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otary yeni bir hizmet yılının ön hazırlıklarını tamamladı.
18-24 Ocak tarihleri arasında ABD’nin San Diego şehrinde yapılan Uluslararası Asamble’de 2015-16 döneminde
başkanlığı üstlenecek olan R.K. Ravindran, dönemin temasını “Be a
Gift to the World” olarak açıkladı. Üç bölgemizin guvernörleri bu
temayı “Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun” olarak uygulamaya karar verdiler. 2420. bölgeden Mehmet Sabri Görkey, 2430.
bölgeden Canan Ersöz ve 2440. bölgeden Reha Akın asambleye
katılarak gelecek dönem için hedefler konusunda bilgilendirildiler.
Mart ve Nisan aylarında bölgelerinde yapacakları Başkanlık Eğitim
Semineri ve Bölge Asamblesi ile 2015-16 dönem başkanlarımız ve
kulüp görevlileri de bu konuda eğitim görecekler.
Dergimizin bu sayısında Ulsulararası Asambleye her dönem
olduğu gibi geniş yer verdik. Asamblede çocuk felci, Rotary’nin
markalaşması, üyelik geliştirme için yeni yaklaşımlar ve Rotary
Vakfını güçlendirme konuları ön plana çıktı.
Ocak - Şubat sayımız Vakıf ağırlıklı olarak yayınlanıyor. Bildiğiniz
gibi geçtiğimiz sayıda “Vakfın yeni fonlama modeli” başlığıyla bir
yazı yayınlamıştık. 1 Temmuz 2015’ten itibaren geçerli olacak olan
bağış uygulamaları ile ilgili Uluslararası Rotary’nin tüm bölge dergileri ve The Rotarian’da yayınlanacak olan “Rotary Vakfı Fonlama
Modeli” el kitabını dergimizde yayınlıyoruz. Değişiklikler büyük
değil ama özellikle nakit olarak küresel bağış yapacakları ilgilendiren önemli noktalar var. 2440. bölge Vakıf Komitesi Başkanı GDG
Selim Yeğen’in de Vakfa karşı yükümlülüklerimizi hatırlatan yazısını
okumanızı tavsiye ederiz.
2015 yılında ilk kez Uluslararası Rotary’de yönetim kurulunda
bir Türk direktör, Vakıf’ta da bir Türk mütevelli aynı anda yer alacak.
GDD Örsçelik Balkan bu konuda bizlere dergi aracılığıyla özel bir
mesaj gönderdi. Bölgelerimiz ve kulüplerimizin bu dostlarımızın
konumları ile hizmetlerini daha da genişletebilecekler.
Rotary Dergisi olarak sizlerden bir ricamız var. Dikkat ettiyseniz
son zamanlarda kulüp haberlerimiz yoğunluklu olarak 2440. bölge
ile ilgili oluyor. Diğer bölgelerdeki kulüplerimizden bu konuda
hassasiyet gösterip aktiviteleri ile ilgili bilgileri ve resimleri derginin
“rotarydergisi@gmail.com” adresine göndermelerini rica edeceğiz. Şimdiden teşekkür ederiz.
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KAPAK RESMİ: ABD Wisconsin 6450. bölge RYLA’sında katılımcılar duvara tırmanma yarışmasında
“(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 / Ocak
Rotary Günleri ile Rotary’yi ışıldatalım

R

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

otary yılının başında, tüm Rotaryenlerden “Rotary günleri” organize ederek “Rotary’yi Hizmetlerimizle Işıldatmalarını” istedim. Bunu
nasıl yapacağınız konusunu sizlere bırakıyorum: Belki bir tam gün
ya da bir kaç saat sürebilir. Kulübünüz, bölgeniz veya tüm ülke genelinde organize edilebilir. Bir hizmet projesi, bir festival ya da istediğiniz herhangi bir aktivite olabilir. Topluma açık olduğu sürece, tüm Rotary ailesini kapsadığı takdirde ve eğlenceli ise, bu bir “Rotary Günü”dür.
Rotary gününün hedefi Rotary’nin üzerine bir ışık tutmaktır. Uzun yıllar
boyunca, Rotaryenler olarak yaptığımız iyi işleri ön plana çıkarmanın doğru
olmadığını düşündük. Hepimiz sessiz kalmamız gerektiğine, yaptığımız işlerin
bir şekilde kendisini göstereceğine inanıyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada, bir çok toplumda, yerel bir Rotary kulübünün olduğundan bile haberdar
olmayan insanlar var. Bu durum kulüplerin yeterince güçlü olmamaları ya da
iyi hizmet vermemelerinden kaynaklanmıyor. Kulüplerimiz güçlü ve iyi işler
yapıyorlar. Ama Rotaryenler, yaptıkları işler konusunda konuşmadıkları sürece, insanların da onlardan haberdar olmaları hiç mümkün olmayacak.
Rotary’yi hizmetlerimizle ışıldatmamız ve insanlara da neler yaptıklarımızı
anlatmamızın zamanı gelmiştir. Bu Rotary yılının ilk yarısında, “Rotary Günleri” konusunda meydan okumamı ne kadar çok Rotaryenin ciddiye aldığını görmek beni heyecanlandırdı. Filipinler, Kore, Çin, Amerika Birleşik Devletleri,
Türkiye, Hindistan, Tayvan, Sri Lanka ve Bangladeş dahil olmak üzere Rotary
Günlerine bir çok ülkede katıldım. Her biri birbirinden farklı şekilde düzenlenmişti ve her biri kendi yöntemiyle Rotary’yi hizmetleriyle ışıldatmıştı.
Şayet siz de toplumunuzda bir Rotary günü organize ettiyseniz bizi haberdar edin. Konu bölümüne “Rotary Günleri” yazarak rotarian@rotary.org’a detayları ve resimleri e-posta olarak gönderin. Önümüzdeki aylarda mümkün olduğu kadar çok Rotary Günü ile ilgili haber yayınlamayı planlıyoruz.
Şayet bugüne kadar bir Rotary Günü organize etmediyseniz, neden şimdi
yapmıyorsunuz. Rotary’ye olan sevginizi topluma göstermenin güzel bir yoludur bu. Başkalarına Rotary hakkında bilgi verirken, üyeliğin yaşamlarını nasıl
zenginleştireceğini anlatırken, kulübe katılmak için bize yapılan davet hediyesini onlarla paylaşmış oluyoruz. Bu hediyeyi elden ele geçirirken, Rotary ve hizmetlerinin önümüzdeki nesillerde de sürdürülmesini teminat altına alıyoruz.

GARY C.K.HUANG
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Şubat
Aile fertlerini Rotary’ye katılmaya teşvik edelim

U

luslararası Rotary başkanı olarak görevim, karşılaştığım Rotaryenleri teşvik etmek ve esinlendirmektir. Ayrıca onların söylediklerini dinlemek de
görevlerimin arasındadır. İster başarılı bir proje, ister bir meydan okuma,
harika bir Rotary Günü ya da yeni bir fikir, Rotaryenlerin düşündükleri, yaptıkları ve
planladıklarını öğrenmek istiyorum. Dolayısıyla, nereye seyahat edersem edeyim, ev sahiplerinden kendi kulüplerinden bahsetmelerini istiyorum. Nerede işler iyi gidiyor, nerede iyileştirme yapılabilir ve bizler ve UR merkezi yardım için ne yapabilir?
Cevaplar herzaman enteresan ve çoğu kez sürpriz niteliğinde oluyor. Bazen benim
bir önerim ya da katkı için bir fikrim oluyor; bazen projenin ilerlemesini sağlayacak bir
bağlantı kurabiliyorum. Çoğu kez Evanston’a bizleri yönlendirebilecek fikirler ve sezgilerle dönüyorum. Ama bu konuşmalarda en çok dinlediğim hikayelere değer veriyorum.
Bu hikayeler biraraya geldiğinde Rotary’nin hikayesini anlatıyor.
Atlanta’da katıldığım, öğretmenlerin onurlandırıldığı bir Rotary aktivitesinde, okuma yazmanın ne kadar büyük bir hediye olduğu ve yaşamları nasıl değiştirdiği konusunda hikayeler dinledim. İstanbul’da tekerlekli sandalye ile yarışanları gördüm ve Türk
Rotaryenlerin engellilerin yaşamlarını değiştirmek için nasıl çalıştıklarına şahit oldum.
Peru’nun başkenti Lima’da Rotary’ye davet edilmek için 20 yıl bekleyen bir Rotaract ile
konuştum ve Rotary’ye katılımıyla yaşamının nasıl değiştiğini anlatıma şahit oldum.
Beni güldüren, zaman zaman da ağlatan hikayeler dinledim. Yaptığımız hizmetlerin
insanların yaşamlarını nasıl değiştirdiğine ve Rotaryenler olarak bizleri nasıl değiştirdiğine dair hikayeler dinledim. Bu hikayeleri dinlediğimde merak etmeden duramıyorum: Rotary’ye daha fazla insanı katarak daha ne kadar fazla insanın yaşamını daha iyi
bir şekle sokma yönünde değiştirebiliriz? Ve Rotary hikayelerimizi paylaşarak daha ne
kadar çok kişiyi Rotary’ye katabiliriz.?
Bu Rotary yılında sizlerden sadece bunu yapmanızı istedim. Rotary hikayelerinizi
paylaşın. Hikayelerinizi sosyal medya kanalıyla veya rotary.org’u kullanarak arkadaşlarınıza anlatın. Bizi esinlendiren ve başkalarının da aramıza katılmasını sağlayan Rotary hikayelerimizdir; Bu hikayelerle Rotary’yi hizmetlerimizle ışıldatabiliriz.

