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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Ocak ayı Rotary’de her zaman hareketli olmuştur. Yarı 
yılı bitirmenin yanı sıra, bir sonraki yıl için başkanın 
Rotary’yi hangi tema altında yöneteceği merakla 

beklenir. Uluslararası Asamble bu temanın açıklandığı ve gele-
cek dönem kulüpleri yönetecek olan guvernörlerimizin eğitim 
aldıkları bir platform olarak dikkat çeker.

14-19 Ocak tarihleri arasında bu organizasyon ABD’de 
Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde yapıldı. 2018-19 
dönemi Uluslararası Rotary Başkanlığı görevini üstlenecek 
olan Barry Rassin, temasını “BE THE INSPIRATION” olarak 
açıkladı. Türkiye’nin üç bölgesinin guvernörleri de bu sloganı 
“İLHAM KAYNAĞI OLALIM” şeklinde uygulama kararı verdi-
ler. Sayfanın üzerinde görmüş olduğunuz logo da 2018-19 
dönem logosu olarak kullanılacak. Asamble ile ilgili kapsamlı 
bilgiye dergimizin sayfalarında ulaşabilirsiniz.

Başkan Barry Rassin kulüplerden üç konuya önem verme-
lerini istedi: 

1- Kulüpleri güçlendirmek, 
2- İnsani hizmetlere odaklanıp arttırmak 
3- Kamu oyunda Rotary imaj ve bilincini geliştirmek
Asambleye katılan 2420. bölgeden GLDG Hasan Akbayrak, 

2430. bölgeden N. Altan Arslan ve 2440. bölgeden GLDG GLDG 
Alaeddin Demircioğlu gerekli eğitimleri aldılar ve bölgelerin-
de düzenleyecekleri asamblelerde gerekli bilgileri gelecek 
dönem kulüplerde görev alacak Rotaryenlere iletecekler. 

2420. Bölge BES 3-4 Mart, Asamble 7 Nisan’da; 2430 bölge 
BES ve Asamble 11-15 Nisan’da ve 2440. Bölge BES ve Asamble  
29 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Bu tarihleri not ediniz. 
9. sayfamızda daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bu sayıdan itibaren The Rotarian ile beraber “Yeni Kulüp 
Yöntemleri” başlıklı bir konu sayfalarımızda yer alacak. UR 
kulüplerin yaratıcı olmalarını ve statükonun bağladığı zin-
cirleri kırıp yaratıcı yöntemler oluşturmalarını talep ediyor. 
Bu kulüplere örnek teşkil edecek UR tarafından seçilmiş 
kulüplerin konulara yaratıcı yaklaşımları bundan böyle Rotary 
Dergisinde de yer alacak. Bölgemiz kulüpleri de yaratıcı yakla-
şımlarını UR’ye iletip bu sayfada yer alabilirler. 

Bir diğer konu da Rotary’nin markalaşması. 19. sayfada UR 
tarafından hazırlanan tip ilanlar ve açıklamaları yer alıyor. Bu 
dönemin kamu oyuna tanıtımı projelerinde dikkate alınması 
öneriliyor.

“(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.”

SAYFA 6 - 7
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Ocak - Şubatz 
mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Paul A. Netzel’in 
mektupları

SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER
Dünyada Rotary Kulüpleri 
neler yapıyor?

SAYFA 12 - 18
ULUSLARARASI ASAMBLE
San Diego’da yapılan 
asamblede gelecek dönem 
teması belli oldu

SAYFA 19
ROTARY’NİN YENİ DÖNEM 
İLANLAR
Uluslararası Rotary’nin 
markalaşma çalışmaları 
paralelinde kulüplerden 
kullanmasını istediği ilanlar

SAYFA 20 - 21
YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
Kulüplerin yaratıcı 
yaklaşımlarından örnekler

ROTARY DÜNYASI
22- Rotary ve Aydın Olmak
 GDB Ekrem Yazar 
23- Kulüplerden haberler
34- UR’den haberler

KAPAK RESİMLERİ: Uluslararası Asamble’den resimler. Fotoğraflar Monica Lozinska©rotaryinternational

İLHAM
KAYNAĞI
OLALIM
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Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı Ian Riseley’nin 
konuşmaları ve başkanla 
ilgili haberleri 
www.rotary.org/office-
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın mesajı /Ocak
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Rotary’de çeşitlilik ve cinsiyet dengesi önemlidir

Rotary’de çeşitliliğimiz gücümüzdür. Bu fikir sınıflandırma sisteminin 
ilk kez önerildiği organizasyonumuzun ilk yıllarından kalmadır. Bu-
nun arkasındaki fikir oldukça basittir: çeşitli özgeçmişleri ve yetenek-

leri olan üyelerden oluşan kulüplerin, bu imkâna sahip olmayanlara göre daha iyi 
hizmet becerisi oluşturabilirler.

O zamandan beri geçen yıllarda, çeşitlilik fikri Rotary’de daha geniş kapsamlı 
olarak tanımlanmaya başlandı. Herhangi bir Rotary faaliyetine baktığınız zaman, 
katılımın ortalama yaş sınırları organizasyonumuz için sürdürülebilir bir gelecek 
arz etmemektedir. Üyelik sayımız rekor seviyeye yakındır ve sürekli olarak da yeni 
üyeleri eklemekteyiz. Ancak bu üyelerin sadece küçük bir azınlığının önlerinde on-
larca yıl Rotary hizmeti verebilecek kadar genç olduğunu görüyoruz. Gelecek için 
güçlü ve yetenekli bir Rotary liderliği için bugün daha genç ve yetenkli üyeleri ara-
mıza katmalıyız.

Rotary’de cinsiyet konusuna değinmeden de çeşitliliği tartışamayız. Bundan 
sadece 30 yıl kadar önce kadınların Rotary’ye katılamadıklarını düşünmek olduk-
ça zor geliyor. O zamandan beri çok önemli aşama kaydetmiş olmamıza rağmen, 
bu yalnış yönlendirilmiş politikanın mirasından henüz tam kurtulabilmiş deği-
liz. Büyük bir kitle halen Rotary’nin sadece erkeklere mahsus bir organizasyon ol-
duğunu düşünmekte ve bu durum toplumdaki imajımız ve üyeliğin gelişmesinde 
menfi  ve zarar verici etki yapmaktadır. Bugün kadınlar Rotary üyelerinin %21’ini 
oluşturmaktadırlar. Bu her ne kadar önemli bir gelişme olarak değerlendirilse de, 
her kulübün hedefi ulaşması gereken noktaya henüz epey uzak bir mesafedeyiz: 
Yani dünyamızı yansıtan, Rotary’deki erkekler kadar kadınların olduğu bir cinsi-
yet dengesi.

Bizi Rotary’ye ne getirmiş olursa olsun, Rotary üyeliğinde bulduğumuz değer ve  
yaptığımız hizmetlerin dünyada da bir değer ifade ettiğine inandığımız için biz or-
ganizasyonda kalmaya devam ediyoruz. Tüm bu çeşitliliği yansıtan kulüpler oluş-
turarak, Rotary’de daha kalıcı değerler yaratabileceğiz: “Rotary Farkı yaratarak”.

 

IAN H.S. RISELEY
UluslararasıRotaryBaşkanı



U.R. Başkanı’nın mesajı /Ocak U.R. Başkanı’nın mesajı / Şubat
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Barış Konferanslarımızla önemli adımlar atacağız    

Bundan yüzonüç yıl önce bu ay içinde, Rotary’nin ilk kulübünün dört üyesi ilk toplantı-
larını yaptılar. Toplantı tutanakları olmamasına rağmen, büyük olasılıkla hiçbir kimse 
hizmet ile ilgili konuşmamıştır: İlk bir kaç yıl için kulüp toplumun ihtiyaçları konusuna 

odaklanmaya başlamadı.  
Toplantı bir otel ya da restoranda değil, bir üyenin bürosunda yapıldı; bildiğimiz kadarıyla bir 

gündem ve duyuru, komite raporu, isim etiketi ya da konuşmacı yoktu. Bugünün verimli bir Rotary 
toplantısının alışılagelmiş standartları konusunda herhalde sınıfta kalırdı. Ama tabi ki bugüne ka-
dar yapılmış en verimli Rotary toplantısı oldu.

Bugün, 1905 yılında olduğu gibi bizler Rotary’ye Paul Harris’in aramış olduğu şeyi aramak için 
geliyoruz: dostluk, bağlantılar ve kendimizi evimizde hissedebileceğimiz bir ortam. Ancak bugün 
Rotary bizlere o ilk günlerdeki üyelere verebildiğinin kat ve kat fazlasını vermektedir. Bugünün Ro-
tary’si, 1.2 milyondan fazla güçlü üyesi ile bizleri sadece kulübümüzdeki grup üyeleri arasında değil,  
çeşitli kulüplerimizde ve aslında tüm dünyada evimizde hissetmemizi sağlamaktadır. Bugün için 
Rotary, o ilk günlerde Paul Harris’in tahayyül bile edemeyeceği bir şekilde bizleri birbirimizle bağ-
lamaktadır. Sadece dünyanın neresinde olursa olsun gidip kendimizi evimizde hissedebileceğimiz 
bir Rotary kulübü olması değil, dünyanın neresinde olursa olsun bir Rotary kulübüne erişip farklılık 
yaratabilmek imkanına sahibiz. 

113 yıl önceki bu ilk toplantıdan beri, Rotary kurucu üyelerin düşünebileceklerinden çok daha 
geniş ve çeşitlilik arzeden bir duruma geldi. Sadece beyazlar ve erkeklerin bir organizasyonu ol-
makla başlayıp, her türlü geçmişe sahip kadınları ve erkekleri kapsayan bir organizsyona dönüştük. 
“Kendinden Önce Hizmet” sloganımıza da yansıyan ve ifade edilen amacı “hizmet” olan bir organi-
zasyona dönüştük. Ayrıca, sadece dünyayı değiştirebilecek bir organizasyona dönüşmedik, çocuk 
felcini yok etmedeki başarımız gibi bunu yapabileceğimizi de kanıtladık.

Hiç birimiz Rotary’yi gelecekte nelerin beklediğini bilemeyiz. Yapmamız gereken, Paul Harris 
ve dostları tarafından atılan güçlü temellerin üzerine inşa etmeye devam etmek ve Rotary’de fark 
yaratarak hizmet ve dostluk bağlarını güçlendirmek olmalıdır.

 

IAN H.S. RISELEY
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Bu Rotary yılının 
yarısını tamam-
ladık. Rotary 

Vakfının ikinci hizmet 
yüzyılına başladığımız bu 
ilk sene, 2018 için bek-
lediğimiz çok şey var. 
Vakfımız ile ortak çalışma 

yaparak, Rotaryenler başlangıçta düşünemeyecekleri kadar farklılık 
yaratmaya devam ediyorlar..

İmzamızı taşıyan çocuk felcini yoketme girişimi, bizleri bu has-
talıktan arındırılmış bir dünyaya her gün daha çok yaklaştırıyor. 
Seattle’da  gerçekleştirdiğimiz “Dünya Çocuk Felci Günü” sonrası ve 
dünyanın bir çok köşesinde Rotaryenlerin yaptıkları yerel organizas-
yonlar ile bu yıl hedeflediğimiz ve bölge tanımlı fonları da içeren 50 
milyon dolarlık fon hedefine ulaşmak için gerekli ivmeyi yakaladık. 
Bu amaçla “Miles to End Polio” bisiklet yarışına katılan Rotaryenler 
ve dostlarının katkıları için teşekkür ederiz. 

İkinci olarak, Vakfımızın bu yılki kapsamlı fon yaratma hedefi 
olan 360 milyon dolar, Rotaryenleri dünyadaki yardımlarını sürdüre-
bilmeleri için daha güçlü konuma getirecektir. 

Vakfımızın ana fon kaynağı için başlattığımız 2025’te 2025 prog-
ramı da gelişmekte. Vakfın uzun vadeli finansal istikrarını sağlamak 
ve gelecek için uzun bir perspektifte temel kaynakları oluişturmak 
için 2025 yılına geldiğimizde bu fonumuzun 2.025 milyar dolara 
ulaştırmayı hedefliyoruz. 

Bir diğer önem verdiğimiz konu Rotary Barış Merkezleri prog-
ramları ve barış girişimleri. Rotary Barış Bursiyerleri için müracaat 
formları bu ay yayınlanacak. Potansiyel adaylar için etrafınızı araştı-
rın ve Barış Bursiyerleri mezunlarını projelerinizde danışman olarak 
çalışmaya davet ederek destekleyin. 

Şubat-Haziran ayları arasında, UR Başkanı Ian H.S.Riseley, 
odak alanlarındaki çalışmalarımızı vitrine çıkaracak olan altı adet 
“Başkanlık Barış Konferansları” düzenleyecek. Hepiniz katılmaya 
davetlisiniz.

Tabi Rotary yılının en büyük aktivitesini, 23-27 Haziran tarihleri 
arasında Toronto’da yapılacak olan 2018 konvansiyonu oluşturacak. 
Bu Rotary yılının sadece önemli anlarını değil, Rotaract’ın da 50. yılını 
kutlayacağız.

Bu yeni yılda, birer eylem insanı, hayatlara dokunan kişiler oldu-
ğumuzu gösterelim! Ve dünyanın da bunu farketmesini sağlayalım: 
“Biz Rotaryeler olarak Farklılık  Yaratıyoruz. “

Rotary’nin kuruluşunun kutlandığı 23 Şubat’da, Rotaryenler 
“Dünya Barış ve Anlayış Günü”nü de kutlayacaklar.  

İlk gününden beri “Barış”, organizasyonumuzun çekir-
değinde yer almıştır. 1921 yılında İskoçya’nın Edinburg ketinde 
Rotary’nin dördüncü hedefini oluşturduk. II. Dünya Savaşından 
sonra Londra’da attığımız tohumlar sonucu UNESCO ortaya 
çıktı. 1948 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Deklarasyonunun çerçevesini oluşturan  “özgürlük, adalet, ger-
çek, verilmiş sözün kutsiyeti ve insan haklarına saygı” içeren 
önergeyi 1940 yılında Havana’da kabul ettik. 

Birleşmiş Milletlerin kuruluşunda aktif rol oynadık. 1945 yılında 
yaklaşık 50 Rotaryen San Fransisco Konferansında BM tüzüğü yazı-
lırken delege ve danışman olarak görev aldı. Bugün, 73 yıl sonra, 
Rotary Birleşmiş Milletler nezdinde diğer tüm sivil toplum örgütleri-
ne nazaran en yüksek danışman statüsünü muhafaza ediyor. Rotary 
Barış Bursiyerlerimizden bir kısmı BM için çalışıyor. BM’deki Rotary 
temsilcileri de her yıl Kasım ayında barış için oluşturduğumuz bu 
ortaklığı vurgulayan “BM’de Rotary Günü”nü organize ediyor.

