dereceye giren eserler kulüp kurumsal sosyal medya hesaplarında ya-
yınlanmakta.

İzmir Rotaract Kulübü’nden 122 aileye erzak yardımı

İzmir Rotaract Kulübü Derneği, Ramazan ayı nedeniyle 122 aileye er-
zak yardımında bulundu. İzmir Rotaract Kulübü Başkanı Melis Uzşen, 

yaşanılan zor günlerde insanlara destek olmanın çok önemli olduğunu söyle-
di. Ramazan ayının Covid-19 etkisi altında kaldığını vurgulayan İzmir Rotara-
ct Kulübü Başkanı Melis Uzşen, zor günleri insanların birbirine destek olarak 
atlatacağını belirtti. İhtiyaç sahibi ailelere destek olmanın herkesin sorumlu-
luğu olduğunu hatırlatan Uzşen, "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 122 aileye er-

zak yardımında bulunduk. İzmir Rotaract Kulübü olarak dayanışma kültürünü 
canlı tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Koronavirüs salgının dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı-
ğını belirten Uzşen, "Hem ülkemiz hem de dünya Covid-19 salgınından dolayı 
zor günler yaşıyoruz. Zor günleri birbirimize destek olarak atlatacağımıza emi-
nim. İzmir’de ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımı yapmak bizler için çok 
önemli. Yardımlaşma kültürünün hala canlı olduğu güzel İzmir’de, bu tarz yar-
dımların devam ettiğini görmek çok güzel" diye konuştu.

Agora Rotary kulübünden COVID-19 desteği

Agora Rotary Kulübü, pandemi başladıktan kısa bir süre sonra başlat-
tığı projede sağlık personelinin korunmasına yardımcı olacak malze-

melerin alımını gündeme getirdi. Kulüp üyeleri ve eşleri tarafından temin edi-
len 3.000 adet siperlik, 1 Nisan ve 15 Nisan tarihlerinde iki parti olarak İzmir 
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı başkanlığına teslim edildi.

100. Yıl Güzelbahçe RK'nın kıtalararası on-line toplantısı

Corona salgını sonrası değişen tüm alışkanlıklar gibi rutin kulüp top-
lantı düzenleri de Online platformlara taşındı.  Bu durum dönem ba-

şından beri yapmak isteyip gerçekleştirilemeyen fırsatlar da yarattı. Dönem 
sloganımız "Rotary Dünyayı Birleştirir" ile birebir örtüşen kıtalar arası ilk 
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toplantısı 100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün kardeş kulübü olan  Kanada 
Montreal Lakeshore Rotary külübü üyeleri ile gerçekleştirildi.  

Kulübün kurucu üyesi ve Geçmiş Dönem Başkanlarından, halen Montre-
al Lakeshore RK üyesi Şehnaz Koçak önderliğinde,  Gelecek Dönem Başkanı 
Deniz Veral  konuk konuşmacı olarak toplantıya katıldı. 2440.Bölge Guvernö-
rü Fatih Akçiçek’in de katıldığı toplantıda, Rotary’nin kıtalar arası farklı çalış-
maları ve salgın sonrası yeni dönem planlarını konuşuldu. Fikir alışverişinde 
bulunarak özellikle gençler için yeni fırsatlar çıkabilecek planlar oluşturuldu.
Kuruluş yıldönümü kutlaması

Dünyada ilk  Rotary kulübünün 1905 yılında Paul Harris tarafından Chica-
go’da kurulmasının 100. yılında, 14 Mart 2005 de kurulduğu için adını bu özel 
tarihten alan 100. Yıl Güzelbahçe Rotary kulübünün 15.  Kuruluş yıldönümü, 
11 Mart Çarşamba günü Geçmiş  dönem Başkanları, kulüp kurucu üyeler ve 
eşleri,   11. grup kulüpler guvernör yardımcısı Aslıhan Akacar  ve konukların 
katılımı ile coşku içinde  kutlandı. Corona salgını öncesi son canlı toplantı ol-
duğunu bilmeden başarıyla  geçen yıllar ve mutlu anlar hatırlanarak niceleri 
dileğinde bulunuldu.

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülleri

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülleri 7 Mayıs 2020 tari-
hinde Zoom Platformu üzerinde yapılan toplantıda verildi. Tiryakiler 

Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve eski EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki ile son aylarda Covid-19 Pandemisi mücadelesinde canla başla çalışan 
ve son derece başarılı işler çıkartan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve 
Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar (Taylan Erbay ve 7 
diğer kişi ile birlikte) hizmet ödülüne lâyık görüldüler.  

