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otary’de bir dönemi daha geride bırakıyoruz. U.R.
Başkanı Gary C.K. Huang’ın “Rotary Hizmetlerinizle
Işıldasın” teması kapsamında tüm Rotary kulüpleri
dünya genelinde yaptıkları projelerle topluma götürdükleri hizmetlerle Rotary’nin ön plana çıkmasına katkıda bulundular.
Hizmetlerin ve dostlukların zirvesi olan Konvansiyonun 106.
cısı Brezilya’nın São Paulo şehrinde 6-9 Haziran tarihleri arasında
yapıldı. Konvansiyon öncesi UR Barış Sempozyumu, Rotaract toplantısı benzeri aktiviteler de gerçekleşti. Başkan Huang’ın hedeflerinin başında gelen üyelik konusunda önemli adımlar atıldı. Son
14 yıldır ilk kez Rotaryen sayısı %4 oranında arttı ve net 47.884
yeni Rotaryen organizasyona katıldı. “Çocuk Felcine Son” projesi
kapsamında da geçen Ağustos ayından beri Afrika’da vakaya
rastlanmaması bu alanda hedefe doğru yaklaşıldığını gösteriyor.
Dergimizin bu sayısında Konvansiyona ait haberleri geniş kapsamlı
olarak okuyabilirsiniz.
Türk Rotary’sinde de bölgelerimizin gelecek dönem guvernörleri Başkanlar Eğitim Semineri ve Asamblelerini tamamladılar ve
2015-16 döneminde “Hizmetleri dünyaya armağan etmek” için
gerekli hazırlıklarını tamamladılar.
Dönemin zirvesini de tabi ki bölge konferansları oluşturdu.
2420. bölge’den Müfit Ülke, 2430. bölgeden Korhan Atillâ ve 2440.
bölgeden Müfit İsce’nin konferansları Türk Rotary’sinin de hizmetleriyle Rotary’yi ışıldattığının adeta bir ispatıydı.
Dergimizin bu sayısında 30. sayfayı dikkatle incelemenizi
öneriyoruz. Bildiğiniz gibi Uluslararası Rotary’nin çalışmasında
komiteler önemli bir rol oynuyor. Genelde bu komitelerin üyelerinin seçimleri bugüne kadar o camianın içine girmeyi başarmış
kişilerin görevlendirilmesi ile yapılıyordu. 2016 yılından itibaren
bu konuda Rotary komitelerde çalışabilecek olan ve bu konuya
zaman ayırabilecek Rotaryenleri dünya genelinde belirlemek istiyor. Sözkonusu sayfalarda belirtilen linki kullanarak, 2016 yılında
komite üyesi ihtiyacı duyulacak olan ve sayfada yazılı komitelerde
çalışmak isteyen Rotaryenlerin 30 Ağustos’a kadar müracaatlarını
yapmış olmaları gerekmekte.
Rotary Dergisi olarak 2014-15 dönemindeki başarılı çalışmalarından dolayı tüm kulüplerimizi kutlar, önümüzdeki dönem de
aynı tempo ile hizmete devam edecekleri inancımızla başarılarının
devamını dileriz.
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“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup,
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Mayıs
São Paulo konvansiyonu Rotaryenleri bekliyor

R

otary konvansiyonlarında benim favori yerlerimden biri “Dostluk Evi
- House of Friendship”tir. Çincede 有朋自遠方來，不亦樂乎 diye bir
deyim kullanırız. “Uzak yerlerden dostların biraraya gelmeleri harika bir

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

şeydir.”
6-9 Haziran tarihlerindeki 106. Uluslararası Rotary Konvvansiyonunda,
Dostluk Evi, toplantının ev sahibi olan São Paulo şehrinin farklı kültür karışımının heyecanını yansıtacak.
Genel oturumların arasında, Brezilya’nın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarabilir, rahat bir ortamda yemeklerini tadabilir, yerel hediyelikleri inceleyebilir ve
üst seviyede bir eğlence ortamının tadına varabilirsiniz. Ayrıca, Rotary projeleri ve
Rotaryen Eylem Gruplarının standlarında hizmet konusunda fikir oluşturabilir
ve partnerler bulabilirsiniz.
En önemlisi, eski dostlarla beraber vakit geçirme fırsatını yakalayıp, yeni dostluklar oluşturma şansını kullanabilirsiniz.
Dostluk Evi, konvansiyondaki misafirlerinizi, ailenizi ve ülkenizdeki dostlarınızı davet edebileceğiniz harika bir yer olacak. Benimle birlikte Konvansiyonlara katılan aile fertlerim, Rotary’nin gerçek uluslararası boyutunu görme fırsatını
yakaladılar. Sonunda eşim Corinna, çocuklarımın üçü de bir Rotary kulübüne
katıldılar.
Siz ve misafirlerinizin, Rotary Su ve Sanitasyon Eylem Grubu’nun sponsor olduğu 4 Haziran’daki 7. Dünya Su Zirvesine ya da 4-5 Haziran’daki Rotary Barış
Sempozyumuna katılmasını ümit ediyorum.
Bu yıl Costa Rica eski Cumhurbaşkanı Dr. Arias Sánchez, Rotary Barış Sempozyumunun açılış konuşmacısı olarak bizi onurlandıracak. Dr. Sánchez Orta
Amerika’daki acımasız iç savaşlara son veren barış anlaşmasını oluşturduğu için
Nobel Barış Ödülünü almıştı.
4-5 Haziran’daki diğer aktiviteler arasında Rotaract’ların Konvansiyon öncesi
toplantısı, Uluslararası Enstitü, ve Gençlik Değişim Görevlileri Konvansiyon Öncesi toplantısı yer alıyor.
Konvansiyon sona erdiğinde, Brezilya’nın güzelliklerini keşfedecek vakit ayırın, bir kaç saat mesafedeki özel plajlardan faydalanın, Rio de Janeiro’nun heyecan
veren güzelliğinin tadını çıkarın ve Amazon yağmur ormanlarının harikalarını
izleme fırsatı yaratın.
Her yıl, Rotary konvansiyonundan döndüğümde, yıl boyunca daha fazla Rotary hizmeti verebilmek için esinlenmiş oluyorum. Sizleri São Paulo’da görmeyi
arzu ediyorum.

GARY C.K.HUANG
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Haziran
Beraberce dünyayı Rotary hizmetlerimizle ışıldattık

B

aşkan olarak bu Rotary yılına başladığımızda, hepimizin öncelikli olarak
“hizmetlerimizle Rotary’yi ışıldatmamızı” istedim. Rotary’de ne kadar güzel dostluk ve tecrübeler bulduğumuzu ve Rotary’nin yaşamlarımızı değiştirip zenginleştirdiğini sizlerin tüm dünya ile paylaşmanızı arzu ettim. Başkalarına
Rotary’den bahsettiğimiz takdirde, üye sayımızı arttıracağımızı, daha güçlü kulüpler
oluşturacağımızı ve ihtiyacı olan insanlara yardım edebilme yeteneğimizi iyileştireceğimizi biliyordum.
2014-15 Rotary yılını bitirirken, isteklerime vermiş olduğunuz cevaptan ve bu meydan okumaya karşı nasıl yükseldiğinizi görerek onurlandım. “Rotary’yi Hizmetlerinizle
Işıldatın” talebime toplumunuzda başarılı “Rotary Günleri” düzenleyerek cevap verdiniz;
Rotary Vakfına yaptığınız katkılarla kendinizi aştınız; ve yeni üyeler ve kulüpler kurarak Rotary’yi daha ileri götürdünüz.
Geçen sene dönem temasını seçerken, Konfiçyus’un şu cümlesinden esinlendim:”
Tek bir mum yakmak, karanlıkta oturup lanet okumaktan daha iyidir.”
Bu sene, Interactör, Rotaractör, Rotary Gençlik Değişim katılımcıları ve Rotary Barış Bursiyerleri ile beraber 1.2 milyon Rotaryen onbinlerce toplulukta kendi mumlarını
yaktılar. Hep beraber bu ateşlediğimiz mumlar, tüm dünyanın görebileceği bir parlaklık yarattı.
Sizlere başkanınız olarak hizmet verme fırsatını bana verdiğiniz için, gönüllü liderlerimiz ve çalışan görevlilerimizin sıkı gayretleri ve işe kendilerini adamış oldukları için
teşekkür ederim. Onlardan beklentilerim çok yüksekti -- karşılığını da verdiler.
Bu Rotary yılında edindiğim yeni arkadaşlar ve bir çok yere yaptığım harika ziyaretler için minnettarım. “Rose Parade”de (Güller resmigeçidi) Rotary arabasının üzerindeki konumumu, Evanston’da UR merkezinde herkese açık olan Rotary Günü kutlamalarında çocukların Japon davulcuları izlerkenki duygularımı, Colombo’da, Sri-Lanka’nın
çocuk felcinden arındırılmış olmasını kutlarken, “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” kapsamında bisiklet ile dolaşmamı her zaman hatırlayacağım.
Bu yıl Rotary’de yeni bir enerji gözlemledim ve yeni bir heyecan hissettim.
Daha çok kadın ve gencin, eşim Corinna ve üç çocuğum da dahil olmak üzere
Rotary’ye katıldığını da gördüm.
Önümüzdeki yılda da, Rotary’yi Hizmetlerinizle Işıldatmaya devam ederken, “Hizmetlerimizi Dünyaya Armağan Etmeye” yardımcı olacağınızı ümit ediyorum.

GARY C.K.HUANG
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN

İki ayımız
daha var

R

otary’nin yardım
kuruluşu olan Rotary Vakfına katkınızı yaptığınıza emin olmak
için iki ayınız daha var. Geçen yıl yaptığınız katkıdan daha fazla
olmasını sağlamak için de vaktiniz var. Bu yıl Yıllık Fon hedefimiz
123 milyon dolar ile tarihin en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Evet, hedefe ulaşmak için henüz vakit var.
Katkılarımızın, Vakfımıza dünyada iyi şeyler yapma imkanını
devam ettirdiğini ve bu yolda anlamlı bir şekilde yaptığınız katkı ile
kişisel tatmin elde etmenizin de henüz vakti var.
Yaptığımız iyi şeylerin, aldıığımız katkılar ile sınırlı olduğunu
unutmayalım.
São Paulo Konvansiyonuna bir ay kala, delegelerin Konvansiyonda kimlerin konuşmacı olacağını merak ettiklerini biliyorum.
Bu yıl, Vakıf ile ilgili konularda, gerek Konvansiyonda, gerekse de
Konvansiyon öncesi yapılacak olan Barış Sempozyumunda dikkat
çekici konuşmacılarımız var.
Nobel Barış Ödülü sahibi Dr. Oscar Arias Sanchez, Avustralyalı girişimci Steve Killelea, Rotary Barış Bursiyeri Katia de Mello
Dantas ve Global Mezunlar Ödülü sahini Dr. Geeth Jayaram konuşmacılarımız arasında yer alcaklar.
Dr. Sanchez 1986-1990 ve 2006-2010 dönemlerinde Costa
Rica’nın Cumhurbaşkanı idi ve 1987 yılında Orta Amerika’daki
çeşitli ihtilafları sonlandıran anlaşmanın mimarı olarak Nobel Barış Ödülünü aldı. Dr. Arias, barış konusunda kişisel faaliyetlerinin
yanı sıra kurduğu “Arias Barış ve İnsani Gelişim Vakfı” ile katkısını
sürdürüyor.
Avustralyalı bir girişimci ve filantropist olan Steve Kallilea,
Global Barış Endeksini geliştiren kişi olarak tanınıyor. 2007 senesinde, Steve, işdünyası, barış ve ekonomi arasındaki daha kapsamlı
bir anlayış aracı olarak “Ekonomi ve Barış Enstitüsü”nü kurdu.
Katia Dantas 2009 yılında Duke Üniversitesinden Uluslararası Kalkınma Politikası alanında lisans üstü derecesini aldı. “Kayıp
ve Sömürülen Çocuklar Uluslararası Merkezi”nde Latin Amerika ve
Karayibler Direktörü olarak yorulmaksızın çalışıyor.
Sizler São Paulo’da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
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Bu yılki hedef ve ötesi
hakkında düşünceler

B

u yıl, her aylık yazımda organizasyonumuzun en büyük yardım kuruluşu olan
Rotary Vakfı ile ilgili öncelikleri gündeme getirmeye çalıştım. Bunlar benim fikirlerimdi. Umarım sizler için de faydalı oldu.
Ana hedefimiz çocuk felcini yoketmek. Bazılarınız, kendi ülkelerinde yıllardır çocuk felci görülmemesi nedeniyle, neden bu hedef peşinde hâla
koşturduğumuzu sorabilir. Çocuk felcine son verme sözü verdiğimizi ve henüz çocuk felcini yok
edemediğimizi unutmamamız lazım. İşin sonunu
getirinceye kadar, tüm dünya çocuklarının bu korkunç hastalık riskinden kurtuldukları ana kadar
çalışmamızı sürdürmeliyiz.
Hepimizin kalbinde dünyada barış arzusu yatmaktadır. Vakfımız bu konudaki çalışmalarını zamanın koşullarına uygun olarak düzenlenmiş bir
program kapsamında, dünyanın çeşitli bölgelerindeki Rotary Barış Merkezlerinde sürdürmektedir.
Yıllık Fona katkı hedefimiz 123 milyon dolar
idi ve cömert katkılarınızın devam etmesi durumunda bu hedefi yakalayabileceğimizi görüyoruz.
Her Rotaryen vakfa kendi imkânları dahilinde
katkıda bulunmalıdır.
Bu son mesajımda, yıl içinde güzel şeyler yaparak vakfımızı destekleyen Rotaryenlere teşekkür
ederim. Rotary’nin bir gönüllüler organizasyonu
olduğunun her zaman farkında oldum. Organizasyonumuzun bu önemli görevi, Rotaryenlerin kendi
toplumlarında ya da dünyada hiç bilmedikleri toplumlarda ihtiyacı olanlara yaptıkları yardımlar ile
yürütülmektedir.
Başkan ve mütevelli olmayı her zaman bir onur
olarak kabul ettim. Bana bu imtiyazı verdiğiniz
için teşekkür ederim.
Rotary’nin geleceğinin sizin ellerinizde olduğunu unutmayın.
John Kenny
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

GÖZLEM

Dünyadan Özetler
Rotary dünyasından kısa kısa

1 ] İNGİLTERE
Rotary kulüplernn restoranlarda
toplanmaları alışılmış br gelenektr. Ancak,
İngltere’nn Melksham Rotary kulübü çn,

2

Art House, toplantılarını gerçekleştrdkler
br mekandan öte, kulübün en büyük
projesdr. Melksham kasabasının
merkezinde eski bir itfaiye binası olan
mekanı kulüp kiralayarak 2011 yılından beri

2025 yılında,
İngiltere’de
1 milyon
kişide “demans”
rahatsızlığı
görülecek.

kafe ve sanat galerisi olarak işletmektedir.
Kulüp üyeleri ve bazıları engelli olan 40
gönüllü, hafta içinde orada toplanan bölge
sakinleri ve Alzheimer destek grupları gibi

Sanat eserlerinin kârı ve komisyonlarından

organizasyonlar için sırayla yemek hazırlayıp

elde edilen gelirle, Art House Kafe Melksham

sunmakta. Dönüşümlü sanat galerisinde

kulüp projeleri için bugüne kadar 58.000$

ise kafede genç fotoğrafçılar yarışması ve

fon yaratmış. Kulüp buradan elde ettiği

sergiler sunulmakta.

gelirle yakındaki Bath kasabasında Royal
United Hospital’ın onkoloji bölümüne yeni bir
tıbbi tarayıcı satın aldı, yerel gıda bankasına
yardım etti, Dorothy House düşkünler evine,
Hindistan’da bir göz tedavi merkezine, Hope
and Homes for Children ve Shelterbox
kuruluşlarına katkıda bulundu.

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

3

3 ] BREZİLYA
2 ] ABD

İk yıldır emekl br dşç, Kuzey Carolna
eyaletndek dokuz bölgede yaşayan düşük
gelrller çn, kralık br treylern çne yerleştrdğ
ekpmanlar le ücretsz dş klnğ hzmet
vermekte. Bu grşmden esnlenen Currtuck
Wldgoose ve Brezlya’nın São Paulo-Norte Rotary
kulüplernn destekledğ Rotary Vakfı Global Bağış
projes le, daha kapsamlı hzmetlern verlebleceğ
kalıcı br mekan yaratılacak. Projeden elde edlen
fonlarla, yerel okullarda ağız ve dş sağlığı eğtm
programı oluşturulacak ve her yıl k dş asstanı
yetştrlmes çn öğretm sağlanacak.

1

Ro de Janero ve Almanya’nın Wesbaden Rotary kulüpler, svrsneklern getrdğ bulaşıcı br hastalı
olan dang’ın uzun vadede şehrn gecekondu bölgelernde yaygınlaşmasını önlemek çn Rotary Vakfı
Global Bağışının fonlarından faydalanıyorlar. Üç yıllık süre çnde eğtm görmüş 20 yetşkn toplum
sağlık görevls, Maré favelasındak 9,000 konutu zyaret ederek , dang hastalığının bulaşmasının
nasıl önlenebleceğn konusunda blg verecekler. Ro de Janero Federal Ünverstes ve Hedelberg
Ünverstes Bernhard-Nocht Ensttüsü le br svl toplum kuruluşu olan Ireso, proje kapsamındak
gelşmeler denetleyecek ve enfeksyon verlern değerlendrecek.

Kırsal kesimde
yaşayan
Tanzanyalıların
yarısından fazlası
içilebilir su
kaynaklarına sahip
değil.