Bugün, Avustralya’da teknik alanda girişimci olan Steve Killelea 
tarafından kurulan Ekonomi ve Barış Enstitüsü ile yeni bir ortaklık 
içindeyiz. Enstitü sekiz ayak üzerine oturmuş olan “Pozitif Barış”ı 
irdeliyor: iyi işleyen bir hükümet, güvenli bir iş ortamı, eşit dağılan 
kaynaklar, başkalarının haklarının kabulü, komşularla iyi ilişkiler, 
enformasyonun serbest dolaşımı, yüksek insan sermayesi ve düşük 
seviyede yolsuzluk.

Yılbaşından Haziran’a kadar Başkan Ian H.S.Riseley’nin dünya-
nın 6 değişik şehrinde yapacağı “Barış Konferansları”na katılma 
şansımız var. İnternette rotary.org/presidential-conferences bağ-
lantısından konulara bakabilirsiniz. 

Ayrıca Chicago Üniversitesi ile “Pathways to Peace” adı altında 
önde gelen akademisyenler, uygulamacılar, Rotary Barış Bursiyerleri 
ve barış ve ihtilafların önlenmesi ve çözümü konusundaki düşü-
nürlerin seri şeklinde konuşmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Eylül 
ayında gerçekleşen ilkini “bit.ly/2j9cSUh” bağlantısından izleyebi-
lirsiniz.

Partnerlerimizle beraber, kendimizi anlayış, iyiniyet ve uuslara-
rası barışı geliştiren küresel düşünür ve liderler arasına yerleştirme-
ye çalışıyoruz. Bu yoldaki çalışmamızı hep beraber yapalım.

VAKIF PENCERESİNDEN

Paul A. Netzel
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Mutlu yıllar
Partnerlerle etki ve 

gücümüzü arttıralım



2420. Bölge BES
3-4 Mart 2018

Büyük Abant Hotel
Nadya Solagan

nsolagan@gmail.com
0533 352 7424

Çekmeköy Rotary Kulübü

Asamble
7 Nisan 2018

Swiss Hotel İstanbul
Arzu Alpagut

arzu.alpagut@gmail.com
0533 620 1515

Fındıklı Rotary Kulübü

2420. Bölge Konferansı

10 - 13 Mayıs 2018

KAYA PALAZZO

İletişim
Volkan Akyıldız

vakyildiz@saygrup.com
0532 292 92 22

Caddebostan Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı

3 - 6 Mayıs 2018
Aquasis de Luxe 

Resort & Spa Otel - DİDİM

İletişim
Kaner Kavcıoğlu

kanerkavcioglu@gmail.com
0552 213 35 33

rotary2440bolgekonferans.wordpress.com
Efes Rotary Kulübü

2440. Bölge 
BES ve Asamblesi

29 Mart - 1 Nisan 2018
Grand Hotel Ontur

Çeşme
İletişim

Cem Karagözlü
rotary2440asamble2018@gmail.com

0532 332 44 08
asamble2018.com

Mavişehir
Rotary Kulübü

2430. Bölge 
BES ve Asamblesi

11 - 15  Nisan 2018
Xanadu Resort Hotel

Belek - Antalya
İletişim

Mete Akcan
meteakcan@akcanlar.com.tr

0532 795 4854 
asamble2430.com

Gaziantep Zeugma 
Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

10 - 13 Mayıs 2018

Rixos Premium
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Rotary dünyasından projeler

GÖZLEM

Dünyadan Özetler

1

gerçekleştirmişti. 
Ritme uyup alkış tutmak terapinin bir 
parçasıdır diyen Dodge, bu davulun 
ritmini beraberce  oluşturacaklarını 
söyledi.
40 üyesi olan kulübün başkanı Kerry 
Muise, gençlerle çalışmış olmaları 
nedeniyle kulübün odaklanmasının 
ar� ığı  ve toplumla beraber çalışma 
yolunu açarken  gençleştiğini 
belir� i. Dodge da kulübün konuya 
yaklaşımından etkilendiğini ifade e� i. 

“Herkesin ne kadar samimi olduğu beni 
etkiledi. Gençlerin konuşabilecekleri 
birinin olmasına ihtiyaçları olduğunu 
düşünüyorum” dedi.
Yazan: BRAD WEBBER

1 ] KANADA
2015 ylının başlarında iki gencin intihar 
etmesi, Yarmouth N.S. Rotary Kulübünün 
gençlere daha fazla önem vermeye 
başlamasına ve bunun için liderlik kampı 
seyahatleri, orta öğrenimdekiler için akıl 
sağlığı günleri, beslenme sınıfl arı ve okullar 
için motivasyon yaratacak konuşmacılar 
temin etmesine neden oldu.  Ekim 
ayında kulüp, Kanada’nın ünlü pop-rock 
gruplarından Crush Test Dummies’in eski 
bateristi Mitch Dorge’u getirdi. 19 Ekim’de 
ritim dolu bir toplantıda Dorge içki içip 
araç kullanmak, uyuşturucu kullanımı gibi 
konulara değindi  ve iki okuldan gelmiş olan 
1.000 kadar lise öğrencisinin sorularına 
cevap verdi. Ertesi gün yine daha küçük bir 
öğrenci grubuyla biraraya geldi.

“Öğrencilere konuşmuyorum, onlarla 
konuşuyorum” diyen Dorge’un ziyareti 
bir sigorta şirketi tarafından fi nanse 
edilmişti ve bir yerel sigorta acentesi 
sahibi olan Yarmouth kulübünün eski 
başkanlarından Sco�  Lutz da organizasyonu 

Yılda 600.000 
Kamboçyalı 
köpekler 
tarafından 
ısırılıyor. Test 
yapılan köpeklerin 
yarısında kuduz’a 
rastlandı

2
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3 ] KAMBOÇYA
2012 yılından beri Hawai’nin Poipu Beach 
Rotary kulübü, Pursat Rotary kulübü ile bir 
ekip oluşturarak “Sürdürülebilir Kamboçya” 
projesine destek veriyor. Bu kapsamda kırsal 
kesimdeki Pursat’da okul öncesi eğitim binasının 
inşaatı, beslenme programları ve öğretmenlerin 
maaşlarının bir kısmı bağış olarak verilen 6.000 
dolardan karşılanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında 
Poipu Beach Rotary Kulübü eski başkanlarından 
ve veteriner Craig Nishimoto, okul ihtiyaçları ve 
eğlence malzemeleri götürmek için Pursat’a 
gi� iğinde, yaklaşık 40 köpeğe kuduz aşısı da 
yaptı. Kamboçya’da evlerde beslenen köpeklerin 
dahi kuduz aşısı olmadığına değinen Nishimoto, 
köpeklerin aşılanmasının insanları korumak için 
gerekli olduğunu söyledi.

2 ] ARJANTİN
Öğrenmek �ç�n görmen�n ne kadar öneml� olduğunu düşünen Ruf�no Rotary kulübü, son üç yıl 
�ç�nde dört okulda 350 çocuğun göz muayenes�n� yaptı. Son olarak Ek�m ayında 120 çocuğa bakıldı. 
Testler Rosar�o Rotary kulübü tarafından başlatılmıştı d�yen Ruf�no’lu Rotaryen Jav�er Herman 
Enr�que Barr�entos, operasyonun tamamen gönüllü olarak yapıldığına değ�nd�. Barr�entos ve 
kulüptek� arkadaşları, muayene �şlemler� �ç�n 700 dolar para harcadılar ve gözlük camı tem�n eden 
Ess�lor V�s�on Foundat�on �le beraberce çalışarak 20’ye yakın gözlük bağışladılar. Ess�lor Vakfı ayrıca 
muayene sonrası �ht�yacı olan gençler� b�r göz doktoruna refere e� �.

Nĳ erya’da yaklaşık 2 
milyon kişi yerinden 
edilmiş olarak yaşıyor.

3

5 ]NİJERYA
Boko Haram terör örgütü tarafından yerlerinden zorla 
gönderilmiş mülteci sayısındaki artış nedeniyle, Jos Tin 
City Rotary Kulübü Riyom şehrindeki Ev Ekonomisi Eğitim 
Enstitüsüne katılabilmeleri için 10 kadını burs ile fonladı. 
Kulüp üyelerinden Arthur Ophiohonren, kriz durumunun hiç 
bir şekilde formel eğitim alma imkanı olmayan yetim çocuk 
sayısını da ar� ırdığını söylüyor. Kulüp burs için 1.600 dolar 
temin e� i. Bu rakamın çoğu direkt olarak üyelerden temin 
edildi.

4 ]YENİ ZELANDA
Ngamotu Rotary kulübünün yardım vakfının yönetimini yaptığı sekiz 
apartmandan oluşan yaşlılar evi için, kulüp üyeleri ellerinde çekiç ve levyelerle 
evlerin içini neredeyse tamamen yıkıp yeniden inşa e� iler. Maori bölgesine 
has bir isim almadan önce 2017 yılının ortalarında kadar New Plymouth Rotary 
Kulübü olarak faaliyet gösteren kulüp, iki yıl süren proje için daire başına yaklaşık 
25.000 dolar harcama yaptı. Kulüp yeni armatürler ve iç mekan mobilyaları, ve 
her biri 40 metrekare olan daireler için de buzdolabı, çamaşır makinası temin 
edip iç duvarların da boyasını alıp bağışladı.
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Uluslararası Rotary’nin 
dönem liderlerinin eği-
timini verdiği Asamble 
14-20 Ocak tarihlerinde 

ABD’nin Kaliforniya Eyaletinin San 
Diego şehrinde yapıldı. Oturum-
lar ve grup tartışmalarında cep tele-
fonlarının yasak olduğu asamble, 14 
Ocak Pazar günü başlayan kayıtlar-
dan sonra akşam 19.30’da UR Baş-
kanı Ian R.H.S.Riseley’nin başkan-
lığında “Şimdi Zaman Bizimdir” te-
ması ile başladı. Açılış oturumunda 
gelecek dönem başkanı Barry Rassin, 
yardımcısı John C. Smarge tarafın-
dan tanıtıldı. 

15 Ocak Pazartesi yapılan 2. otu-
rum “Vizyon İle Yönetin” başlığı al-
tında UR Direktörü John C. Matt-
hews başkanlığında yapıldı. Rotary 

dünyasının bayrak töreni sonrası 
ABD, Avustralya, Bahamalar ve Ro-
tary marşları çalındı ve UR Yönetim 
Kurulu direktörlerinin tanıtımla-
rı yapıldı. UR Genel Sekreteri John 
Hewko “Liderlik”, GDD Micheal Co-
lasurda Sr. “Öz Değerler”, GLDD Jef-
fry Coderett “Lider Sizsiniz” başlıklı 
konuşmalarını yaptılar.

Aynı gün öğleden sonra 3. otu-
rum Direktör F. Yank başkanlığın-
da “Kulüpleri Esinlendirin” teması ile 
gerçekleşti. Eğitim liderlerinin tanı-
tıldığı oturumda Üyelik Geliştirme 
Komitesi Başkanı Larry A. Lunsford 
“Üyeliğin Geleceği”, Rotary Vakfı Mü-
tevellisi Mary Beth Growney Selene “ 
Katılımı arttırmak ve Güçlendirmek”, 
UR Eğitim Lideri Nicki Scott da 
“Kulüplerimize Yaşam Katmak” baş-

BE THE INSPIRATION
İLHAM KAYNAĞI OLALIM

2018-19 dönem teması ‘nın açıklandığı 
Asamble San Diego’da yapıldı  

2018-19 UR Başkanı Barry Rassin ve eşi 
Esther.

2018-19 UR Başkanı Barry Rassin, 14 Ocak 2018’de San Diego’da yapılan Asamble’nin ilk oturumunda açılış konuşmasını yaparken
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lıklı sunumlarını yaptılar.
Asamblenin 3. gününde sabah ya-

pılan oturumun başkanlığını Direk-
tör Eun-Soo Moon yaptı. “Gelecek 
Şimdidir” başlığı altında yapılan otu-
rumda GDD Holger Knaack “Rota-
ractörler ve Mezunları Rotary’ye Ka-
zandırmak”, Avustralya’nın Melbour-
ne Rotary Kulübünden Amanda 
Wendt “Farklı Nesilleri Anlamak” ve 
GDG Haresh Ramschandani “Genç-
lerimiz - Geleceğimiz” başlıklı sunum-
larını yaptılar. 

Oturumun devamında “Partnerler 
Genel Oturumu” yapıldı ve önümüz-
deki dönem fırsatlarının değerlendi-
rilmesi esnasında Barry Rassin’in eşi 
Esther Rassin de bir sunum yaptı.

Öğleden sonra Direktör Bas-
ker Chockalingam başkanlığında 
“Liderlik Fırsatları ve Sorumlulukla-
rı” oturumunda UR Programlar ve 
Üye Hizmetleri Başkanı Jim Barnes 
“Sekreterya Size Yardımcı Olmak İçin 
Ne Yapabilir”, UR Pazarlama ve İle-

tişim Direktörü Chaunda Rosebo-
rough-Smith “Günümüzü Yaşarken”, 
UR Genç Liderler Programlarından 
Adam Doty “Gençlerin Korunma-
sı”, UR’de Eğitim Uzmanı Courtney 
Drew da “21. Yüzyıl İçin Anlamlı Mı-
yız” konularını işlediler. Aynı Akşam 
katılımcıların Danslı Yemek salonu-
na “Büyük Yürüyüşü” gerçekleşti.

17 Ocak sabahı yapılan 5. oturum 
“Vakfımızın Sihri” adını taşıyordu ve 
UR Direktörü Peter Ibhler tarafın-
dan yönetildi. Vakıf Başkanı Paul 
A. Netzel Vakıf Mütevellilerini ta-
nıttıktan sonra, Pakistan Başbaka-
nının Çocuk Felcini Yoketme Prog-
ramından sorumlu yardımcısı Sena-
tör Ayesha Raza Faruk “Çocuk Felci: 
Tarihte Geri Sayım”, Kaliforniya La 
Jolla Golden Triangle Rotary Kulü-
bü Üyesi Fary Moini “Küresel Bağış-
lar”, Rotary Barış Bursiyeri Summer 
Lewis “Barışa Doğru Çalışırken”, Va-
kıf Gelecek Dönem Başkanı Ron D. 
Burton “Vakfın Hedefleri” başlıklı su-
numlarını yaptılar. 5. Oturum son-
rası yine Partner Çalışma Grubunda 
“Bu yıl Rotary’yi kavramak” konusu 
çerçevesinde “Rotary için Sosyal Med-
yayı kullanmak, Mali Konuları Anla-
mak, Toplum Önünde Konuşmak ve 
Kulüp Ziyaretleri, Etkin Bölge Guver-
nör Partneri olmak” gibi konular ele 
alındı.

İLHAM
KAYNAĞI
OLALIM

Asamblenin 2. oturumunda bayrak geçişinden önce, başkanların ülkeleri Bahama, Yeni Zelanda ve Rotary bayrakları 
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Öğleden sonra yapılan 6. Oturu-
mun konusu “Dünyayı Değiştirmek” 
idi. Başkanlığını UR Direktörü Ke-
iichi Ischiguro’nun yaptığı oturum-
da Vakıf Mütevellisi seçilen John F. 
Germ “Değişim Projeleri”, Kanada’nın 
Ontario Eyaletinin Windsor-Ro-
seland Rotary Kulübünden Mary 
Jean Gallagher “Hizmet Projelerinin 
Gücü”, Vakıf Mütevellisi K.R.Ra-
vindran da “Dünyada İyi Şeyler Yap-
mak” başlıklı konuşmalarını yaptılar. 