GARY C.K.HUANG
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN
Bu yılki Barış
Sempozyumu
öncekilerden farklı olacak
Yeni yılda
geriye bakıp
yaptıklarımızı
değerlendirelim

R

omalılar zamanında Ocak ayı iki başlı tanrı Janus tarafından temsil edilirdi. Başının biri arkaya, diğeri tam
tersine öne bakardı.
Yılın bu döneminde, geriye bakma zamanıdır; yılın başında koyduğumuz hedeflerden ne kadarını başarabildik, Rotary yılı
sona erene kadar hedeflerimize göre hangi noktaya ulaşabiliriz.
Çocuk felcinden arındırma konusunda hedeflerimize yakın mıyız?
Bölgeye Ayrılan Fonlarızın yüzde 20’sinin bu korkunç hastalıkla
savaşmak için harcanması konusunda bölgemizi ikna etmeye çalıştık mı? Ulusal Aşılama günlerini destekliyor muyuz? Daha yapılacak çok şey var.
Pakistan’daki çocuk felci sayısı 2014 yılında 2013 yılındaki rakamı geçti. Siz bugüne kadar Vakfınıza bağışta bulundunuz mu?
Katkıda bulunmanın gerekli olmasdığını düşünen Rotaryenleri, bu
katkıyı yapmanın gerekli olduğu konusunda etkiliyebildik mi?
Vakfımıza bağışta bulunmayan Rotaryenlerin sayısı, katkıda
bulunanların sayısını yüksek miktarda geçiyor ve bu istatistiği tersine çevirebiliriz. “Yıllık Fon” için hedefimiz 123 milyon dolardır.
Bu rakama erişmek için elimizden geleni yapalım.
Bölge ve küresel bağışları kullanarak yeni bağış programından
faydalanmayı düşündünüz mü? Geçen yıl içinde 858 bölge bağışı ve
492 global bağış gerçekleştirildi.
Rotary Barış bursiyeri için bir isim önerdiniz mi? Programı
fonlaması için bir Major Donor düşündünüz mü? Haziran ayında
Brezilya’da São Paulo şehrinde yapılacak olan Uluslararası Konvansiyon öncesi gerekleşecek “Rotary Barış Sempozyumu”na katılacak mısınız?
Ben her zaman, Rotary’nin mesajının Rotaryenler ve kulüplere
ulaşmadığını, ivmesini kaybettiğine inanmışımdır. Rotary kulüpleri Rotary’nin atan kalbidir. Yılın geri kalan döneminde Rotary’yi
hizmetlerinizle ışıldatmak için ne yaparsınız bilemem ama yapacaklarınız tamamen size bağlıdır.
Herkese iyi bir yıl dileklerimle
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Ü

ç yılda bir Rotary Vakfı, konvansiyon
öncesi aktivite olarak bir “Barış Sempozyumu” düzenler. 2-4 Haziran 2015
tarihlerinde bu sempozyumlardan biri Brezilya’nın
São Paulo şehrinde yapılacak.
Üç yılda bir yapılan bu sempozyumlar, barış
programlarımızda yüksek lisans alan Barış Bursiyerlerimizin kendilerini göstermeleri için bir fırsat;
Rotaryenleri barış ile ilgili program ve burslar konusunda eğitim; Rotaryenler ve Barış bursiyerlerinin barışı oluşturabilmek için kullanabilecekleri
yöntemler konusunda ortak çalışmalarını sağlayacak bir platformdur. Bugüne kadar yapılan barış
sempozyumlarında Nobel Barış Ödülünü kazanan
Desmond Tutu gibi konuşmacılar yer alırken, oturumlarda da ön saflarda çalışan Barış gönüllüleri
ve barış alanında çalışan Rotaryenler ilginç deneyimlerini anlatmışlardır.
2015 yılı açılış oturumunda 1987 yılında Nobel
Barış Ödülünü alan Costa Rica’lı Dr. Oscar Arias yer alacak. Costa Rica’nın 1986-1990 ve 2006 2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı olan Arias,
döneminde Orta Amerika ülkelerinin barış görüşmelerini başlatmış ve “Esquipulas II Anlaşmaları”
olarak bilinen ve Orta Amerika’da çeşitli silahlı çatışmalara son veren anlaşmaların gerçekleşmesini
sağlamıştır.
São Paulo barış sempozyumu komitesinin planları yaratıcı, ilginç ve bundan önceki sempozyumlarda uygulanmadı. 80’den fazla barış bursiyerinin
katılımı sağlanacak.
Şayet bugüne kadar bir barış sempozyumuna katılmadıysanız, Rotary’nin barış konusundaki hizmetleri ile ilgili sizi eğitebilecek iyi bir fırsat sizi bekliyor. Salt Lake City, Birmingham veya
Bangkok’ta benzer sempozyumlara katıldıysanız,
bu yaratıcı programı beğeneceğinizi düşünüyoruz.
John Kenny
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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Rotary'den kısa haberler

DÜNYADAN
ÖZETLER
[1]

2

6

3
4
7

BOTSWANA

5

Temmuz ayında Gaborone Rotary
kulübü, Time Projects adlı emlak geliştirme şirketiyle ortaklaşa başkentin
güneyindeki Mokolodi doğal koruma
alanında bisiklet yarışı düzenledi. Aktivite, Gaborone'da
80 okul öncesi ve ilköğretim talebesi körlerin faydalandığı
Mochudi Körler Kaynak Merkezi için 8,600 dolar kaynak
yarattı. Önceki yıllarda kulüp eşyalar ve Braille makinası bağışlamıştı. Katkılarla yeni bir bina inşa edilecek.
KANADA
[2] British
Kolombia'da yaklaşık 400 ilköğretim talebesi bedava öğle yemeği yiyor. İhtiyacı
olan çocukları tespit amacıyla
öğretmenler ve okul müdürü ile
çalışan Salmon Arm Rotary kulübü,
yerel süpermarket Askew's Food ile
anlaşarak yemeklerin teminini sağladı.
26,000 dolarlık projeye destek olmak
amacıyla kulüp Askew's alışveriş günleri de düzenledi. Askew's ise Annie's
Homegrown ve General Mills gibi firmalarla anlaşarak daha düşük maliyetli
gıdaların teminini sağladı.

Her ay

gıda
bankaları

sayesinde
beslenen
850,000
Kanadalının
%36,4'ünü
[3] ABD
Kısaca Futsal olarak bilinen ve çocuklar
Brezilya'da çok popüler olan kapa- oluşturuyor.
lı salon futbolu, yaratıcılık ve atletik
yetnekleri geliştirdiği için Amerika'da
da popüler olmaya başladı. Utah eyaletinin Washington bölgesindeki üç
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Rotary kulübü, St. George şehriyle
anlaşarak bir park kompleksinin içine nizami bir "futsal" yapmayı planladı. St. George, Red Dock ve Dixie
Sunrise Rotary kulüpleri, büyük kısmı
Sorenson Legacy Foundation tarafından
bir bağışla finanse edilen projeye katkıda bulundular. İnşa edilen salona
ilgi büyük olunca, ikincisi için planlar
yapılmaya başlandı

[4]

HAİTİ
2010 yılında meydana gelen
büyük deprem sonrası, Rotaryenler,
Rotary Vakfının danışmanlarınca düzenlenen Deprem Yardım Fonuna 2
milyon dolardan fazla katkıda bulundular. Bu bağışların bir kısmı, Haiti'li
kadınların ebe olarak eğitilmelerini
sağlayan "Midwives for Haiti" adlı kâr

Dünya genelinde

1
8

görme
özürlülern
%90'ı düşük gelirli
ülkelerde yaşıyor.

amacı gütmeyen kurumun mobil bir doğum
öncesi klinik oluşturmasına yardımcı oldu.
2014 senesinde, Western Henrica County Rotary kulübü, her yıl düzenlediği "casino geceleri" ile 10,000$ topladı
ve pembeye boyanmış, Haiti'nin dağlık arazisinde kullanabilecek bir jeep,
ikinci bir mobil ünite olarak çalışmaya başladı.

PERU
[5] Kısaca
Mototaxi Junket olarak
bilinen macera programı, katılımcıların Peru'nun Ant dağlarında iki hafta
boyunca, üç tekerlekli bir motorsiklet
ile binlerce kilometre yol katetmelerini
içeriyor. Avustralya'nın NextGen adlı
E-kulübü üyesi Julian Buttigieg, gençlik yıllarında talebe olarak katıldıkları
bu prograa 2014 yılında da katılarak

9640. Bölge (New South
Wales ve Queensland'ın
bir kısmı) RYLS'sı için
fon yaratmayı hedeflediler. mototaxilerinin 5. gün bozulmasına rağmen, üçlü bitiş çizgisine
güvenli bir şekilde ulaştı ve 21 RYLA
katılımcısının finansmanını temin edecek fonu yarattı.