Karia Rotary'den eğitime destek

Karia Rotary Kulübü üyeleri Urfa Bakımlı Köyündeki bir devlet okulu 
anasınıfı öğrencilerine hijyen ve ağız sağlığı malzemeleri, oyuncak, 

boya kalemleri ve giysilerden oluşan hediye kolileri gönderdi.Çocukların mut-
luluk videosu tüm üyeleri sevindirdi.

Rotary Kulüplerinin büyüme yolundaki çalışmalarına paralel olarak da ka-
ria Rotary kulübü yeni üye alımına devam ediyor. Dönemin son yüzyüze toplan-
tısında Karia Rotary Kulübü 4 yeni üye alım törenini gerçekleştirdi. 

Karia Rotary Kulübünün sınıflandırmasında eksik olan tıp alanı, mimarlık 
alanlarında topluma hizmet etmeyi hedeflemiş 4 yeni üyeye rozetleri dönem 

guvernörü Fatih Akçiçek  tarafından takıldı. Aynı gün yapılan Karia ve Bodrum 
Rotary kulüpleri  ortak toplantısına dönem guvernörü Fatih Akçiçek ve eşi Ye-
şim de katıldı ve bu toplantıda zeytin tadım ritüeli öğrenildi. 

İzmir RK 23 Nisan Temalı Video Yarışması sonuçlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve TBMM’nin açılışı-
nın 100. Yıldönümünün kutlanmasına ve değerinin vurgulanmasına 

vesile olacak, ulusal değerlere, çocuk ruhuna,  yaş özelliklerine ve beğenisi-
ne uygun şekilde düşünülmüş,  onların iç dünyasını anlatan videoların katıldı-
ğı yarışma sonuçlandı. Jürinin puanlarına göre aşağıdaki çocuklar yarışmayı 
kazandılar.
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6-9 Yaş Grubu  Dereceye Giren Çocuklar;

 ✓ Hediye Balcı (Birinci)Defne Gümüşgöze İlkokulu- Hatay,
 ✓ Mira Yenişen (İkinci) 30 Ağustos İlkokulu -İstanbul
 ✓ Gülce Kural (Üçüncü) Türkbirliği İlkokulu- İzmir
 ✓ Poyraz Oral (Mansiyon) Ekrem H. Üstündağ İO - İzmir

10-13 Yaş Grubu Dereceye Giren Çocuklar;
 ✓ Öykü Zıng (Birinci) Seyrek İlköğretim Okulu- İzmir
 ✓ Alya Uziş (İkinci) Metin Asıkoglu Ortaokulu- İzmir
 ✓ Damlasu Pınar (Üçüncü) Mustafa Çukur Ortaokulu İzmir
 ✓ Elanur Oral (Mansiyon) Mustafa Çukur Ortaokulu-İzmir

Katılımlarından dolayı çocuklar tebrik edilirken, kazanan çocukların ödül-
leri  ev adreslerine kargolandı. Yarışmaya katılan çocukların videolarını aşağı-
da yer alan linkten izleyebilirsiniz.https://www.dropbox.com/sh/vpl0pbt68z-
hdx75/AAAkqzkbN7loAayd8PwAztmma?dl=0

İstanbul Fatih Rotary Kulübü, Honduras-Merendon Rotary 
kulübü ile Ortak E-Toplantısı yaptı

İstanbul Fatih Rotary Kulübü, 27 Nisan Pazartesi günkü haftalık top-
lantısını, e-toplantı şeklinde ve Honduras San pedro Sula şehrinde bu-

lunan, Merendon Rotary kulübü ile ortak toplantı şeklinde gerçekleştirdi. Bu 
toplantı bir anlamda Rotary’nin evrenselliğini, coğrafi uzaklıkların kalıcı dost-
luklar bakımından önemli olmadığını gösteren bir etkinlik oldu. 

Toplantıda; hem ülkeler hem de Rotary faaliyetleri anlatıldı, Fatih Rotary 
ve Merendon Rotary kulübü üyeleri kendilerini tanıttı. Oldukça keyifli ve sami-
mi bir ortamda geçen toplantı sonucunda, bir sonraki buluşma için de karşı-
lıklı olarak mutabık kalındı.
 