18 Ocak sabahının oturumunda 
konu “Rotary’yi Dünya İle Paylaşın” 
oldu ve UR Direktörü Paulo Agusto 

Zanardi tarafından yönetildi. 2018 
Toronto Konvansiyon Komitesi Baş-
kanı Gordon McInally “2018 Toronto 
Konvansiyonu”, UR İletişim Komite-
si Başkanı Bradford R. Howard “Ro-
tary’nin Marka Temeli: Değer ve İfa-
de” GDD John T. Blount “Büyük Or-
ganizasyonların Gücü”, UR Başkan 
Yardımcısı John C. Smarge da “Ey-
lem Fertleri - Hayatlara Dokunanlar” 
konularını anlattılar.

Daha sonra gerçekleşen Partner-
ler Genel Oturumunda “Odak Alan-
ları ve Hizmet” konusunda Ekono-
mik ve Toplumsal Kalkınma, Su ve 

Sanitasyon, Okuma Yazma konuları 
ele alındı.

Konvansiyonun son günü “Değişi-
mi Tasavvur Edin” oturumu Direktör 
Robert C. Knuepfer Jr. başkanlığın-
da yapıldı. Hamburg Konvansiyon 
Komitesi Başkanı John T. Blount 
“2019 Hamburg Konvansiyonu”, UR 
Başkan Adayı Mark Daniel Maloney 
“Bölge Liderlik Planı ve Takımınızı 
Nasıl Yönetirsiniz”, GDD Jennifer E. 
Jones “Geleceğin Stratejik Planı”, Di-
rektör Noel Trevaskis de “ Değişimi 
Nasıl Yönetirsiniz” başlıklı sunumla-
rını gerçekleştirdiler.  

Öğleden sonra Kenneth W. Gra-
beau başkanlığında “Eylem Zamanı” 
oturumu yapıldı. California Üniver-
sitesi San Diego Tritones Capella 
Topluluğunun performansı sonrası-
UR Başkan Yardımcısı Dean Roh-
rs “Meydan Okumaların Üstesinden 
Gelmek” başlıklı konuşmasını yaptı. 
Daha sonra sahneye gelen UR Baş-
kanı Ian H.S.Riseley kapanış konuş-
masını yaptı. Onu takiben de Gele-
cek Dönem UR Başkanı Barry Ras-
sin “Asambleden Eyleme” konusunu 
işledikten sonra 2018 asamblesi sona 
erdi.

Her asamblede olduğu gibi, bek-
lenen en önemli an başkanın dönem 

Asambledeki oturumlarda yazıda belirtildiği gibi muhtelif konuşmacılar katılımcılara hitap etti. Solda UR İletişim Başkanı David 
Alexander Liderlik Fırsatları ve Sorumlulukları konusunu anlattı. Ortada Melbourne Victoria Rotary Kulübünden  Amanda Wendt, Farklı 

Nesilleri Anlamak konusuna değindi.  Geçmiş Dönem Guvernörlerinden Haresh Ramchandani de “Gençlerimiz - Geleceğimiz” başlıklı 
sunumuyla Rotary’nin gençlere yönelik projelerini anlattı.

Rotary ülkelerini temsil eden bayrak geçidi 15 Ocak’da yapılan ilk oturumun açılışında 
gerçekleşti. 
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temasını açıklaması idi. Uluslararası 
Rotary’nin 2018-19 dönem başkan-
lığını üstlenecek olan Barry Rassin, 
Pazar günü yapılan oturumda orga-
nizasyonu geleceği ile ilgili vizyonu-
nu ortaya koydu ve liderlere çağrıda 
bulunarak sürdürülebilir bir gelecek 
için çalışmalarını ve Rotaryenler ile 
toplum için “İlham Kaynağı Olmala-
rını” istedi.

Bahamalar’ın New Providence 
bölgesinin East Nassau kulübü üyesi 
olan Barry Rassin, 2018-19 Başkan-
lık Temasını, Uluslararası Asamble-
ye gelmiş olan guvernörlere “Be the 
Inspiration” olarak açıkladı: “Sizler-
den kulüplerinize, Rotaryenlere ilham 
kaynağı olmanızı  ve daha büyük şeyle-
ri istemenizi talep ediyorum. Daha faz-
lasını yapmak, daha fazla olmak, her 
birimizden daha uzun yaşayacak bir 
şeyler yaratmalısınız.”
Çocuk felcine son için 
inanılmaz heyecan 
verici bir dönemdeyiz. 
Bulunduğumuz noktada 
gördüğümüz her vaka, son 
vaka olabilir

Rassin Rotary’nin yeni vizyon ifa-
desinin gücünü şöyle vurguladı: “Be-
raberce insanların birleşerek küresel 
alanda, toplumlarımızda ve kendimiz-
de kalıcı değişim yaratmak için eylem 
yaptıklarını görüyoruz. Bu, Liderlerin 
inşa etmeye yardım edecekleri Rotary’yi 
tanımlamaktadır.”

Rassin, bu vizyonu gerçekleş-
tirmek için Rotaryenlerin organi-
zasyona önem vermeleri gerektiğini 
belirtti. “Biz her şeyden önce bir üye-

2420. Bölge Guvernörü Hasan Akbayrak ve eşi Kazumi

2430. Bölge Guvernörü N. Altan Arslan ve eşi Neslihan

2440. Bölge Guvernörü Alaeddin Demircioğlu ve eşi Güliz

Asamblede sabah  ve öğleden sonraki 
oturumlar arasında Başkan Rassin, 

döneminde görev yapacak guvernörlerle 
geleneksel resimleri çektirdi. Yanda 

çerçeve içindeki resimlerde üç bölgemizin 
2018-19 Rotary Döneminde Guvernörlük 
görevini üstlenecek Rotaryenler ve eşleri 

UR 2018-19 Başkanı ve eşi ile beraber 
görülüyor.
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lik organizasyonuyuz. Şayet hizmet et-
mek istiyorsak, hedeflerimizde başarı-
ya ulaşmak istiyorsak, her şeyden önce 
üyelerimize önem vermeliyiz.”

Rassin gelecek dönem guvernör-
lerinden kulüp başkanlarını ve böl-
gelerindeki Rotaryenlerin değişim 
istemeleri konusunda ilham kaynağı 
olmalarını istedi. Daha fazla şey yap-
mak istemelerini, kendi potansiyelle-
rine erişmek istemelerini talep eden 
Rassin, bu motivasyonu verme ve on-
ların da ileriye doğru yollarını çizme-
de yardımcı olma görevinin guver-
nörlere ait olduğunu söyledi.

Çocuk Felcindeki gelişmeler
Rassin, ilham verebilmenin bir 

kaynağının da Rotary’nin çocuk fel-
cini yok etme konusunda yaptığı ça-
lışmalar olduğunu söyledi. Rassin, 
son otuz yıldır gerçekleşen inanılmaz 
gelişmeyi anlattı. 1988 yılında her yıl 
350.000 kişi polio virüsü nedeniy-
le felç olurken, 27 Aralık itibarıyla 
2017 yılında sadece 20 vakaya rast-
landı. Rassin, “Çocuk felcine son için 
inanılmaz heyecan verici bir dönemde-
yiz. Bulunduğumuz noktada gördüğü-
müz her vaka, son vaka olabilir” dedi.

Rassin, en son vaka bile tespit 
edilse, çalışmaların sona ermeyeceği-

ni vurguladı. Bunun için en az üç yıl 
süre ile ne bir nehirde, ne bir lağım-
da, ya da ne bir felçli çocukta virüse 
rastlanmaması gerektiğine değinen 
Rassin, sertifikasyon komisyonu-
nun ancak bu şartlarda çocuk felci-
nin tamamen yok olduğuna kanaat 
getireceğini belirtti. O zamana ka-
dar yapmakta olduklarımıza devam 
etmemiz gerektiğine değinen Rassin, 
aşılama ve hastalık gözlem program-
larına ilgimizin devam etmesi gerek-
tiğine işaret etti.

Sürdürülebilir çevre
Rotary son yıllarda yaptığı insani 

çalışmalarda “sürdürülebilirlik” konu-
suna özellikle odaklandı. Rassin bu 
konuda Rotaryenlerin çevre kirliliği, 
çevredeki bozulma ve iklim değişimi 
konularında gerçekleri artık kabul 
etme zamanının geldiğini söyledi. 
Kendi ülkesinin %80’inin su seviyesi-
nin sadece 1 metre üzerinde olduğu-
nu belirten Rassin, 2100 yılında de-
niz seviyesinin 2 metre yükseleceğine 
ve bu durumda ülkesinin ve Karayip-
lerdeki bir çok ada ve dünyadaki ben-
zeri alanların 50 yıl sonra yok olaca-
ğına değindi. 

Biz her şeyden önce bir 
üyelik organizasyonuyuz. 
Şayet hizmet etmek 
istiyorsak, hedeflerimizde 
başarıya ulaşmak istiyorsak, 
her şeyden önce üyelerimize 
önem vermeliyiz.

Rassin, tüm liderlerin Rotary 
hizmetine geniş bir küresel sistemin 
parçası olarak bakmaları gerektiğini 
söyledi. Bu nedenle de gelecek dönem 
guvernörlerinin sadece kulüplere de-
ğil, toplumlarına da ilham kaynağı 
olmaları gerektiğini vurguladı. “Yap-
tığımız iyi şeylerin kalıcı olmalarını is-
tiyoruz. Dünyamızı daha yaşanabilir 
bir yer haline getirmek istiyoruz. Sa-
dece burada ve sadece bizim için değil, Asamblede görev alan Rotary EğitimLiderleri birarada

Asambleye katılan dönem guvernörlerimiz ve eşleri Vakıf Mütevellisi Örsçelik Balkan ile 
birarada. Soldan sağa, 2420. bölgeden Hasan Akbayrak ve eşi Kazumi, 2440. bölgeden 

Alaeddin Demircioğlu ve eşi Güliz, Vakıf Mütevellisi Örsçelik Balkan ve 2430. bölgeden N. 
Altan Arslan ve eşi Neslihan.
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ama her yerde  herkes ve tüm nesiller 
için bunu yapacağız.”

Asamble’de bir önemli konuşma 
da Uluslararası Rotary Genel Sek-
reteri John Hewko’nun “Liderlik ve 
Değişim” ile ilgili yaptığı sunum idi. 
Hewko öyle bir zamanda yaşıyoruz 
ki, bir çok ülkede genç profesyoneller 
iş ve aileleri dışında bırakın Rotary 
gibi faaliyetleri, kendileri için bile çok 
az zaman ayırabiliyorlar diyerek bu-
nun sonucu içiinde yaşadığımız za-
manda küresel seviyede Rotary ‘nin 
ciddi meydan okuma ile karşı karşıya 

kaldığını ve bu nedenle 15 yıldır yak-
laşık 1.2 milyon üye sayısında patinaj 
yaptığını belirtti.

Bu açmazı fırsata dönüştürüp 
adapte olmak ve büyümek için lider-
lere ve tüm Rotary dünyasına görev 
düştüğünü belirten Hewko, gelece-
ğimizin değişimi getirecek güçlü li-
derlik gerektirdiğini ve bunun için de 
kendimiz basit bir soru sormamız ge-
rektiğini söyledi: “Ne gibi davranışlar 
büyük liderler yaratı.”

Bu sorunun cevabını Paul Har-
ris’in hikayesini özetleyerek veren 

Hewko, kısaca Rotary’de liderliğin 
gelecek için eylemleri kararlı olarak 
almaktan geçtiğini belirtti. Hewko, 
“Bugünün liderliği, gelecekte en büyük 
etkiye neden olacak tercihleri yapmak-
tır. Bu gibi tercihler de ancak ender 
olarak tek kişi tarafınadan yapılırlar. 
Kendi düşünceme göre, başarı farklı bir 
liderlik içermektedir zira liderler ve iyi 
yöneticiler doğuştan değil, kendilerini 
yetiştirdikleri için başarılıdırlar” dedi. 

Daha sonra John Hewko konuş-
masına aşağıdaki ana hatları ile de-
vam etti: 

“Konuşmaya başladığımda sizlere 
birbiriyle ilişikili oldukları için liderlik 
ve değişimin öneminden bahsedeceği-
mi söyledim. Bugün Rotary için liderlik 
ne anlam ifade etmektedir? Basit ifade 
edersek liderlik geleceğe odaklanmalı  
zira Rotary’nin geleceği bizim için bi-
rinci derecede önem arzetmektedir.”

“Daha önce de belirttiğim gibi Ro-
tary bir kavşakta bulunmaktadır. Bu 
kavşaktan başarıyla geçebilmemiz için 
sizlere Paul Harris’in sözlerini hatır-
latmak isterim: ‘Rotary doğru kaderini 
oluşturacaksa her zaman evrimci olma-
lı, arada sırada da devrimci olmayı de-
nemelidir’. Bu nedenle bugün 21. yüz-
yılın meydan okumalarına 20. yüzyı-
lın çözümleriyle cevap verme tuzağına 

UR Genel Sekreteri15 Ocak’ta Uluslararası Asamblenin 2. oturumunda  konuşmasını yaparken (solda), 2018 Toronto Konvansiyon 
Komitesi Başkanı  Gordon R. McInally, 2018’de Kanad’nın Toronto şehrinde yapılacak konvansiyon ile ilgili bilgi verdi.

Asamblede son gün genel oturumda San Diego Üniversitesi müzik grubu Tritones 
performansı ile katılımcıları büyüledi
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2018-19 UR başkanı Barry Rassin ve eşi asamble sonunda  katılımcıları 
selamlıyor

düşmemeliyiz. Yaratıcı olmalı, statüskoyu yönetmekten vaz-
geçmeliyiz.”

“Dün akşam Başkan Barry yeni bir vizyon içeren temayı 
sizlerle paylaştı. Bu temadan ilham alarak biz de uzun vade-
de düşünüyor 21. yüzyıldda çalışmamızı tnımlayacak yeni bir 
stratejik plan oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun için kendi-
miz basiy bir soru soruyoruz: ‘Rotary insanlığa nasıl hizmet 
edecek? Sadece bugün değil ama önümüzdeki onlarca yılda bu 
nasıl olacak?’ Bu sürecin başarılı olması için gerekli değişiklik-
leri yaparken, sizlerin ve bölgelerinizdeki kulüplerin katılımı-
na ihtiyacımız olacak.”

“Barry Rassin sizlerden döneminizde üç şey istedi: Kulüp-
lerinizi güçlendirmek, insani hizmetlere odaklanıp arttırmak 
ve kamu oyundaki imaj ve bilinci geliştirmek.”

“Kulüplerimizi desteklemek için 2016 Yasama Konseyi es-
neklik arzu eden kulüplere, toplantı, katılım ve üyelik ile ilgili 
istedikleri özgürlüğü tanıdı. Rotaract ve Rotary’de çifte üyelik 
imkanı sayesinde belki de Rotary’nin misyonu ve de-
ğerlerine bağlı 300.000 üye daha kazanabiliriz. Bu 
nedenle yaratıcı oluğp, bölgenizde yeni kulüp model-
leri yaratmaya çalışmalısınız. 35.000 kulübümüzde 
bu yaratıcılığı bağlayan zincirleri kırmalıyız.”