İTALYA
[6] 30
yıldan beri, Solara bölgesindeki engelli insanlar,
sirke üretimi konusunda mesleki eğitim aldılar ve ayrıca
Lucciola Onlus tıp
merkezinde rehabilitasyona tabi tutuldular. 2012 senesindeki bir deprem, La Lanterna'daki sirke atölyesini,
bir restoranı ve merkez ile ortak çalışarak engellileri eğitip onlara iş sağ-

layan kooperatif merkezini de yok
etti. İtalya'nın Capri ve İngilterre'nin
Paddington Rotary kulüplerinin öncülüğünde oluşturulan Rotary Vakfı Küresel Bağış projesi sayesinde La
Lanterna'da binanın ilk katında tuvaleti de olan yeni bir atölye inşa edildi .

TAYLAND
[7] 2012
yılındaki büyük selden
zarar gören okullara temiz su temin
etmek amacıyla Sithammasakorat Rotary kulübü Rotary Vakfı Küresel Bağış projesine öncülük etti. Kulüp, üç
Japon kulübüyle beraber alışarak, Tayland ve Malezya'yı bağlayan deltadaki Nakhon Si Thammarat ve Surat
Thani eyaletlerindeki 27 okula kurulmak üzere su filtrasyon sistemleri satın aldı ve monte etti.
Her bir sistem bir boru hattına bağlı olarak çalışıyor ve bozuk para

ile çalışan bir otomataik satış makinası
ile de sistemin finansmanını sağlamak
için okul dışına bağlanmış bulunuyor.

2012 yılında
İtalya 291
milyon
dolarlık

sirke

ihracatı
gerçekleştirdi.

AVUSTRALYA
[8] Müzik
yapabilmek için bir enstrüman çalmanız
gerekmez. Geelong East Rotary
kulübü üyeleri,
özürlülerin rehabilitasyonunu sağlayan Tate Street Primary School and
Scope programlarına destek amacıyla
bağışlanmış malzemelerden altı enstrüman ürettiler. Satın almak için binlerce dolar gerekli ahşap perküsyon
enstrümanı olan "marinba"ları, "MarinbaTaters" olarak tanınan, 3. ve 6. sınıflar arasındaki öğrencilerin kurduğu
ve muntazam performanslar veren ve
ayda bir toplumda müzik geceleri düzenleyen talebe grubuna hediye ettiler.
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2015 - 16 UR Başkanı K.R. Ravindran, 18 Ocak’ta ABD’nin Kalifornia eyaletinin San Diego şehrinde başlayan Uluslararası Asamblenin
açılış oturumunda döneminin temasını sunarken.

Hizmetleriniz dünyaya armağan olsun

U

luslararası Rotary’
nin gelecek dönem
guvernörlerini eğitmek amacıyla her
yıl düzenlediği asamble, 18-24 Ocak
tarihleri arasında ABD’nin San Diego şehrinde toplandı. Dünyadaki
Rotary Bölgelerinin gelecek dönem
görev alacak guvernörlerinin tümünün katıldığı beş gün süren toplantıda, UR gelecek dönem başkanı K.R.
Ravindran, döneminin temasını da
açıkladı. Ravindran’ın “Be a Gift to
the World” olarak açıkladığı dönem
temasını, üç bölgemizin guvernörleri “Hizmetleriniz dünyaya armağan olsun” olarak kullanmaya
karar verdiler. Ravindran,
Rotaryenlerden, 201516 döneminde yetenekleri, uzmanlıkları ve liderliklerini kullanarak “Be a Gift To the
World” “Hizmetlerini dünyaya
armağan etmelerini ” istedi. 18

Ocak Pazar günü başlayan toplantıda, UR gelecek dönem Başkanı K.
R.Ravindran, GDG’lere hitap ederken, “Hayatımın en önemli an’ı” ifadesini kullandı. “Her birinizin bir çok
yeteneği var. Şimdi size bir fırsat verildi: bir yıl boyunca bütün yetenekleriniz,
sizi siz yapan ve gelecekte olacağınız her
şeyi ‘Hizmet olarak dünyaya armağan
edin’” dedi. “Bu
potansiyelinizi
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kullanabilmek ve gerçeğe dönüştürmek
için önünüzde bir yıl var; Bölgenizdeki
kulüpleri yönlendirmek ve başkalarının
hayatlarını değiştirmek için bu zaman
belki çok kısa. Ama yapılacak o kadar
çok şey var ki.”
Rotary’nin en büyük meydan
okumasının Çocuk Felci ile mücadele olduğuna dikkat çeken Ravindran,
“Çocuk Felcinden arındırılmış bir dünyayı dünya çocuklarına söz verdik” diyerek, bu hediyeyi Rotaryenlerin gerçekleştireceğini söyledi.
Sri Lanka’nın Colombo Rotary kulübü üyesi olan Ravindran,
Rotary’nin Çocuk Felci konusundaki başarısı örneğini, Rotaryenlerin dünyada
neler yapabileceklerine
kanıt olarak gösterdi.
Bundan 25 yıl önce Çocuk Felci ile mücadeleye başlandığında, hastalık 125 ülkede endemik durumda idi ve günde

1,000’den fazla çocuğu etkiliyordu. Bugün ise hastalık sadece Afganistan, Nijerya ve Pakistan’da endemik konumda ve 2014 yılında sadece 333 vaka rapor edilmiş bulunuyor.

Ravindran, markalaşma yolunda atılan
adımların Rotary’nin büyümesi için önemli
olduğunu şu sözlerle belirtti: “Dünyanın
bir çok bölgesinde küçülmüş olan imajımızı
tekrar uygun olduğu konuma getirmeliyiz.
Rotary’nin, Rotary Vakfı için fon yaratmaya
devam etmesi gerektiğini, yeni üyeler temin
etmesini ve mevcut üyelerden daha geniş
katılım sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu
belirtmek isterim.”
Açılış konuşmasında Ravindran Rotary için önemli
gördüğü “üyelik” konusu da dahil olmak üzere bir çok konuya değindi. “Organizasyonumuzu yaratan esasları tekrar
geri getirmenin yolunu bulmalıyız” diyen Ravindran, bunun
etik standartları hayatımızın her yönünde uygulamak ve
her kulüpte uzmanlığın çeşitliliğini sağlayan sınıflandırma sistemini içerdiğini belirtti. Ravindran, “Çoğu kez bu
fikirler üyelik önünde engel olarak görülmektedir. Ama bu
prensipler sayesinde Rotary başarılı olmuştur ve bizler bunları riskli sonuçlara rağmen gözardı ediyoruz” dedi.
Ravindran, markalaşma yolunda atılan adımların
Rotary’nin büyümesi için önemli olduğunu şu sözlerle belirtti: “Dünyanın bir çok bölgesinde küçülmüş olan imajımızı
tekrar uygun olduğu konuma getirmeliyiz. Rotary’nin, Rotary
Vakfı için fon yaratmaya devam etmesi gerektiğini, yeni üyeler
temin etmesini ve mevcut üyelerden daha geniş katılım sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmek isterim”
“Bu soruların hiç birinin kolay bir cevabı yok ama bir şekilde cevapların bulunması lazım. Bu cevapları bulacak olanlar
da bizleriz” diyen gelecek dönem başkanı, gerçek anlamda
değişim yapmanın zamanı gelmiştir diyerek konuşmasını
sonlandırdı: “Sonsuza dek sürecek abideler yaratmak için bir
yılınız var, granit veya mermerden oyulmuş olanlar değil, ama
nesillerin kalplerinde oyulan anıtlar. An bizim an’ımızdır. Bir
kez daha yaşamayacağız. O nedenle an’ı yakalayalım”.
Asamblenin ikinci gününde ana konu Rotary’nin markalaşması idi. Hükümetlerden, sivil toplum kuruluşlarına,
(Foto© Rotary International. All Rights Reserved.)
büyük kurumlara kadar herkes Rotary’nin dünyada pozi2015-16 UR Başkanı K.R. Ravindran ve eşi üç bölgemizin
tif değişim yaratabileceği fikrine katılıyor. Katılımcılara guvernörleri ve eşleri ile geleneksel UR Asamble resmini çektirdiler.
hitap eden gelecek dönem direktörü, Kanada’nın Ontario
Üstte 2420. bölge GLDG Mehmet Sabri Görkey ve eşi Aylin Biret;
eyaletinin Windsor-Roseland Rotary kulübü üyesi Jenni- ortada 2430. bölge GLDG Canan Ersöz ve eşi Reha; altta 2440. bölge
GLDG Reha Akın ve eşi Sedef Bahçecioğlu görülüyor.
fer E. Jones, buna rağmen Rotary imajının yerel toplumda
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güçlendirilmesi gerektiğini belirtirken, “Bugüne kadar anlatılmış en büyük hikayeyiz. Basit bir deyişle, markamızı güçlendirmek, Rotary’nin geleceği için asıl gerekli olan şeydir. Uzun
bir süredir sessiz bir şekilde ve takdir
edilmeden güzel işler yaptık. Bu asil bir
yaklaşım olmasına rağmen, insanların
Rotaryenlerin yaptıkları iyi işleri anlamalarını zorlaştırdığı gibi neden var
olduğumuz konusunda da tereddütler
yarattı. Bütün bu tecrübelerden öğrendiğimiz ise, hikayemizi anlattığımızda,
aynı düşüncede olan insanların bize katılmak istediklerini görmek oldu” dedi.
Bundan bir yıldan fazla süre önce,
organizasyonun tarihini, görsel kimliğini ve dijital tecrübesini öne çıkarmak için liderlerimiz “Rotary’yi Güçlendirme Girişimi”ni başlattılar. Konuşmasında, Jones da Rotary kimliğinin ruhunun çerçevesini çizdi:
Liderlere katılın. Fikir alışverişinde
bulunun. Eyleme geçin:
“Kim olduğumuzu bu şekilde çerçevelemeliyiz. Bu odadaki herkes bir liderdir. Peki bir çok liderin bie ortamda
biraraya getirirsek ne olur? Fikir alışverişinde bulunuruz. Ama samimi olalım. Bir kez fikir alışverişinde bulunduğumuz zaman, eylem yapmaya zorlanmış olmuyor muyuz?”
Jones konuşmasında “Harvard
Business Review” dergisinde çıkan ve
markalaşma girişiminin iletilmek istenen mesajı basitleştirmesi fikrini
savunan yazının Rotary’nin başarı
anahtarı olduğunu belirtti. “Kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve yaptığımızın neden önemli olduğunu anlatmak
için doğru adımları attık. Bu nedenle
dönem sonunda hiç bir guvernöre kim,
neden veya niçin Rotary? sorusunu sormamalı” dedi.