6

5

4

4 ] TANZANYA

2014 yılının sonuna doğru, Delaware eyaletnn
Rotary kulüplernden Mddletown Odessa,
“Lfetme Wells for Ghana” adlı kuruma 12.000
dolar bağışladı. Organzasyon 2006 yılından
ber Gana’da 850, Tanzanya’da se 200 kuyu
kazdı. Kulübün katkısı Tanzanya’da dört kuyu
daha kazılmasını sağladı. Yaklaşık 2.000 kşye
su temn eden bu kuyular, Delaware ve Maryland
Eyaletlernn br bölümünü kapsayan 7630.
bölgenn elde ettğ bağış, yerel k klsenn ve
bölgedek altı Rotary kulübünün katkıları le
gerçekleştrld.

5 ] MALEZYA

6 ] NEPAL

Tüketim mallarına olan ihtiyaç sona erdiğinde
ne yapılır. Pshupati-Kathmandu Rotary kulübü
üyeleri, bu tür eşyanın, örneğin ayakkabılar gibi,
toprak dolgu malzemesi olarak kullanıldığını ya
da yakılarak çevre kirliliği yaratıldığını söylüyorlar.
Çevre sorumluluğu konusunda bilinç yaratmak
amacıyla, kulüp 2014 yılında 1.100 çift kullanılmış
ayakkabıyı toplayıp tamir ederek fakir ailelere
dağıttı. Rotaract kulübü üyeleri, gönüllülerin
çalıştığı bir sivil toplum kuruluşu olan ve
ayakkabıların tamirlerini gerçekleştiren “Working
Hands” ile beraber çalışarak ayakkabıları Khotang
bölgesindeki ailelere dağıttılar.

3300. bölgeden dört kulüp, “Çocuk Felcne Son”
kapsamında tatl dönemnde çeştl grşmlerle
3.000$ fon yarattı. Alor Star, Bandar Sunga
Petan, Kulm ve Langkaw Rotary kulüpler,
çocuk felcne son kampanyasının sembolü olarak
blnen mor çğdem ççeklern, Rotary aktvteler
sırasında satarak parayı temn ettler. Ççek
satışları, 3300. bölgenn konferansı esnasında,
Aralık ayında bölgenn düzenledğ RYLA
programı esnasında ve Kasım ayında UR Başkanı
Gary C.K.Huang ve eş Yao’nun da katıldığı Rotary
Günlernde yapıldı.
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São Paulo Konvansiyonu renkli bir
atmosferde Rotaryenleri ağırladı
Mayıs sonu itibarıyla
geçtiğimiz 11 ay içinde 30
zonda üye sayısında artış
gözlemlendi. Bu Rotary
yılında üye sayımız son 14
yılın en yüksek artışı ile %4
oranında büyüyerek net
47.884 üye artışı şeklinde
gerçekleşti.
Uluslararası Rotary 2014-15 dönem başkanı Gary C.K. Huang, Brezilya’nın São Paulo
şehrinde yapılan konferansın açılış konuşmasını yaparken görülüyor

U

luslararası
Rotary’nin 106. Konvansiyonu 6-9 Haziran tarihleri ara-

sında Brezilya’nın São Paulo şehrindeki konvansiyon merkezi Anhembi
Park’ta gerçekleşti. Dünyanın çeşitli
ülkelerinden 14.500’den fazla Rotar-
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yen, bu dört gün süren festivale katıldı.
Konvansiyonu “Fikirler Festivali”
olarak nitelendiren Uluslararası Rotary Başkanı Gary C.K. Huang, gerçekleştirilen başarıların sergilendiği
bir sahne olarak konvansiyonun katı-

lımcılara yeni fikirler verdiğini ve onları esinlendirdiğini söyledi.
Huang’ın açılış konuşmasının
odak noktasını “üyelik” teşkil etti ve
Huang kendisinin de öncelik tanıdığı bu alandaki başarılı gelişmelerden duyduğu memnuniyeti ifade eti:
“Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Rotary
Kulüpleri, organizasyonumuza başarılı
insanları katmak için önemli çalışmalar yaptılar. Gayretlerinin de karşılığını aldılar. Mayıs sonu itibarıyla geçtiğimiz 11 ay içinde 30 zonda üye sayısında artış gözlemlendi. Bu Rotary yılında
üye sayımız son 14 yılın en yüksek artışı
ile %4 oranında büyüyerek net 47.884
üye artışı şeklinde gerçekleşti.”
Huang, başkanlığı döneminde
yaptığı seyahatlerdeki hizmet projelerinden etkilendiğini belirtirken, bunlara örnek olarak da Myanmar’daki
temiz su girişimi, Tayland’daki diş
sağlığı projesi ve ABD’deki gıda bankası projelerini gösterdi.

Mayıs sonu itibarıyla
geçtiğimiz 11 ay içinde 30
zonda üye sayısında artış
gözlemlendi. Bu Rotary
yılında üye sayımız son 14
yılın en yüksek artışı ile %4
oranında büyüyerek net
47.884 üye artışı şeklinde
gerçekleşti.
“Şayet her Rotaryen bu çalışmaları
görebilseydi, Rotary’nin yaşamları nasıl
değiştirdiğini görseydi, biliyorum ki üyelik ile ilgili hiç bir problemimiz olmazdı” diyen Huang, Rotary’nin 200’den
fazla ülke ve bölgede kulüplerinin olduğunu ve Birleşmiş Milletler’den de
daha geniş bir alanı kapsayan yapısı olduğuna değindi. Ancak Huang,
hizmet fırsatlarının Çin, Laos ve Vietnam gibi ülkeleri de içeren başka
alanlarda bulunduğunu belitti.
Huang, Çin’in Rotary’nin geniş-

Konvansiyon’da “Phoenix Ateş Dansçıları” yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi
izleyicileri etkileyen gösteriler yaptılar. Fotoğraflar: Alyce Henson © Rotary International

lemesi ile ilgili olarak büyük bir fırsat olarak görülmesi gerektiğine değindi: “Şu anda Çin’de üyelik sadece
yabancılara tanınmış bir ayrıcalık ve
o ülkedeki 300 Rotaryen 23 değişik
ülkeden gelmiş insanlar. Rotary Pekin
ve Şangay’dan sonra diğer şehirlerde
de gelişmeye başladı. Yönetim Kurulumuz 10 yeni kulübe daha beratlarının
verilmesini onayladı. Bu genişlemenin
Çin’deki yolumuzu açacağına inanıyorum.”
Yeni alanlarda genişleme konusunda başarılı olduğumuza değinen
Huang, üye artışının Rotary’nin ge-

leceği için çok önemli olduğunu söyledi.
Daha sonra Huang, Rotary Vakfına en az 250.000 dolar bağışta bulunanların oluşturduğu Arch C.
Klumph Society’nin 50 yeni üyesini kutladı. Toplam katkılarının 220
milyon dolara ulaştığını belirttikten
sonra, bu rakamın bir yıl önceye göre
12 milyon dolar daha fazla olduğunu
ifade etti. Huang bu katkıların dünya
genelinde yerel ve uluslararası projelerle Rotary hizmetlerini ışıldatacağını söyledi.
Konuşmasını bitirirken, Huang,
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Konfiçyus’un kendisine rehber olan
ve motive eden bir cümlesine atıfta
bulundu: “Bir mum yakmak, karanlıkta oturup lanet etmekten daha iyidir.”
Dünya problemlerinden şikayet edip,
lanet okuyacağımıza, eylemde bulunup birer birer küçük değişiklikler
yapmalıyız diyen Huang, “Fakat yaptığımız hiç bir şey küçük değildir. Her
şey birbirinin üzerine eklenir. Yaktığımız her ışık, bir farklılık yaratacaktır”
dedi.
São Paulo Belediye Reisi Fernando Haddad ve Vali Geraldo Alkmin
de katılımcılara hoşgeldiniz demek
için sahne aldılar. Huang sahnede
Vali Alkmin’in yanına gelerek, sahnede Alkmin’in de Rotary’ye katılmayı kabul ettiğini açıkladı.
Daha sonra programda “Phoenix
Ateş Dansçıları” izleyiciler için lazer
ışınları ve pyro teknik içeren bir gösteri düzenlediler.

ÇOCUK FELCİ
Rotary’nin en büyük ve en önemli projesi olan Çocuk Felci ile ilgili gelişmeler, Konvansiyonun temel
konularından biriydi. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) Global Çocuk Felcinden Arındırma Girişimi direktörü Dr. Hamid Jafari, Nijerya ve Afrika kıtasının tamamının yakın bir
zamanda çocuk felcinden tamamen
kurtulmuş olacağını açıkladı. 2013
ve 2014’te bildirilen çocuk felci vaka
sayısı Nijerya’da 53’ten 6’ya geriledi.
Daha da önemlisi, rapor edilen son
vakanın geçen yılın Temmuz ayında
ortaya çıkmış olması, ve Afrika’da da
en son vakanın Somali’de Ağustos
ayında ortaya çıkması idi.
“Nijerya’da çocuk felcinin bir yıla
yakın bir zamandır görülmüyor olması, Somali’de de Ağustos ayından beri
vaka görülmemesi çalışmaların karşılığının alındığını gösteriyor” diyen Dr.
Jaffari, bu durumun rehavete süreklememesi gerektiğini vurgularken, çocuk felcinin herhangi bir yerde mev-

Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı John Kenny, Konvansiyon oturumunda Vakıf ile
ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı. Monika Lozinska ©Rotary International

cut olmasının, her yer için tehlike
teşkil edeceğini belirtti.
Çocuk Felci virüsünün “vahşi”
tipinin bulaşıcılığı Afganistan ve
Pakistan’da henüz durdurulamadı.
2014 yılında dünyada görülen çocuk
felci vakalarının %85’i Pakistan’da
idi ve vaka sayısı da son 10 yıldaki en
yüksek rakam idi. Ancak son aylarda
önemli gelişmeler oldu. Gerek hükümetin, gerekse de çocuk felci için çalışanların odak noktası “aşılanmayan
çocuklara” kaydı. Aşı yapanlar, yıllarca hiç uğranmamış bölgelere girmeyi
başardılar.
Jafari, Pakistan’daki vaka sayı-

2014 yılında dünyada
görülen çocuk felci
vakalarının %85’i
Pakistan’da idi ve vaka
sayısı da son 10 yıldaki
en yüksek rakam oldu.
Ancak son aylarda önemli
gelişmeler oldu. Gerek
hükümetin, gerekse de
çocuk felci için çalışanların
odak noktası “aşılanmayan
çocuklara” kaydı.
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sının Ocak ayından beri geçen yılın
aynı dönemine göre azaldığını belirtirken, politika ve ihtilafların bu konuya engel olmaması gerektiğini zira
işin sonunda sadece çocuğunu korumak isteyen bir anne ve babanın olduğuna işaret etti. Çocuk Felcinin
bulaşma oranının arttığı bir mevsime girildiğini de belirten Jafari, Rotaryenlerin bu konuda savunuculuklarını devam ettirmelerini ve politik
liderlerle sürekli temasta olmaları gerektiğini belirtti.

VAKIFA YAPILAN BAĞIŞLAR
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı John Kenny, katılımcılara
Vakıftaki gelişmeler hakkında bilgi
verdi. Kenny’nin hedeflerinden biri
bağışları arttırmak idi. Yıllık Fon
2013-14’te 117 milyon dolar olmuştu. Bu yıl ise bağışların aynı hızda devam etmesi durumunda bu rakamın
aşılacağı görülüyor.
Vakfın “Endowment Fonu” ise 1
milyar dolar ile yeni bir kilometre taşına ulaştı. Bu sayede bu fondan sağlanan direkt finansal katkı da bu yıl
13 milyon dolara yükselmiş olacak.
Bu rakam, beş yıl öncesine göre iki
mislinden fazla artmış gözüküyor.
“Rotary Vakfına bağış yaptığımız

zaman, Evanston’a nakit göndermediğimizi unutmayalım” diyen Kenny,
“biz kör bir insana yardım etme, çocuk
felci geçirmiş birisini yürütme, bir çocuğun sağlıklı şekilde yetişkin hale gelmesine, bir talebenin eğitim almasına ve
bir ailenin de yeterli gıda almasına destek oluyoruz” diyor.
2014-15 döneminde 400’den fazla bölge bağışı ve 600’den fazla da küresel bağış yapıldığına dikkat çeken
Kenny, “Mütevelli Heyeti Rotaryenlerin görüşlerini almak ve yeni program
ile ilgili gözlemlerini öğrenerek 2015-16
Rotary yılında yapılacak değerlendirmede bunlardan faydalanmak istiyor”
dedi.
Kenny ayrıca “Rotary Barış Merkezleri Programı”nın genişlemesinden
duyduğu memnuniyeti belirtirken,
85 ülkeden 312 müracaatın olduğunu ve bu rakamın 2002 yılından beri
görülen en yüksek rakam olduğunu
ifade etti. Program için seçilen 100
adayın yarıdan fazlasının da düşük
gelirli ülkelerden geldiğine işaret etti.
“Bu yaratıcı programın genişlemesinden cesaretlenmeliyiz zira dünyanın bu zor günleri için bu en uygun
programlardan biridir” diyen Kenny,
“Vakfın geleceği sizin ellerinizdedir.
Rotary’nin gerçek hizmeti kulüplerdeki
Rotaryenler tarafından yürütülmektedir, zira kulüpler Rotary’nin kalbidir”
diyerek sözlerini bitirdi.

KONVANSİYONUN KAPANIŞI
2015-16 dönemi UR Başkanı
K.R. Ravindran, kapanış oturumunda üyelik faydalanma programını tanıtarak Rotary’nin dünyada yaptığı
işler için çok daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti. 1 Temmuz’da
başlayacak olan “Rotary Küresel Ödülleri” (Rotary Global Awards) programının üyeliği ve üyelerin memnuniyetini arttırıcı bir rol oynayacağını
belirten Ravindran “Bu yaratıcı program Rotaryenlerin dünyanın her tarafında aktif olan 700 hizmet ve iş sağ-

UR 2015-16 dönem başkanı R.K. Ravindran Konvansiyon öncesi Rotaract toplantısında
konuşmasını yaparken. (üstte) (Monika Lozinska © Rotary International)
1 Temmuz 2015’de görevi devir alacak olan Ravindran ve 2016-17 Başkanı John Germ,
eşleriyle beraber konvansiyon sahnesinde (altta)

layan bir kesimle teması sağlayacaktır.
Bu rakam her geçen gün de artmaktadır. Bu kurumlar Rotaryenlere yaptıkları günlük işlerde özel indirimler sağlayacaklardır. Bundan sadece Rotaryenler faydalanmayacaklar, Vakıf da her
işlemden bir katkı alarak faydalanmış
olacaktır” dedi.
Program araba kiralama, otel, yemek ve eğlence harcamalarında indirimler öngörüyor. Zaman içinde bu
hizmetlerin sayısı da artacak. “Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun”
diyen K.R. Ravindran, konuşmasını
tüm Rotaryenleri bu yeni yapının bir
parçası olmaya davet etti.

HUANG’DAN VEDA
Konvansiyon sonunda Gary C.K.
Huang Ravindran’ın yanında sahneye çıkarak konvansiyonun bir geleneği haline gelen ve gayri resmi olarak
görev değişimini ifade eden kulüp
bayraklarının değişimini yaptı.
São Paulo konvansiyonuna 150
ülkeden 14.500’den fazla katılım
oldu. Huang, Rotaryenlere hizmet
etmiş olmanın kendisine gurur verdiğini söyledi. “Ancak en çok değer
verdiğim şey, Rotaryenlerle yaptığım
sohbetler oldu. Hepsi biraraya geldiğinde ‘Rotary’nin Hikayesi’ ortaya çıkıyor”
diyen Huang, bazı hikayelerin kendisini güldürdüğünü, çok basit ve sıra-
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dan olan bazılarının da gerçekten etkilediğini belirtiyor.
Huang, dönemi sırasında dünyada ziyaret ettiği ve
kendisine esin kaynağı olan projelerden de bahsetti: “Ne
zaman bir projeyi izleme fırsatım olsa, hep şunu düşünmüşümdür: ‘Rotary’ye daha fazla insan katarak daha ne kadar
fazla kişinin yaşamlarını değiştirebiliriz?’. Büyük hizmetlerin
kendiliğinden oluşmadığını biliyoruz. Sürekli başkalarına ve
kendimize meydan okumalı ve sınırları zorlamalıyız. Bazen
işler, bir kişiye Rotary’ye katılmasını önermek kadar basit olabiliyor.”
Rotary’nin kendi hayatını şekillendirip değiştirdiğine
değinen Huang, “Kendi hikayemi kullanarak Rotaryenlerin
toplumlarındaki ümit vadeden gençleri ve belki de bizden ufak
bir itme bekleyenleri Rotary’ye kabul etmeye devam etmelerini
istiyorum. Bir gün, bu yardım ettiklerimiz kişiler, Uluslararası Rotary’nin başkanı olabilir, ya da iş dünyasında başarı
elde edebilir, bir belediye reisi, veya ülke başkanı da olabilir.
Rotary’de herşey mümkündür” diyerek sözlerini bitirdi.