Yazar ve TV 
programcısı Melda 
Tunçel Fatih RK 
konuğu oldu

İstanbul Fatih 
Rotary Kulübü, 

4 Mayıs Pazartesi günü, e-toplantı şeklindeki toplantısında gazeteci, yazar 
ve TV programcısı Melda Tunçel'i konuk etti. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı to-
plantıda Melda Tunçel; "Hıdırellez Dilekleri ve Niyetin Gücü" konulu çok ilgi çe-
kici bir sunumda bulundu. Dilek ve düşüncelerin hayatımızda çok önemli old-
uğunu ve gerçekleşme gücünün olduğunu, bu kapsamda seçimlerimizin ön 
plana çıktığını vurguladı. Ayrıca katılımcıların sorularını da cevaplandırdı. 

Fatih İnteract Kulübü online RYLA Seminerine Katıldı

İstanbul Fatih Rotary Kulübü koordinasyonu ve Karaköy Rotary kulübü-
nün organizasyonunda yapılan RYLA'ya Fatih İnteract Kulübü üyeleri 

de katıldı. Bölge RYLA eğitmenleri, Rtn. Can Gedik ve Rtn. Özden Canko yöne-
timinde 30 Mayıs tarihinde icra edilen seminer, online olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda; iletişim teknikleri, kişilik analizi oluşturma ve kişilik tipleri, başarı 
odaklılık, kendi hayatınızda hedef yazmak ve grup çalışması  konuları üzerinde 
duruldu. Eğitimin; Interactlara katma değer katması ve bireysel gelişimlerine 
destek vermesi  amaçlandı.

RYLA sanal ortamda yapıldı

Pandemi nedeniyle toplantıların genel olarak sanal ortamda Zoom 
programı ile yapılmaya başlamasından sonra, 2440. Bölge ilk kez bir 

RYLA'yı zoom ortamında gerçekleştirdi. Bölgenin Karia, Balçova ve Aydın Ro-
tary kulüpleri ile Alsancak ve Demre Rotaract kulüplerinin organizasyonunda 
gerçekleşen RYLA'nın birincisi "Değişen Dönemin Yeni Liderleri " başlığı altın-
da 16 Mayıs günü yapıldı.

Alarko Holding Strateji Planlama Müdürü Tal Garih, "Toplum"; Prof. Dr. 
Coşkun Küçüközmen "Geleceğin Kariyeri";   Dünyada en etkili 250 Kadın Lider 
arasında gösterilen İmge Kaya Sabancı "Bireysel ve Toplumsal Değişim"; Prof. 
Dr. Acar Baltaş da "Kriz Dönemlerinde Duyguları, İlişkileri, Hayatı Yönetmek ve 
Geleceğe Hazırlanmak" konularını ele aldılar. Toplantıya 200'ün üzerinde katılım 
oldu.

İkinci toplantı ise yine aynı kulüplerin organizasyonunda 26 Mayıs'ta ya-
pıldı. 300 kişinin katıldığı toplantının ana konu-
su Sağlık İletişimi idi.  Yazar ve Eğitmen Nihal 
Şirin Yücelgen "Ses ve Ses Tonu, Beden Dili, Ke-
limelerin Gücü"; Eğitmen ve Satış Performans 
Koçu Başak Tecer "İkna Mühendisliği"; Genel 
Cerrah Demiroğlu Bilim Üniversitesi Organ Nakli 
Koordinatörlüğü Yüksek Lisans Programı Bölüm 
Başkanı Dr. Ata Bozoklar "Anlamak ve Anlaşıl-
mak "; konularını işlediler.  Prof. Dr. Sedefhan 

Oğuz ve Cem Şen de diğer konuşmacılar arasında idi. Birinci RYLA'daki başarılı 
sonuç sonrası ikincisi düzenlenen organizasyona 300'ün üzerinde katılım oldu. 
Toplantının Medikal RYLA'ya olarak düzenlenmesi ve bulunduğumuz ortamın pan-
demi olmasının yanı sıra, katılımcıların belki de böyle bir ortam arayışı içinde ol-
maları toplantıya olan ilgiyi arttırmıştı. 
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UR'DEN HABERLER

GDG N. Altan Arslan'a 
Uluslararası Rotary'de yeni 
görev 

UR 'nin 2430. Bölge 2018 -19 
döneminde guvernörlük 
görevini üstlenen N. Altan 

Aslan'a Uluslararası Rotary'den yeni bir 
görev verildi. Altan 2020-21 döneminde 
Zone 21 B'de Halkla İlişkiler Koordinatör 
Yardımcılığı görevini yapacak.  

 2420, 2430 ve 2440. Bölgelerimizin 
dahil olduğu zon 21B'de bu görevi daha 
önce Rotary Dergisini  yayınlayan Rotary 
Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı GDG Güneş Ertaş  yürüt-
mekte idi.