Çocuk Felcinden Arındırma Küresel Girişimi (GPEI) direktörü ve
Dünya Sağlık Örgütünde çocuk felci araştırma ve operasyonlar başkanı
Dr Hamid Jafari, Nijerya’nın çocuk

Kim olduğumuzu, ne
yaptığımızı ve yaptığımızın
neden önemli olduğunu
anlatmak için doğru
adımları attık. Bu nedenle
dönem sonunda hiç bir
guvernöre kim, neden veya
niçin Rotary? sorusunu
sormamalı
felcinde arındırılmaya çok yakın olduğunu söyledi. 2014 yılında, bir yıl
önce 53 olan çocuk felci vakası 62’ye
düştüğü gibi, son altı ayda da hiç bir
vakanın rapor edilmediğini söyledi.

ÇOCUK FELCİ
Rotary’nin öncelikli konusu olan
çocuk felci tabi ki yine asamblenin en
önde gelen konularından birini oluşturdu.
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Başkan Gary Huang asamblede
GLDG’lere hitap ederken (üstte);
Rotary’de Başkan ve gelecek dönem
başkanı ülkelerinin bayraklarıyla
bayrak seremonisinden önce (ortada);
Gelecek dönem başkanı Ravindran ve eşi
Vanathy açılış seremonisinde (altta).

Yakın bir zaman önce GPEI’ın tepe
adamı olarak atanan Jafari, bu dikkat
çekici gelişmenin doğal karşılanmaması gerektiğini söyledi: “ Şu andaki
en büyük düşmanımız, Afrika’da bu
işin sona erdiğini düşünmek olacaktır.
Son 25 yılda Rotary’nin çocuk felci ile
mücadeledeki an büyük katkısı, yönetim sorunlarına liderlik çözümleri getirmek olmuştur. Sizlerin politik liderliği
harekete geçirme ve sosyal değişimi gerçekleştirme yeteneğiniz var. Bu savaşta
Rotary’nin mukayese edilemez bir mirası var.”

ÜYELİK
Rotary’nin gelecek dönem guvernörlerine verilen önemli mesajlardan
biri de, üyeliği güçlendirmenin kritik
bir nokta olmasıydı. Üyeliğin büyümesi için, liderlerin belki katı toplantı protokollerini gevşetip, genç ve dijital dünyaya odaklı demografik yapıyı
içine alacak bir ortam oluşturmaları
zorunluğuydu.
Rotaryenlerin yüzde 70’i 50 yaşın üzerinde. Buna mukabil dünya
nüfusunun yarısı 30 yaşın altında.
Asamblede konuşan sosyal değişim,
gençlik kültürü ve kültürel sorunlar konusunda uzman olan Nexgen
Group firmasının sahibi, yazar Micheal McQueen, bu durumun korkulacak bir şey değil, aksine kavranması
gereken bir olgu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belitti. Bu genç nesli
organizasyona çekebilmek için organizasyonun sahip olması gereken üç
anahtarı şöyle tanımladı: “Yeniden
ayarla, yeniden yapılandır, yeniden konumlandır.” (recalibrate, reengineer,
reposition)
Ancak McQueen bu konuda uyarıda da bulundu: “Uygunluk için taviz
gerekmez. Rotary’nin değerleri, öncelikleri ve hedefleri hiç bir zaman değişmemeli. DNA’sını değiştirmeyi kabul eden
organizasyonlar sürdürülemez.”
UR Genel Sekreteri John Hewko
da Asambleye seslenirken benzer bir

(Foto© Rotary International. All Rights Reserved.) Dünya Sağlık örgütü Çocuk Felcinden
ArındırmaKüresel Girişimi (GPEI) Direktörü Dr. Hamid Jafari (solda)
ve Vakıf mütevellisi Michael K. McGovern Uluslararası Asamblede

görüş öne sürdü. Üyelerin çok büyük
işler yaptığını bildiğini ama Rotary’yi
güçlendirmek için “neler yapmayı arzuladıklarını” bilmek istediğini söyledi. Hewko, “Bu nedenle sizlerden
önümüzdeki yıl Rotary’de yapabileceğimiz herşeyin sesi olmanızı istiyorum.
Sadece her zaman yapabileceğimiz kolay işlerin değil, düşünce dolu, pozitif
ve kalıcı değişimin de savunucusu olun.
Rotary’de müthiş bir geleneğimiz var
ama bu bizim geleneğimiz. Bunu biz
yaptık, sahibi biziz, gelenekler bizim
sahibimiz değil; şayet amaca hizmet etmiyorsa, onları değiştirebiliriz.”
McQueen’e göre değişim ve inovasyon yeni perspektifler tarafından
yönlendirilir. Rotaryenler, yeni üyelerden, konuşmacılardan, aile fertlerinden hatta çocuklardan bile fikir
alabilirler. Bunun güzel tarafı, bu
taze bakış açısının, normalde organizasyonun işlerinin nasıl yürüdüğünü
bilmeyenler tarafından gündeme getirilmesidir. Bilmemektedirler, çünkü kimse onlara neyin nasıl yapılması gerektiğini söylememiştir.
UR Başkanı Gary C.K.Huang da
konuşmasında üyelik artışının kendisinin öncelikli hedeflerinden olduğunu belirtti gençleri ve kadınları

kulüplere almanın, değişimi kucaklamanın üyeliği arttırma ve muhafaza
etmede önemli olduğunu öyledi.

EVE DÖNERKEN
Gelecek dönem guvernörleri, bu
yılki asambleyi, çocuk felcini yoketme, Rotary’nin markasını yükseltme, Rotary Vakfını güçlendirme ve
kuvvetli ve farklı bir üyelik oluşturma gibi Rotary’nin önceliklerini öğrenerek bölgelerine döndüklerini dile
getirdiler. Organizasyonun hedeflerinin net bir şekilde anlatılması, mesajın guvernörler tarafından da bölgelerine daha kolay ulaştırılabileceğinin ipucuydu. Asamblenin muhtelif
çalıştayları da GLDG’ler için faydalı
oldu. Örneğin, Üyelik Geliştirme çalıştayında yeni kulüp kurma konusunda satelit kulüplerin ne gibi fırsatlar oluşturduğu konusu incelendi.
Tüm dünyadan Uluslararası
Asambleye katılan çok değişik kültürlerden gelmiş 535 gelecek dönem guvernörünün oluşturdukları
dostluk ve iletişim bağları, bu kadar
çok insanın, bu kadar kısa zamanda
bu derece yakınlaşmaları gerçekten
Rotary’nin önemli bir bağ olduğunun
ciddi göstergesiydi.
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Birleşmiş Milletlerde Rotary günü
Barış, çocuk felci ve 70 yıllık ortaklık

N

ew York şehrinde her zaman bir
aktivite
vardır.
Kasım ayının ilk
haftasında, Halloween (cadılar bayramı) geçit töreninden
sonra, Cumartesi günkü New
York maratonuna ısınma turları yanısıra, en büyük olay
Birleşmiş Milletlerdeki “Rotary Günü” idi.
Açlık, fakirlik, savaş, hastalık, evsiz barksızlık ve insan
ticareti o gün konuşulan başlıca konular arasındaydı. Dışarıda maratona hazırlanmış
insanlar sırada beklerken, içeride yoğun bir faaliyet vardı.
İlk gelenlerden New York Rhinebeck Rotary kulübü üyesi Louis Turpin, giriş holüne çadır kurmaktaydı.
Sabahın 6.30’unda Shelter Box’ların
promosyonunu yapmak için gelen
Louis, bir sihirbaz gibi büyük yeşil kutudan çadırı çıkardı, sivrisinek
cibinliği, battaniyeler, şilteler, bir su
arındırma cihazı, çocuk oyun kiti,
tava, tencere ve bir de ocak kurulmuştu. Birleşmiş Milletler binasının
içine el baltası sokulmadığı için kutuya konmamıştı. 10 kişinin rahatça
uyuyabildiği bu sıcak çadırlar bugüne kadar 100’den fazla savaş ve tabii
felaketlerde, mülteci ve tabii felaket
mağdurlarına korumalı bir alan sağladı.
Kısa bir süre sonra salon sergileme amacıyla gelenlerle dolmaya başladı. Filipinler’de Commack-Kings
Park New York kulübü tarafından
desteklenen bir su projesinin broşürlerini dağıtan güleryüzlü bir kadın;
Rhode Island Jamestown Rotary kulübünden iki projesini getirmiş olan