KONVANSİYON ÖNCESİ
UR’nin 106. Konvansiyonu öncesi bazı önemli toplantılar gerçekleşti. Bunlardan en önemli 3 tanesi, “Rotary Barış Sempozyum”, “7. Dünya Su Zirvesi” ve “Rotaract Ödülleri”
idi.
Barış Sempozyumunun ana konuşmacısı, Costa
Rica’nın eski Cumhurbaşkanı Oscar Arias idi. Oscar Arias henüz sekiz yaşındayken, Costa Ricadaki askeri yönetime son verildi ve insan hakları ile barışı ön plana çıkaran
bir idare başa geldi. Nobel Barış Ödülü sahibi Arias, kendi
ülkesindeki örneği takip ederek bir çok ülkenin kazançlı
çıkacağını söylüyor.
Konvansiyon öncesi 4 Haziran’da yapılan Barış Sempozyumunda, Arias ülkesinin tanklar ve ağır silahlar yerine ekonomik reform ve sosyal adalet tercihini nasıl yaptığını anlattı: “Ülkem bana ve bütün çocuklarına, geçmişin
silahlarına değil, geleceğin aletlerine; asker barakalarına değil,
okullar, hastanelere ve milli parklara; askerlere değil, öğretmenlere, doktorlara, park bekçilerine yatırım yapacağı sözünü
verdi. Ülkem savaşa ayırdığı kaynakların artık çok fazla olduğu ve bundan sonra savaşı önleyecek insanların zekalarına
yatırım yapacağı kararını verdi.”
1986-1990 ve daha sonra 2006-2010 yıllarında Costa Rica Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Arias, 1987
yılında Orta Amerika ülkelerini biraraya getirip, bölgede
süregelen askeri ihtilafları sonlandırıp barış anlaşması imzalatan sözleşmenin mimarı olarak “Nobel Barış Ödülü”ne
lâyık görülmüştü. Bölgedeki silahlı çatışmalar nedeniyle
Orta Amerika’nın diğer hükümetleri Costa Rica’yı Sandinista Gerillalarına karşı silahlı çatışmaya girmeye zorlamaktaydılar. Arias bütün baskılara direnerek ülkesinin
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Costa Rica eski Cumhurbaşkanı Oscat Arias, konvansiyon öncesi
yapılan Barış Sempozyumunun konuşmacısı idi.

tarafsız kalmasını sağladı.
“Bu sayede benim küçük ülkem barış görüşmelerin platformunu oluşturabildi ve sonunda barış anlaşması imzalandı.
Dünyanın silahlanma için her yıl harcadığı 1,77 trilyon dolar
rahatlıkla önlenebilir hastalıklardan olan sıtmayı yokedebilir.
tüm dünya çocuklarına temel eğitim sağlayacak imkânı sunabiliriz” diyen Arias, şiddetin cahilliği ve çaresizliği körüklediğini herkesin bildiğini, askeri harcama rakamlarının
değiştirilmesi durumunda dengenin barış lehine oluşmaya
başlayacağını vurguladı.
Barış Sempozyumunun diğer konuşmacıları “Ekonomi
ve Barış Enstitüsü” kurucusu Steve Killelea ve Rotary Barış Merkezleri Komite ve Rotary Dünya Bankası temsilcisi
Peter Kyle idi.

Rotaractların en üyük ödülünü kazanan Azmat projesinde,
kadınlara tuvaletleri elle temizleme yerine deterjan kullanımı ve
deterjan imalatı öğretildi. Proje kapsamında açık tuvaletler yerine
çift kuyulu tuvalet yapımı gerçekleştiriliyor

ROTARACT TOPLANTISI
Konvansiyon öncesi yapılan bir diğer aktivite de Rotaract’ların projelerinin de değerlendirildiği toplantı idi.
7 proje ödül aldı. Bunlardan Hindistan’ın Uttar Pradesh
bölgesinde tuvalet temizliği yapan kadınlara yeni yöntemler öğreten ve Panchshila Park Rotaract Kulübünün Enactus adlı uluslararası sivil toplum örgütüyle geliştirdiği Azmat projesi yılın “En İyi Rotaract Projesi” ödülünü kazandı.

Konvansiyonda Türk Rotary’sini temsil eden liderler
Konvansiyonda Türk Rotary’si üç bölgenin
liderleri tarafından etkin bir şekilde temsil
edildi. Direktörümüz Şafak Alpay, Geçmiş
Dönem Direktörü ve Gelecek Dönem Vakıf
Mütevellisi Örsçelik Balkan başta olmak
üzere dönem guvernörleri ve geçmiş dönem
guvernörleri ve liderleri konvansiyona
katıldıkları gibi, bazı grup oturumlarında
çeşitli sunumlar yaptılar. Bu sayfada bir
çoğumuzun yakından tanıdığı dostlarımızın
resimlerini kısa resim altlarıyla sizler için
düzenledik.

Konvansiyonun kapanış oturumunda Rotary Günü video
yarışmasının 5 finalisti sahneye davet edildi. 2430. Bölgenin
videosuyla birincilik sertifikasını DG Korhan Atillâ alırken, 2440.
bölge adına sertifikayı DG Mecit İsce ve Zon Halkla İlişkiler
Kordinatörü olarak Güneş Ertaş Uluslararası başkan Gary
Huang’ın elinden aldılar

6-9 haziran 2015 tarihinde São Paulo da gerçekleşen Rotary
Konvansiyonu sırasında Stop Hunger Now organizasyonun
yiyecek paketleme organizasyonuna Güneş ve Figen katıldı.
Gönüllü Rotaryen ve eşlerle paketlenen yiyecekler Afrika’ya
gitmek üzere paketlendi.

6-9 Haziranda düzenlenen konvansiyona Konvansiyonun son
günü Halkla İlişkiler Panelinde Güneş Ertaş 1. Oturuma
Moderatör, 2.oturuma ise konuşmacı olarak katıldı. 200 kişilik
salona sığmayan konuşmacılar kapıda sıra beklediler. Seminerin
başlangıcında Rotary Günü videolarında Kulübün bisiklet
videosu da gösterildi.

2440. bölgeden DG Mecit ve Oya İsce ,Gelecek dönem guvernörü
Reha Akın ve Sedef Bahçecioğlu, Dokuz Eylül RK’dan Güneş
-Figen Ertaş, Efes RK’dan Ulaş -Derya Birant ve Kuşadası Rotary
Kulübünden İmren Aloba katıldılar.
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Işık saçan yıldızlar geçidinin ardından
yenilenmiş umutlarla geriye bakış

H

er Rotary dönemi sonuna doğru, Mayıs
ayında, yıl boyu yaptıklarımızın gözler önüne serildiği
bölge konferansı gerçekleştiriliyor.
Bu konferanslar “kendinden önce hizmete inanmış olmayı yaşam prensibi
haline getirmiş insanların” dönem başında bir hayalle başlayan, bazen de
gerçekleştirilmesi imkansız demesek
bile çok zor görünen pek çok projenin
hayal edilenin bile ötesinde nasıl hayata geçirildiğinin somut sonuçlarını
ortaya koyuyor.
Aylar öncesinden, “Rotary’e yakışır bir yer olsun” ideali ile, yer seçiminden başlayıp, konferans süresince de devam eden uykusuz geceler, paha biçilemez değerdeki emeklere ve yaratıcı fikirlere mal olur bu
konferanslar. Aslında, konferanslar,
mesleğinde zaten belirli üst düzey
bir yere ulaşmış, takdir görmüş yani
kişisel tatmin anlamında pek çok
aşamadan geçmiş insanların, içinde
yaşadığı toplum için, “İYİ” bir şeyler
yapmış olmanın keyfine vardıkları,
yaptıklarının kıymetinin bilindiği ve
takdir edildiğinin göstergesi olan or-

ganizasyonlardır.
UR 2420.Bölge 2014-2015 Dönemi konferansı 16-19 Mayıs 2015/
Titanic Deluxe Belek/ Antalya’da
gerçekleştirildi. Bir yanda, Rotaryen
dostlarının bütün bir yıl boyu verdikleri emeklerini alkışlayıp, onların yanlarında olmaları, diğer yanda farklı mimarisi, günümüz turizm
sektöründe özellikle tatil köylerinde
az rastlanan kalitede servisi ile dışarıdaki güzel havanın ve denizin tadını çıkartmak alternatifi arasında kalma tereddütü yaşamadan dostlarının
yanında olup tüm programı izlemeyi tercih eden Rotaryenlerle doluydu Konferans Salonu. Mekan seçimi
Rotary’e lâyıktı.
Konferansta günlük basılıp Rotary Ailesinin çocuk bireyleri tarafından dağıtılan gazete “Konferans
Postası” sadece hafızalara değil arşiv
kayıtlarına da geçmesini sağladı konferansın.
Davetli konuşmacılardan İbrahim Betil katılımcılara Rotary hizmetleri ile çok fazla örtüşen projelerinden söz etti ve Prof. Dr. İlber
Ortaylı da “STK’ların Osmanlı’dan

2420. Bölge Guvernörü Müfit Ülke,bölge konferansında Rotaryenlere hitap ederken
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2420. bölge guvernörü Müfit Ülke, Türk
Bayrağını konferansın bayrak töreninde
podyuma taşıdı

itibaren geçmişi ve toplum için anlamı”
hakkında bilgi verdi. Konferans süresince UR Başkanı Özel Temsilcisi
TRF Trustee Jackson Hsieh, açılıştan itibaren destekleyici ve program
ve projeler hakkında beğeni dolu konuşmaları ile Rotaryen olmanın ruhunu çok duygulu ifadelerle yansıttı.
Unicef Yetkilisi, Balet Memet Sefa
Öztürk, Uzun Dönem Değişim Öğrencileri, GİD Takımı, Engelsiz Pedal Derneği sunumları konferansta iz bırakan sunumlardı. 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı
Töreni de günün anlam ve önemine
lâyık bir şekilde gerçekleşti.
Komitelerin sunumları arasında
Rotary Day, 100.000 kitap, Öğrencilerin Anıtkabir ziyareti, Orman,
Gelibolu 100, Okul Boyama, Aşevi,
MEM Komiteleri sunumları dönem
başında birer hayal olan bu projelerin nasıl büyük birer başarı hikayesi-

2420. bölgenin başarılı projelere imza atan kulüpleri her konferansta olduğu gibi ödüllendirildiler. Resimde ödüllendirilen Rotaryenlerin
bazıları birarada görüüyor

ne dönüştüğünü aktardılar. Özellikle
eşlerin hayata geçirdiği Kağıt Telkari
projesi ile yaratılan fonlar ve başarılı
Rotaryenlere hediye edilen kağıt telkari eserler bu konudaki ilk eğitimi
veren diğer bir bölgemizin Guvernörü ile bölgelerarası dayanışmaya güzel bir örnek teşkil etti.
Konferansın eğlence kısımlarında Rotaryenlerin kendi emekleri ve
günlük yaşamlarından zaman ayırarak hazırlandıkları Erenköy RK
folklor gösterisi, Yeniköy RK perküsyon ve Ortaköy RK tarafından
başlatılıp, daha sonra 2420. Bölge’de
genişletilerek “Folklor Hobi Komite-

sine” dönüşen gösteriler profesyonel
kalitesindeydi. Rtn. Şeref Özcan’ın
“Naftalinli Plak Gecesi” programı,
katılan herkesin geçmişin gülümseyen yüzünü hatırladığı ve dans ederek bolca eğlendiği, çok başarılı Karaoke gösterilerinin gerçekleştirildiği
saatler yaşattı. Gala gecesinde aralarında Erol Bilecik gibi Bölge Konferansına sponsorluk yapanlar arasında
yer alan ve büyük destek de veren
Rotaryenlerle birlikte, orkestra eşliğinde Cenk Tevet pop müzikle dolu
bir gece yaşattı. Konferans süresince,
tavla turnuvası ve masa tenisi şampiyonası programın diğer eğlenceli bö-

lümleriydi.
Fuayede eserleri sergilenen sanatçılar Tülin Kaynak’ın tabloları ve Serap Ünal’ın seramik heykelleri, hizmetleri ödüllendirilen Rotaryenlere
anı olarak verilen değerli seramiklerle hafızalarda önemli bir yer aldı.
UR 2420. Bölge, 2014-2015 Dönemi konferansı daha önce gerçekleştirilmiş olan diğer konferanslar
gibi keyifli ve başarılı bir organizasyona daha imza attı. Katılan herkes
hem gelecek dönem için proje fikirleri aldı, hem de eğlenceli vakit geçirdi.
Rotary dostlukla ve hizmetle geçmiş
bir dönemi daha kutladı.

2430. Bölge konferansı Belek’te gerçekleşti

2

430. Bölgenin Konferansı, 21-24 Mayıs tarihlerinde Belek Titanic Otel’de
Samsun Rotary Kulübü tarafından
düzenlendi.
Kulüp bayraklarının Gençlik
Değişim Öğrencileri tarafından taşındığı açılış töreni ardından, Pusula ekibince sahnelenen Antik Çağda Rotary öyküsü anlatan bir piyesi
takiben, DG Korhan Atillâ, çeşitli
kulüp Projelerini tanıtan bir sunum
yaptıktan sonra 2430. Bölge’nin UR
tarafından düzenlenen Rotary Günü
video yarışmasında birincilik ödülü

UR 2430. Bölge Konferansına, UR Başkanını temsilen Sam Owori katıldı. Önümüzdeki
dönem Vakıf Mütevellisi olarak görev yapacak olan GDD Örsçelik Balkan’da
konuşmacılar arasında yer aldı
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kazandığını duyurdu.
İlk günün devamında ve ikinci
gün boyunca Dönem içerisinde gerçekleştirilen çeşitli komite faaliyetleri ve değişim programları sunuldu.
Bunlar arasında Avustralya’dan gelen 40 kişilik dostluk değişim ekibi,
yoğun mesleki içeriğiyle 3 ayrı ülkeyle yapılan Yeni Nesiller Hizmet
Değişim programı, bilimsel içeriğiyle VTT programı, TLG, RYLAKADEMİ, YÜKSEK ÖKÇELİ LİDERLER dikkat çekerken, Kulüplerin ve Bölgenin Dönem boyunca
gençlik hizmetlerine verdiği öncelik
açıkça görülüyordu.
İkinci gün öğleden sonra Bölge
Kulüplerinin Perge Antik Kentinde
geniş katılımlı olarak gerçekleştirdiği
TAMİS projesi ziyaret edildi.
UR Başkan Temsilcisi olarak,
TRFT/GDD Sam Owori’nin katıldığı, ayrıca TRFTE/GDD Örsçelik
Balkan’ın da konuşmacı olarak katıldığı konferansın kahve molalarında Bölge Korosunun keyifli şarkıları
dinlendi.
Konferansın son gününe, Gençlik Değişim Öğrencilerinin, Bağlama

2430. Bölge Konferansı çeşitli
aktivitelerin yer aldığı bir
toplantı olarak gerçekleşti. Bölge
kulüplerinin Perge Antik kentinde
ortaklaşa gerçekleştirdikleri
TAMİS projesi ziyaret edildi. Ödül
konusunu eğlenceli bir şekilde
ele alan gösteriler sırasında da
ödüller dağıtıldı.
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çalarak, türkü söyleyerek, Çaydaçıra ve Zeybek oynayarak yaptıkları muhteşem gösteri imzasını attı.
Önce Pusula ekibinin, daha
sonra Ankara Tandoğan Rotary
Kulübü üyelerinin Ödül konusunu eğlenceli bir şekilde ele alan
müzikli gösterileri sonrasında
ödüller verildi. Konferansın kapanışında, DG Korhan Atillâ
aşağıdaki sözlerle veda ederken,
aynı şarkı eşliğinde Samsun Rotary Kulübü üyelerinin mükemmel bir dans performansı izlendi.
Ne çıkar bahtımızda ayrılık
varsa yarın.
Sanma ki hikayesi şu titreyen
dalların,
Düşen Yaprakla biter.
Böyle bir kara sevda, kara toprakla biter.