1964 yılında doğan N. Altan Arslan, 
ilk ve orta öğrenimini TED Ankara Ko-
lejin Vakfı Okullarında gördükten sonra 
Hacettepe Üniversitesi İktidadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 
mezun oldu. Profesyonel hayatı boyunca 
sigortacılık sektöründe görev yapan Ars-
lan, sigorta alanındaki çalışmaları sonra-
sı 2011 yılında AVR Sigorta ve Reasürans 
şirketini kurdu.

Arslan, 1997'de müteveffa Engin Ak-
tan'ın önerisiyle Ankara Kızılay Rotary 
Kulübüne katıldıktan sonra gerek kulü-
bünde, gerekse de bölgede çeşitli liderlik 
görevlerinde bulundu. 

Benefaktör ve Paul Harris Dostu olan 
Arslan, Başkanlık Takdirnamesi, Rotary 
Vakfı Üstün Hizmet Ödülü, Rotary Dört 
Hizmet Avenüsü Takdirnamesi gibi ödül-
lerin sahibi.

2003 yılında Neslihan Arslan ile evle-
nen N. Altan Arslan, bir kız iki oğlan ço-
cuk babasıdır.

Rotary dostluk gruplarını hatırlayalım

Rotary dostluk 
grupları üyele-
rinin ortak ilgi 

olanları olduğu uluslararası 
dostluk Rotaryen oluşumla-
rıdır. Dostluk gruplarından 
birine dahil olmak, dünyada 
yeni arkadaşlar bulmak, her-
hangi bir meslek ya da hobi 
hakkında daha fazla bilgi 
edinmek ve Rotary tecrübenizi arttırmanızı sağlayabilir. Dostluk grupları 
Rotaryenlere, aile üyelerine, program katılımcılarına ve mezunlara açıktır. 
Yeni dostluk grupları ihtiyaç duyulduğu takdirde ilave edilmektedir. En son 
liste rotary.org/fellowships'te bulunmaktadır. 

Rotary Vakfı fon uygulamalarında bazı değişiklikler yaptı

Bildiğiniz gibi geçmişte adı 
"Eşleşmiş Bağış" olan ve  
2013’den beri de "Küresel 

Bağış" olarak sürdürülen Vakıf prog-
ramına son yıllarda gelen yoğun talep 
ve de Dünya Fonunun bu talebe cevap 
vermekte zorlanması neticesinde, eş-
leme sisteminde değişiklik yapıldı.

Halihazırda yıllık fonlara yapılan 
bağışlar 3 sene sonra bağış yapan böl-
geye %50 oranında geri gönderiliyor. 
Bunlar da Bölge Fonu (DDF)  olarak ad-
landırılıyor. Küresel Bağışlarda bulu-
nan DDF katkısı Vakıf tarafından bire 
bir, kulüp katkıları ise %50 oranında 
eşleniyordu. Yeni düzenlemede 1 Tem-
muz 2020 itibariyle, kulüp katkılarına 
Vakıf tarafından eşleme yapılmayacak 
olup, yalnızca DDF’ler eşleştirilecek, 
DDF eşlemesi bire bir olarak devam 
edecek. 

Halihazırda başvurusu yapılmış ve 
onay aşamasında olan Küresel Bağış 
projeleri ise mevcut haliyle değerlendi-
rilecek. 

Bu yeni düzenleme ile, küresel ba-
ğışlarda DDF katkısı daha önemli hale 
geldi. Daha büyük, sürdürülebilir ve 
ses getirici projeler yapabilmek için 
DDF’imizin yüksek olması bölgeleri-

mizin yıllık fonlara yapacağı bağış-
lara bağlı. Unutmayalım, yaptığımız 
bağışlar %50 oranında bölgemize geri 
gönderiliyor ama Vakıf da bu DDF’leri 
birebir eşlediği için aslında bağışladı-
ğımız tüm parayı aynen projelerimizde 
kullanmak üzere geri almış oluyoruz.