“Bu konuda yardımcı olmak amacıyla The Ro-
tarian dergisinde her ay kendilerini yeniden yarat-
maya çalışan kulüplere yer vermeye başladık. Bu 
nedenle guvernörler olarak bölgenizde en az bir ku-
lüpte farkındalık yaratan bir kulüp oluşturmanızı is-
tiyoruz.”

“İkinci konu olan insani hizmet hakkında lütfen 
bölgenizdeki kulüpleri Rotary Vakfının küresel ba-
ğışlar modelini kullanarak daha büyük, daha iyi ve 
sürdürülebilir projeler oluşturmaya teşvik edin. Küre-
sel bağışlar, projelerimizde sürdürülebilirliği arttır-
makta, uygulandıklarında kamu oyunda imajımızı 
güçlendirmekte ve başka organizasyonlar ile part-
nerlik oluşturma imkanlarımızı arttırmaktadır.”
The Rotarian dergisinde her ay 
kendilerini yeniden yaratmaya 
çalışan kulüplere yer vermeye 
başladık. Bu nedenle guvernörler 
olarak bölgenizde en az bir kulüpte 
farkındalık yaratan bir yaratıcılık 
oluşturmanızı istiyoruz.

“Başkan Rassin’in sizden istemiş olduğu üçüncü 
konu olan kamu oyunda imaj ve bilinci arttırma da 
bu iki konunun geliştirilmesiyle gerçekleştirilebilir.”

“Bu nedenle yeni oluşturduğumuz küresel ilan 
kampanyasını da dikkatle inceleyin. ‘People of Ac-

tion _ Hayatlara Dokunanlar’ reklam kampanyasının kay-
naklarını kullanarak kamu oyuna bizlerin neler yaptıklarını 
anlatın.”

Bir Uluslararası Asamblede önümüzdeki dönemin ça-
tısını oluşturacak görevler konusunda gerekli eğitimler 
veriliyor. Bu yazıda da bu eğitimde hangi konulara deği-
nildiğini detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Bölge guver-
nörlerimiz de burada almış oldukları eğitim çerçevesinde 
kulüplere asamblelerinde görevlerini anlatacaklar. 2420. 
Bölgede Guvernör Hasan Akbayrak, 2430. Bölgede Gu-
vernör N. Altan Arslan ve 2440. Bölgede Guvernör Ala-
eddin Demircioğlu bu konuda aldıkları eğitimi gelecek 
dönem başkanlarına yansıtacaklardır. Rotaryenler ola-
rak, başta gelecek dönemin kulüp yöneticileri olmak üzere 
asambleleri kaçırmayalım ve Rotary’nin geleceğini sağlam-
laştırmak için gerekli liderlik görevimizi yerine getirelim.

❑❑❑

Rotary toplantıları aynı zamanda dostluk ve eğlencenin doruk noktasına 
ulaştığı organizasyonlardır. Yukarıda buna örnek güzel bir resim görülüyor
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Rotary eğitimin hak olduğuna inanır. Dünya çapındaki 1 milyondan fazla üyesi tarafından verdiği burslar 
ve hizmetlerle eğitimi daha üst seviyeye çıkartmaktadır. Yeni nesillere esin kaynağı olmak — Hayatlara 

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

HEP BİRLİKTE

Rotary daha iyi şeyler yapabilmeleri için Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya getiriyor. Atıl 
yerleri yenileyerek kullanılır hale getirmek ve buralarda ihtiyacı olanlara meslek kursları düzenlemek veya 
eğitim imkanı sağlayarak onlara bir gelecek kazandırmak üzere”ev”ler yapıyoruz. Toplumları güçlendirmek 
için bir araya geliyoruz — Hayata Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için  . Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HEP BİRLİKTE

Rotary Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya tek bir amaç için getiriyor.: daha iyi şeyler 
yapabilmek. Toplumlarda kalıcı değişimler yaratmak üzere bir araya geliyoruz. Daha iyi şeyler 

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

HEP BİRLİKTE

HEP BİRLİKTE

Rotary sağlıklı toplumların güçlü toplumlar olduğuna inanır. Hiç bıkmadan ve yorulmadan çocuk 
felcini sonlandırmak için 2,5 milyar çocuğu aşıladık. Ölümcül hastalıklarla savaşarak dünyayı yaşanır 

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

Rotary’nin yeni dönem ilanları

U
luslararası Rotary son 
yıllarda “marka” ko-
nusuna önem verme-
ye başladı. Dünyanın 

her tarafında rastladığımız kulüple-
ri temsil eden “Rotary Çarkı” organi-
zasyonun kuruluşundan beri muhte-
lif değişikliklerden sonra son şeklini 
aldı. Rotary yazısının da karakteri 
değiştirildi. Bütün bunların amacı 
tüm dünyada homojen bir imajı yan-
sıtırken, bir marka altında toplanmış 
olan kurumun etkinliğinin daha faz-
la olacağı ve organizasyonun ulusla-
rarası boyutunun kamu oyuna daha 
iyi yansıtılacağı idi.

Ocak ayının 14-19 tarihlerinde 
ABD’nin San Diego kentinde yapı-
lan ve dergimizin bu sayısında da yer 
alan Uluslararası Asamblede, mar-
kalaşma konusu özellikle Genel Sek-
reter John Hewko tarafından vurgu-
landı. 

Hewko konuşmasında bu konu 
ile ilgili guvernörlere şöyle seslendi: 
“Başkan Rassin, sizlerden kamu oyun-
da imajımızı güçlendirme ve Rotary bi-
lincini arttırmanızı istedi. Bu nedenle 
yeni oluşturduğumuz küresel ilan kam-
panyasını da dikkatle inceleyin. ‘Peop-
le of Action _ Hayatlara Dokunanlar’ 
reklam kampanyasının kaynaklarını 
kullanarak kamu oyuna bizlerin neler 
yaptıklarını anlatın.”

Dergimizin bu sayfasında gördü-
ğünüz dört ana konuyu içeren rek-
lamlar Uluslararası Rotary’nin “Peop-
le of Action” (POA) olarak adlandır-
dığı GDG Güneş Ertaş ve arkadaş-
larının da “Hayatlara Dokonanlar” 
olarak çevirdiği, bundan sonra Ro-
tary’nin topluma tanıtılmasında kul-
lanmanızı istedikleri ilanlar.Bunlara 
rotary.org sitesinde “Brand Center”-
dan ulaşabilirsiniz.

Bu ilanlar ingilizce olarak dört 
kelime ile ifade ediliyor:

1- Inspire
2- Connect
3- Transform
4- End polio
Bu ifadeler Türkçe olarak ise ilan-

lara şu şekilde yerleştirildi:
1- Esin Kaynağıyız
2- Aracı Oluyoruz
3- Hayatlara Dokunuyoruz
4- Çocuk Felcini Bitiriyoruz.
People of Action ifadesi ise şu an 

aşağıda gördüğünüz ilanlarda aynı 
şekilde bırakıldı. Daha önce belirtti-
ğimiz gibi bu ifadeyi “Hayatlara Do-
kunanlar” olarak kullanmak düşü-
nülüyor. Uzun bir süre kullanılacağı 
için ve doğru mesajı vermek anlamın-
da önem taşıdığı için bu konuda fikir 
birliği oluşturmak gerekiyor. UR’nin 
resmi sekiz dili için merkez tarafın-
dan tercümeler yapıldı ve tüm dünya-
da kullanılıyor. Bizim de aynı mesajı 
verebilmemiz için bu konuyu kesin 
bir karara bağlamamız gerekiyor.



kinası her aktivitede odak noktası olmuş. Başta ihtiyaç sahipleri 
için taze meyva ve sebze üreten "Aldinga Veren Bahçe" olmak 
üzere diğer yardım kuruluşları ile ilişki kurmuşlar. Bir nalburi-
ye dükkanının vermiş olduğu 580 dolarlık yağmur suyu depo-
sunu kurmakla kalmayıp, üzerine Rotary'nin deniz aşırı bölge-
lerdeki temiz su projeleri ile ilgili resimleri yapıştırmışlar. Ta-
lebeleri almaya gelen ebeveynlerin dikkati bu şekilde çekilmiş.

Kulüp üyeleri tüm kadınlara ve her yaştan insana açık bir 
yapı düşünmüşler. Ayrıca toplantılardan ziyade toplum hizme-
tine odaklanmaya karar vermişler. Toplantıları çocukları olan 
üyelere uygun gelen ayın ilk salısı ve üçüncü pazar akşamüstü 
olarak ayda iki ile sınırlamışlar. Davetli konuşmacılar dört top-
lantıda bir davet edilmiş ve kulüp operasyonları ile direkt ilgili 
olabilecek konularda konuşmacılar davet edilmiş.

Kulübün üçte ikisi kadın. Cardwell "Daha fazla ailenin Ro-
tary'nin içine girmesini istiyorum ve bizlerin de eski imajı de-
ğiştirip farklılık ve sevgi dolu bir ortam yaratmalarını istiyoruz" 
diyor. Huddleston da yakın yerlerdeki kulüplerden üye almak 
konusunda çekinceli davranmış. Huddleston da dahil olmak 
üzere diğer kulüplerden sadece üç Rotaryen Seadord kulübüne 
dahil edilmiş.

Yüzeyde bakıldığında hızla büyüyen Seaford, şaraplık üzüm 
bağları ve deniz arasında yerleşmiş pastoral bir görünüm arze-
diyor. Ama yüzeyin altına indiğinizde gıda temini konusunda 
sorunlar, yerel şiddet, evsiz insanlar ve tatminsiz bir gençlik  - 
yani Rotary'nin yardım edebileceği bir toplum görülüyor. Kulüp 
son olarak İntihar Önleme projesi için Onkaparinga yakının-
da Deniz Kenarı Yürüyüşü düzenlemiş ve 400 kişinin katıldığı 
aktivitede Avustralya Rotary'si Sağlık çalışmalarına 7.000 dolar 
bağış yapmış.

TARİHÇE:
Avustralya'nın yeni kulüplerinden biri olan Seaford, Kasım ayında 
beratını aldı. Seaford Adelaide şehrinin hızlı büyüyen banliyölerin-
den ve kulüp de genişleyen bu toplumun ihtiyaçlarına odaklanıyor. 
Kulüp yerel okul çocuklarının ve toplumda yaşayanların ihtiyaçları 
olduğunda gelip otlar, sebzeler ve meyveler topladıkları "Veren 
Bahçe" (giving garden) projesine katılıyor. Bu bahçeye tohum, üretim 
fazlası malzemeler de bağışlanıyor. Kulüp ayrıca ailelerinin gıda 
temininde zorlandığı çocuklara yardım için kurulmuş olan 
Breakfastbellies adlı bir yardım kuruluşunu da destekliyor.

Seaford Rotary Kulübü, alışılagelmişin dışında bir şekildde 
oluştu. Genel olarak her yeni kulübün bir sponsor kulübü bulu-
nurken, Seaford 9520. Bölge tarafından sıfırdan kuruldu. Bölge 
üyelik komitesi başkanı Mark Huddleston Adelaide bölgesin-
deki demografik verilere baktığında şehrin güneyindeki Sea-
ford bölgesinin eklenen demiryolu ve yeni otoyol nedeniyle hızla 
büyüdüğünü görmüş. Bölgede hizmet kulübü olmadığı için de 
Huddleston fırsatı değerlendirmiş.

Avustralya'ya Norveç'ten 2010 senesinde göç eden ve Ade-
laide'deki Flinders Üniversitesinde iken Rotaractör olan Ceci-

lie Cardwell'e gidip yeni bir 
kulüp fikrini söylemiş. Ce-
cilie de 21. asra dönük bir 
kulüp fikrini benimsemiş. 

Başlattıkları üye arama 
kampanyasında posta kutu-
larına el broşürleri, poster-
ler koymak, yerel gazeteye 
ilan vermek, telefon konuş-
maları, toplum aktivitele-
rinde güçlü temsil ve sosyal 
medya imkanlarını kullan-
mışlar. 300 dolara satın al-
dıkları mısır patlatma ma-

YENİ KULÜP 
YÖNTEMLERİ 

Seaford RK, Avustralya
Charter tarihi: 26 Kasım, 2016

Başlangıçta üyelik: 21
Şimdiki üyelik: 28

Üstte: Yeni üye Deborah Lawrence (solda) 
Hännäh Seegärs tarafından  kabul edilir-

ken. Altta: Yerel faaliyetlerde kulüp ızgara 
sosis ve içecek sunuyor.

Sıfırdan yaratılan 
kulüp, hizmete 
odaklandı

YENİ YÖNTEM:
Kulüp ayda sadece iki kez toplanarak topluma hizmeti 
ön plana çıkarıyor. oplantı yerleri değişebiliyor, bazen 
bir Rotaryenin evinde, bazen bir restoranda, bazen bir 
otel, kitapevi ya da kafe'de toplanıyorlar. Toplantılar 
ise formalitesiz olarak düzenleniyor. 

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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Mektuplar postalandıktan sonra, üyelik çalışması bitmiş ol-
muyor diyen Tidd, takip etmenin esas olduğunu ifade ediyor. 
Tidd ve üyelik komitesindeki arkadaşları, 34.000 kişinin yaşa-
dığı bu toplumda adres listesindekileri kapılarını çalarak ziyaret 
ediyorlar. 

Tidd ayrıca gazeteleri terfi alan kişileri tespit etmek için ta-
rıyor. Potansiyel üyeler için Wenatchee gazetesinin her yıl ya-
yınladığı 35'in altında 30 genç lider listesine önem veriyor. "Bu 
insanlar farklılık yaratan kişiler" diyen Tidd kulübün her yıl bu 
ödüle layık görenleri Rotary'yi izlemeleri için davet ettiğini söy-
lüyor. Gençlerle topu yuvarlamaya başladığınızda ve onların il-
gisini çekmişseniz gerisi geliyor ve onlar gibi düşünen arkadaş-
ları da onları takip ediyor.

Tidd ayrıca her üyeden her ay Th e Rotarian dergisinin bir 
nüshasını getirmelerini istiyor. Tidd bu dergilere yeni adresler 
yapıştırıyor ve kendi telefon numarasını da ekliyor. Daha sonra 
bu dergileri yerel iş merkezleri ve şirketlere dağıtıyor.

İnsanların çoğunluğu "hayır teşekkür ederim" diyor ama 
Tidd ısrarcı olmaya devam ediyor. Potansiyel bir üye Rotary ye-
meğine gelse bile, kulübe iyi uyum sağlayıp sağlayamayacağı ko-
nusunda bir garanti tabi ki yok. Dolayısıyla bunun cevabını o 
potansiyel üyeyi tanımadan bilmek de mümkün değil. 