Kevın Cook

mühendis Stephen Mecca: Gelişmekte olan ülkelerdeki talebeler için
taşınabilir bilgisayar laboratuarı ve
mikroflush olarak adlandırdığı tualet. Tuvalet, bir bardak suyla çalışıyor ve bu suyu da bir önce elini yıkamış kişinin kullandığı sudan temin
ediyor. İki yıl sonra da yerel tarımda
kullanılmak üzere zengin bir kompost üretiyor. Connecticut eyaletinden Dennis Wong da “Barış Direği”
ile katılımcılar arasındaydı. Dünyada
200,000’den fazla noktada bulunan
Barış Direğinin üzerinde, “Dünyada
Barış hüküm sürsün” (May peace prevail on Earth) yazısı çeşitli lisanlarda
yazılıyor. Dalai Lama, Papa II. John
Paul, Rahibe Teresa ve benzer kişiler
Barış Direklerini destekliyorlar.
Uluslararası Rotary başkanı Gary
C.K.Huang etrafında küçük bir kalabalıkla binaya geldi ve genel oturumların yapıldığı binadaki bir konferans salonuna açılış oturumu için
girdi. UR’nin BM’deki baş temsilcisi
kır saçlı Joseph Laureni açılışı yaptı.
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İlk konuşmayı BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un özel
danışmanı Amina Mohammed yaptı ve salonda bulunan 1,000’den fazla Rotaryene başkanın selamlarını iletti: “ Yaptığınız iş, BM’in çalışmalarına paralellik arzediyor.
Her iki organizasyon da dünyayı olması gereken şekilde görüyor.” Nijeryalı olan Amina,
bundan 40 yıl önce ülkesinin
kendisi gibi bir çok genç kıza
güvenlik altında eğitim verip
dünyada ilerlemesini sağladığını ancak şimdi, parçalanmış
toplumda genç kızların okula
gittikleri için kaçırıldıklarını
belirtti. “Birleşmiş Milletlerin görevlerinden biri de parçalanmış toplumları
tekrar birleştirmektir” diyen Amina,
Rotary’nin bu anlamda yol gösterici
olabileceğini söyledi.
Açılış oturumundaki konuşmasında Başkan Gary, San Fransisco
şehrinde Birleşmiş Milletler beratını hazırlayan 49 Rotaryenin 1945 yılında bu ortaklığı başlattıklarını ve
bunun her zaman arkasında olacaklarını belirtti: Huang, “Bir anlamda
biz küçük bir Birleşmiş Milletleriz. Biz
ortak zemini hizmet olan Rotary’nin
birleşmiş kulüpleriyiz. Burada ABD
Başkanı Dwight Eisenhower’ın ‘Rotary
Birleşmiş Milletlerde barış için en büyük güçtür’ ifadesini hatırlatmak isterim” dedi.
Barış ve Çocuk Felci günün önemli kelimeleri idi. Huang
Konfiçyus’tan bir alıntıyı telaffuz
etti: “Oturup karanlığa küfür edeceğimize, tek bir mum yakmak iyidir” dedi
ve girişte herkese dağıtılan bir anahtarlığın ucunda yer alan feneri yaktı.
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Oturumlar arasında koridorlar
genç insanlarla dolu idi. Fransa’dan
Rotary’nin öğrenci değişim programı ile ABD’ye gelmiş olan Laureline
Pinjon ve Brezilya’dan Manoela Lopes, güne katılmak için Rotary rozetleri ile dolu ceketleriyle bir gün için
New York’a gelmişlerdi. Birleşmiş
Milletler’deki Rotaract kulübü başkanı Alanna Walker, yaşlarına bakmadan Rotaryenleri de toplantıdan
sonra bir barda buluşmak üzere davet ediyordu. Amaç bize içki içirmek
değil, ama bunu yaparken kulübünün
çocuklar için açık kalp ameliyatı projesine katkıda bulunmamızı sağlayacak bir ortamı yaratmakdı. Bunda da
başarılı oldu.
Öğleden sonraki oturumda konular temiz su, gençlik, barış ve
Haiti’de girişimcilik idi. Toplantının
birinde özellikle kadın ticareti konusu ele alındı. 21. yüzyılın esir ticareti olarak etiketlenen bu iğrenç durumun irdelendiği oturumda, kadınlardan oluşan panelde korkunç hikayeler anlatıldı. Kızların enselerinden
barkod ile işaretlendiği, kaçmamaları
için derilerinin altına çipler yerleştirildiği ve bunların sadece Bangkok ve
Calcutta gibi şehirlerde değil, Houston ve Atlanta’da da olduğunu duymak gerçekten insanları ürkütüyor
ve bir şeyler yapılması gereğini gündeme taşıyordu.
Kapanış oturumunun yapıldığı büyük salona girildiğinde, Uluslararası Rotary eski genel sekreteri, Rotary Temsil Ağının dekanı ve
Rotary’nin Birleşmiş Milletlerdeki
gayri resmi elçisi Ed Futa herkesi karşıladı ve tanıdığı bir çok Rotaryenle
hasret giderdi. Futa konuşmasında
hızlı bir şekilde barış, çocuk felci ve
günün önemli konularına değindi ve
oturumun sonunda da güzel bir heyecan yarattı. Konuşmasının sonunda Başkan Gary’yi kürsüye davet etti.
Huang mikrofonu eline aldı, derin bir nefes aldıktan sonra “Futa

Barış direği dünyada 200,000’den fazla noktada, değişik lisanlarda yazılmış olan
dünyada barışın hüküm sürmesini arzulayan cümlesi ile yer alıyor. Resimde direklerin
yaratıcısı Dennis Wong, UR Başkanı Gary C.K.Huang ile görülüyor.

benim söyleyeceklerimin hepsini söyledi” diyerek tüm salonun kahkahalara boğulmasına neden oldu. Huang
Birleşmiş Milletler ve Rotary’nin çok
uzun bir geçmişi olan ilişkisine değindi. Önemli konulara günün içindeki değinmeleri tekrar ön plana çıkardı ve bu yıl kutlanacak olan iki
yıldönümünü gündeme getirdi: Ulsulararası Rotary’nin 110. yılı ve Bir-

leşmiş Milletlerin de 70. kuruluş yıldönümü.
Hava kararmaya başladığında,
Rotary’nin partisi için yavaş yavaş
herkes binadan ayrılmaya başladı.
Başkan Huang’ın elinde herkese dağıttığı fener vardı. 1. caddede yürürken elindeki feneri yakıp söndürdüğü dikkatimi çekti. Herhalde bu
Konfiçyüs’ün da hoşuna giderdi.

SEYAHATİNİZİ PLANLAYIN
Birleşmiş Milletler’de her yıl Rotary günü organize edilir. Katılımcılar, New
York’taki Birleşmiş Milletler Merkezini ziyaret etme şansını yakaldıkları gibi, sunumlar,
oturumlar ve paneller sayesinde Rotary ve BM ilişkilerini dah iyi öğrenebilirler. Genel
olarak kapasite her zaman dolu olmaktadır. Detayları “riunday.org.” adresinde bulabilir ve 2015 Rotary günü için kayıt olabilirsiniz.
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Örsçelik Balkan Vakıf
Mütevelli heyetinde

T

ürk Rotary’sinde ilk kez Uluslararası Rotary Yönetim
Kurulunda görev alan ve 2006-08 döneminde Direktör olarak görev yapan Örsçelik Balkan, 1 Temmuz
2015’ten itibaren Rotary Vakfında dört yıl süreyle görev yapmak
üzere mütevelli olarak atandı. Dergimizin Kasım - Aralık 2014
sayısında “Son Dakika” mesajı olarak Uluslararası Rotary’den haberler bölümünde yer verdiğimiz bu haberle ilgili olarak, Örçelik
Balkan Rotary Dergisine aşağıdaki açıklamayı yaptı:
“Rotaryenlere şu kısa mesajı vermek isterim:
“Ülkemizi ve Türk Rotary’sini UR Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Komitesi Başkanı olarak temsil etmekten onur duymuştum. Önümüzdeki dört yıl boyunca da UR Vakfı Yönetim Kurulu’nda ‘TRUSTEE’ olarak temsil etmekten kıvanç duyacağım. Bu süre içinde, Kulüplerimizin hizmet ve projelerini UR Vakfı kaynaklarından yararlandırabilmek için elimden geldiğince gayret göstereceğim.“
“Rotary, hizmetlerinde Vakıf olanaklarından güç almaktadır. UR Vakfı’nın temel gücü de kulüplerimizden ve Rotaryenlerden kaynaklanmaktadır. Bu anlayışla, kulüplerimizden ve Rotaryen dostlarımdan Vakfımızı desteklemelerini ve güçlendirmelerini bekliyorum.”
“2015-16 Rotary Dönemi Türk Rotary’si için milat niteliğinde önemli bir tarihi olgudur. Bu dönemde hem UR Yönetim Kurulunda bir Türk Direktör hem de UR Vakfı Yönetim Kurulunda bir Türk ‘Trustee’ birlikte görev yapacaklardır. Tüm Bölgelerimizi ve Kulüplerimizi, çok sık tekrarlanmayacak bu olanaktan azami derecede yararlanmalarını dilerim. Direktörümüz Şafak
Alpay ve ben, bu konuda üzerimize düşen çalışmaları memnuniyetle yapmaktan gurur duyacağız.
Örsçelik Balkan’a yeni görevinde başarılar dilerken, geçmişte olduğu gibi başarılı performansını burada da sergileyeceğine olan güvenimizi Rotary Dergisi olarak ifade etmek isteriz.