Konferansın sonunda Samsun
Rotary Kulübü üyeleri mükemmel
bir dans performansıyla toplantıyı
taçlandırdılar.
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450 Rotaryen 2440. bölge konferansında buluştu

2

440. Bölge 20. Yıl Konferansı 7-10 Mayıs
2015 tarihleri arasında Marmaris Grand
Yazıcı Club Turban Otelinde gerçekleşti-

rildi.
Dönem Guvernörü Mecit İsce’nin görevlendirmesi üzerine Güzelyalı Rotary Kulübü tarafından
18 ay önce hazırlıklarına başlanan Bölge Konferansı
büyük bir coşku ve başarı ile tamamlandı.
Danışmanlığını GDG Güneş Ertaş’ın üstlendiği
konferansa yaklaşık 450 kişinin katılımı ile 7 Mayıs
2015 Perşembe günü muhteşem bir açılış gösterisi ile
başlandı.
Açılış oturumunu arkasından kokteyl eşliğinde
gerçekleşen “Hizmet Sergisi” ve “Güzelyalı Rotary Ku- 2440. Bölge Konferansı çeşitli etkinliklerle başarılı bir şekilde gerçekleşti.
Bölge Guvernörü Mecit İsce, kulüpleri başarılı bir dönem geçirdikleri için
lübü Ailesinin Resim Sergisi ve Kermesi” açılışı ile güntebrik etti. Sayfada konferanstan çeşitli resimler görülüyor
düz programı sona erdi. Akşam gerçekleşen plaj partisinde Sunset Orkestrası ile renklenen saatlerle konferansının müziği eşliğinde tüm senenin yorgunluğuna değecek
sın ilk günü sona erdi.
bir eğlence ile sona erdi.
Cuma günü programı ile hızlanan Konferans Progra10 Mayıs Pazar Anneler Günüydü. Güzelyalı Rotary
mı içerisinde yer alan Konferansın onur konuğu, İnönü
Kulübü Ailesi tarafından anı olarak hediye edilen Ladin
Vakfı Başkanı Özden Toker’in herkesin duygulu gözlerfidanları ile, “Rotary gibi kök salar, büyür ve yüzyılı aşkın bir
le izlediği konuşması katılımcılara yaşamdan tatlar verdi.
zamandır yaşayan ve yaşatan Uluslararası Rotary kadar yüce
Gündüz programının arkasından organize edilen ve
olur” temennileri ile vedalaşıldı.
Ebru Ustası Şanda Serim tarafından verilen “Ebru sanatı”
öğretisi ilgi ile izlendi.
Cuma günü akşamı katılımcılara unutulmaz bir gösteri sunan usta sanatçı Ali Poyrazoğlu bir yandan güldürürken diğer yandan da güncel iş hayatının gerçekleri ve geleceğin şekillendirilmesi üzerine müthiş bir gösteri sundu.
Cumartesi sabahı değişim öğrencilerinin dansları ile
başlayan ve Rotary ailesinin katılımı ile renklenen başlangıç aynı coşku ile devam etti...
Cumartesi günü İzmir Seferihisar Belediye
Başkanı Sn. Tunç Soyer’in ufuk açan söyleşisi
ise çok ilgi ve beğeniyle dinlendi.
Cumartesi günü program sonrasında ise
Usta şef Uğur Volkan Uysal tarafından açık
anfide gerçekleştirilen “Pratik Yemek Becerileri”
kursu ise yüksek sayıda katılımcı tarafından izlendi.
Uzun süre belleklerden silinmeyecek bir
performans gösteren İzmir senfoni Orkestrasının elemanları ve Güzelyalı Rotary Kulübü ailesinin birlikte gerçekleştirdikleri kapanış seremonisi ile biten programımız 500’e yakın kişinin katıldığı gala yemeğinde Neco ve Orkestra22 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 5
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UR 2420. BÖLGE

O

rganizasyonunu Çorlu 100. Yıl Rotary
Kulübü’nün üstlendiği
2015 - 16 Dönemi UR 2430. Bölge
Başkanlar Eğitim Semineri (BES)
14-15 Nisan 2015 tarihleri arasında
Çorlu Silver Side Otel’de yapıldı. 73
Kulüp Başkanından 65’i BES’e katılım sağladı.
2015-16 Dönem Guvernörü
Mehmet Sabri Görkey ve eşi Aylin Görkey, Organizasyon Komitesi
Başkanı Tamer Arıcan ve eşi Kader
Arıcan, ev sahibi 100. Yıl Rotary Kulübü Başkanı Atınç Sarısoy ve eşi
Tuna Sarısoy, 100. Yıl Rotary Kulübü üye ve eşleri muhteşem bir organizasyonu başarı ile gerçekleştirdiler.
İkiyüzellibeş katılımcı ile gerçekleşen 2420. Bölge Başkanlar Eğitim
Semineri, DG Müfit Ülke’nin konuşması ile açıldı ve GLDG Mehmet
S. Görkey genel oturumda gelecek
dönem hedefleri ile ilgili detaylı bilgi verdi. BES in genel oturumunun
ana konuşmacısı GDG Ömer Tezcan World Class Başkanlara “Sizin de
Bir Hikayeniz Olacak” temalı konuşmayı yaptı.
Cumartesi öğleden sonra ve Pazar sabah Gelecek Dönem Başkanları ayrı salonlarda Kulüp Liderlik
Planındaki altı konuda ilgili Komite Başkanlarından bilgi aldılar: Kulüp Yönetimi, Üyelik, Rotary Vakfı,
Gençlik, Halkla ilişkiler ve Hizmet
Projeleri.
Pazar günü öğlen öncesi 20152016 Eğitim Lideri GDG Haluk
Ulusoy “Başkanlık” konusunda bir
konuşma yaptı. BES 2015-2016 Dönem Taslak Bütçesinin Başkanlara sunulmasının ardından GLDG
Mehmet Sabri Görkey ve DG Müfit Ülke’nin değerlendirmeleri ile tamamlandı.

2420. Bölge Başkanlar Eğitim Semineri ve Asamblesinde 2015-16 Dönem Guvernörü
Mehmet Sabri Görkey ve eşi Aylin katılımcılara hitap ederken (üstte); Geniş bir katılımla
gerçekleşen asamblede açılış oturumundan bir görüntü (altta).

2015 – 16 DÖNEMİ BMLGE EĞİTİM
ASAMBLESİ
2420. Bölge Eğitim Asamblesi
04-05 Nisan 2015 tarihlerinde Çorlu
Rotary Kulübünün organizasyonunda İstanbul Havalimanı WOW Convention Center’da yapıldı. Asambleye 540 kişi katıldı.
Cumartesi günü saat 14:00 de
coşkulu Bayrak Törenini Çorlu
RK Dönem Başkanı Cem Hakan
Yurtsever’in ve DG Müfit Ülke’nin
açılış konuşmaları izledi. Daha sonra Bölge Kulüpler ve İdari Sekreteri Nezih Bayındır GLDG Mehmet
Sabri Görkey’i tanıttı.
GLDG Mehmet Sabri Görkey’in
konukları takdimi ve dönem temasını sunuşunun ardından Gelecek Dö-

nem Hedefleri anlatıldı. Açılış oturumunun ana konuşmacısı RID Şafak Alpay’dı ve “Rotary’de Gelişmeler
ve Genel Rotary” temalı konuşmasıyla
özellikle genç Gelecek Dönem Başkanlarına hitap etti.
Açılış oturumu Mehmet Sabri Görkey’in Gelecek Dönem Bölge
Görevlilerini tanıtması ile sona erdi.
İlk gün saat 20:00 de başlayan gala
ile devam etti. İzmir Konservatuar
kökenli 12 kişilik orkestranın müziği
ile eğlence devam etti.
05 Nisan 2015 Pazar günü tam
gün salonlarda detaylı eğitim gerçekleştirildi. Komite Başkanları her
bir konuyu dört saat gibi bir sürede
işlediler. Asamble’nin ana konuşmacısı ABD San Diego Bölgesi Rotar-
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yenlerinden Larry Kesslin’di. “Rotary ve Başarı” konulu
konuşması ilgiyle izlendi.
Asamblede daha sonra 2015-2016 Bütçesi görüşülerek Gelecek Dönem Başkanları’nca oylandı ve kabul
edildi. İzleyen oturumda 2016 yılı Bölge Konferansı’nın
19-22 Mayıs 2016’da Kuzey Kıbrıs’da Kaya Artemis
Otel’de yapılması oylandı ve kabul edildi.
Mehmet Sabri Görkey ve DG Müfit Ülke’nin değerlendirme konuşmaları ile Bölge Eğitim Asamblesi sonlandı.

UR 2430. BÖLGE

O

rganizasyonunu Adana Rotary Kulübü’nün
üstlendiği 2015 - 16
Dönemi UR 2430. Bölge Başkanlar
Eğitim Semineri (BES) ve Asamblesi, 8-12 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya Kemer’de, Limak Limra
Otel’de yapıldı.
2015-16 Dönem Guvernörü Canan Ersöz ve eşi Reha Ersöz, Organizasyon Komitesi Başkanı Uğur Paksoy ve eşi Rengin Paksoy, ev sahibi
Adana Rotary Kulübü Başkanı Turgut Parlak ve eşi Esin Parlak, Adana
Rotary Kulübü üye ve eşleri tüm katılımcılar için anılardan silinmeyecek güzel bir organizasyonu başarı ile
gerçekleştirdiler.
Yediyüzotuzun üzerinde katılımcı ile gerçekleşen 2430. Bölge BES ve
Asamblesi; çok değerli konuşmacıların hem Rotary bilgileri çerçevesinde, hem de liderlik ile ilgili başlıklarda yaptıkları sunumlar ile baştan
sona ilgiyle izlendi. Direktörümüz
Şafak Alpay, birçok Geçmiş Dönem
Guvernörlerimiz ve Rotary ailemizin birçok kıymetli üyesi çok başarılı, merak ve ilgi uyandıran bilgileri
paylaştılar. Sayın Sedef Kabaş’ın “Etkili İletişim, Profesyonel Yaşamda İmaj
ve Topluluk Önünde Etkili Konuşma”
sunumları katılımcıların beğenisini
topladı. Sayın Orçun Açan’ın “Sosyal
Medyayı Etkin Kullanmak” başlıklı

sunumu da katılımcılar tarafından
çok beğenildi.
Özellikle Asamble programı
içinde serpiştirilmiş sürprizler katılımcıların salondan ayrılmadan
tüm programı izlemelerini sağladı.
Asamble’nin açılışı Karnaval Turko ekibinin sürpriz gösterisi ile çok
renkli bir biçimde başladı. Ardından
gerçekleşen coşku dolu Bayrak Töreni ise, tüm katılımcıları çok etkiledi.
Pantomim sanatçısı Sayın Mehmet
Erbil’in küçük pantomim sunumları
Gelecek Dönem Guvernörü Canan
Ersöz’ün konuşmaları öncesinde,
onun mesajlarını vurgular nitelikte
idi. GLDG Canan Ersöz konuşma-

2430. Bölgenin BES ve Asamblesi Antalya’da 730’un üzerinde katılım ile yapıldı.
Rotary’nin altı ilgi alanı ve bu alanlarda yapılanlar ve yapılacaklar gelecek dönem temsı
çerçevesinde anlatıldı. Sayfadaki resimler asamble ve BES’ten muhtelif enstantaneleri
gösteriyor
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2430. Bölge GLDG Canan Ersöz ve eşi
Reha

sında Rotary’nin altı ilgi alanından,
Rotary’nin bu alanlarda yaptıklarından söz etti, gelecek döneme ait bölgesel ve uluslararası hedefleri anlattı
ve 2015-16 dönemi sloganını açıkladı: “Hizmetleriniz dünyaya armağan
olsun”.
Asamble’ye 2420., 2430. ve 2440.
Bölge Geçmiş Dönem ve Gelecek
Dönemler Guvernörlerinin yüksek katılımı tüm Rotary ailesini çok
mutlu etti. Rotaryenler bu güzel tablonun, Türk Rotary’sinin gurur kay-

nağı olduğunu ve her zaman görmek
istediklerini belirttiler.
BES ve Asamble’nin yoğun eğitim ve bilgilendirme oturumlarının
ardından eğlenmeyi ve dostluğun
tadına varmayı hak eden Rotaryenler bir akşam Antalya Operası sanatçılarının sürpriz konseri ile güzel vakit geçirdiler. Son akşam düzenlenen Gala’da ise İstanbul 12
Orkestrası’nın muhteşem müziği eşliğinde keyifli saatler geçirdiler.
BES ve Asamble’nin ardından

motive olmuş, enerjileri giderek yükselmiş gelecek dönem başkanları ve
Rotary bilgileri zenginleşmiş Rotaryenler ve eşleri; zihinleri yapacakları
projeler ile dolu olarak evlerinin yolunu tuttular. Ev sahibi Adana Rotary
Kulübü ailesi ise, örnek bir ekip çalışması yaparak gerçekleştirdikleri mükemmel organizasyonun haklı gururu ile yorgunluklarını bir an önce
atıp gelecek dönem için çalışmalarına
başlamak üzere sabırsızlanıyorlardı.
❏❏❏

UR 2440.BÖLGE

B

ursa Nilüfer Rotary Kulübü organizasyonu ve
Bursa Crowne Plaza
Oteli imkanları ile düzenlenen UR
2440. Bölge Başkanlar Eğitim Semineri ve Bölge Asamblesi GDG
Ahmet Gürmeriç ile eşi Ayten önderliğinde ve GLDG Reha Akın ile
eşi Sedef ev sahipliğinde gerçekleşti. BES ve asambleye gelecek dönem
başkanlarının %92.6, Saymanların
%45, sekreterlerin %55 katılımı, tüm
guvernör yardımcıları ve tüm bölge
görevlileri katılımı ile organizasyon
gerçekleşti. Ayrıca, UR Zone Direktörü Şafak Alpay ve Eşi Deniz, GDD
ve UR Vakfı GLD Mütevelli Heyeti

Nilüfer Rotary Kulübünün
organizasyonunda
gerçekleşen 2440. bölge
asamblesi, ve Başkanlar
Eğitim Semineri, GLDG
Reha Akın ve eşi Sedef
Bahçecioğlu liderliğinde
Bursa Crowne Plaza
Otelinde gerçekleşti

Üyesi Örsçelik Balkan, RPIC Güneş
Ertaş ve eşi Figen, ARC Yeşim Yöney GDG ve eşi Necati, üç bölgemizden de Geçmiş Dönem Guvernörle-

ri, Bölge ofisi personeli Ayten Akıncı
ve Füsun Işık asamblede katkılarını
esirgemediler.
UR 2420, 2430 ve 2440. Böl-
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ROTARY BÖLGE ASAMBLE VE BAŞKANLIK EĞİTİM SEMİNERLERİ
ge Dönem Guvernörleri, GLDG ve
2420 ile 2440. Bölge GLDGA, UR
2440. Bölge GLDGAA toplantılarda bulundular. BRT yardımcısı Nebil Yılmaz ve Nilüfer Rtc. Kulübü
DB Senem Bülün önderliğindeki Nilüfer Rotaract Kulübü üyeleri ve diğer Bursa’lı Rotaraktörler çalışmaları
ile BES ve Asamble sırasında büyük
destek sağladılar. “HİZMETLERİNİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN” sloganını herkes benimsedi.
Uluslararası Rotary tarafından 2015-16 dönemi için öngörülen tüm yenilikler ve Rotaryenlerin
eğitimi için hazırlanan kitapçıklar
ve malzemeler katılımcılara aktarıldı. Liderler arasına katılıp, fikirlerini paylaşarak harekete geçmeleri konusunda interaktif çalışmalar
ve beyin fırtınalamaları gerçekleştirildi. Başkanlar ve bölge görevlileri heyecanlarını tüm oturumlarda aktif atılımları ile gösterdiler.
Katılımcılara verilen seramik hediyeleri hazırlayan Nilüfer İş Okulu engelli öğrencileri, çantaları yapan Çekirge RK Toplum birliği mahallesi kadınlar derneği ve sanatçı Cantuğ Çayıroğlu büyük beğeni
topladılar.Konuk konuşmacı Hakan
Mengüç, insanların kendi güçlerinin
farkına varmalarını sağlayacak somut
örnekler ile asambleye renk kattı.
Sanatsal katkı olarak, Nilüfer
Rotary Kulübünün perküsyon gösterisi, hobi müzik grubunun Gala Gecesi Konseri, Urla RK ve Osmangazi
RK gelecek dönem faaliyetlerine davet gösterileri alkışlarla izlendi.
Asamble Ana sponsoru Mengerler-Bursa ve diğer sponsorlar (Bico
AŞ, Still Arser, Quad Plus, Uludağ
İçecek, Aksun Parke, Alkent Yapı
Market, Tur Diyarı ve İnra Deniz
Mimarlık) Gala Gecesine katılarak
desteklerini devam ettirdiler.
Medyada da büyük ilgi gören fa-

Nilüfer Rotary Kulübünün Bursa’da organize ettiği 2440. bölge Asamblesi ve BES’te
çalışma komitelerinden görüntüler

aliyet, özellikle gelecek dönem ele
alınacak olan TRAFİK konusu ve
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Rotary’nin altı öncelikli faaliyet alanları ile sütun başlıkları oluşturdu.