Birçok uygun adayın var olduğu konusunda tereddüt yok; bu 
nedenle beş yıl içinde üye sayısı 29'dan 53'e çıkmış. Tidd işin zor 
kısmının kalifiye ve ilgili potansiyel üye bulmakta olmadığını, 
önemli olanın dışarı çıkıp onları getirmek olduğunu söylüyor. 
"İnsanlar öylesine kapınızı çalıp pek gelmezler diyen Tidd, biz-
lerin kararlı bir çaba göstererek onları davet etmemiz gerektiği-
ni söylüyor.

EKİP RUHU:
Wenatchee North Rotary kulübü gençlik ödülü faaliyeti düzenleyen 
bir kulüp olup, toplumda 48 yıldır tanınıyor. Kulüp ayrıca gençleri 
sporla ilgili projeler ile destekliyor. Bu projeler arasında yerel kolejde 
softbol (beyzbol'un yumuşak topla oynananı) stadyumu için fon 
temin etmek ve lise amerikan futbolu maçlarında satış standlarında 
gönüllü çalışmak yer alıyor. Gençlerin sporlarına odaklanmak, kulübe 
gençlerin de ilgi duymasını ve katılmalarını sağlamış.

2012 yılında üye sayısı 40'dan 29'a düştüğünde Rob Tidd 
Wenatchee Rotary kulübü başkanı idi ve bu gerilemeyi biraz da 
kişisel olarak aldığını hatırlıyor.

Tidd ve ailesi Wenatchee'ye o tarihten bir süre önce taşınmış 
ve toplumun yeni bir bireyi olarak nasıl toplumun bir parçası 
olabilmek için insanlarla tanışmak istediğini hatırlıyor. Başka-
larının da aynı şekilde düşünebileceğini tahmin ederek Wenatc-
hee World adlı yerel gazetede yeni ev alanların listelerini ve çev-
redeki iş dünyası ile ilgili hikayeleri taramaya başlamış.

Yeni taşınanlara hoş-
geldiniz mektupları ya-
zarak ve iş sahiplerini 
Wenatchee'ye davet ede-
rek toplumun diğer üye-
leriyle tanışmaya davet 
ediyor ve Rotary'de bir 
öğle yemeği ikramını on-
lara teklif ediyor. 

"Kişisel Mektup" baş-
ka bir şey diyen Tidd, bir 
e-posta ya da metin me-
sajarının insanları pek 
teşvik edici olmadığını 
söylüyor. 

YENİ KULÜP 
YÖNTEMLERİ 

Wenatchee North RK, 
Washinton

2012'de üye sayısı: 29 
2017'de üye sayısı: 53

Üstte: Yeni üye Deborah Lawrence (solda) 
Hännäh Seegärs tarafından  kabul edilir-

ken. Altta: Yerel faaliyetlerde kulüp ızgara 
sosis ve içecek sunuyor.

Yeni üye için kulüp 
aramayı kendisi 
yapıyor

YENİ YÖNTEM:
Kulüp üye sayısını arttırmayı eski bildiğimiz yönteme 
biraz farklılık katarak kapı kapı dolaşarak yapıyor. 
Üyelik Komitesi başkanı Rob Tidd potansiyel üyeleri 
tespit için yerel gazeteleri tarıyor, onlara kişisel mek-
tup gönderiyor ve işi takip ederek o kişilerle tanışıyor 
ve onları toplantılara davet ediyor. 

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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Oldum olası Rotary diye düşündüğümde; aydın-

lık, barış, hoşgörü, sevgi, paylaşım gibi kav-

ramlar aklıma gelir. Özüne indiğimizde de 

Rotary’nin felsefesinde de  bu kavramlar saklı 

değil mi? Onun için bu yazımda Rotary’nin hizmet alanla-

rından olan aydın insan, aydın toplum yetiştirmek üzerine 

düşüncelerimi ve duygularımı paylaşmak istedim sizinle.

Aydın insan olmak zor bir olgudur. Gerçi aydınlık göreceli 

bir kavramdır da.  Ama yine de “aydınlık” kavramında bakış 

açısı yönünde  ortak pay çoktur.

Aydın, bir ülkenin kültürünü, tarihini, geleneklerini ve 

coğrafyasını tayİn eder. Kültür dediğimiz olgu ise insanın 

yaradılışıyla  birlikte  doğayı değiştirme, çevreyi şekillendir-

me  ve yaşamı yorumlama işidir. Kısaca aydın olmak zor iştir. 

Çünkü “Ben aydınım” demekle aydın insan olunmuyor ki.

 Neden Allah’tan saklayamadığım bir şeyi kuldan sakla-

yayım ki? Rotary bir okul. Evrensel boyutlu bir okul. Yaparak, 

yaşatarak öğreten bir okul. Seminerlerde, konferanslarda ve 

asamblelerde çok şey öğretiyor insana. Orada aydın, kültürlü 

olup olmadığın test ediyor ve kendini bir yerlere taşıyorsun.

Aydın olmak veya kültürlü olmak sadece gelişmiş ülkele-

rin insanlarına özgü de değildir. Çünkü tüm insan toplulukları 

kendi kültürünü yaratır ve o kültürle yaşar. Yaratılan o kül-

türün penceresinden geniş açıdan bakan insanlar o ulusun 

aydınlarıdır.

Münevver veya aydın insan kavramı, bugünün insanları-

na has değildir. Asırlardan beri  gelen ve sonsuza kadar giden 

bir olgudur. Bu kavram, toplumsal konumu ve sınıflaması 

sonsuz tartışmalara neden olmuştur ve  oluyor da.

Bana göre diplomalı insan  veya köklü bir aileden 

gelme aydınlığın simgesi olamaz. Hani bir söz vardır ya 

“Diploma belki cahilliği giderir ama eşeklik bâki kalır”.

Toplumumuzda diplomalı hatta akademik kariyeri olan 

insanların tümüne aydın demek gerçek aydın kişilere hakaret 

olur. Bir insanın mesleğinde başarılı olması o insanın aydın 

olduğunu göstermez.  Bir kişi, iyi doktor olabilir, iyi hâkim 

olabilir, iyi öğretmen olabilir ama kendi toplumu ile bütün-

leşemiyorsa  ve ufkunu genişletemiyorsa o insan, sahasında 

bilgilidir ama toplum açısından aydın olamaz.

Ama şurası bir gerçek, bir toplum – özelikle yönetim 

kadrosu – aydınlarını korumalıdır. Rotary gibi kuruluşların 

çoğalması için çaba göstermelidir. Aydınlarındın korkan ve 

onlarla barışık olmayan toplum, ülkesine, insanlığa zarar 

vermektedir. Liyakatten ürken, uygarlıktan kaçan yönetimler 

ülkelerine çağ atlatamazlar hatta geriye götürürler. İşte 112 

yıldan beri bu güzel kuruluş insanlığı güzel yerlere sürükle-

menin çabası içindedir.

Ülkemizde de zaman zaman aydınlara, sanatçılara vefa 

ödülleri verilir. Bu doğru bir yaklaşımdır. Ama bu ödül, bir 

çevrenin içindeki müttefiklere veya sanatçılara  değil, hak 

eden herkese verilmesi gerekir. Türkiye, Nazım Hikmet’e, 

Orhan Şaik Gökay’a, Arif Nihat Asya’ya… her görüşten ve 

düşünceden insana ödülü esirgememelidir. Çünkü bu insan-

lar bugünkü Türkiye’nin dokusunda katkısı olanlardır. İşte 

ondandır ki bizler, bulunduğumuz ilde ilçede veya köyde 

başarılı olmuş insanlara “Meslek Ödülü” veririz. Başarılarını 

takdir ederiz.

Bugün ülkemizde kişiler arasındaki güvenin en az oldu-

ğu dönemdir. Ne yazık ki bu gerçeği  araştırmalar ortaya 

koymaktadır. Maalesef halkımızın yüzde 12’si başkalarına 

güveniyor. Peki bundaki suç kimin? Elbette ki aydınların  

veya aydın geçinen kişilerindir. Bu da gösteriyor ki bir ülke 

insanına saygı, sevgi götürülemiyorsa gerisi detaydır. Bunu 

da ancak eğitimle başarabiliriz. Biz Rotary olarak “Gençlik 

Eğitimi” adı altında gençlerimize boşuna mı zaman ayırı-

yoruz.

Kim ne derse desin örnek kuruluşsun Rotary.

Rotaryen sevgilerimle…

❑❑❑

ROTARY ve AYDIN OLMAK
Ekrem YAZAR

GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır
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Maçka Rotary Kulübünden Kars’a eğitim yardımı

Rotary’nin önem verdiği konulardan olan Eğitim konusunda ülkemizin 
çeşitli bölgelerinde farklı gelir durumları nedeniyle okulların ihtiyaç-

ları karşılanamıyor. Rotary kulüplerimiz de bu konuda özellikle Doğu illerimiz-
deki okullara ellerinden geldiği ölçüde yardım etmeye çalışıyorlar. Bu kulüp-
lerden biri de 2420. bölgedeki Maçka Rotary kulübü oldu.  Maçka Rotary Ku-
lübünün üyeleri, daha önce ihtiyacını tespit ettikleri Kars ilinin Tekneli Köyü’ne 
yaptıkları Ana Sınıfı yardımını yerine ulaştırmak için Kars’a gidip malzemeleri 
kendi elleri ile teslim ettiler.

Suadiye Rotary’yi yardıma yönelendiren rastlantı

Suadiye Rotary Kulübünün bursiyerlerinden olan Kaan bir sosyal so-
rumluluk projesi için gittiği Şanlıurfa Viranşehir Anadolu Lisesinde, 

çocukların kullanabileceği bir bilgisayar olmadığını, robotik kodlama üzerine 
basit uygulamalar yapmak istediklerini kulübe iletti. Bunun üzerine kulüp üye-
leri okul yetkililerinin isteklerini hemen Eğitim Dostları Platformuna girmeleri 
ni belirttiler ve temin edilen okulun istekleri olan malzemeler yollanarak Sua-
diye Rotary Kulübünün projesi gerçekleştirildi.

Uluslararası Rotary 2420. Bölge, Rotary Vakfının 100. yılını Emel Sayın Konseri ile kutladı

2420. Bölge Rotaryenleri, Uluslararası Rotary Vakfı’nın 100. 
Yılını Emel Sayın konseriyle kutlandılar. Emel Sayın 

her zamanki gibi muhteşemdi. Gecede Rotary 2420. Bölge Guvernörü Kaan 
Kobakoğlu değerli sanatçımıza “Meslekte Üstün Hizmet Ödülü” de takdim 
etti. Konserden elde edilen gelir, POLİO, Çocuk Felci ile mücadele için harcan-

acak. Rotary, Birleşmiş Milletler’de daimi temsilcisi bulunan dünyanın en eski 
sivil toplum kuruluşlarından biridir. Rotary’nin 28 yıldır sürdürdüğü “Çocuk 
Felcine Son” kampanyasının sonlarına gelinmiştir. Dünyada sadece Paki-
stan- Afganistan sınırında ve Nijerya’da kalan virüs kısa bir süre sonra tarihe 
karışmış olacak.

O C A K  -  Ş U B A T  2 0 1 8  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 23



KULÜPLER’DEN HABERLER

Etiler Rotary Kulübü Öğretmenler Gününü kutladı

Etiler Rotary kulübü, eğitim sistemimizin en önemli elemanları olan öğ-
retmenlerimizi unutmuyor.  23 Kasım 2017 günü akşamı Etiler Rotary 

Kulübün düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen Öğretmenler Günü Kutla-
ması için 2420. Bölge liderleri de oldukça kalabalık bir katılım ile bir kez daha 
Akatlar Kültür Merkezi’nde biraraya geldiler.

Kalamış Rotary’nin projesinde, 
Kapalı Çarşı tarihinde ilk kez gece açıldı

29 Kasım 2017 gecesi 600 yıllık tarihinde kapıları ilk defa gece açılan Ka-
palı Çarşı çarşı müthiş bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kalamış Rotary Kulübü-
nün organizasyonu ile Mehmet Köymen Kreasyonlarının sunulduğu ve elde 
edilecek gelirin büyük bir kısmının Eğitim Dostları Platformuna aktarılacağı 
defileye 350’nin üzerinde bir davetli katılım gösterdi.

Ortaköy ve Suadiye kulüplerinin Yaratıcı Yazar Akademisi 

Yaratıcı Yazar Akademisi’nin proje ortaklarından olan Ortaköy ve Sua-
diye Rotary Kulüplerimiz o haftaki eğitimde katılan çocuklarla birlik-

te güzel vakit geçirdiler. Yaratıcı Yazar Akademisi çalışmalarında, bir yazınsal 
metnin öğelerinin neler olduğu, yazınsal dilin en önemli anahtar oluşunun ne-
denleri, gerçeklik ve kurgu ayrımı, kişilerin yaratılma biçimleri, olay örgüsü-
nün kurgulanışı gibi başlıkların yanı sıra, şiiri öbür türlerden farklı kılan nedir, 
felsefe ile edebiyat arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır gibi konular üstüne 
katılımcılara eğitim veriliyor. .

Bu akademinin yaptığı çalışmalarda didaktik bir öğretimin tamamıyla 
dışında, uygulamaya, karşılıklı tartışmaya, yorumlamaya dayalı bir çalışma 
biçimiyle eğitim veriliyor. Resimde çalışmaya katılan öğrencilerden bir grup 
görülüyor.

Yeniköy Rotary’nin bursiyerlere verdiği önem

Yeniköy Rotary Kulübü eğitime destek amacı ile belli sayıda öğrenciye 
burs veriyor. Kulüp üyeleri sadece burs vermekle kalmayıp, öğrenci-

lerle temaslarını sürdürerek aralarında belli bir diyaloğun da oluşmasına ça-
lışıyorlar. Geçtiğimiz Kasım ayında, Kulüp Başkanı Gülden Köprülü, kulübün 
bursiyer öğrencileri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek onları daha 
yakından tanıma fırsatı bulup, varsa sorunlarını dinledi.
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Çakabey Rotary hız kesmiyor

Geçtiğimiz Temmuz ayında Meral Gündüz başkanlığında başlayan yeni 
dönemle birlikte hızlı bir şekilde proje üretmeye başlayan ve uygula-

yan Çakabey Rotary Kulübü hız kesmeden projelere devam ediyor.
Yeni dönemin ilk projesi olarak E.Ü. Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Çocuk 

Polikliniği’ne 4 adet hasta takip monitörü bağışlayarak dikkat çeken Çakabey 
Rotary Kulübü, Rotary kulüplerinin bu yıl genel teması olan “Rotary Fark Ya-
ratır” kapsamında birçok sosyal projeye imza atıyor. Rotary Vakfı tarafından 
belirlenen 6 ana hedef olduğunu dile getiren Çakabey Rotary Kulübü Başkanı 
Meral Gündüz, “Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan ‘Barış ve Anlaş-
mazlıkların Çözümü, Hastalıkların Tedavisi ve Önlenmesi, Anne Çocuk Sağlığı, 
Toplumsal ve Ekonomik Gelişim, Su ve Hijyen, Temel Eğitim ve Okuryazarlık’ he-
defleri doğrultusunda projeler üretip hayata geçiriyoruz” dedi. 
Sevgi Tohumları ektiler

Bu dönemin hedeflerinden olan küresel ısınma sorununa dikkat çek-
mek için Zeytindostu Derneği ile işbirliğine gittiklerini dile getiren 

Gündüz, “Ömer Seyfettin  İlköğretim Okulu’nda  Zeytindostu Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Nedim Ekmekçiler ile birlikte Ölmez Ağaç zeytin ile ilgili çocukları-
mızı bilgilendirdik ve zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdik. Önce tüm öğrencilere 
zeytin ağacının ölümsüzlüğünü, bereketini, şifasını, beslenme, hijyen ve enerji 
açısından önemini anlattık. Sonra getirdiğimiz zeytin fidanlarını okulun bahçe-
sine her sınıfın bir ağacı olacak şekilde, miniklerle birlikte sevgiyle diktik. On-
lardan bakımını üstlenmelerini ve büyümelerini takip etmelerini istedik. Zeytin 
fidanları ile birlikte sevgi tohumları da ektik okulumuza” diye konuştu.
Ağız ve Diş Taraması gerçekleştirildi

Çakabey Rotary Kulübü tarafından yine aynı okulda ağız ve diş sağlığı 
taraması gerçekleştirildi. Kulübün geçmiş dönem başkanı Diş Heki-

mi Arda Çetintaş ve projeye gönüllü destek veren Diş Hekimi Pınar Titiz Ateş 

tarafından yapılan tarama sonucunda çürükleri olan çocuklar diş hastanesi-
ne yönlendirildi. Etkinlik sonunda tüm çocuklara diş fırçası ve macunu hediye 
edildi.