Türk Rotary’sinin liderleri Marakesh Enstitüsünde

U

luslararası Rotary Zon 20B Enstitüsü Kasım ayında Fas’ın Marakeş şehrinde 10-16 Kasım 2015
tarihlerinde UR Zon Direktörü Şafak Alpay’ın

Başkanlığında gerçekleşti. Enstitü öncesinde 2015-2016
döneminde görev alacak Gelecek Dönem Guvernörleri,
Gelecek Dönem Guvernörleri Eğitim Seminerine katıldılar.
13 Kasım tarihinde ise geniş katılımlı bir Vakıf Semineri
düzenlendi.
14-15 Kasım tarihlerindeki Enstitüye 50’yi aşkın ülkeden
500 civarında Rotaryen katıldı. Eylül ayında Gana’nın Başkenti
Accra’da yapılması planlanan Zon 20A Enstitüsü’nün Ebola
hastalığı riski yüzünden iptal edilmesi nedeniyle Afrika ülkelerinden Enstitüye ilgi önemli ölçüde arttı. Enstitüye Başta
UR Başkanı Gary C.K. Huang, Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri,
Dönem ve Geçmiş Dönem UR Direktörleri olmak üzere üst
düzeyde katılım oldu. Türkiye’nin 3 bölgesinden Dönem, Gelecek

konuları ele alındı, çalışma oturumları ile toplantılar desteklendi.

Dönem Guvernörleri ile Guvernör Adayları ve Rotaryenlerle beraber

Enstitü ile ilgili tüm fotoğraf, sunum ve videolara https://rotaryzo-

100’e yakın katılım sağlandı. Enstititü’de güncel Rotary ve Rotary Vakfı

ne20b.shutterfly.com/zoneinstitute2014 adresinden ulaşılabilirsiniz.
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Rotary Vakfı hedeflerimizi unutmayalım

K

asım ayı Rotary dünyası içerisinde Vakıf
ayı olarak bilinir. Bu
nedenle bu ay içerisinde kulüplerinde beni konuşmacı olarak çağıran kulüplerimizde ve
yine bu ay içerisinde düzenlediğimiz
iki adet vakıf seminerlerinde konuşmama başlarken beni dinleyen Rotaryen dostlarıma hep aynı soruyu
sordum. Soru şuydu. “Vakfımızın olmadığı bir Rotary nasıl olurdu”. Aldığım cevapların özeti şu şekilde idi:
Çocuk felcinin dünyayı ele geçirdiği ve çocukların sakat kalma riskinin dünyanın bir çok ülkesinde halen devam ettiği bir dünya.
Küresel bağışların olmadığı, sadece ufak çaplı ulusal dayanışmalarla
gerçekleştirilmeye çalışılan toplumsal projeler.
Barış ve anlaşmazlıkların çözümü için burs ve sertifika programlarından yoksun, barış bursiyerlerinin
olmadığı bir Rotary.
Mesleki Eğitim Takımları (Eski
Grup İnceleme Değişim) olmadığı ve
bu nedenle dünya barış ve karşılıklı anlayışına katkı sağlayamayan bir
Rotary.
Verilen bu cevaplar, vakfımız olmadan, Rotary dünyasının ortaya
koyacağı güçsüz ve daha ulusal yapıya sahip bir sivil toplum örgütü havasına bürüneceği aşikardır.
İşte bu nedenle tüm Rotaryen
dostlarımın Rotary Vakfı programlarını tam olarak anlaması ve uygulanması konusunda kulüplerinde
çaba göstermesi çok önemlidir. Tabi
bundan da önemlisi bizlerin vakfımızı desteklemek konusunda cömert
olmamızdır. Bu nedenle Kasım ayı
içerisinde biri İzmir’de Efes Rotary
Kulübü ve diğeri de Bursa’da 1.Grup
Rotary Kulüpleri tarafından orga-

·
·
·
·

Selim Yeğen

UR 2440. Bölge Vakıf Komitesi Başkanı
2009 -10 Dönem Guvernörü

nize edilen iki adet vakıf
seminerine katılan Rotaryen’lere aktardığımız
bilgiler hep bu çerçevede
oldu. Bu vesile ile organizasyonu üstlenen tüm kulüplere, katılım gösteren
ikiyüz civarındaki Rotaryen dostlarımıza ve vakıf
komitesi üyelerine teşekkür ederim.
Evet dostlarım,
Bu senenin başında
Rotary Vakfı Mütevelli
heyetinin açıkladığı hedefler doğrultusunda bizim komitemizin bölgemiz için ortaya koyduğu
hedefleri de bu fırsatla
tekrar sizlerle paylaşmak
istiyorum ;
1. Çocuk Felci için her
kulübün üye sayısı x 25 USD kadar
bağışta bulunması,
2. EREY için her kulübün en az
üye sayısı x 50 USD kadar katkıda
bulunması,
3. Her kulüpten en az 1 yeni Benefactor çıkarılması ,
4. Bölgeden en az 2 yeni Büyük
Bağışçı çıkarılması,
5. En an 3 er adet Küresel ve Bölge bağışı gerçekleştirmek,
6. Barış Merkezi ve Barış Sertifika programlarına aday göstermek,
7. 1 adet Mesleki Eğitim Takımı
gerçekleştirmek,
8. 2 adet günübirlik vakıf eğitim
semineri düzenlemek,
9. “Paul Harris Society” üyeleri
bulmak.
Bu hedefler doğrultusunda çalış-
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malarını yürüten komitemiz, ortaya
koyduğu hedeflere ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.
Bu dönem başından beri vakfımızı destekleyerek bu dönemin
ilk büyük bağışçısı olan Bademli Rotary Kulübü başkanı Mehmet
Terzioğlu’na, bölgemizin ilk “Paul
Harris Society” üyesi olan Murat
İzgeren’e ve dönem başından beri Benefactor olma işlemlerini tamamlayan Konak RK üyeleri Mehmet Akgül ve Erdoğan Tözge’ye teşekkür
ederim.
Vakıf programlarımızın tüm Rotaryenler tarafından benimsenerek,
ülkemiz ve bölgemiz için toplumun
ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmelerini ve aynı zamanda da vakfımıza
destek olmalarını sağlamak hepimizin amacı olmalıdır.

B İ R R OTA RY E L K İ TA B I

GLOBALOUTLOOK
ROTARYENLERİN ROTARY VAKFI FONLAMA MODELİ EL KİTABI

C O P Y R I G H T © 2 0 1 5 B Y R O TA RY I N T E R N AT I O N A L . T Ü M H A K K I M A H F U Z D U R .
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VAKFIMIZIN
FONLAMA MODELİ

22 - R O T A R Y D E R G İ S İ / O C A K - Ş U B A T 2 0 1 5

ILLUSTRATIONS BY OTTO STEININGER

R

otary Vakfı geleneksel olarak harcamalarını
yatırımlarından elde ett�ğ� gel�rlerle ödem�şt�r.
F�nansal p�yasalara çok bağımlı olduğumuz
�ç�n, p�yasaların kötü gel�şmes� durumunda
harcamalarımızı sadece yatırım gel�rler�m�z
karşılayamamaktadır. Geçm�şte bu g�b� durumlarda,
Vakıf Dünya Fonundan borçlanmış, p�yasalarda durum
�y�leş�nce bunu ger� ödem�şt�r.
Vakfımızın gelecekte yeterl� ve güven�l�r kaynaklara
sah�p olmasını garant�ye almak �ç�n, Mütevell� Heyet� 1
Temmuz 2015’ten geçerl� olacak b�r fonlama model�n�
kabul ett�. Yapılan değ�ş�kl�kler oldukça küçük ama
�lerdek� yıllarda vakfın gen�ş ölçekl� sürdürüleb�l�r
projeler� destekleme �mkânını yaratacak.
Detayları öğrenmek �ç�n okumaya devam ed�n.

MODEL
NASIL
ÇALIŞIYOR
V

akfın temel fonlama model değşmyor. Yıllık fon-PAYLAŞIM katkıları üç yıllık olarak yatırılacak ve getrnn
yüzde 50’s Bölgeye Ayrılan Fonlara (DDF), yüzde 50’s de Dünya Fonuna aktarılacak. (Dünya Fonu tüm bölgeler çn
yapılan bağış ve programlara destek olmakta.) Yatırılan fonların getrs, fon yaratma ve genel yönetm gderler
de dahl olmak üzere operasyonel harcamaları karşılamaya devam edecek. Dam Fon’un (Endowment Fund)
getrsnn br kısmı da şletme gderler çn kullanılacak. Mevcut modelmzde yapılan değşklk, gelrmzde
farklılaşma yaratarak harcamalarımızı karşılamada fnansal pyasalar olan bağımlılığımızı azaltacak.