Uluslararası Gelibolu 100. Yıl Barış ve Dostluk Konferansı

D

ünyada bir başka benzeri ve eşi olmayan,
her yerde “DOSTLUK
İÇİNDE GEÇEN SAVAŞ” olarak
da bilinen Gelibolu Savaşları’nın
100. yılı münasebetiyle, dört senedir üzerinde çalıştığımız konferans
nihayet 18 Nisan 2015’te sonuçlandı. Projenin yaratıcıları Avustralya –
Melbourne’den, Türk kökenli Rtn.
Vecihi Başarın ile İstanbul Tarabya
kulübünden Nilgün Uluğ oldu. GSE
(Gurup İnceleme Değişim) programı çerçevesinde tanışıp arkadaş olan
bu ikili, İstanbul’da dönemin guvernörü Fatih Saraçoğlu ile yapılan ilk
toplantının ardından, hazırlıklara
başladılar ve proje, 2014-15 dönemi
guvernörü Müfit Ülke döneminde
hayata geçirildi. 2420, 2430 ve 2440.
bölgeden, çeşitli guvernörlerden, danışmanlardan, konuyla ilgili, tarih
konusunda eksper olan değerli bilim
adamlarından yardımlar alınırken,
projenin Avustralya ayağı koordinatörü Vecihi Başarın da getirebileceği
konuşmacı konuklarla ilgili çalışmalar yapıldı. Komite başkanı Etiler kulübü üyesi Kamil Yağcı ve Arnavutköy kulübü üyesi Cem Tuncel’in özverili çalışmalarıyla proje son şeklini
aldı.
Yeni Zelanda’dan 2011 dönemi
guvernörü, Sir Anand Satyanand ve
Avustralya eski valisi, Dr. Peter Hollingworth yabancı konuk konuşmacılar olurken, eski Dışişleri Bakanı
Sayın Hikmet Çetin ile Sayın Prof.
İlter Turan da Türk tarafından konuşmacı konuk olarak projeye destek
oldular. Konuşmacılar arasına serpiştirilen müzik dinletileri de davetli konuklar tarafından beğeniyle karşılandı. Bu güzel müziklerden ilkini,
büyük flüt ustası Mihriban Aviral,
ikincisini de piyanist Angelika Akbar gerçekleştirdi. Çaldıkları parça-

NİLGÜN ULUĞ
GELİBOLU 100.YIL KOMİTESİ ADINA
2420. BÖLGE TARABYA KULÜBÜ
lar, günün anlam ve önemine son derece uygun eserler oldu. Sunuculuğunu Pelin Batu’nun yaptığı konferans
iki bölüm halinde gerçekleşti. İlk bölüm 18 Nisan’da 14.00-18.00 arasında İş Kuleler’de, Avustralya, Yeni
Zelanda ve Hindistan’dan gelen 100
misafir ile beraber 450 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Bunun yanı sıra
Amerika’nın İstanbul baş konsolosu
Charles F. Hunter da davete icabet
etti. Konuşmalardan önce, davetlilere izletilen görsel bir sunumda, çeşitli
eski savaş resimleri eşliğinde, o günler tekrar anıldı.
Konferansın sonunda İstanbul
Beşiktaş Belediye’sinden bedelsiz temin edilen otobüslerle, bilhassa yabancı misafirler Anadolu tarafına geçirilip, Büyük Kulüp’deki gala yeme-

ğinde tekrar biraraya geldiler. Gala
yemeğine 230 kişi katıldı. Son derece
renkli geçen akşam yemeğinde Guvernör Müfit Ülke, misafirlere çeşitli
hediyeler sundu. Bu arada GDG
Turgut Gökyiğit Türk Rotary‘si ile
ilgili sunumuyla misafirleri bilgilendirdi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise
Barış konusunun dünyada en önemli faktör olduğuna vurgu yapılarak,
ülkelerarası bir Barış Deklarasyonu
imzalandı ve ileriki yıllarda, projelerle bu dostluğu pekiştirme sözü karşılıklı olarak verildi.
Yemekten sonra ise, Rotary’nin
güzel bir programı olan Kardeş Kulüp İmza töreni gerçekleştirildi. Bu
bağlamda 8 Hint Kulübüyle 2420.
bölgeden 8 kulüp kardeş kulüp oldular. Gecenin devamı, müzik, dans
ile devam ederken, bu büyük projede
gönüllerde derin izler bırakarak sonuçlandı.
❏❏❏

Uluslararası Gelibolu 100. Yıl Barış ve Dostluk Konferansı 100’e yakını yabancı olan 450
kişinin katılımıyla gerçekleşti
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1. ÖDÜL
Fotoğraf: Tom Thomson, Franklin Tennesee Rotary Kulübü; Yer: Honduras, Copán Ruinas
civarı; Ryan: Dini bir yapıyı andıran pencerelerden gelen yumuşak ışık, resme ruhani bir
dinginlik veriyor. Örgü yapan kadının yüzünü ve tahta tezgahı ancak görecek kadar ışık var.
Objenin arkasından resmi çekerek, Thomson bizi de sahnenin bir parçası yapıyor. Işığın
dengesi kadının çalışmasının fiziki olgusunu hissetmemizi sağlıyor.

UR 2015 YILI
FOTOĞRAF
YARIŞMASINI
KAZANAN
RESİMLER

2. ÖDÜL
Fotoğraf: Christopher Carruth, Boulder Colorada Rotary Kulübü; Yer: Coya Peru; Ryan:
Resimdeki eller, yemek fırını imalatında kullanılan çamur ve yuka kökü karışımıyla kaplı.
Bu çamurlu ellerin güzelliğini farkeden Carruth, onları bir çerçeve şeklinde kullanarak
Elva Luz Ore Estrada’nın portresini çekmiş.
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K

athy Ryan, New York Times Magazine’in fotoğraf direktörü olarak yüzlerce fotoğraf arasından en iyisini seçme konusunda tanınmış
bir uzman. Kendisinden bu yılki yarışmamıza
katılan fotoğraflar arasından kritik bir bakışla
seçim yapmasını ve değerlendirmesini istedik.

3. ÖDÜL

Fotoğraf: Elisa Ebersold Delmar, New York Rotary Kulübü Yeni Nesiller Hizmet Değişim
programı katılımcısı; Yer: Veijle, Danimark okulu ; Ryan: Bu resim sessizlik ve sakinliği
anlatıyor. Ufuk çizgisinin biraz altında kırmızı tekneyi yerleştirerek, Ebersold gümüşi göl
ve gökyüzünün içiçe geçerek harmoni dolu bir resim oluşturmayı başarmış.

Mansiyon kazanan resimler
Fotoğraf: Gerald Montgomery, Teksas, Park Cities Dallas Rotary Kulübü;
Yer: Bissau, Gine-Bissau ; Ryan: Bu dört kadının tam bir ağacı geçmek
üzereyken çekilmiş resmi, ağacın dallarındaki kuşların kadınlar gibi tek
sıra olarak dizilmiş olmaları ile eşleşiyor. Bu dokümanter resme, şiirsel bir
zerafet katıyor.

Fotoğraf: Klaus Kocher, Colorado Roaring Fork Rotary Kulübü; Yer: San Jose, Costa Rica;
Ryan: Bu fotoğrafın özü ön sıradaki şaşırmış bakışı olan kızda gizli. Yüzünde çocuksu bir
merak ve biraz da endişe var. Elindeki tabak kompozisyonu tamamlıyor ve bu çocukların
yiyecek için sırada beklediklerini bize anlatıyor. San Jose gecekondularında her gün
yiyebildikleri tek öğün için bekliyorlar.

Fotoğraf: Helena Dahlin, E-Club of One World, Kaliforniya, 5240. bölge; Yer: Pinnawala, Sri
Lanka; Ryan: Bu hayat dolu resim başarılı çünkü Dahlin suyun tam sürücüye vurduğu anı
yakalamış.

Bu sayfalardaki resimler onun seçimi. Yarışmaya katılan resimlerin hepsini görmek istiyorsanız “therotarian.com” adresini kullanabilirsiniz. Seneye kendi çekmiş olduğunuz resmi “The Rotarian”da görmek istiyorsanız, yarışmamıza siz
de katılın. 2016 yarışmasına katılım Aralık ayından itibaren
başlayacak.
Fotoğraf: Chuck Conner, Batı Virginia Ripley Rotary Kulübü; Yer:
Katmandu, Nepal; Ryan: Bu fotoğraf fantazi ve realitenin kesişmesi
hakkında gibi gözüküyor. Renkli resimlerin romantikliği dükkanın ilkel
yapısı ile kontrast yaratıyor. Resme baktığımızda, posterlerdeki muhteşem dağların dükkanın hemen dışında olabileceğini düşünüyoruz.
Renkli illüzyon ile gri realitenin üstüste olduğu bir fotoğraf.

Fotoğraf: Lola Reid Allin, Ontario Belleville Rotary
Kulübü; Yer: Hoi An, Vietnam; Kennerly: Bu siyah
beyaz resim, Hoi An kassabasındaki geleneksel
balık yatakları ve balıkçı teknelerinin heykelimsi
formlarının takdirini ifade ediyor. Renkleri kaldırarak, fotoğrafçı dikkatimizi sudan çıkan çubukların
grafik güzelliğine yönlendiriyor.
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GÖZLEM

Kendiniz müracaat edin
Bir komitede görev alarak Rotary’ye daha fazla katkıda bulunmak ister misiniz? Dünyanın her tarafından
Rotaryenlerin oluşturduğu Rotary’nin 25 komitesi, organizasyonun liderleri ile beraber çalışıp etkinliği
arttırmak ve stratejik planın hedefleri ve önceliklerinin promosyonunu yapmaya çalışırlar.
Aşağıda belirtilen komiteler, 2016-17 dönemi için açık pozisyonlara kalifiye adaylar aramakta. Komitelerin
bir çoğu yılda bir kez zorunlu toplantı gerektirmekte, ayrıca e-posta ve webinar ile iletişim sağlamaktadır.
Komitelerin büyük çoğunluğunun toplantıları İngilizce olarak yapılır.
Komite görevlendirmesinde değerlendirilmek için, müracaat formunu tinyurl.com/RI-Committee-Application
adresinden indirebilirsiniz.
Müracaat edenlerin rotary.org/myrotary My Rotary ‘de kayıtlarının yapılmış olması ve My Rotary profillerinde
de geçerli iletişim detaylarının bulunması gerekmektedir.
Müracaat için son tarih 20 Ağustos 2015.

KOMİTE

FONKSİYON

ÖN ŞARTLAR

TAAHHÜT

İletişim

Anahtar dinleyicilerle iletişim
konusunda Yönetim Kuruluna
tavsiyede bulunur

İletişim ile ilgili bir alanda
profesyonel geçmiş ve tecrübe

Üç yıllık görev;
Evanston’da her yıl bir toplantı

Yasama ve Tüzük

Yönetim Kurulunu yasal
dokümanlar ve yasama konseyi
de dahil olmak üzere yasal
prosedürler konusunda
bilgilendirir

Hukuk ve yasama özgeçmişi,
Üç yıllık görev;
Danışmanlık tecrübesi tercih edilir Evanston’da en az yılda bir
toplantı; Chicago’da bir Yasama
Konseyi toplantısı

Bölgelendirme

Yeni bölgeler ve bölge sınırları
ayarlamaları önermek

Bölge konusunda geniş bilgi,
direktör olarak tecrübe ve
bölgede saygıdeğer bir liderlik
görevi

Üç yıllık görev

Seçim
değerlendirme

UR görevlileri seçimlerinde
şikayetler ve ihtilafları
değerlendirmek

UR Tüzüğü konusunda kuvvetli
bilgi sahibi bir geçmiş bölge
guvernörü olmak

Üç yıllık görev

Finans

Yönetim Kuruluna Rotary’nin
bütçe, yatırım politikası ve
sürdürülebilirlik önlemleri de dahil
finansal durumu hakkında öneriler
getirir

Finans ile ilgili bir alanda
profesyonel özgeçmiş; Kâr amacı
gütmeyen kurumlarda çalışmış
olmak tercih nedenidir

Üç yıllık görev;
Evanston’da her yıl iki toplantı
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KOMİTE

FONKSİYON

Uluslararası
Konvansiyon

Konvansiyon planlaması, program Bir çok konvansiyona daha
geliştirme ve pazarlama konularını önce katılmış olmak; başkanın
denetlemek
UR konvansiyon planlamasında
tecrübeli geçmiş UR direktörü
olması gerekmektedir

Operasyonların
değerlendirilmesi

UR operasyonlarının etkinlik ve
verimliliklerini değerlendirme

Finansal yönetim veya liderlik
geliştirme tecrübesi; UR
geçmiş dönem başkanları, aktif
direktörler ve Vakıf mütevellileri
uygun değildir

Altı yıllık bir görev;
Evanston’da yıllık iki toplantı

Rotaract
ve Interact

Interact ve Rotaract konusunda
danışmanlık yapmak; Rotary ve
genç liderlere yönelik programları
arasında işbirliği ve mentorluğu
geliştirmek için Yönetim Kuruluna
danışmanlık yapmak

Rotaryenler: Gençlerle çalışma
konusunda tecrübe; Mentor,
Rotaract/Interact danışmanlığı
veya bölge komite başkanlığı
yapmış olmak. Gençlik
programları mezunları güçlü aday
olabilir.
Rotaraktörler: Kulüp, bölge ve
uluslararası seviyede liderlik.
Güçlü adayların bölge Rotaract
temsilcisi görevi yapmış olmaları,
proje organizasyonu ya da
Rotaract konvansiyon öncesi
toplantısına katılmış olmaları
gerekmekte. Yaş tahdidleri söz
konusu olabilir.

Rotaryenler:
Üç yıllık dönem;
Evanston’da yıllık bir toplantı

Stratejik Planlama

ÖN ŞARTLAR

TAAHHÜT
Bir dönem için atanılmış
konvansiyon bitimine kadar süren
görev; konvansiyonun yapılacağı
şehirde bir toplantı

Rotaraktörler:
Bir yıllık görev;
Evanston’da yıllık bir toplantı

Rotary’nin stratejik planını ve
Strateji geliştirme ve denetlemede Altı yıllık görev;
Evanston’da her yıl en az bir
ilgili tedbirleri değerlendirme;
10 yıldan fazla tecrübe; UR ve
toplantı
liderlere uzun vadede anlamlı olan Vakıf programları ve hizmetleri
konularda danışmanlık yapmak
konusunda güçlü ve derin bilgi
sahibi olmak
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Rotary ve kadın

O

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü
ldum olası kafamı kurcalayan bir oluşumu sizinle paylaşmak istiyorum bu
yazımda. Biz Rotaryenlerin, dörtlü özdenetim kuralına uymak zorunda oldu-

Heyetinde görev üstlenmiş kadınlarımız da vardır.

ğumuzu, iyi biliyorum. Ayriyeten mesleğinde, işinde başarılı olan insanlar

Kadınlarımızın Rotary Kulübü’ne üyelik için başvurusu 1950 yılında Hindistan’dan bir

topluluğu olduğumuzu da iyi biliyorum. Yine biliyorum ki Rotary kuruluşunda

kulübün Standart Rotary Kulüp tüzüğünden “erkek” sözcüğünün çıkarılması için verdiği önerge

ırk, dil, din, renk farkı gözetmeksizin tüm insanlığa hizmet temel ilke edinilmiştir; bunu da iyi

ile başlar. Bu hak arama 1964, 1972, 1977, 1980, 1986 yıllarında değişik biçimlerde kadınlarımı-

biliyorum. Ama yanıt bulamadığım cinsiyet ayırımı neden? İşte ben bu nedenle Rotary’de kadının

zın Rotary Kulübü üyesi olması için yapılan çabaları göstermektedir. 4 Mayıs 1987 yılında ABD

yerini irdelemek istedim bu yazımda. Hele “Anneler Günü” diye adlandırdığımız bir günde kadın

Yüksek Mahkemesi Rotary Kulüplerinin üyelik biçiminde cinsiyet ayırımı yapamayacağını karara

için özel yazmak içimden geldi doğrusu.

bağlaması Rotary tarihinde devrim olarak anılmaktadır.

Paul Harris gibi toplum liderinin kadınları es geçmesinin nedenini inanın çözmüş değilim.

Rotary Kulüplerinin kurucusu Paul Haris, “Rotary’i çağın koşullarına göre yenileyin,

Bilemiyorum belki Mason kuruluşunun etkisinde mi kalmıştır ne? Ama ne olursa olsun böyle bir

gerekiyorsa devrim yapınız” mesajını vererek Büyük kuruluşun cinsiyet, ırk, dil, din ayırım

önderin, insanlığın yarısını yok sayması bizi şaşırtıyor doğrusu.

yapmaksızın bugünkü durumuna gelmesine ışık tutmuştur.

Yıllarca Rotary “Babalar Kulübü” olarak anıldı. Hâlâ bazı kulüplerimiz bu alışkanlıklarını

1995 yılında dünyada sekiz bayanımız, guvernörlük yapmıştır. 2000–2001 yılında ben

devam ettirmektedirler. Kadın üye almamakta ısrarcı oldukları bir gerçek. Bizler, dünyanın en

Trabzon Rotary Kulübü Başkan’ı iken Sayın Hatice Şarizi de 2420. Bölge’nin ilk kadın guvernörü

büyük sivil toplum kuruluşunda cinsel ayırım yapan ve ısrarcı olan kulüplere ve kişilere katılma-

olmuştur. Sanıyorum ki dünyada 2009 -2010 döneminde 63 bayan üyemiz guvernörlük yap-

mız mümkün değildir. Dileriz ki sevgili Rotary üyelerimiz yanlışlarından kısa zamanda döner ve

maktadır. Kadınlarımız açısından bu başarı mıdır? Sorusu 531 bölgeye göre değerlendirirsek

kulüplerine bayan üyelerin alınmasına olanak sağlarlar.

tartışılabilir gibi geliyor bana.

Biliyorsunuz Rotary 1905 yılında kurulmuştur. 1989 yılına kadar dünyanın hiçbir yerinde

Türkiye’de ilk Rotary Kulübünün 1954 yılında kurulduğunu biliyoruz. Türkiye’de ilk kadın

Rotaryen kadın üyemiz maalesef yoktur. 1989 yılında toplanan Yasama Konseyinde alınan kararla

üyemiz, Prof. Dr Yakut Irmak Özden 1989’da Beyoğlu Rotary Kulübü üyeliğine kabul edilmiştir.

artık dünyanın her tarafında kadınlarımız da Rotary üyesi olabilme hakkına sahip olmuşlardır.

Aynı saygın bayan üyemiz,1993–1994 döneminde ilk kadın kulüp başkanı olarak görev yapmıştır.

Şu gerçeği gözden kaçırmamak gerekir: Kadınlarımız aldıkları görevleri annelik duyarlılığı

Bugün üç bölgemizde 6 binin üzerinde üyemiz vardır.Bu üye sayımızın 900 kadarı kadın

ile her zaman başarıya götürüyorlar. Toplumların şaşmaz bir insanlık üyesi olan kadınlarımız

üyedir ki bu da yüzde on dört gibi bir oranı ortaya koyar. Bana göre yeterli değildir bu sayı.

gerek siyasi yaşamlarında, gerek iş alanlarında, gerekse sivil toplum kuruluşlarında bugüne kadar

Biliyorsunuz son yıllarda ülkemizde farklı bir gelişme yaşandı. Yeniköy’de kurulan Yeniköy Rotary

hiç de erkeklerden arkaya düşen davranış sergilememişlerdir de.

Kulübü’nün 50 civarında üyesi vardır. Ama bu üyelerin tümü bayandır. Neden gerek duyuldu

Mevlana kadınlarımız için şöyle diyor:

yalnız bayanlardan oluşan bir kulübe? Onun yorumunu herkes kendine göre yapacaktır sanırım.