Toplum Birliği Okuluna Su Arıtma Sistemi

Çakabey Rotary kulübümüzce Toplum birliği Ömer Seyfettin ilköğretim 
Okulu’nun şehir su şebekesi girişine  su arıtma, dezenfeksiyon ve filt-

rasyon sistemi kurularak su hijyen  projesi gerçekleştirildi. Okuldaki çocuklar 
artık güvenle çeşmelerden su içebilecekler. Bu projede, sistemin temininden 
kurulumuna kadar  sponsor olan  Bölge Su ve Hijyen komite Başkanı Uluğ Gök-
çe’ye Çakabey Rotary teşekkür etti.

Çanakkale Rotary kompozisyon yarışması

Cumhuriyet kazanımları ile ilgili olarak her yıl düzenlenen liseler ara-
sı kompozisyon yarışmasının bu yıl 7. sinin ödül törenini 18 kasım ta-

rihinde Çanakkale Truva Otelde yapıldı.  Bu seneki konu Cumhuriyet ve Sanat 
idi . 14 eserin katıldığı yarışmada ilk 3 dereceye giren öğrencilere ödüller ve 
Nutuk Kitabı verildi.  

Birincisinin, 2011-2012 Rotary Döneminde düzenlendiği kompozisyon 
yarışsı, 7. yılını doldurarak geleneksel hale geldi. Bu önemli projenin amacı, 
29-Ekim-1923 te kurulan Cumhuriyetimizin, ulusumuza kazanımlarının ge-
leceğimiz olan genç nesillerde duyarlılık oluşturması ve onların toplumların 
gelişmesinin en önemli yapı taşlarından olan “Edebiyat ve Yazma” sanatındaki 
yeteneklerinin ortaya çıkartılması ve geliştirilmesidir.

Uludağ Rotary Kulübü Kros Yarışması

Gençlerin spora alışkanlıklarını arttırmak amacıyla Uludağ Rotary Ku-
lübü her yıl Okullararası Kros Yarışması düzenliyor. Bu yarışma Bur-

sa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de desteği ile organize ediliyor.  Bu yıl da  
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Bursa Botanik Park’ta 11. kez aralıksız düzenlenen Okullararası Kros Yarış-
masına 60 farklı okuldan 720 öğrenci katıldı. 

Krosa katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca Uludağ 
RK dereceye giren öğrencilere 8 ay boyunca eğitim bursu verecek. 

Uludağ Rotary Kulübünün düzenlediği Okullararası Kros Yarışmasının maliye-
tinin bir kısmı, bir kulüp üyesinin ortağı olduğu Hastavuk firması sponsorluğu 
ile karşılanıyor. Bunun dışında tüm masraflar, dereceye giren öğrencilere ve-
rilen burslar, kulüp bütçesinden ayrılıyor. 

2017-18 Dönemi ilk YÜAK Başarıyla Tamamlandı

Osmangazi Rotary Kulübü, Bursa Adranos Otel’de 21-22 Ekim 2017 
tarihinde geniş katılımlı Yeni Üye Adaptasyon Kampı (YÜAK) gerçek-

leştirdi. Rotary’nin bir yaşam biçimi olması felsefesinden hareketle üyele-
re, değerli Rotaryen konuşmacıların deneyimlerinin de aktarıldığı, inter 
aktif eğitimlerle ve grup atölyeleri ile zenginleştirilmiş bir eğitim sunuldu.  

Adaptasyon kampına 104 kişi katıldı, katılımcılarından   23 kişinin   yeni 
üye olması oldukça sevindiriciydi. YÜAK‘a mentörlerimizin de ilgi gösterme-
si, yeni üyelerimizin adaptasyonlarına, benimseme ve kaynaşmalarına olumlu 
katkı sağladı.

Dokuz Eylül RK 4. Geleneksel Bisiklet Şenliği

Dokuz Eylül Rotary kulübü tarafından her sene bisiklet kullanımını art-
tırmak amacıyla gerçekleştirilen şenliğe bu yıl 150 kişi katılım gös-

terdi. İzmir’in bisiklet konusunda Belediye tarafından yapılan düzenlemelerle 
bisiklet kullanımının arttığı bir şehir olması, bu amaçla ileriye dönük bisiklet 
kullanımının da artacağı dikkate alınarak şenliğin gelecekte daha da genişle-
mesi bekleniyor. Şenliğin bir diğer amacı da çevreye olan duyarlılığı arttırmak 
olduğu için bu kapsamda bir paralel faaliyet de organize edildi. Çevre Bilinci 

yaratmak amacıyla sağlıksız naylon torba kullanımını azaltıp, bez torba kulla-
nımını arttırmak amacıyla şenlik boyunca bez torba dağıtımı yapıldı. 

Katılımcılara çeşitli hediyeler de dağıtıldı ve yemek ikramı yapıldı. En-
gelli vatandaşların da normal hayata entegre edilmesi amacıyla bu 

sene 10 tane görme engelli vatandaş da şenliğe katıldı. Tandem bisikletler bu 
amaçla kullanıldı. Etkinliğe, Dokuz Eylül Rotary Kulübü üye eşleri, Dokuz Eylül 
Interact Kulübü ve Rotaract Kulübü de katıldı ve Yeniden Birlikte Olma Günü 
kutlandı.

İzmir RK’leri İzmir Büyükşehir Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’nu konuk etti

İzmir Rotary Kulüpleri 11 Ekim 2017 tarihinde Konak Rotary Kulübü ev-
sahipliğinde İzmir Ege Palas Oteli’nde düzenledikleri ortak toplantıda 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu konuk ettiler. Başkan Ko-
caoğlu Belediye’nin İzmir’in geleceğine yönelik projeleri hakkında Rotaryenle-
ri bilgilendirdi ve soruları cevapladı.

Seferihisar Teos 
Sakin RK & Ege RK 
Arkas Trio Konseri

Seferihisar Teos 
Sakin ve Ege 

Rotary Kulüpleri eğitim-
de fırsat eşitliği teması 
kapsamında, Atlas Vakfı 
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ve Güzelbahçe Belediyesi işbirliği ile 7 Ekim 2017 tarihinde Güzelbahçe Ata-
türk Kültür Merkezi’nde geliri öğrencilere aktarılacak olan Arkas Trio konse-
rini gerçekleştirdi. 

Karia RK ve 5230. Bölge Carmel Sunset RK kardeşliği

Rotary’de ülkelerarası işbirliği ve dostluğu geliştiren faaliyetlerden 
biri olan kardeş kulüp anlaşmaları artıyor. Buna örnek olarak Bod-

rum’un Karia Rotary Kulübü 5230. Bölge Carmel Sunset RK ile Kardeş Kulüp 
Protokolü imzaladı. 5230. Bölge Kaliforniya’nın orta bölgesinde bulunuyor ve 
bu eyaletteki 15 bölgeden birisi. Çok verimli tarım topraklarının yanı sıra Big 
Sur, Carmel gibi harika deniz kıyısına sahip ve dünya üzerinde Bodrum ile yak-
laşık aynı paralelde yer alıyor. 

Çeşme RK Çeşme 
Devlet Hastanesine 
Radyofrekans Cihazı 
Temin Etti

Çeşme Rotary Kulübü 
Geçmiş Dönem Başka-

nı Dr. Ilgaz Nacakoğlu’nun öneri-
siyle geçtiğimiz günlerde kulüpte 
düzenlenen “Eskimeyen Dostlar” 
gecesinde elde edilen bağışlarla 
Kulak Burun Boğaz servisinde kul-

lanılmak üzere Türkiye’de ve dünyada yoğun olarak kullanılan radyofrekans ci-
hazından iki adet alınarak Çeşme Devlet hastanesine teslim edildi.

Nilüferalli bu sene de tekrarlandı

Nilüfer Rotary ve Rotaract Kulübü’nün her sene geleneksel olarak tek-
rarladığı “Nilüferalli” bu sene 29 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Yeşil RK - 3. Geleneksel 12 Yaş Tenis Turnuvası

Yeşil Rotary Kulübü bu yıl 3. kez çocuklara yönelik Tenis Turnuvası 
düzenledi. Yeşil Rotary Kulübü, yaşları 8 ile 12 arasında değişen 88 

sporcuyu Podyum Tenis Kulübü kortlarında buluşturdu. Çocuklar üzerinde 
çalışma disiplini, planlı olma, sorumluluk anlayışı, sürekli mücadele gerektiren 
bir spor dalı olan tenisin dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaştığını söy-
leyen Kulüp Başkanı Sinan Altınmakas “Bu turnuva ile çocuklarımız bir takım 
olmayı, strateji geliştirerek rakibini yenmeyi ve tüm bunlarla birlikte sportmen 
olabilmeyi öğrendiler” dedi. Tenis Şenliği, Kupa ve madalya töreninin ardından 
sona erdi.

Çakabey RK Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Çakabey Rotary Kulübü 4 Ekim 2017 tarihinde  Toplum Birliği Ömer 
Seyfettin İ. Ö. Okulunda E.Ü. Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinden On-

kolog Prof. Dr. Mehmet Ķantar eşliğinde, eğitimde fırsat eşitliği ve Anne Ço-
cuk Sağlığı hedefleri kapsamında; veli ve öğrencilerle sağlıklı beslenme eği-
timi verdi.

Söke RK Yaşlıları Unutmadı

Söke RK her yıl   Söke Berberler 
odası ile birlikte yapmış olduğu 

Söke Hilmi Fırat Huzurevi ziyaretini 28 
Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirdi. Hu-
zurevi sakinlerinin saç ve yüz bakımları 
berberler odası gönüllüleri tarafından 
gerçekleştirildi. Dönem Başkanı Hülya 
Azbazdar ve kulüp üyeleri tarafından 
yaşlılara küçük hediyeler verildi.
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Söke RK Tanman Çiftliğinde 1 Günde 4 Proje Gerçekleştirdi

Söke Rotary Kulübü 26 Eylül 2017 tarihinde Tanman çiftliğinde dört 
proje birden gerçekleştirdi. Tatbikatlı ve Sertifikalı yangın söndür-

me, iyi tarım, çatak projesi ve kırsal kalkınma. Bu projeler Söke Rotary kulübü 
üyesi duayen Sami Nalıncı tarafından artık geleneksel hale getirildi.

Söke RK Hayvan Haklarını Koruma Günü etkinliği

Söke Rotary Kulübü 4 Ekim Hayvan Haklarını Koruma Gününü Dönder 
Anaokulu çocuklarıyla birlikte kutladı. Kulüp Üyeleri evcil hayvanları-

nı getirip çocuklarla tanıştırarak,  çocuklara hayvan sevgisi aşıladılar. Veteri-
ner Hekim  Rtn. Ziya Bağcık ve Eşi Figen Bağcık Veteriner Hekim kimdir, hay-
vanlarla anılar, evcil hayvanlarımız ve biz broşürleri ve hayvanları seviyorum 
yazan stickerlar dağıtarak  çocuklara bugünün önemini ve köpekleri severken 
nasıl yanaşılması gerektiği ile ilgili eğitim verdiler.

Dokuz Eylül ve Güzelyalı RK’leri Minik Kalplere destek oldu

Dokuz Eylül ve Güzelyalı Rotary Kulüpleri Minik Kalplere Destek projesi 
kapsamında 17 Ekim 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Hastanesi Tü-

lay Aktaş Çocuk Onkoloji bölümüne 100 adet Sağkal’dan temin ettikleri bilek-
likleri ve Tepecik Hastanesi Yeni Doğan bebek servisine prematüre bebekler 
için temin ettikleri Damar Bulma Cihazlarını teslim ettiler.

Didim, Dokuz Eylül ve Edremit RK’leri 
Bisikletçi Dostları Ağırladı

Önceki senelerde Sarp Sınır kapısından İstanbul’a gerçekleşen Bisik-
let Turuna 2430. Bölge Rotary Kulüpleri destek olmuştu. Bu sefer 

Çanakkale’den Antalya’ya düzenlenen bisiklet turuna Didim, Dokuz Eylül ve Ed-
remit Rotary Kulüpleri destek oldular. Amerika’da yaşayan Türk Vatandaşla-
rının üyesi oldukları Bridge to Türkiye Derneği gerçekleştirdiği bu etkinlikler-
den elde ettiği gelir ile Türkiye’deki köy okullarının ihtiyaçlarını karşılamakta. 
Turun Aliağa - İzmir etabına GDG Güneş Ertaş Çocuk Felcine Son tişörtüyle 
iştirak ederek Dünya Çocuk Felci farkındalığı yarattı. Bu etkinliğe destek olan 
kulüplere teşekkür edildi.

Demirtaş Interact Kulübü Dünya Çocuk Felci Günü Konseri

24 Ekim 2017 Dünya Çocuk Felci Gününde, Demirtaş Interact Ku-
lübü, Demirtaş Rotary ve Bursa Rotary Kulüplerinin desteğiyle 

Podyumpark Meydan’da Çocuk Felcine farkındalık yaratmak ve katkı sağla-
mak amacıyla Liselerarası Orkestralar Yarışmasında Dünya 1.si olan Bursa 
Tan Okulları Orkestrası’nın bir konserini organize etti. Bu konser süresince 
kurdukları stantta hem Çocuk Felci broşürleri dağıtarak farkındalık yarattılar, 
hem de Çocuk Felci için bağış topladılar. Konseri Line TV canlı yayınladı, BIT 
Alara ve Demirtaş Interact Başkanı Mert’le röportaj yaptı.

Turgutlu RK KOYE Projeleri

2000 yılından bu yana Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk 
Eğitim Merkezi ile koordineli açılan toplam 457 Okuma – Yazma kurs-
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larında 6.647 bayan 2.647 Erkek toplam 9.131 kursiyere katkı sağlandı. 2017-
2018 Döneminde halen açık olan 5 Okuma Yazma kursu 61’i kadın 23’ü erkek 
toplam 84 kursiyerle devam etmekte. 