NE DEĞİŞİYOR

YILLIK FON KATKILARININ YÜZDE 5’İ

Yatırım gelirlerinin işletme harcamalarını
karşılayamadığı ve işletme rezervlerini tam olarak
fonladığı yıllarda, Vakıf Yıllık Fon katılarının yüzde 5’ini
kullanarak açığı kapatacak. Para Dünya Fonu için ayrılmış
olan kısımdan gelecek; Bölgeye Ayrılan Fonlar (DDF)
etklenmeyecek.
Örnek vermek gerekirse: Şayet Yıllık Fon
PAYLAŞIMINA 100$ katkı yaparsanız, 50$ Bölgeye
Ayrılan Fonlara (DDF), 50$’da Dünya Fonuna gidiyor.
Katkının yüzde 5’i, yani 5$, sadece gerektiği zaman
işletme harcamaları ve işletme rezervlerini fonlamak
için kullanılacak. 5$’ın kullanıldığı yıllarda, 50$ DDF’de
kalacak, 45$ Dünya Fonuna gidecek, 5$ ise işletme
giderleri içini kullanılacak ve zaman içinde geri
ödenecek. Yatırımlardan elde edilen gelir işletme
giderleri ve işletme rezervlerini fonlama için yettiği
takdirde, 50$’ın tamamı Dünya Fonunda kalacak.

KÜRESEL BAĞIŞLAR NAKİT KATKILARININ YÜZDE 5’İ

Küresel bağışları destek için yapılan nakit katkılar, Yıllık
Fon katkılarından daha fazla işleme tabi tutulmakta.
Küresel bağışların genel olarak nakit katkıda bulunan
birden fazla sponsoru bulunmakta ve katılan kulüpler
farklı ülkelerden oldukları için para birimlerinin
dönüştürülmesi gerekmektedir. Bazı kulüpler katkı
olarak tek bir ödeme yapmakta, bazıları da kulüp
üyelerinden çok sayıda ödeme almakta. Bunun sonucu
olarak, kayıt tutma, takip etme ve bağış yapanların
takdir edilmeleri prosesi karmaşık olmakta. Bu arada,
katkılar uzun süre elde tutulmadığı için, nakit işlemleri
masraﬂarını karşılayacak süre boyunca yatırım olarak
kullanılamamaktadır. Güncellenmiş yeni fonlama
modelinde, kulüpler ve bölgeler global bağışlara
yaptıkları nakit katkıların üzerine, bu bağışların işleme
koymak için yapılan harcamaları karşılamak amacıyla
yüzde 5 oranında ilave para yatıracaklardır.
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TEMMUZ’DA
NE
DEĞİŞECEK?

SIKÇA
SORULAN
SUALLER
Yapılan değ�ş�kl�k Vakfın geçm�şte operasyonlarını
fonlama yöntem�nden çok mu farklı?

Yıllık Fona yapılan katkıların yüzde 5’�

Hayır. Yapılan değişiklikler eski uygulamalardan çok
farklı değil . Belki en önemlisi de Bölgeye Ayrılan Fonlar
ile ilgili hiç bir değişiklik yapılmamış olması.

�şletme harcamaları Vakıf �şletme

İşletme rezerv�n�n tamamını fonlamak ne anlama gel�yor?

rezervler� �ç�n ayrılacak. Bu fonlar ancak
karşılayamaması durumunda kullanılacak.

Vakfın üç yıllık operasyonel giderlerini karşılayacak bir
rezervi olması gerekiyor. 2014-15’de yatırımların getirisi
iyi olduğu için halen rezervin tamamı fonlanmış durumda.

Geçm�ş yıllarda Vakıf mütevell�ler� yatırım

Küresel bağışların fonlanması nasıl etk�lenecek?

gel�rler� �şletme g�derler�n� karşılamadığı

Değişiklik, küresel bağışları fonlayan nakit katkılar ile
ilgili olarak işlenme maliyetini karşılamak üzere ilave
yüzde 5 katkı gerektiriyor. Küresel bağışlar fonu sayfasında on-line müracaatlarda sistem değişikliği
yapıldığında projenin toplam fon ihtiyacının içinde eklenen yüzde 5 de gözükecek.

net yatırım gel�rler�n�n �şletme g�derler�n�

zaman Dünya Fonunu kullanmışlardı. Yüzde
5 oranı, b�r yıl �ç�nde Dünya Fonundan
kullanılab�lecek rakamı sınırlandırmakta.
Sponsorlar global bağışlara nak�t katkılarının üzer�ne yüzde 5 ekleyecekler. Bu
para �şlemler�n proses� �ç�n kullanılacak.

NEDEN?Bu değ�ş�kl�kler�

uygulayarak, Vakıf, fonlarının kaynaklarını
çeş�tlend�rm�ş olacak ve net yatırım
get�r�s�ne olan bağımlılığını azaltacaktır.
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Küresel bağışlar �ç�n nak�t katkı yapıldıysa, sponsorlar
Vakfa ayrıca yüzde 5 ödeme m� yapacaklar?
Evet. Yüzde 5 de dahil olmak üzere tüm nakit gelmediği
sürece bağış fonu gerçekleşmeyecek. Ancak, nakit katkı
Vakıf yerine direkt olarak projenin banka hesabına gönderilirse yüzde 5 eklemek gerekmeyecek zira Vakıf
herhangi bir proses içinmasraf yapmayacak. Bunun yanı
sıra bölgeye ayrılan fonların kullanılması durumunda da
ek yüzde 5 ödenmeyecek. Bağışın sponsorları online
müracaat sayfasındaki hesaplama aletini kullanarak
projeleri için en uygun olan rakamı seçebilecekler.

Küresel bağışlara yapılan nak�t katkılar �le �lg�l� olarak
Vakıf puanı nasıl hesaplanacak? Toplam rakam mı d�kkate
alınacak yoksa yüzde 5 bu rakamdan düşülerek m�
hesaplanacak?
Paul Harris Dostu tanımlama puanları nakit katkının tamamı üzerinden hesaplanacak. Uygulamada vergi varsa,
vergi makbuzları karşılığı da nakit katkının tamamının
içinde kabul edilecek.

1 TEMMUZ 2015’TEN SONRA İŞLETME
HARCAMALARI İÇİN GEREKLİ FON
KAYNAKLARI NE OLACAK?

İŞLETME HARCAMALARININ
FONLAMASI =
Fon Geliştirme
&
Genel Yönetim

Yıllık Fon Yatırım Gelirleri

Daimi Fonun harcanabilir gelirleri

Önde gelen hayır kurumu �t�barımız etk�lenecek m�?
Katkıların idaresi konusunda, bir çok bağımsız derecelendirme kuruluşu, Rotary Vakfını en üst seviyede
değerlendirmektedir. Geçtiğimiz Ekim ayında, Charity
Navigator verilebilecek en üst derece olan 4 yıldızla bizi
ödüllendirdi. Kâr amacı gütmeyen kurumlar hakkında bilgi
veren kuruluşların önde gelen üç tanesi – BBB Wise Giving
Alliance, Charity Navigator ve Guide Star – kurumların
etkisini daha iyi yansıtacak bir derecelendirme modeli
uygulamaya başladılar. Genel giderlerin makul bir seviyede tutulmasına önem verilmeye devam edilirken, eğitim,
planlama, değerlendirme, dahili sistemler ve operasyonlara yapılan yatırımların da kritik olarak değerlendirilmesi
yeni derecelendirme sisteminde yer aldı. Bu konudaki
ortak açıklamayı www.overheadmyth.com adresinden
okuyabilirsiniz. Devam ettirdiğimiz şeﬀaﬂık, iyi yönetim ve
programlarımızın sürdürülebilir olması ve etkileri sayesinde, seçkin ve güvenilir bir yardım kuruluşu olmayı vam
ettireceğiz.

Küresel Bağışlara nakit katkıların %5’i

Yıllık Fon Katkılarının %5’i*
* Yalnız, yatırımların net getirisinin işletme masraflarını
karşılamadığı zaman.
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KÜRESEL BAĞIŞ İÇİN
YENİLENMİŞ FON MODELİNİ
NASIL KULLANIRIZ

Diyelim ki bölgeniz Uganda’daki kırsal kesimde

global bağışın 30,000$’ını nakit katkılarla temin

bulunan köylerde bir su projesi uygulaması için

ediyor, 15,000$’ını ise Dünya Fonundan

45,000$ kullanmak istiyor. Şayet Bölgeye Ayrılan

eşleştiriyorsa, gerekli olan ek nakit miktarı 1,500$

Fonları (DDF) kullanmak istiyorsanız, geçmişte

olacak (30,000$’ın yüzde 5’i), toplam 46,500$’a

olduğu gibi bağışı planlıyabilirsiniz.

yükselecektir.

Şayet projeniz Vakıf’a yapılan nakit katkılardan

On-line bağış sistemi, nakit katkılarınız ile ilgili

kullanılacaksa, ek olarak bir yüzde 5 daha katkı

bilgiyi girdiğiniz zaman hesaplamaları yapacak ve

yapmanız gerekecek. Yani bölgeniz 45,000$’lık

gerekli toplam nakit rakamını gösterecektir.
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MÜTEVELLİ IAN RISELEY İLE
BİR SÖYLEŞİ
Rotaryenler�n Vakfın yen� fonlama model� �le �lg�l� b�lmeler� gereken en öneml� şey ned�r?
Yeni model Vakfın gelir kaynaklarını çeşitlendirerek ilerki yıllarda daha yüksek bir mâli istikrar
sağlayacaktır.

Değ�şen fonlama model� �le �lg�l� üyeler ne tür kaygılar seslend�rd�ler?
Bazı üyeler, yeni modelin halen yürürlükte olan uygulamalardan çok farklı olduğunu belirttiler
ama aslında değişiklikler çok küçük. Bazıları, bunun DDF üzerindeki etkisini sorguladılar.
DDF’ler konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını burada belirtmek gerekir. Fonlama
modelindeki değişiklikler, basit anlatımla halen yürülükte olan işlemler için yeni yöntemler
getiriyor ve ayrıca Vakıf kanalıyla dağıtılan global bağışlara yapılan katkıların işlem
maliyetlerinin ödenmesini içeriyor.