“İnsan yasak edilene ilgi duyar. Kadına ‘gizlen’ buyurdukça onda kendini göster-

Bana göre neden yeterli değildir kadın üye sayımız? Orta Asya’dan beri Türk Devletlerinde

me isteği daha da artar. Erkek de kadın gizlendikçe onu görmek için yanıp tutuşur.

Türk siyasi yaşamında kadının yeri yadsınamaz. Gerektiğinde erkeği ile savaşa gitmiştir.

Bilgisiz kişiler kadına üstünlük taslarlar. Çünkü onlarda hayvan kabalığı ve sertliği

Gerektiğinde iş hayatında erkekler kadar başarılı sonuçların sahibi olmuştur kadınımız. Ulusal

vardır. Onlar yumuşaklık, iyilik ve sevgiden yoksundurlar. Sevgi, acıma ve yumuşaklık

Kurtuluş Savaşımızda Cepheye cephane taşıyan kadınlarımızı, destanlaşan analarımızı, bacıları-

insanlara özgüdür. Kadın sevgili değildir. Tanrı ışığıdır. Yaratılmış değildir sanki yara-

mızı anımsadığımız zaman, bu tür kuruluşlarda yeteri kadar kadınlarımızı öne çıkarmak insanlık

tıcıdır” sözleriyle on birinci yüzyılda kadına verdiği değeri ortaya koymuştur.

borcu ve gereğidir diye düşünüyorum.

Hacı Bektaşi Veli, kadının çarşaf giymesine, boş sayılmasına, kafese, hareme kapatılmasına

Büyük şair Nazım Hikmet kadınlarımız için,

toplumdan ırak tutulmasına, erkeğin kölesi ya da yarısı kabul edilmesine, kalıttan yarı pay alma-

Ve kadınlar

sına karşı çıkarak kadın erkek eşitliğini sağlamaya çalışmıştır.

Bizim kadınlarımız,

Hacı Bektaşi Veli 13. Yüzyılda kadınımıza bu pencereden bakmıştır. Neden bu iki din

Korkunç ve mübarek elleri

bilgininden örnekler verdim? Paul Haris’in insana bakışı ile Mevlana ve Bektaşi’nin insana bakışı

İnce küçük çeneleri, kocaman gözleriyle,

arasında her zaman uyuşum görürüm de ondan.

Anamız, avradımız, yarımız

Yanlıştan dönmek ve yanlışı kabul etmek erdemliktir deriz ya. Rotary üst kurulu yanlışı

Kadınlar

gördü ve 1989 yılındaki Yasama Konseyi’nin kararı ile olumlu sonuca ulaşıldı. Bir yıl gibi kısa

Bizim kadınlarımız.

zamanda kadın Rotaryen sayısı 20.000’e ulaştı. Aradan 21 yıl gibi az bir zaman geçmesine rağmen

Annelerimizin günü kutlu olsun.

bugün 1.300.000 üyenin 190.000’i kadın olduğunu sevinçle görmekteyiz. Bunlar arasında UR
yönetim kurulunda görev alanlar oldu. Guvernörlük yapanlar oldu. Hatta Rotary Vakfı Mütevelli
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Ataköy Rotary’den Darülaceze’ye hediye

A

taköy Rotary Kulubü Geçmiş Dönem Başkanı Serdar Yalçınkaya’nınn
sponsorluğunda İstanbul Darülaceze Yaşlılar Yurduna yılbaşı hediyesi olarak paketlenmiş 85 adet kulplu bardak hediye edildi.
Yaşlılarımızı yılbaşında hatırlayıp ziyaret etmek, yaptıkları çeşitli elişi faaliyetlerini gozlemlemek onları çok mutlu etti. Paşabahçenin özenle paketlediği
kupaları almaktan çok mutlu oldular. Darülaceze’nin Rotary Kulübü üyelerine
gösterdiği yakın ilgi ve hediyelerin teslim edilmesindeki yol göstericiliği sayesinde yapılan kulüp projesi üyeleri hem duygulandırdı, hem de çok huzur duymalarını sağladı.

lider ve yöneticileri bu alanlardaki sorunlarının üstesinden gelme potansiyelini ortaya çıkartmayı amaçlayan “Yüksek Ökçeli Liderler ” adında kişisel gelişim
ve liderlik programının ilkini Adana Seyhan Rotary ve Adana Tepebağ Rotary
Kulüpleri ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 27-29 Mart 2015 tarihlerinde Adana Seyhan Otelinde gerçekleştirilen Yüksek Ökçeli Liderler programı toplam
104 katılımcı ile tamamlandı. Güler Manisalı Darman, Nuri Murat Avcı, Eylem
Çalkavur Durmuş, Handan Öztürk, Şükrü Uğuz, Mustafa Bayındır ve Mehmet Yıldırım Özel’in konuşmacı olarak katıldığı bu üç günlük program Rotary
2430. Bölge Federasyonu Eğitim Hizmet Projelerinden Sorumlu Guvernör
Yardımcısı Mehmet Erel tarafından hazırlandı ve 29 Mart 2015 günü 2430.
Bölge Federasyonu Guvarnörü Korhan Atillâ ve eşi Aylin Atillâ tarafından sertifikaların dağıtılmasıyla program son buldu.

Antalya Falez RK’nın Avustralyalı konuklarla bisiklet turu

A

GDG Apatay’a “Altın Kalp nişanı

T

ürk dünyasının devlet başkanlarına verdiği nişandan sonraki en büyük nişan olan “Altın Kalp” nişanı, 2420. Bölge Geçmiş Dönem Guvernörü Çetinkaya Apatay’a verildi. Türk dünyası genel kurulu, bu özel nişanı,
Apatay’a Türk dünyasının dünyada tanıtımına kitaplarıyla, sosyal faaliyetleriyle, uluslararası derneklerdeki önde gelen hizmetleri nedeniyle verildiğini açıkladı ve bu madalyaya hak kazandığını onayladı.

Seyhan ve Tepebağ Rotary kulüplerinden ilginç program

A

dana Seyhan Rotary ve Adana Tepebağ Rotary Kulüpleri “Yüksek Ökçeli Liderler” programını gerçekleştirdi. Kadınların liderlik vasıflarını, profesyonel ve sosyal alanlarda geliştirmeye yönelik uygulamalar ile, kadın

ntalya Falez Rotary Kulübü, “Yeni Nesiller Hizmet Değişim Programı” çerçevesinde 1 günlüğüne 4 kişilik 25-29 yaşlarındaki
Avustralya’dan gelen gençleri ağırladı. GDB Özcan Kalaycı 12 Nisan pazar
günü için E-Bike Antalya Bisiklet turunu kulübe özel organize ederek misafir
dostlarla birlikte kulüp üyelerinin de keyifli bir hafta sonu geçirmeleri sağladı.
DB. Nesrin Fidan ve GDB. A.Aziz Ertaş’ın bulunduğu turda, turun organizasyonu için teşekkür edildi.
Dünyaca ünlü Antalya’nın en popüler yerlerini gezmek için elektrikli E-Bike Bisiklet turuna saat 14.00 de Konyaaltı Minicity otoparkında başlanıldı ve yaklaşık mola ve kahve arası ile birlikte 4 saat süren tur, çok keyifli bir
şekilde sona erdi. Avustralya’dan gelen genç konuklar, bu turdan çok keyif aldıklarını, iki gün daha fazla bir zamana ihtiyaç duyduklarını, akşam yemeklerinden ve bulundukları ortamlardan çok memnun olduklarını söyleyerek teşekkür ettiler ve Rotaryenleri de Avustralya ya beklediklerini ifade ettiler.

Aspendos RK 52. IGFR Golf turnuvasını düzenledi

5

2. IGFR Rotary Dünya Golf Turnuvası Aspendos Rotary Kulübü tarafından 19-24 Nisan Tarihleri arasına Belek Regnum Carya Golf Ote-
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linde gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden 160 golfer Rotaryen hem
dostluklarını ve oyunculuklarını geliştirdi hem de Türkiye’yi tanıma fırsatı elde
etti. Turnuva aynı zamanda ZİÇEV (Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfına)
katkı sağladı.

yenik su sanitizasyon” projesinin geri bildirimini aldı. Bu proje ile kulüp tarafından kaynak sağlanarak kurulan sistemin sorunun çözümünde etkili bir yöntem olup olmadığı bilimsel yöntemle araştırıldı. Bu kapsamda kliniklerden su
örnekleri kuralına uygun olarak toplanarak mikrobiyolojik olarak test edildi.
Sistem çalıştırılmadan önce alınan örneklerin yüksek oranda mikrobiyolojik
yük taşıdığı saptandı.
Sistem çalıştırıldığında, 100 ppm dozunda stabilize edilmiş hidrojen peroksit su sistemine verildi. Üç gün sonra alınan su örneklerinde hiçbir üreme
olmadığı, suyun tamamen temiz olduğu saptandı. Böylece biyofilm tabakasının ortadan kalktığı bilimsel bir şekilde ispat edildi.

Adana 5 Ocak Rotary Kulübü öğretmenlere seminer verdi

A

dana 5 Ocak Rotary Kulübü ve Seyhan Rotary Kulubü’nün işbirliği ile
düzenlenen “Risk altındaki çocuklara yaklaşım, çocuk istismarı ve ihmali hukuki boyutları” konulu seminer yapıldı. Seminer açılışında bir konuşma
yapan Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, “Rotary Kulüpleriyle daha önce görev
yaptığımız yerlerde de çalışma fırsatı buldum. Toplum hizmetlerine çalışan bu
kulüpleri kutluyorum” dedi.
Yoğun katılımın yaşandığı seminer Adana Öğretmenevi’nde yapıldı. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçelerinde görevli PDR öğretmenlerine yönelik
düzenlenen seminere Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü, 5 Ocak Rotary Kulübü Başkanı Doğanay Kürkçü, Seyhan Rotary Kulübü Başkanı Murat Yıldırım ve öğretmenler
katıldı.
“ÇOCUK İSTİSMARI HEPİMİZİN KANAYAN YARASI”
Eğitimler öncesi günün açılış konuşmasını Seyhan Rotary Kulübü ve 5
Ocak Rotary Kulübü adına Doğanay Kürkçü yaptı. Kürkçü, “Adli Tıp uzmanı
doktor olarak meslek hayatım boyunca hizmet verirken beni en çok zorlayan
konulardan biri olan çocuk istismarı eminim hepimizin kanayan yarasıdır. Bu
olgularla en fazla karşılaşma olasılığı olan pedogojik formasyon ve rehberlik
öğretmenlerimizin bilgilerini tazelemek, farkındalığını artırmak, bu konuda
çözüm üretirken hangi yöntemleri kullanmaları gerektiği, konuyu nasıl nereye kadar taşıyacakları hakkında yol haritası çizmek amacıyla bu semineri düzenledik” ifadesini kullandı. Kürkçü ayrıca seminerin düzenlenmesinde büyük katkıları olan Adana Valisi Mustafa Büyük ve İl Milli Eğitim Müdürü Turan
Akpınar’a teşekkür etti.

Meslek Hizmet Ödülü

A

dana 5 Ocak Rotary Kulübünün 207. dönemin 26.Toplantısında Meslek Hizmetleri Ödül töreni ve Kuruluş Balosu birarada gerçekleşti.
Meslek hizmet ödülü BOSSA Genel Koordinatörü Mustafa Metin’in Adana sanayiine ve dolayısıyla ülkemize katkılarına istinaden takdim edildi.

Hijyenik su ve sanitasyon projesi
Adana 5 Ocak Rotary Kulübü, 17 ekim 2014 tarihinde dünya başkanı Gary
Huang’ın açılışını yaparak Ç.Ü.Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirdiği “Hij34 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 5

Bolu Rotary’den ceviz fidanı dikim projesi

B

olu Rotary Kulübü, “Yitirilen Fidanlar Anısına Yeni Fidanlar Yeşertiyoruz” projesi kapsamında Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi bahçesine 40 kadar öğrencinin katılımı ile ceviz fidanı dikimi projesini gerçekleştirdi.
10 dönümlük alanda 50 ceviz fidanı, Bolu Rotary Kulübü başkanı Enver Günay
ve eşi Mürüvvet ile öğrencilerin işbirliği neticesinde dikilerek, güzel bir bahar
günü yaşanmasına vesile oldu.

Bolu Rotary Kulübü Gıda Konferansı

B

olu Rotary Kulübü ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliğiyle 30
Mart 2015 tarihinde Gıda Konferansı düzenlendi. Konferansta, baklavacılığın usta ismi İstanbul Karaköy Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı
Nadir Güllü ve AİBÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Çakır konuşmacı konuklardı. Çakır, gıda güvenliği
ile tehlike ve riskler konusunda bilgi verdi. Ardından,Türkiye’de baklavacılığın
usta ismi Karaköy Güllüoğlu’nun Sahibi Nadir Güllü ise, ailesini, baba mesleği
baklavacılığı, mesleğe girişini ve 43 yıllık ustalık dönemini anlattı. Sohbetinde, her zaman gelenekselliği bilimsellikle birleştirerek baklava ürettiklerine dikkati çekti. İşletmenin Ar-Ge çalışmaları hakkında da bilgi veren Güllü,
diyabet ve çölyak hastaları için Türkiye’de ilk kez baklava üretimini kendilerinin yaptığını anlatarak, sevilen ve güven duyulan bir marka olabilmek için
üretilen ürüne önce kendisinin inandığını sonra müşteriyi ikna ettiğini söyledi. Meslekte vefanın önemine de değinen Güllü, mesleğe yıllarını vermiş
usta personeli her zaman el üstünde tutmak gerektiğini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Doç. Dr. İbrahim Çakır ve Nadir Güllü’ye Bolu Rotary
Kulübü Başkanı Enver Günay tarafından teşekkür plaketi verildi. Yaklaşık
300 kişiden oluşan izleyiciler arasında özellikle Gıda Müdendisliği öğrencileri, Turizm Meslek Lisesi’nin Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri, Kız Meslek
Lisesi’nin Gıda Teknoloji Bölümü öğrencileri ve akademisyenler yer aldı.
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dokunmak ve farkındalık yaratmak temel misyon olarak belirlendi. Bu projelerde, Rotabüs ile projeye katılanlar, bulundukları ildeki Rotaract dostlarıyla,
ortak bir paylaşımda bulunarak onları motive etmenin yanısıra, 5 farklı kulüple, kulüp ilişkilerini geliştirecek, uzun vadede daha verimli ortak işler yapmaarına yol açacak önemli bir adımı atmış oldular.

Ankara Emek Rotary Kulübü kitap projesi

A

nkara Emek Rotary kulübü, 1 Eylül’de başlayıp, 30 Nisan’da sona
eren kitap dağıtımı projesini gerçekleştirdi. Projenin amacı, okuma
alışkanlığı sağlamak, Rotary’nin toplumda kültürel alanda da hizmet verdiğini göstermek ve Rotary’yi halka tanıtma olarak olarak belirlendi. Kulüp proje kapsamıda 1.000 adet kitap dağıtmayı hedeflemişti. Belirlenen süre içinde
700 kitabın dağıtımı yapıldı.

Ankara Metropolitan ve Emek RK’lerinin otizm projesi

A

nkara Metropolitan ve Emek Rotary Kulüpleri, 3 Nisan 2015 tarihinde
“Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında Ankara Lions Otistik
Çocuklar Eğitim Merkezi’nde çocuklara t-shirt boyama ve süsleme etkinliği
yaptırdı. Kulüp üyeleri, merkezdeki çocuklar için aldıkları eşofman takımları
ve hediyeleri çocuklara vererek çocukların mutluluklarına katkı yaptılar.

Mersin Çocuk Ceza Evi Kütüphane Projesi

M

ersin Kızkalesi Rotary kulübü, Mersin Çocuk Ceza ve Tutuk Evinebağışladığı bir kütüphanenin açılışını yaptı. Açılış, 2430. Bölge DG Korhan Atilla ve eşi Aylin ile Guvernör yardımcısı Serdar Helvacı ve kulüp yönetim
kurulunun katılımıyla gerçekleşti.