Kursiyerlerin kullanımı için Turgutlu Rotary Kulübü bir Tuğla Sanayi 
Kuruluşunun sponsorluğunda 1.000 adet okuma yazma defteri bas-

tırtarak İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Balıkesir RK Madde Bağımlığı ve Ergenlik Konulu Seminer

Balıkesir Rotary Kulübü Ayten-Burhan Erdayı Çocuk Evleri Sitesi’ndeki 
gençlere “Madde Bağımlılığının Zararları ve Ergenlik” konulu bir Se-

miner düzenledi. Balıkesir Üniversitesi Psikiyatri Bölüm Başkanı Tunay Karlı-
dere’nin konuşmacı olarak katıldığı seminerin ardından  çocuklara bir mangal 
partisi düzenlendi.

Bursa Line TV’de Rotary ve 
Çocuk Felci

23 Ekim 2017 tarihinde Böl-
ge Interact Temsilcisi Ala-

ra Tüfekçioğlu ve Demirtaş Rotary 
Kulübü Başkanı Dr. Adnan Erdem 
Line TV‘de bir saatlik bir programa 
katıldı. Yayında katılımcılar hem Ro-

tary’i hem Çocuk Felci Mücadelesini hem de Uluslararası Rotary’nin bugüne 
kadar yaptıklarını ve 24 Ekim Dünya Polio Gününde gerçekleştirecekleri et-
kinlikleri anlattılar.

Bandırma RK Benim Renklerimle Cumhuriyet Konulu 
Resim Yarışması

Bandırma Rotary Kulübü tarafından, Şehit Bedir Karabıyık Orta Oku-
lunda düzenlenen “Benim Renklerimle Cumhuriyet” konulu resim ya-

rışması sonuçları belli oldu. Hepsi birbirinden güzel ve başarılı 135 öğrencinin 
resimleri ile katıldığı yarışmada,okulun resim öğretmenleri Sibel Yeğin Cam-
baz ve Özlem Aytuğ, Bandırmanın tanınmış ressamlarından Ayten Çağlar ve 
Rotary Kulübü üye eşlerinden Ayfer Yazıcı ve Berrin Özakkuş’un katıldığı jüri 
heyeti resimleri değerlendirdi. 

30 Ekim’de okul bahçesinde düzenlenen aynı zamanda 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlaması olarak yapılan ödül töreninde; 1. 

İlter Cıbır, 2.Canan Eliş, 3. Elsem Gül Mor seçilirken, Rotary Özel Ödülü Buse 
Kaya’ya verildi,Ayrıca jürinin tespit ettiği 5 öğrenci de mansiyon aldılar. 1. olan 
İlter Cıbır’a ödülünü Rotary Kulüp dönem başkanı Volkan Oğuz verirken birin-
cilik hediyesi olan Cumhuriyet altınını,1.lik madalyonunu ve Atatürk kitabını 
hediye etti. 2.ye ödülünü Okul Müdürü Vedat Uçkan, 3. ye Bandırma Rotary Ku-
lüp Sekreteri Kurtuluş Temur, Rotary Özel Ödülünü ise Ayfer Yazıcı verdiler. 
Tören sonrası sergi açılışı yapılırken, Bandırma Rotary ve Rotaract kulüpleri 
tarafından okula yapılması planlanan resim sınıfı da gezildi.

Kültürpark RK “Cumhuriyet ve Kadın” Semineri

Kültürpark Rotary Kulübü, EÇEV ( Ege Çağdaş Eğitim Vakfı) ile bir-
likte Cumhuriyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde EÇEV’ li bursiyer 

öğrencilerin annelerine  “Cumhuriyet ve Kadın” temalı bir seminer düzenle-
di. Seminerin konuşmacı konukları İzmir CHP Milletvekili Murat Bakan ve Yrd. 
Doç. Dr. Türkan Başyiğit idi. EÇEV’li bursiyerlerin anneleri ile bir araya gelen 
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Sayın Bakan ve Sayın Başyiğit’in Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Türki-
ye’de kadının yeri, kazanımları ve hakları ile ilgili interaktif bir şekilde yaptık-
ları seminer anneler tarafından çok ilgi gördü. Yaklaşık 40 annenin katılımı 
ile gerçekleşen seminerde, Kültürpark Rotary Kulüp Başkanı Aslıhan Akacar, 
“Kurtuluş savaşında kadınlarımızın rolünü, Cumhuriyet’in kuruluşu sonrasında 
Atatürk’ün kadına verdiği önemi hiçbir zaman unutmamalıyız” dedi ve konuş-
masını Atatürk’ün şu sözleri ile noktaladı. “Dünyada her şey kadının eseridir”. 
Çok değerli konuşmacılara ve paydaşı EÇEV’e de teşekkür eden Başkan Aka-
car, daha birçok fark yaratacak projede eğitim konusunda her zaman EÇEV ile 
birlikte olacaklarını söyledi.

Çeşme RK 4. Germiyan Ekmek Festivali’ne destek verdi

Çeşme Rotary Kulübü 7-8  Ekim tarihlerinde Çeşme Belediyesince dü-
zenlenen 4. Germiyan Ekmek Festivali’ne  Toplum Birliği olan Germi-

yan köyünde yaşayan ve festivalde yiyecek standı açan bayanlara iş önlüğü ve 
baş bandı temin ederek, slowfood armaları ile birlikte yakalarına takmalarını 
sağladı. Ayrıca Festival korteji için ilk okul öğrencileri korteje hazırlandı. Kor-
tej oluşumunda gerekli çalışma ve destek verildi. Ege Üniversitesi Meslek Yük-
sek Okulu Turizm ve Otelcilik Toplum Birliği rehber öğrencileri Germiyan Ek-
mek Festivalinde danışma masasında yer aldılar. Rotary ve Sağlık standı açıldı. 
Festivale gelen misafirlere sağlıklı yaşam ve hijyen hakkında  Çeşme Sağlığı 
Grup başkanlığından Ebe Hemşire Ayşe Durmaz iki gün boyunca bilgilendir-
me yaptı.

Söke RK Söke Devlet Hastanesi yararına Kermes düzenledi

Söke Rotary Kulübü 11 Ekim 2017 tarihinde kulüp üyeleri ve eşlerinin 
hazırlamış olduğu yiyecek ve el emeği ürünler ile kermes düzenleye-

rek Söke Belediye Meydanında Söke Devlet Hastanesi’ne bu yıl yapmayı plan-
ladıkları bağışlar için fon yarattılar. 

Delikliçınar Rotaract Kulübü Okul Boyama Projesi 

Delikliçınar Rotaract Kulübü, kurulduğu yıldan bu yana yapmış olduğu 
projelerden biri olan Okul Boyama Projesinin bu yıl 15’incisini 10 Eylül 

Pazar günü Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy İlk ve Orta Okulunda 
gerçekleştirdi. Boyaları Delikliçınar Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Volkan 
Uçak kendi elleriyle hazır hale getirirken, aralarında görev paylaşımı yapa-
rak biran önce işe koyulan gönüllüler okuldaki 10 sınıfın duvarlarını boyadı-
lar. Daha önce hiç fırça tutmayan eller öğrenciler için bir araya geldi ve keyifle 
boya yaptılar. Köydeki düğün evine gidip öğlen yemeğini yedikten sonra tekrar 
işe koyulan gönüllüler arasında Denizli’nin tanınan firmalarından birinde ça-
lışan insan kaynakları müdürü, avukat, ekonomist, sigortacı, öğrenci, gayri-
menkul danışmanı, spor eğitmeni, ev hanımı ve muhasebeci bulunuyordu.

Gaziemir RK Toplum Birliğinde Su ve Hijyen Eğitimi verdi 

Su ve hijyen Rotary’nin önem verdiği odak alanlarından biri ve toplum 
sağlığı için çok önemli. Bu kapsamda Gaziemir Rotary Kulübü Toplum 

Birliğine kazandırdığı toplantı salonununda öğrenci ve velilere Su ve Hijyen 
Eğitimi verdi.

Kordon RK 
Cumhuriyet Temalı 
Resim Yarışması 
Düzenledi

Kordon Rotary 
Kulübü Ekim 

ayında Toplum Birliği 
okulu olarak seçtiği Sa-
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adet Onart İlköğretim Okulu öğrencileri arasında Cumhuriyet Temalı bir re-
sim yarışması düzenledi. 650 öğrencinin resimleri, öğretmenler tarafından 
ilk elemeye tabi tutulduktan sonra yaklaşık 100’e yakın resim ressam İnci Ta-
rakçıoğlu ve Özlem Derman tarafından tek tek incelendi (25 Ekim) 1-2 sınıflar 
ve 3-4 sınıflar kategorisinde  1.2. ve  3. cüler seçildi. 4 öğrenci de mansiyon 
ödülüne layık görüldü. Öğrencilere pastel boya, kuru boya, keçeli boya setleri 
ve Atatürk’ün ilköğretim çocuklarına göre uyarlanmış Nutuk kitabı da hediye 
edildi. Okulun kitaplığı da Ekim ayı içinde teslim edildi.

Manisa RK Dünya Çocuk Felci Günü

Manisa Rotary Kulübü 24 Ekim 2017 Dünya Çocuk Felci Gününde Ma-
nisa Magnesia AVM’de bir tanıtım standı açtı. Çocuk Felci hakkında 

hazırlanan broşürler, standta bilgilendirme yapılarak dağıtıldı.

Seyhan Rotary kulübünden huzurevine destek

Seyhan Rotary Kulübünün Adana Huzurevine kazandırdığı “Bocce” 
tesisi Rotary 2430. Bölge Dönem Guvernörü Serdar Ünlü’nün katı-

lımıyla açıldı. Huzurevinde kalan yaşlıların, doktorların da önerdiği Bocce 
sporunu yaparken keyifli anlar yaşamasını sağlamak adına standartlara 
uygun Bocce tesisini açmanın gururuyaşandı.   Kulübün faaliyetlerini in-
celemek ve tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere Adana’ya gelen Ro-
tary 2430. Bölge Dönem Guvernörü Serdar Ünlü, Dönem Başkanı Emre 
Yıldırım ve Rotaryen dostların ve Huzurevinde kalan yaşlıların katılımıyla 
tesis açıldı. 

 Rotary 2430. Bölge Dönem Guvernörü Serdar Ünlü ise tesisin önemine 

değinerek, projenin diğer Huzurevlerine örnek olacağını belirtti. Açılışın ar-
dından Huzurevinde kalan yaşlılar “Bocce” tesisinde gösteri maçı yaptı.

Ankara Çayyolu RK - Rotary Meslek Ödülü

Ankara Çayyolu Rotary Kulübü, Ankara İntercity 1 toplantısında ko-
nuşmacı konuk olarak ağırladıkları Dr.Cüneyt Karabiber’e, Rotary 

Meslek Ödülü verdi. Yönetim kurulunun daha önceden aldığı karar uyarınca 
ödül verilen Dr.Cüneyt Karabiber, tıp doktorluğunu sürdürmekte ve aynı za-
manda NLP uzmanı olarak psikoterapi ile de ilgilenmekte. Kulübün mesleğinin 
gelişmesine ve topluma olan katkılarını takip ederek aldığı bu karar, bir anlam-
da teşekkürün bir ifadesi oldu.

Safranbolu Rotary kulubü Ağız ve Diş sağlığı Sunumu

Safranbolu Rotary Kulübü, Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu 3.sınıf öğren-
cilerine Kulüp başkanı Dt.Gökçe aydın ağız ve diş sağlığı konulu su-

numunu gerçekleştirdi. Çocuklara dişlerini her gün fırçalamalarının önemi 
anlatıldı. Sonrasında çocuklara diş fırçası ve macunlarını hediye edildi. Aynı 
gün okul öğretmenleri de Colgate firmasının gönderdiği fırça ve macunları 
dağıttılar.

Satranç Müzesinde piyano dinletisi

Başkent Rotary Kulübü dönemin 25nci toplantısını Gökyay Vakfı Sat-
ranç Müzesinde gerçekleştirdi. DB Atıf Meydan tüm üye, eşleri ve ço-

cukları adına Mersis Tarsus’da oluşturulmakta olan Rotary Ormanı için fidan 
bağışında bulunduklarını söyledi ve toplantıda hazır bulunanlara DG Serdar 
Ünlü imzalı fidan sertifikalarını takdim etti. 
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GDG Akın Gökyay’ın özel kolleksiyonu ile oluşturulan ve Guinness Rekor-
lar Ödülü alan Satranç Müzesinde eşli yapılan toplantı sonrasında Hacettepe 
Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı sanatçısı Dilan Dereli piyano çaldı.

Müzede sergilenen yüzlerce satranç çeşidi çok beğenildi. Toplantı ardın-
dan kokteyl prolonje düzenlendi. Roteşlerin hazırladığı yılbaşı çiçeklerinden 
oluşan küçük buket katılanların yakalarına takıldı.

Bahçelievler Kulübü Eşleri kendi el yapımı ürünlerini kız 
çocukları okutmak için sattılar

Ankara Bahçelievler Kulübünün eşleri bir araya gelerek yılbaşı için he-
diyelik eşyalar ürettiler. Next Level AVM de açılan yılbaşı tasarım pa-

zarında 23-24 Aralık günlerinde ürettikleri eşyaları satarak burs fonundaki 
kız öğrenciler için gelir elde ettiler.

UR. 2430. Bölge Rotary Hatıra Ormanı Projesine ağaç bağışı

Bahçelievler Rotary Kulübü UR. 2430. Bölge Rotary Hatıra Ormanı 
Projesine 1.000 ağaç bağışladı. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü, 

10.000 fıstık çamı ağacından oluşan ve Tarsus ilinde yer alan UR. 2430. Böl-
ge Rotary Hatıra Ormanı Projesine 1.000 ağaç bağışladı. Ankara Bahçeliev-
ler Rotary Kulübü 10.000 TL’lik bu katkı sayesinde projenin %10’luk kısmının 
gerçekleşmesini sağladı. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübünün, UR. 2430. 
Bölge Federasyonu’nun bu önemli projesine verdiği büyük destek nedeni ile 
Çevre Hijyen ve Temiz Su Komitesi tarafından tebrik edildi. 

Çukurova Rotary’nin Tabaklar RTB etkinlikleri

Adana Çukurova RK Tabaklar RTB çocuk parkı, okuma atölyesi ve kitap 
tedariki yaptı. Kulübün Tabaklar RTB köyünün ilkokuluna çocuk oyun 

parkını bir üyenin doğrudan tedarik etmesini takiben ana sınıfı öğrencilerine 
yönelik “Çocuklar İçin Okuma Atölyesi” gerçekleşti. İlkokula üyeler tarafından 
tedarik edilen 185 adet ilköğretim çağı kitapları yansıra boyama kitapları tes-
lim edildi, dağıtıldı. Köy muhtarı tarafından düzenlenen sıkma ayran yemeğine 
öğrenciler, öğretmenler ve üyelerle beraber katılındı.