Bu arada Amerika ve birçok ülke-
nin sadece polio için kullanılmak üze-
re WHO ve UNİCEF'e vermeyi taahhüt 
ettikleri rakamlarda bir değişiklik yok. 
Ancak Rotary'de bir sıkıntı olmasın diye 
tedbirler alınıyor. Bu anlamda bütün  
bölgelerin kulüplerin, bizim çevremizde, 
42442bizim bölgemizde, bizim ülkemiz-
de polio yok demeden azami derecede ve 
imkanları dahilinde az çok demeden ba-
ğış yaparak Rotary'nin taahhüt ettiği 50 
milyon doları tamamlamak zorunlulu-
ğu var. Eğer Rotary 50 milyon doları ta-
mamlayamaz ise  Bill & Melinda Gates 
vakfı ile yapılan anlaşmaya uyulmamış 
olacak ve ortaya 150 milyon dolar açık 
çıkacak. Yani top bizlerde, tüm Rotar-
yenlerin elinde. Corona Bağış programı 
bitmek üzere. Şimdi bütün herkes polio 
konusuna doğru çalışma yapmaya başla-
dı. DDF'ler polioya yönlenmeye başladı. 
Çünkü birinci hedeften kimse sapmak 
istemiyor. 
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.217.616 
Ku lüp ler: * .....................................................36,158
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................174.585
Ku lüp ler:  .......................................................10.529
In te ract
Üye ler:  .........................................................337.502
Ku lüp ler:  .......................................................14.674
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Rotary Toplum Birlikleri ................................11.025
Not: Ra kam lar 18 Mayıs 2020 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 72 1.890
2430: Bölge: 101 2.478
2440. Bölge: 63 1.494
TOPLAM 236 5.862
** UR İstatistiklerine göre 2019 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı

Honolulu, Hawai, ABD, 6-10 Haziran 2020

Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Uluslararası Rotary 2020 Sanal Konvansiyon 
Rotary ilk kez sanal konvansiyon gerçekleştirecek. "Şimdi Rotary 
her zamankinden daha fazla dünyayı birleştiriyor." 
20- 26 Haziran'ı takviminize kaydedin.
Program: Oturumlar
Cumartesi, 20 Haziran
1. oturum: Beraberce, Dünyayı Birleştiriyoruz
 08:00-09:15 Chicago, ABD / 16.00 - 17.15 Türkiye
Pazar, 21 Haziran
2. Oturum: Beraberce, Öğreniyoruz 
 08:00-09:15 Chicago, ABD / 16.00 - 17.15 Türkiye
Tartışma Oturumları
Pazartesi – Cuma, 22- 26 Haziran
Her gün aşağıdaki saate bir tartışma oturumu sunulacak *:
 8:00 – 9:00 Chicago ABD / 16.00 - 17.00 Türkiye
 12:00 – 13:00 Chicago ABD / 20.00 - 21.00 Türkiye
 18:00 – 19:00 Chicago ABD / 02.00 - 03.00 Türkiye
ARA OTURUMLAR / Tüm saatler TR saati. 02.00 bir gün sonra
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint / Ara oturumlar 
(tüm oturumlar İngilizce yapılacak, Engilizce, Fransızca, İspanyolca, 
Portekizce, Korece, Japonca ve Çince simültane tercüme olacak).
Pazartesi, 22 Haziran
 16:00 - Sanal yöntemlerle üyeleri angaje etmek
 20:00 - Rotary Mezunlarını angaje etmek
 02:00 - Yeşil Rotary: Plastik olmayan, Karbon ofset ve fazlası,   
Salı, 23 Haziran
 16:00 - Yeni kulüp tipleri ile Rotary'yi büyütmek
 20:00 - Başkan Adayı Oturumu
 02:00 - Mikrofinans projelerine nasıl başlanır (İspanyolca) 
Çarşamba, 24 Haziran
 16:00 - Bir nehri evlat edin: Rotary & UNEP Partnerlik modeli
 20:00 - Rotaract'ı yükselttik, Şimdi ne olacak?
 02:00 - Rotary kulüplerinde yıkıcı yaratıcılık (İspanyolca)
Perşembe, 25 Haziran
 16:00 - İyi bir küresel bağış müracaatı nasıl yapılır
 20:00 - Başkan Adayı Oturumu
 02:00 - 2021'in dijital eğilimleri / Gençlere yönelik teknoloji   
  kullanımı
Cuma, 26 Haziran
 16:00 - Genç ailelere uygun hizmetler ve alternatif toplantılar
 20:00 - Marka olarak Rotary
 02:00 - Büyüme fırsatları: Rotary ve Toastmasters ortaklığı

Lütfen Not Ediniz: Canlı oturumlar kayıt edilecek ve talebe göre 
online olarak sunuma açılacaktır.

İPTAL EDİLDİ

İPTAL EDİLDİ
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E N E R J İ Y İ
H İ S S E D İ N

U L U S L A R A R A S I  R O T A R Y  2 0 2 1  K O N V A N S İ Y O N U N D A

T A R İ H İ  K A Y D E D İ N ! 
TAIPEI, TAIWAN, 12-16 HAZİRAN 2021

Daha fazla bilgi için: convention.rotary.org

#Rotary21