Rotabüs projesi

M

ersin Kızkalesi Rotary kulübü, Rotabüs projesini 25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdi. Rotabüs Projesi kapsamında,
Mersin’den yola çıkan ve Rotabüs ismi verilen otobüste, Kızkalesi Rotaract
Kulübü üyeleriyle, Mersin, Adana, Antalya, Eskişehir ve Ankara’yı kapsayan 5
ilde, 5 proje hedeflenerek, ulaşabilindiği kadar insanın hayatında, birşeylere

Ordu Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü verdi

R

otary Kulüpleri, iş ve meslek yaşamında en iyiyi, güzeli ve doğruyu
özendirmek için, etik değerlerini bozmaksızın, fedakârlıkla hizmet
ederek mesleki başarıyı yakalamış ya da mesleğinde özel bir başarı elde etmiş
kişilerin topluma ve yaşadıkları çevreye olan katkılarını da değerlendirerek
Meslek Hizmet Ödülleri vermektedir. Ordu Rotary Kulübü bu yıl Meslek Hizmet
Ödülünü, Türk Halk Müziği alanında ses ve saz sanatçısı olarak gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı Ses ve saz sanatçısı Şener Gök’i, ve onyedi yıldır
Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’nı başarıyla yürüten otuz altı
yıllık mali müşavir Ertuğrul Yüksel’i bu ödüle layık gördü. Düzenlenen toplantıda plaketleri Ordu Rotary Kulübü Başkanı Murat Tanrıverdi tarafından takdim
edildi.
Şener Gök ve Ertuğrul Yüksel, “Meslek Hizmet Ödül”, töreni sonrası yaptıkları konuşmada, burada olmaktan büyük bir sevinç ve büyük bir mutluluk
duyduklarını ifade ederek, bu ödüle layık görülmelerinden dolayı duydukları
memnuniyeti ifade ederek, Ordu Rotary Kulübüne teşekkür ettiler.
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Malatya RK’dan “10 Okul 1000 Kitap” projesi

M

alatya Rotary Kulübü “10 Okul 1000 Kitap” projesini tamamlamış
olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu yıl başlanan ve sürdürülebilir bir
proje olduğu için gelecek dönemlerde de devam edilmesi planlanan projede,
ilkokul çağındaki çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve ufuklarının gelişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlköğretim çocukları için önerilen
100 temel eser listesinde yer alan kitaplar temin edildi. Malatya İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından belirlenen 10 okula toplam 1000 kitap teslim edildi. Kitapların finasmanı kulüp üyeleri ve Rotary dostları tarafından sağlandı.
Ayrıca bu proje yürütülürken Akçadağ, Ören Köyü ilköğretim okuluna
Rtn. Önder Bor’un sponsorluğu ile bir adet fotokopi makinesi ve Malatya Rotary Kulübü tarafından sarf malzemeleri temin edildi ve kitaplarla birlikte teslim edildi.

projelerle her zaman gayretle çalışan üyelerimizin 16 yıldır birçok projeye katkı sağladıklarını gururla söyleyebiliyoruz. Bu gün aynı zamanda işinde mesleğinde başarılarla adından söz ettiren ve toplumda örnek olarak gösterilen
Hasan Duymaz ağabeyimize Rotary Meslek Hizmet Ödülünü takdim etmenin
mutluğunu yaşıyoruz. Biz bir aileyiz ve her geçen gün biraz daha büyüyoruz.
Yeni üyelerimizle birlikte yeni projelerimizle kentimize hizmet etmeye devam
edeceğiz. Ben iyi ki Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü kurulmuş diyorum. Bu
gece aramızda olan tüm üyelerimizin ve misafirlerimizin bu mutlu gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Binzet, konuşmanın ardından Rotary Meslek Hizmet Ödülünü almak üzere Hasan Duymaz’ı davet ederek kendisine Adıyaman’da özellikle müzik sektöründeki çalışmaları, başarıları ve kentin kültürel gelişimine sağladığı
katkılardan dolayı bir plaket takdim etti.
“Rotary Meslek Hizmet Ödülüne beni layık gördükleri için onur duydum”
diyen Hasan Duymaz: “Adıyaman’da müzik adına hizmetler vermeye çalışarak
memleketime katkı sunmak için çabaladım. Bu gün böyle bir ödülü bana layık
gören Adıyaman Nemrut Rotary Kulübüne çok teşekkür ederim. Beni gerçekten duygulandırdınız. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Malatya Rotary Kulübü “Erken Tanı Hayat Kurtarır Projesi”

K

ulübün “10 Okul 1000 Kitap” projesi için ziyaret ettiği Malatya,Yeşilyurt
İlkokulu Müdürü Nevin Canpolat ile yapılan görüşmeler sonunda 25
Nisan günü okul yeniden ziyaret edildi. İnönü Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Bülent Ünal Hocanın konuşmacı olduğu toplantıda,
okulda öğrencileri bulunan 62 kadın katıldı. Bülent Ünal, “Meme Kanseri” ve
“Kendi kendine meme muayenesi” konusunda çok net ve açık anlaşılabilir bilgiler paylaştı. Katılımcılar aktif olarak sorular sordular ve maket üzerinde muayene yaparak eğitim programına katıldılar. Katılımcıların bu kadar istekli ve
güzel sorularla katılmış olması nedeni ile program amacına ulaştı.

Adıyaman Nemrut
Rotary Kulübü 16. yıl
kutlamasında Meslek
Hizmet Ödüllerini verdi

A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü Antiochos Otelde düzenlenen yemekli bir toplantı ile 16. yılını
kutladı. Toplantıyı “Rotary hizmetlerinizle ışıldasın” diyerek
açan Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, “12 Mart 1999 yılında kurulan Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü bugün 16 yaşında. Adıyaman’da
topluma hizmet ederek, yaşadığımız kentin gelişimine katkı sağlayacak örnek
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Ostim RK’nden kariyer planlaması desteği

O

stim Rotary Kulübünün 10 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiği
“Üniversite Öğrencilerine Kariyer Planlaması” projesi bu yıl Başkent
Üniversitesi Makina mühendisliği öğrencileri ile gerçekleştirildi. Programa
Metropolitan Rotary ve Kavaklıdere Rotaract Kulüpleri de destek verdi. Komite Başkanı Üstün Ünügür aktiviteye Eskişehir’den katıldı. Gençlere Kariyer Planlaması ve İş Başvuru teknikleri seminerini Deran Koç verdi. Ardından
Desa Makina, Senkron Plastik ve Beta Makina tesisleri gezildi, üretim aşamaları gençlere tanıtıldı. Son durak, kulüp üyesi Ömer Berberoğlu’nun işyeri idi.
Rotaryenler, katılan gençler ile birlikte mangalda köfte yiyerek sohbet ettiler.

Samsun Karadeniz Rotary’den “öfke kontrolü” semineri

S

amsun Karadeniz Rotary Kulübü, Samsun 1. hat dolmuş ve taksi kooperatifi meslek kuruluşu ile ortak girişimle, kulüp üyesi Seman Bucaklı tarafından “öfke kontrolü” ve bir diğer üye Esra Türkel tarafında “aile içi
iletişim” konularını kapsayan bir seminer düzenledi. Yaklaşık 150 dolmuş ve
taksi şoförlerinin katıldığı toplantıda konular derinlemesine irdelendi. Sunum
sonrasında kooperatif başkanı Sadık Tercanlı ve bazı kooperatif üyeleri ile yapılan konuşmalar sonucu oldukça memnun kaldıklarını belirttiler ve bu tür
eğitim faaliyetlerine ihtiyaçlarının olduğunu söylediler.

KULÜPLER’DEN HABERLER
nin katılımıyla düzenlenen bir toplantıda, Gaziantep’e 50 yıldan beri eğitim ve
bir çok konuda (sağlık ocağı vs.) hizmet eden Gaziantep Özel Kolej Vakfı Okulları Mütevelli Heyeti Başkanı Nüket & Celal Ersoy çiftine takdim etti.

Hatıra Ormanı için gelir
Barış Konferansı

S

amsun Karadeniz Kulübü, 15 Mart 2015 tarihinde Yelken Kulübünde
2430. bölge barış ve anlaşmazlıklar komite başkanı Selcan Hakverdioğlu ve barış komitesi üyeleri Simge Özkan ve Sirel Özkan koordinasyonunda
25 lise 3. sınıf öğrencisine tam günlü programla Barış Konferansı gerçekleştirdiler. Konferansın konuşmacı konuğu, eğitim ve öğrenci koçu Elgiz Henden
hanım, güzel bir sunumla “Kişisel Barış” konusunda gençleri bilgilendirdi. Öğle
yemeğinden (klasik Samsun’un Pazar pidesi yendikten) sonra atölye çalışmalarına geçildi. Barış konferansı, katılımcı gençlerin projelerini sunmalarıyla
son buldu.

Z

eugma Rotary Kulübü,
Gaiantep - Adana otobanı üzerinde bir “Hatıra Ormanı”
oluşturmak amacıyla fon yaratmak için konser düzenledi. Mart
ayı içerisinde Burhan Öçal ve Borusan Quartet grubunu Gaziantep’e getirterek bir konser organizasyonu yapan kulüp sağlanan gelirle Hatıra Ormanı izni alarak 1.000 fidanlık bir fidan
dikimi gerçekleştirerek ormanı oluşturdu.

Samsun Rotary küresel
bağışı

S

arsus Rotaract Kulübü yaklaşık 9 aylık bir çalışma ve hazırlık toplantıları sonrası 20 üye ile kuruldu. Kuruluş gecesi, 2430. bölge DG Korhan Atillâ ve eşi Aylin, Geçmiş Dönem Guvernörü Erhan Çiftçioğlu ve eşi Fazıla,
Guvernör Yardımcısı Serdar Helvacı ve Eşi Tuğba, Bölge Rotaract Temsilcisi
İnanç Sonay, Bölge Rotaract Temsilci Yardımcısı Caner Delil’in de katılımı ile
29 Mart 2015 tarihinde Gözenler Restaurant’ta yapıldı. Üyelere rozetleri takıldı. Tarsus Rotary Kulübü Başkanı Şirin Yılmaz Tarsus Rotaract Kulübü’ne
hizmet yolunda başarılar diledi.
DG Korhan Atillâ, yaptığı konuşmada, Tarsus Rotaract Kulübü’nün, Charter Belgesi alan 2430. bölgenin 57. Rotaract Kulübü olduğunu belirtti. Tarsus
Rotaract Kulübü Yönetim Kurulu ve üyelerini tebrik eden Atillâ, şimdiden Rotary ailesi içerisinde alacakları görevlerde üstün başarılar diledi.

amsun Rotary Kulübü,
Kumköy Toplum Birliği
ile ilgili olarak, “Kırsalın Melekleri” projesini küresel bağış uygulaması kapsamında hayata geçirdi. Projenin amacı, köy kadınlarının saya yapmayı öğrenerek hem meslek
sahibi olmaları, hem de aile bütçesine katkı koymaları ve ekonomik özgürlüklerini elde ederek hayat standartlarını yükseltmeleri olarak belirlendi. Kadınların ayakkabı sayası yapmaları için gerekli olan makinaların temini, Samsun
Rotary kulübünün yaptığı küresel bağış ile gerçekleşecek. Projenin uluslararası partneri Japonya’nın 2660. bölgedeki Yao Central Rotary kulübü ve Vakıf
katkılarıyla 13 adet makina satın alınacak. Halen kulübün temin etmiş olduğu
4 adet ikinci el makina ile kurslar devam etmekte.
Toplum Birliği ile ilgili diğer aktivitelerde Kumköy İlkokulu öğrencileri
Samsun’a getirilerek İstiklal Marşının doğuşu ile ilgili çocuk tiyatrosu izlenildi,
Kumköy kadınları, Samsun Devlet Opera ve Balesinin “HEKİMOĞLU” adlı oyununda öğretmen Dilek Livaneli eşliğinde konuk edildiler.
Eğitime yardım ile ilgili diğer projelerde, Bitlis Ovakışla Ahlat’tan gelen
genç bir öğretmenin yardım isteği yerine getirildi.Sınıfın ihtiyacı olan bir diz
üstü bilgisayar alınarak okula gönderildi. Samsun Rotary Kulübü, Tokat Niksar
ilçesi Gazi Ahmet Ortaokulu’na bir projeksiyon makinası hediye edildi.

Zeugma Rotary Kulübü Meslek hizmet ödülü

Anıtkabir ziyareti

Tarsus Rotaract kulübü kuruldu

T

M

art ayı içerisinde Zeugma Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülünü,
Vali, Büyükşehir Bld. Bşk. Vekili, diğer protokolün ve kulüp üyeleri-

Nisan ayında, Samsun/Tekkeköy ilçesine bağlı Güzelyurt Ortaokulunun
bütün öğrencilerinin (45 öğrenci) katılımı ile günübirlik Anıtkabir ziyareti
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gerçekleştirildi.Geziye okul müdürü, öğretmenleri ve okul aile birliği başkanı
ile kulübün başkanı Uğur Atlamaz katıldı. Tam anlamı ile amacına uygun yapılan bu projede, çocuklar hem Atamızı ziyaret etmiş oldular, hem de bir öğrenci hariç 44 öğrenci ilk defa Samsun dışında bir İle gitmiş oldu. Seyahatin
sponsorluğu YEPAŞ (Yeşilırmak Elektrik Pazarlama A.Ş.) arafından üstlenildi.

tary Günü”nü gerçekleştirdi.Yoğun kalabalığın katıldığı etkinliklerde kulüplerin yapmış oldukları ve toplumu etkileyen projeler sergilendi. Halk oyunları
ekibinin de katıldığı etkinlikte, Rotary’inin tanıtımı yapıldı.

Fethiye Rotary Kulübü Yelken Yarışı düzenledi
Toplumda Rotary’nin tanıtımının önemini dikkate alan Samsun Rotary Kulüpleri Anneler gününe rastlayan pazar günü piazza alışveriş merkezinde “Ro-

2

5-26 Nisan tarihlerinde Fethiye Rotary kulübü “REGETTA yelken yarışlarının” ikincisini düzenlendi. Fethiye Rotary kulübü, Fethiye’de turizmi canlandırmak amacı ile her yıl düzenlemekte olduğu Yelken yarışlarını

Kültürpark RK, “PROJE REFAKAT” ile
büyük bir başarıya imza attı

K

ültürpark Rotary Kulübü, TESCO KİPA ile işbirliği yaparak başlattığı “PROJE REFAKAT”ın 1. ayağını Mayıs sonunda tamamladı. Başta Kulüp Başkanı Ozan Uslu ve proje için kurulan “PROJE REFAKAT” Komite Başkanı Sinem Çolakoğlu olmak üzere tüm üyeler 34 gün boyunca gece
gündüz çalıştı.
2.776 Koli açıldı, Piyasa bedeli 5.000.000 TL nin üzerinde tutan
177.252 parça kullanılmamış ürün TESCO KİPA ile yapılan sözleşmede ön
görülen şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere tasnif edildi. .Tasnifte
kulüp üyeleriyle birlikte çalışan ve üniversite öğrencilerinden oluşan 17 kişilik ekipten ücret karşılığı destek alındı. Böylece hem ihtiyaç sahiplerine
gönderilecek ürünler hızlı bir şekilde ayrıldı, hem de 17 üniversite öğrencisinin bütçesine katkı sağlanmış oldu.
Okullar, hastaneler, belediyeler ve farklı sivil toplum örgütleri olmak
üzere toplam 103 Kurum aracılığı ile 35.000’in üzerinde ihtiyaç sahibine
ayakkabı, mont, pantolon, gömlek, terlik, iç giyim, çorap, atkı, bere, eldiven,
aksesuar dağıtıldı. Rotary Afet Barınak Paketinde yer alması için çeşitli
ürünler gönderildi.
Bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı bölgelere giderek birebir
dağıtım yapılmakta.
Proje Refakati en iyi aşağıdaki istatistiki bilgilerin anlatacağına inanıyoruz...

PROJE REFAKAT’TE
• 2.776 Adet koli açıldı
• 177.252 Adet ürünün etiketleri söküldü, alarmları çıkartıldı, ürünler

guruplara ayrıldı ve tekrar kolilendi
Değeri 5.000.000 Tl yi aşan ürünlerin kolilenmesi esnasında 16.656 Metre
koli bantı 5.552 Adet koli etiketi kullanıldı.
Bu projenin ilk ayağı için 34 gün çalışılıp, 3.856 saat mesai harcanarak 4
Üniversite, 3 Belediye, 4 Hastane , 92 Okul aracılığı ile 35.000’in üzerinde
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ihtiyaç sahibine refakat edildi.
Ürünleri sağlayan TESCO KİPA firması yetkilileri Kültürpark Rotary
Kulübünün Mayıs sonundaki toplantısına katılarak; PROJE REFAKAT’İN bu
güne dek sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları en başarılı proje olduğunu,
Kültürpark Rotary Kulübünün bu işi tahmin edilenden çok daha hızlı gerçekleştirdiğini, çok sayıda yere ulaşıldığını ve son derece sistemli çalışıldığını
bildirdi.
Yetkililer, Başta Kulüp Başkanı Ozan Uslu ve “PROJE REFAKAT” Komite
Başkanı Sinem Çolakoğlu olmak üzere tüm kulüp üyelerine gösterdikleri iş
birliği ve başarılı çalışma için teşekkür edip bundan sonraki günlerde de
Kültürpark Rotary Kulübü İle
Tesco Kipa’nın iş birliğinin devam etmesini arzu ettiklerini
söylediler. İki kurum iş birliğinin devam etmesi yönünde
prensipte anlaşma sağlandı.
Kültürpark Rotary Kulübü
projenin ikinci ayağını Projenin basında anlatılması ve bu
suretle Rotary’nin tanıtımına
katkı konulması yönünde sürdürecek.