Çukurova RK’nden Abdioğlu RTB “Kırkyama Atölyesi”

Adana Çukurova RK Abdioğlu RTB bayanlarına yönelik 8 haftalık Kırk-
yama Atölyesi tamamlandı. Kulübün Abdioğlu Rotary Toplum Birli-

ğinde köy hanımlarına yönelik olarak düzenlen “Kırkyama Atölyesi” 28 Ekim’de 
15 bayanın katılımı ile yapılan tanıtım toplantısı ile başladı. Takip eden 4 Kasım 
– 23 Aralık tarihleri arasında 8 hafta boyu her Cumartesi günü 10:00 – 13:00 
saatleri arasında çalışmalar düzenli olarak devam etti. Kırkyama ustaları Ay-
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sun Benker ve Durdu Teymen yönetiminde gerçekleşen çalışmalarda katılan 
bayanlar yeni kırkyama tekniklerini samimi bir ortamda öğrendi ve geliştirdi. 
Atölyede kullanılan tüm alet, malzeme ve kumaşlar kulüp üyelerinin eşleri ta-
rafından doğrudan gönüllü olarak tedarik edildi.

Atölyenin son günü 23 Aralıkta, çalışmaların ardından atölyeyi tamamla-
yan 10 bayana katılım sertifikaları verildi, üye eşlerinin de katılımıyla beraber 
düzenlenen yemek hep beraber yenildi.

Bayanlar kendi evlerinde çalışmaya devam ederek Nisan ayında Adana’da 
75. Yıl Sanat Galerisinde düzenlenecek kırkyama sergisinde sergilenecek 
eserlerini üretecekler.

Zeugma Rotary’nin cezaevi projesi

Gaziantep Zeugma Rotary Kulübü 17 Kasımda yapmış olduğu Gazian-
tep E tipi kapalı  cezaevinde kalan 65  kadın mahkum ve yanında ka-

lan çocukları için, giysi ve kişisel  birtakım ihtiyaçlarını karşılamıştı. Projenin 
2.aşamasında ise, Zeugma Rotary Kulübü bu 65  mahkum kadınlar için sadece 
onların şartlarını iyileştirmeye yönelik bir kaç seminer düzenledi.

8 aralık cuma günü düzenlenen ilk seminerde, Psikolog  Elçin Külahçıoğ-
lu konuşmacı olarak katılarak gerekli bilgileri verdi. Seminer Konusu 3 başlık 
halinde ele alındı.

1.Genel anne çocuk ilişkisi: Çocukların genel gelişim özellikleri ve annenin 
dikkat etmesi gereken noktalar anlatılarak ilişkinin önemi vurgulandı ve hangi 
tutumların doğru olduğu anlatıldı.

2.Cezaevinde çocuğuyla kalan annelere tavsiyeler: Kısıtlı ortamda neler 
yapılabilir ve bu konuda diğer koğuş arkadaşlarına düşen görevler nelerdir te-
ması anlatıldı.Ayrıca çocukların hangi yaşta hangi davranışları yapmalarının 
beklendiği açıklanarak bilgi verildi.

3.Cezaevinde kalan ve çocuğu dışarda olan annelere tavsiyeler: Çocukla-
rı dışarıda olan annelerin,görüş gününde onları gördüğünde neler yapmalı,-
nasıl davranmalı,neleri söylemeli ve neleri yapmaktan kaçınmaları gerektiği 
anlatıldı.

Ordu Rotary Kulübü Erken Tanı Hayat Kurtarır, Meme 
Kanserinde Farkındalık Eğitimi verdi.

Ordu RK “Meme Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır” projesi kapsa-
mında Progida’da çalışan 350 bayana meme kanserinde erken tanı-

nın ne kadar önemli olduğunu anlattı. Seminere Uzman Dr. Hakan Duman ve 
Ordu Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığından Saadet Bahadır ve  Arzu Gözpınar 
Kışla katıldı. Ordu Rotary Kulübü üyesi Uzm. Dr. Hakan Duman, istatistiklere 
göre dünyada her yıl 1.7 milyon kadına meme kanseri tanısı konduğunu ve bu 
hastalığın ortalama her 8 kadından birinde görüldüğünü anlattı. 

Meme kanserinde erken tanının önemine değinen Uzm. Dr. Hakan 
Duman, “Hiçbir meme yakınması olmayan kadınlar, 20-40 yaş ara-

sında düzenli olarak kendi kendini muayene ve yıllık hekim kontrollerini ihmal 
etmemelidirler. 40 yaşından sonra ise elle muayene ve düzenli hekim kontrol-
lerinin yanına yıllık mamografi eklenmelidir. Aile öyküleri nedeni ile yüksek risk 
grubunda yer alan kadınların ise uygun takip periyodlarını konusunda uzman 
bir genel cerrah ile belirlemesi gerekir.” Uzm. Dr. Hakan Duman, meme kan-
serinde erken tanı konulması durumunda hem meme koruyucu cerrahi şansı 
doğduğunu, hem de hayat kurtarıcı bir tedavinin mümkün olduğunu belirte-
rek, “Günümüzün tedavi imkanları ile uzun yaşam sürelerine ulaşılan bu has-
talıkta, erken tanı alan hastaların büyük bir bölümünde meme korunabilmek-
te ayrıca koltuk altındaki lenf bezlerinin tümünü çıkartmadan gerçekleştirilen 
yöntemler ile hastalar kaliteli ve sorunsuz bir yaşam sürdürebilme olanağına 
kavuşabilmektedirler” dedi, Dr. Duman, çağımızda kadınları tehdit eden en 
önemli sağlık sorunlarının başında meme kanseri geldiğini, meme kanserine 
karşı korunma konusunda deneyimlerini ve Meme kanseri hakkında katılımcı-
ları bilgilendirdikten sonra, maket üzerinde uygulamalı eğitim verdi ve erken 
teşhisin önemine vurgu yaptı. Son olarak, Ordu Rotary Kulübü Geçmiş Dönem 
Başkanı Dr. Hakan Duman, proje ile özellikle son günlerde hızla artış gösteren 
meme kanseri konusunda kadınları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

M. Arslantepe RK Geleneksel Diş-Ağız ve Kulak Taraması

M.Arslantepe Rotary kulübü geleneksel diş-ağız ve kulak taramasına 
M.Akif İ.Ö.O.da kalan sınıflarda devam etti. 5 ve 6.Sınıf öğrencilerini 

kapsayan ve toplamda 220 öğrencinin muayene olduğu taramada diş-kulak 
ve ağız problemlerini detaylı anlatan belgeler verildi.  Diş fırçası ve macunu 
dağıtılarak talebeler uygun diş fırçalama tekniği konusunda  bilgilendirildi.
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OCAK 1937

ŞUBAT  1981

KONVANSİYON SÜTUNU

Toronto çok canlı bir müzik 
şehri olup, stadyumlardan 
küçük barlara her türlü mü-
ziği dinleyebileceğiniz yerlere 

sahip. 23-27Haziran tarihlerinde 2018 
Uluslararası Rotary Konvansiyonu için 
şehirde olacaksanız, canlı müzik dinle-
mek için zaman ayırmayı unutmayın.

İhtişamıyla göz kamaştıran Massey 
Hall’de karışık klasik ve güncel müzik 
konserlerini izlemeniz mimkün. Mas-
sey Hall 1982 yılına kadar Toronto 
Senfoni Orkestrası ve Toronto Mendel-
ssohn Korosunun evi idi. Bu iki kuruluş 
daha sonra yeni yapılan Roy Thomson 
Hall’e taşındılar.

Konvansiyon sonrası 28 Hazi-
ran’da ünlü şarkıcı Aretha Franklin 
Sony Sahne Sanatları Merkezinde bir 
gösteri yapacak. Sony Center programı-
nı kontrol etmenizde fayda var.

Şehirdeki en ünlü tavernalardan 
biri Horseshoe Tavern. 1947 yılında 
açıldığından beri daha sonra ünlü olan 
Rolling Stones, The Police ve Willie 
Nelson gibi isimler kariyerlerinin ba-
şında burada sahne aldılar. 

Jaz meraklıları iyi yemekle eşliğin-
de  Jazz Bistro’da müzik dinleyebilirler. 
Eski otellerden olan Rex’in bar ve res-
toranında jaz ve blues dinleyebilirsiniz.

Latin müzik sevenler Lula Loun-
ge’a gidip latin füzyon mutfağını tadar-
ken salsa müzik gruplarını dinleyebilir-
ler. Cuma ve Cumartesi akşamları da 
salsa öğretmenleri ders sunmaktalar.    

  RANDI DRUZIN
Uluslararası Rotary’nin 2018 

konvansiyonu ön kayıtları 31 Mart 
tarihinde sona erecek. 

riconvention.org’a erişin.

FBI Direktörü J. Edgar Hoo-
ver, bu sayı için yazdığı sayıda am-
nezi hastaları, felaket ve cinayet 
mağdurları ve diğer koybolmuş ki-
şilerin tespiti için evrensel boyutta 
parmak izi uygulamasına destek 
verilmesini talep etti. “Parmak izi  
sahtesi düzenlenemeyecek bir imza-
dır” diyen Hoover, “Fikrim odur ki, 
öyle bir zaman gelecek ki her dürüst 
erkek ve kadın parmak izinin dosya-
da bulunmasından memnunluk du-
yacaktır” diye makalede yazmıştı. 
Scotland Yard’ın başında bulun-
muş olna İngiliz Sir Basil Thomp-
son, buna karşı bir görüşü dile ge-
tirmiş ve herkesin parmak izinin 

dosyalanmasının çok pahallıya mal olacağını ve yönetilmesinin zor olacağını, 
aramalara yardım yerine zora sokacağını öne sürmüştü. Bu sayıda The Rotari-
an, “Rüzgar gibi geçti”yi de 1936 yılının 2 nolu kitabı olarak adlandırmıştı. 

The Rotarian ilk fotoğraf ya-
rışmasını 90 yıl önce başlatmış-
tı. Tarihi bayunca, The Rotari-
an önemli fotoğrafçıların eserle-
rini de fırsat buldukça yayınla-
dı. Şubat 1981 sayısında, önder 
fotoğrafçılardan Lucien Aigner 
- Barrington Massachusetts Ro-
tary Kulübü’nün uzun süre üye-
si - mesleği üzerine yazarken, 
1930’ların Winston Churchill, 
Marlene Dietrich, Albert Eins-
tein, Adolf Hitler, Mohandas K. 
Ghandi ve Benito Mussolini gibi ünlü şahsiyetlerinin de resimlerini “Candid 
camera” adlı serisi kapsamında yayınlamıştı. Aigner’in dünyaca ünlü Polonyalı 
devlet adamı ve piano virtüözü Jan Paderewski’nin fotoğrafı, The Rotarian der-
gisinin 1912’den sonra yayınladığı ilk siyah beyaz kapak olmuştu.  

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.220.185 
Ku lüp ler: * .....................................................35.727
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................242.949
Ku lüp ler:  .......................................................10.563
In te ract
Üye ler:  .........................................................511.796
Ku lüp ler:  .......................................................22.252
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..............................................................210.500
Top lu luk ...........................................................9.900
Not: Ra kam lar 31 Ağustos 2017 sonu itibarıyla Rotary Club 
Central “Reports” bölümünden alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

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

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020
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Yangın kurbanlarına yardım

Bu yıl Kaliforniya’da meydana gelen ve yak-
laşık 89.000 hektar alanın yandığı ve 40 
kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar için 
Rotary Vakfı etkilenen toplumlara yardım 

için özel bir fon oluşturdu. Şarap merkezi olan Napa 
bölgesindeki yıkım çok geniş. Toparlanması uzun bir 
zaman alacak ancak 5130. bölge yardımcı olmak için ge-
rekeni yapıyor.

Siz de çek, para transferi ya da kredi kartınızla des-
tek olabilirsiniz. Bağışlarınızı bit.ly/2xXRyuI’dan ya-
pabilirsiniz. Diğer transferler için hesap adı “The Nort-
hern California Fire Recovery Fund” olup hesap numarası 
615’dir. Kredi kartınızı kullanırsanız lütfen adres ku-
tusunu işaretleyin ve adresinizi Rotary ile paylaşın. Na-
sıl yardım edebileceğiniz konusunda bilgi istiyorsanız e 
postalarınızı relief@rotary.org’a gönderebilirsiniz.  

Cep telefonları çocuk felci 
savaşında

Cep telefonları 
ve basit mesaj-
laşma belki de 

çocuk felcine karşı de-
vam eden savaşta zafe-
re ulaşmada anahtar rol 
oynayacak. 

Hastalık azaldık-
ça ve sadece üç ülkenin 
ücra köşelerine gerile-
dikçe sağlık görevlileri-
nin aşıları yerine ulaş-
tırma ve hızlı bilgi pay-
laşımı önemli rol oynu-
yor. İletişim hatlarını güçlendirmek için Rotary ve Küresel 
Çocuk Felcini Yoketme Girişimindeki partnerleri, Pakistan ve 
Nijerya’da sağlık görevlilerine cep telefonları dağıtıyorlar. 

Rotary Pakkistan’da çocuk ve anne sağlığının geleneksel 
kağıt temelli raporlama sistemini mobil telefon ve e-denetle-
me teknolojisi ile yeniliyor. Ülke genelinde sağlık görevlileri-
ne 800 telefon dağıtıldı. Pakistan’ın ikinci büyük telekomüni-
kasyon şirketi Telenor, veri gözleme ve değerlendirme şirketi 
Eycon, Rotary ve Pakistan hükümeti 2018 yılı sonuna kadar 
5.000 telefon dağıtmayı planlıyorlar.

Sağlık görevlileri telefonları mesaj sistemi ile merkezi su-
nucuya veri göndermek için kullanıyor. Şüpheli bir vaka gö-
rülürse, anında Pakistan Acil Operasyon Merkezi uyarılıyor. 
Ayrıca aşı olmayan çocuklar da bu sistemle takip ediliyor. Pa-
kistan’da 5 yaş altındaki 35 milyon çocuğun aşılanması planla-
nıyor. Pakistan, 1000’de 81 ile çocuk ölümlerinde dünyada ön 
sırada yer alıyor. Mobil teknoloji sayesinde bu rakamın aşağıya 
düşmesi bekleniyor.

Nijerya’da da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2016 yılında 
iki sene aradan sonra görülen polio virüsü sonrası geleneksel 
raporlamayı bırakıp cep telefonları temeline dayalı bir sistemi 
Borno eyaletinde devreye soktu. O tarihten beri bu uygulama 
11 eyaleti kapsayacak duruma geldi. 

Nijerya ayrıca cep telefonlarının haritalama teknolojisini 
de kullanarak aşılama ekiplerinin atladığı alanları da tespit 
ediyor. 

DSÖ’ne göre dünyada 7 milyar cep telefon aboneliği bulu-
nuyor ve bunların %89’u gelişmekte olan ülkelerde. Günde 1 
dolardan az kazananlar bile bir telefon ve mesaj hattına sahip. 
Telefonların sunduğu teknoloji bu nedenle sağlık alanında çok 
önemli bir rol oynuyor ve oynayacak.  
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