KULÜPLER’DEN HABERLER
Dünyada 1milyon 200 bin üyesi olan kulüp üyelerine broşürlerle duyurdu.
Fethiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini broşürler yardımı ile mail yoluyla duyurusu yapıldı. Cumartesi günü ilk etap Ece Marinadan saat 14 de Fethiye Filosu olarak hareket edildi. 14.30 da Şövalye adasından start verildi, Ece Saray
Marinanın Yangın söndürme botu su sıkarak yarışçılara yol verdi. İlk etap Göcek adasında sonlandı. Saat 17 de Göbün koyuna hareket edildi. Akşam Göbün
koyunda konaklandı. 26.Nisan Pazar günü saat 11 de Göbün koyundan hareketle tersane koyuna gidildi. Saat 13 de Tersane koyundan hareket edilerek
13.30 da Darboğazdan 2. etap yarış başladı. Şövalye adasında yarış sonlandı.
Yarışta birinciliği Katamaran Klasmanında “Türkiye komodoru” kaptan Bekir
Yergüz’ün kullandığı Aleksandra adlı tekne kazandı. Mono Hull Klasmanında
“Fethiye komodoru” Kaptan Hüseyin Nazlıel’in kullandığı Sail Artun adlı tekne yarışta birinci oldu. İkinciliği Antalya ve Ankara’dan katılan Dr. Orhan beyin
Esmeralda adlı teknesi kazandı. Üçüncülüğü Mustafa Şıkman’ın kullandığı Altair adlı tekne kazandı. İki tekne diskalifiye oldu. Fethiye Rotary Kulübü başkanı
Aybars Turan, Sail Fleet adlı şirkete katkılarından ötürü teşekkür etti.

ri giderilen sağlık ocağı köy halkına yep yeni bir şekilde teslim edildi. Göztepe
Rotaract Kulübü adı verilen sağlık ocağı, Bölge Rotaract Temsilcisi Can Sezici ve Göztepe Rotaract Kulübü Başkanı Mehmet Karakuş ‘un katıldığı törenle
yeniden hizmete açıldı. Tören tüm kulüp üyeleri, köy halkı ve yakın çevreden
yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Törende konuşan Göztepe Rotaract Kulübü
Başkanı Mehmet Karakuş “Köylünün artık doktor aramak için şehire inmesine
gerek yok, bizler köy halkının sağlığı için tüm imkanları sağlıyoruz ve sağlamaya
da devam edeceğiz.” dedi. Sağlık ocağınının gerekli tüm ekipmanlarının sağlanmasında ve temin edilmesinde desteğini esirgemeyen Can Tenker’de sağlık ocağının hayırlı olmasını diledi. Köy muhtarı Ali Kara ise duyarlı gençlere
teşekkür ederek, verilen destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

G

Göztepe RK Su Topu Turnuvasını 16. Kez Düzenledi

G

öztepe Rotary Kulübünün her yıl düzenlemekte olduğu uluslararası su topu turnuvasının 16.sı bu dönem 3-5 Nisan 2015 tarihlerinde Alsancak Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Turnuvaya bu
yıl U17 17 yaş bayan Türk ve Moldova milli takımları yanında, İzmir’den Ege
Sutopu ve Tenis İhtisas Kulübü ve Yunanistan’ın Olisiakos ve Voulagmeni takımları katıldılar.

öztepe Rotaract Kulübü’nün “Bizim Mahalle’de Şenlik Var” adı altında gerçekleştirdiği bu etkinlikte “Halk Eğitim” ile ortak düzenlenen
ve uzun süredir devam eden “Tel Kırma” eğitiminin sertifikaları da dağıtıldı.
Sertifikalarını alan genç kızlar ve kadınlar el emeklerini şenlikte gelen misafirlerin beğenisine sundu. Kadınlar yoğun ilgi gören el emeklerinin gelirleriyle
de desteğini esirgemediler. Ayrıca çocuklara diş sağlığı konusunda da eğitim
verilirken kadınlar da Meme ve Rahim Ağzı Kanseri’nde erken tanının önemi
hakkında bilinçlendirildi.

Gündoğdu RK Toplum Birliğinde Çevre Su ve Hijyen
konulu seminer düzenledi

G

Sağlığa Rotaract desteği

G

öztepe Rotaract Kulübü, Seferihisar’ın Gödence Köyü’nde kullanıma
kapalı sağlık ocağının açılışını 26 Mayıs pazar günü yoğun bir katılım
ile gerçekleşen şenlikte tekrardan köy halkının hizmetine sundu. Geçen uzun
süre zarfında hizmete kapatılan ve yaşanan deformasyon nedeniyle kullanılmaz hale gelen sağlık ocağının tadilatı ve donanımı Göztepe Rotaract Kulübü
tarafından gerçekleştirildi. “Bizim Mahalle” projesi kapsamında, tüm eksikle-

ündoğdu Rotary Kulübü 24 Mart 2015 tarihinde Buca İzkent İsmet
Yorgancılar Toplum Birliği okulunda öğrencilere Çevre, Su ve Hijyen
konulu sunum yaptı. 80 Öğrencinin katıldığı toplantıda Çevreyi korumak ,Su,
Hijyen ve geridönüşüm ile ilgili soruları Çevre Mühendisi Pınar Dikmelik cevaplandırdı. Sunum sonunda katılan öğrencilere alınan sabunlar dağıtıldı.

Bornova Rotaract Kulübü dünyaya açılıyor

B

ornova Rotaract Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve
her yıl geleneksel bir proje haline gelen Aegean Rotaract Roundtrip
2015 başarıyla gerçekleşti. Arjantin, Kanada, Hindistan, Malezya, İtalya ve Sri
Lanka’dan gelen yabancı Rotaractörlere bir hafta boyunca Türk ve Ege BölgeM A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 39
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sinin tarihi ve kültürel zenginliklerinin
tanıtıldığı bu yılki etkinlikte Rotaract’ın
evrensel sloganı olan hizmet yoluyla
dostluk adına Türk ve yabancı Rotaractörler arasında dostluk köprüleri
kuruldu.
Aegean Rotaract Roundtrip’in üç
dönemdir komite başkanlığını yürüten
Bornova Rotaract Kulübü geçmiş dönem başkanı Mehmet Şimşek bugüne
kadar dünyanın çeşitli noktalarından
onlarca yabancı Rotaractörü ülkemizde ağırlayarak uluslararası bir kulüp
olma yolunda çok çalıştıklarını belirtti.

Karşıyaka Rotaract çocukların dileklerini gerçekleştirdi

3

aşamadan oluşan bir projeyi hayata geçiren Karşıyaka Rotaract Kulübü 1. Aşamada Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak Ortaokulunda okuyan
öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için olan dileklerini
topladı. Bu dilekleri listeleyen kulüp üyeleri tasarlamış oldukları dilek ağacına
tüm dilekleri yerleştirdi. Sonrasında hazırlamış oldukları ağacı Forum Bornova AVM de ve Rotaract Day etkinliği kapsamında Dominik Caddesinde kurarak
dileklerin topluma ulaşmasını sağladı.
Karşıyaka Rotaract üyeleri, topladıkları hediyeleri 23 Nisan tarihinde
okulda kurdukları ağacın üzerine yerleştirmiş oldukları dilek zarflarıyla çocuklara dağıttılar. Çocuklarına dilekleri gerçek oldu.

Didim RK sağlık desteğinde bulundu

T

opluma hizmet konusunda çeşitli faaliyetlerde bulunan Didim Rotary
kulübü, fon yaratmak için de çeşitli aktiviteler düzenliyor. Bunlardan
biri de kermes oldu.Sağlık konusuna destek amacıyla, Didim Rotary Kulübü
düzenlediği Kermesten elde ettiği gelirle temin ettiği işitme cihazını Didim
Devlet Hastanesine teslim etti.

Efes RK bir biletle geleceği şekillendirmeye devam
ediyor

E

fes Rotary Kulübü’nün 21 Nisan 2015 tarihinde Demet Evgar’ın sahne
aldığı “Bir biletle bir gelecek şekillenecek” konserini başarıyla gerçekleştirdi. Bu etkinliğin tüm geliri Ege üniversitesinde okuyan Efes Rotary Kulübü bursiyerlerine aktarılacak.

Dostluk Değişim Takımımız New York’ta

1

7-24 Nisan tarihleri arası 2440. bölgenin kulüplerinden Bursa Yeşil R.K. üyesi Asuman Durusüt, Bursa Demirtaş R.K.üyeleri
Serdar Durusüt, Denizhan Sezgin ve Fahrettin Yılmaz, Göztepe R.K. üyesi Arif Söylem, Mavişehir R.K. üyesi Altan Yücel ve eşleri ABD, New
York, 7230.Bölge’sini Dostluk Değişim Takımı sıfatıyla ziyaret ettiler.
Bu ziyaret sonrası da 9-15 Mayıs tarihleri arası ABD’nin New York, 7230.
Bölge’si Dostluk Değişim Takımı üyeleri 2440. bölgeyi ziyaret ettiler. Marmaris, Dokuz Eylül, Güzelyalı, Göztepe, Mavişehir, Bursa Demirtaş, Bursa Yeşil Rotary Kulüpleri üyeleri Rotaryenler tarafından evlerde ağırlandılar.
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Osmangazi RK İşitme Engelliler Okulu etkinliği

O

smangazi Rotary Kulübünün sağladığı fotoğraf makineleri ile Nilüfer
İşitme Engelliler Okulu öğrencileri, Bursa Fotoğraf Sanatçıları Der-

KULÜPLER’DEN HABERLER
neği üyelerinden aldıkları derslerle 3 ay boyunca fotoğraflar çektiler. Bu çalışmalar içinden seçilen 31 fotoğraf 4 - 9 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tayyare
Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

hizmeti kampanyaları gibi projelerini tanıtırken İzmir Büyükşehir Belediyesi
Pop Orkestrası eşliğinde yüksek bir katılım ile Rotaract Günü etkinliğini gerçekleştirdi.
5 Nisan Pazar Günü, İzmir Alsancak Dominik Caddesi’nde U.R 2440. Bölge Rotaract Temsilcisi Can Sezici’nin açılış konuşması ile başlayan etkinlik,
dostluk yoluyla birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek isteyen Rotaract kulüpleri üyelerinin proje tanıtımları ile son buldu.

2440. Bölge Tiyatro Topluluğu ilk oyununu sergiledi

B

ostanlı Rotary Kulübü öncülüğünde kurulan 2440. Bölge Tiyatro Topluluğu “Yalancı Aranıyor” isimli eseri 28 Nisan 2015 tarihinde İzmir
Amerikan Koleji Salonunda başarıyla sergiledi.

Konak Rotaract “Pasta Yapımı ve Sunumu” kursu açtı

K

onak Rotaract Kulübü, ‘Kadınlara Meslek Edindirme’ çerçevesinde Buca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü desteği ile Buca-Gediz
Mahallesi’nde kasım ayında başlayan ve mayıs ayında bitecek 640 saatlik
‘Pasta Yapımı ve Sunumu Kursu’ açtı. Kursa o mahallede yaşayan 12 kadın
katıldı. Kursiyerler kurs bitiminde Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifikalı,
pastacılık alanında çalışan adayı olacaklar ve aile bütçelerine katkı sağlayabileceklerdir.
Konak Rotaract Kulübü Başkanı Gözde Çiftçi; bu projeye çok önem verdiklerini, devamlılığı olan bir proje haline getirmek istediklerini ve böylelikle daha
çok insana ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Konak Rotary’nin 45. Yılı dolayısıyla Konak Rotaract Kulübü ile düzenlenen ortak toplantıda, bu projeye katkılarından ötürü Pastacılık Kursu Öğretmeni Fethiye Yurdubırakan’a Meslek
Hizmet Ödülü takdimi yapıldı.

Rotaract günü coşkuyla kutlandı

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Redbull ve Vestel desteği ile Rotaract Günü etkinliği hayata geçirildi.
“Kendinden Önce Hizmet” sloganıyla Türkiye’de gönüllülük esasıyla çalışan, toplumsal, mesleki, kişisel ve uluslararası alanlarda çeşitli projeler ve etkinlikler düzenleyen Rotaract kulüpleri; Afet Eylem Çadırı, Dilek Ağacı ve Kamu

Nilüfer RK’nün “Boyun Kadar Kitap Oku” projesi
tamamlandı

N

ilüfer Rotary Kulübü ve Nilüfer Belediyesi işbirliğinde yapılan ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklediği Boyun Kadar
Kitap Oku projesi tamamlandı. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen proje
12/05/2015 salı günü Nazım Hikmet Kültürevinde coşkulu bir şekilde gerçekleşen ödül töreni ile sona erdi. Nilüfer sınırları içindeki 53 ilk ve ortaokulun
35.500 öğrencisine birebir ulaşılarak projeye davet edilmiş, ilk yıl 194, ikinci
yıl 642 , üçüncü yıl 1170 öğrencinin katıldığı projeye bu yıl 2544 öğrenci iştirak
etmiştir. Proje kapsamında yarışmaya katılan öğrenciler 62.282 adet kitap
-5.830.692 sayfa- okumuşlardır. İlkokullarda her sınıftan ilk 15 , ortaokullarda her sınıftan ilk 10 derecesini elde eden (toplam 85 ) öğrencilere, öğretmenlerine ve en yüksek oranda öğrencisi yarışmaya katılan ilk 3 okula çeşitli
ödüller verilmiştir. Ödül törenine Nilüfer Belediye başkanı, başkan yardımcısı,
ilçe milli eğitim müdürü, Nilüfer Rotary Kulübü üye ve eşleri, kütüphane müdürlüğü yöneticileri, ödül alan 85 öğrenci, öğretmenleri , okul idarecileri ve
aileleri ile çocuklara madalyalarını takdim etmek üzere Türk basketbolunun
efsane isimlerinden Efe Aydan katılmıştır.

Gökdere RK Engelliler Okuluna müzik enstrüman ve
teçizat desteğinde bulundu

G

ökdere Rotary Kulübü Toplum Birliği okullarından biri olan M. Aziz
Torun Engelliler okulu için temin etmiş olduğu müzik enstrümanları
ve atölye teçhizatlarını 13 Mayıs 2015 tarihinde okul yetkililerinin ve bazı
öğrencilerin katılımı ile teslim etti.
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Rotary’nin Genç Liderler için programları

BİR İMZA SİSTEMİ Genç liderlere yönelik programları Rotary’ye

yakınlaştırmak için, organizasyonumuzun yeni görsel rehberine bağlı olarak yeni
logo ve imzalar tasarlandı. Bu sayfada yer alan grafiklerde Interact, Rotaract,
Rotary Gençlik Değişim ve RYLA ile ilgili değişiklikleri bulabilirsiniz. Önümüzdeki aylar içinde on-line olarak daha başka kaynaklar da kullanıma sunulacak. Broşürleriniz, PowerPoint sunumlarımız, web siteniz ve diğer basılı ve
dijital iletişim materyallerinizde kullanabileceğiniz şablonları ve yeni yardımcı
sayfaları inceleyiniz
TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

HAZİRAN 1995
Rotaract
Rotaract imzası Rotaract kelimesinin
oluşturduğu marka üstünde
(Sponsor kulübün Rotaract ismi) ve
mükemmellik markası olan Rotary
Çarkı, yabanmersini renginde
kullanılıyor.

Interact
Interact imzası Interact kelimesinin
oluşturduğu marka üstünde
(Sponsor kulübün Interact ismi) ve
mükemmellik markası olan Rotary
Çarkı, gökyüzü mavisi renginde
kullanılıyor.

Haziran 1995 sayımızın
kapağı, tarihte önemli bir anı
kutluyordu: San Fransisco’da
26 Haziran 1945’te
Birleşmiş Milletler Beratının
imzalanması. Siyah beyaz
fotoğrafta ABD Başkanı Harry
S. Truman (solda), Dışişleri
Bakanı Edward R. Stettinius
(soldan ikinci ayakta), ve diğer
diplomatlar Senatör Arthur
Vandenberg’in anlaşmayı
imzalamasını izliyor.
Popular Photography, ve New
York Times’dan sonra Life
dergisinin fotoğrafçısı olarak
çalışan ve Massachussetts
Eyaletinin Great Barrington Rotary kulübü üyesi olan Lucien Aigner, o sırada
San Fransisco’daki konferansı takip ediyordu ve anlaşmanın imzalanmasının
fotoğrafını çekti. O sayıda Aigner 50 yıl öncesinde hissettiklerini anlatmıştı.
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Interact ile dünyayı değiştirmek

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,207,102 *
Kulüpler: *............................................................ 34,823
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 180,964
Kulüpler: ................................................................ 7,868
Interact
Üyeler: ................................................................ 414,115
Kulüpler: .............................................................. 18,005
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 191,889
Topluluk.................................................................. 8,343
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 328
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 6 Nisan 2015 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların rakamları ise 1 Ekim 2014 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

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

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

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

S

on üç yıldır, ikinci defa British Columbia’nın
Richmond orta okulunun Interact kulübü, yıllık
Interact video yarışmasında 33 ülkeden 88 yarışmacının arasından tekrar birinci olarak 500 dolarlık ödülü
kazandı.
Kulübün başarısının sırrının sadece videoların profesyonel kalitesinde değil, ama onun arkasındaki hikayelerde olduğunu kulüp üyesi, sinematograf ve bu yıl kazanan filmin
editörü Kyle Gomes söylüyor. “Interact’ta en güzel günümüz”
adlı, Interact kulübü üyeleri tarafından seslendirilmiş olan
üç dakikalık kısa film, talebeleri Belediye binasında noel ağacını süslerken, “çocuk felcine son” amacıyla fon yaratmak için
buz pateni yaparken, yerel bir gıda bankası için konserve toplarken, San Diego’da “Birleşmiş Milletler Model Günü”nde,
Güney Afrika’da bir anaokulu ve yetimhaneyi restore ederken gösteriyor.
Güney Afrika’da devam eden proje genel olarak beş kişilik Interact ekibini ihtiva ediyor. Sponsor olan Richmond
Sunset Rotary Kulübü, Hugh Boyd ortaokulu öğretmenleri,
itfaiyeciler, bir ay süreyle Johannesburg’un Lanseria kentindeki yetimhanedeki çalışmalara destek olmuşlar.
Kulüp başkanı Gomes, “Interact olarak toplumumuza ne
kadar etki yapabileceğimizi göstermek istedik” diyor ve “kulüp
olarak o kadar çok projemiz vardı ki, Rotary dünyasının da bizlerin ne kadar motive olduğumuzu görmelerini ve bizlerin de
topluma birşeyler geri vermek istediğimizi görmelerini istedi”
diye yapılan işlerin kendileri için önemini vurguluyor.
2012 yılında beratını alan Hugh Boyd Interact Rotary
Kulübünün 160 üyesi bulunuyor. Sponsor Rotary kulüpleri
olan Richmond Sunset’in yaklaşık 8 misli üyesi olan Interact
kulübü üyeleri, sponsor kulüplerinin hemen hemen tüm projelerine de katılıyorlar.
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