Bu kaygılara nasıl cevap verd�n�z?
Tüm Rotaryenlerin fonlama modeli ile ilgili yapılan resmi açıklamayı okumalarını öneririm.
Mütevelliler olarak bizler, açık ve net iletişim sağlanmasının Rotaryenlerin Vakıf
programlarına daha fazla destek ve aktif katılım sağladığının farkındayız. Rotary.org
sitesindeki bir açıklamada, değişiklikleri detaylandıran ve “Vakfımızın Fonlama Modeli” adını
taşıyan bir belgeye ulaşım sağlayan bir link (bağlantı) bulunmaktadır. Bölge ve kulüp
seviyesinde görevliler ve komitelerin eğitim el kitapları da güncellenmektedir. Rotaryenlerin
tüm sorularını cevaplamak için de ayrı bir e-posta adresi oluşturduk. Siz de sorunuz varsa
lütfen “fundingmodel@rotary.org”a e-posta ile iletin.

BİLMEKTE FAYDA VAR

Bölgeye Ayrılan Fonlar (DDF) ile fonlanan global bağışlar, Dünya Fonundan
yüzde 100 eşleştirilir ancak nakit katkıların eşleştirme oranı yüzde 50’dir.
Ayrıca, DDF ile fonlanan bağışların işlem süresi, nakit içeren bağışlara göre
daha hızlıdır. Dolayısıyla tamamen DDF ile fonlanan projeleriniz daha hızlı
bir şekilde ve daha fazla su kuyusu açılmasını sağlayacaktır.
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FONLARIMIZ
YILLIK FON PAYLAŞIMI NEDİR ?

DDF NEDİR?

Yıllık Fon PAYLAŞIMI, Rotary Vakfının yerel

Bölgeye Ayrılan Fonlar (DDF), kulübünüzün ve

ve uluslararası faaliyetlerini geniş bir kısmını

bölgedeki diğer Rotaryenlerin seçtiği Vakıf, kulüp

kapsayan temel kaynaktır. Her Yıl, Her Rotaryen

ve bölge projeleri masraﬂarını karşılıyor. Bölgeler,

(EREY), Vakfın Yıllık Fonuna desteği teşvik eden

kendilerine ayrılan fonların yarısına kadarını

girişimdir. EREY, her Rotaryenin her yıl Yıllık Fona

bölge bağışları için kullanma opsiyonundan

katkı yapmasını teşvik etmektedir. Bir bölgedeki

faydalanabilirler. Fonların geri kalanı, küresel

tüm Rotary Kulüplerinin Yıllık Fon PAYLAŞIMI’na

bağışlar için kullanılabilir veya PolioPlus,

yaptıkları katkılar iki alt fona yönlendirilmektedir.

Rotary Barış Merkezleri veya başka bölgelere

Dünya Fonu ve Bölgeye Ayrılan Fonlar. Paylaşım

bağışlanabilir.

sistemi kanalıyla, Rotary Vakfına yapılan katkılar,

DAİMİ FON NEDİR?

bağış ekline dönüştürülmektedir.

Daimi Fon, Vakfın bağışları ve programlarının uzun

DÜNYA FONU NEDİR?
Dünya Fonu, tüm dünyadaki en yüksek önceliği
olan projelerimiz için kullanılır. PAYLAŞIM
(SHARE) tanımlı katkıların yüzde 50’si Dünya
Fonuna aktarılır. Vakıf, Dünya Fonunu tüm Rotary

vadede yaşama gücünü garanti altına alır. Daimi
fondan elde edilen gelirlerin harcanabilir bölümü,
mecut faaliyetlerin genişletilmesini, yenilerinin de
başlatılmasını sağlar. Katkılar ebediyen bu fona
yatırılır, fonun belli bir yüzdesi her yıl Vakfın bağış
ve programlarına yönlendirilir.

bölgelerinin kullanabilecekleri bağış ve program
olanakları için kullanır.

SORULAR?

Burada yer alan bilgileri, Rotary Vakfının fonlama modeli ile ilgili soruları olan kişilerle
paylaşmanızı teşvik ediyoruz. Fonlama modeli ile ilgili sorularınızı ayrıca web üzerinden
fundingmodel@rotary.org’a yönlendirebilirsiniz.
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Duyarlılık ve Rotary
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

A

slında Rotary bir dernek olduğu kadar da, bir okuldur.

şılır ve onların deneyimlerinden yararlanılır ve onlara saygı duyulur-

Öncelikle kendi üyelerini eğitir sonra da üyeler top-

du. Büyüklerimizden utanılır, yanlış yapmamak için çaba gösterilirdi.

lumla bütünleşir. İnsan onurunu zedelemeden, ona

Yardımlaşma ön plandaydı. İşini bitiremeyen bir komşunun işine

kişilik vererek ve onun koluna girerek paylaşır kişinin

koşulurdu. Erkeği ölmüş veya askere gitmiş hanımın tarlası çayırı

sorunlarını ve toplumsal gidişi. Kişinin sevecen olmasını, paylaşımcı

sürülür, zamanı gelince biçilir ve otu samanlığına, tahılı ambarına

olmasını kısaca insan olmasını sağlar. Duyarlı insan, duyarlı toplum,

yerleştirilirdi. Kısaca komşu, komşunun külüne muhtaçtı.

ileri koşan insan olduğunu telkin eder. Hele günümüzde kendi top-

Hoşgörü, vefa, alçakgönüllülük, konukseverlik, kadirşinaslık kav-

lumumuzda duyarlı olmamıza çok gereksinim vardır. Bu oluşumda

ramlarına hasret kaldık. İşimizi karşıya geçirene kadar yapmadığı-

Rotary kuruluşları daha etkin olmalıdır diye düşünüyorum.

mız yalakalık, samimiyetsizlik yoktur. Ama işimizi karşıya geçirince

Çünkü bir türlü bu topluma neler olduğunu anlayamıyorum.

tanımayız yardım eden, elimizden tutan insanı. Hani eskiler derler

Ulusal değerlerimizi çok kısa zamanda bozmamızı ve tanınmaz hale

ya, ”Bir kahvenin kırk yıl hatırı var,” diye. O güzel söz bile çok gerilerde

getirmemizi gerçekten çözemiyorum. Sanki yaşamımızdan tek tek

kaldı.

uzaklaşıyor o ulvi değerler. Kaybettiğimiz bu güzel geleneklerimizin
farkındayız da düzeltmek için bir çabamız mı var?

Yolda yaralı bir insan mı gördük, trafik kazası mı gördük görmemezlikten gelip, çekip gidiyoruz. Öldüren, yaralayan kişiyi tanıdığımız

Ulusumuzu kin, öfke, saldırganlık sarmış. Benliğimizi bencillik

veya gördüğümüz halde gidip tanıklık yapmıyoruz. Ahilik geleneğini

kaplamış. Sevgi gitmiş yerine kin gelmiş. Paylaşımın yerini bireycilik

unutmuş olacağız ki yanımızdaki esnaf sifte yapamadığı halde biz

almış. Kısaca toplum olarak olumsuzlukla besleniyoruz.

daha çoğunu satmak, daha çok kazanmak için onu ve onun sattığı

Çocukluğumda, gençliğimde yaşadığım yörede kavga duymadım. Silah sesine tamamen yabancıydım. Bayramda, düğünde,
eğlencede bir kurşun bile atılmazdı benim yöremde.

malı kötülüyoruz.
Bu oluşumda sistemin hatası çok gibi geliyor bana. Eğitimini
tamamlamadan, iş olanakları sağlamadan, sanayi toplumu olama-

Peki bu toplumu bu hale nasıl getirdik, nasıl becerdik bu olum-

dan insanlarımızı şehirlere göç ettirdik. O güzelim köy geleneklerini

suzlukları? Bence konu sosyolojik ve psikolojiktir. Olumsuzluğu olum-

unutturduk. O insanlar ne şehrin toplu kurallarına uyum sağlayabil-

luya çevirmek elbette ki bilim adamlarının işidir. Ancak bu noktaya

diler ne de köy kültürünü yürütebildiler. İki arada bir derede kaldılar

gelişimizde siyasal üslupların, eğitim sisteminin yanlışlığı, dizilerin

ve kendilerini bile tanıyamaz oldular. Kısaca kozmopolit bir yaşam ve

vurmaya kırmaya yönelik olması etkili olmuştur diye düşünüyorum.

insan biçimi oluşturduk.

Küçük yaştaki erkeklerin belinde tabanca veya bıçak var. Küçük bir

Eğitim sistemimizi gözden geçirmek zorundayız. Okul kitap-

tartışmada yıllarca arkadaşlık yaptığı kişiyi acımadan vuruyor veya

larına sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü içeren eserler yerleştirmeliyiz.

bıçaklıyor; yaralıyor ya da öldürüyor. Ruh halimiz bozuk, hem de çok

Ötekileştirme gibi konulara son vermeliyiz. Vatandaşlar arasında dil,

bozuk.

din, ırk gibi ayırımları sonlandırmalıyız.

Fakir zengine, erkek kadına, yaşlı gence düşman olmuş bir top-

Ben 50 yıl önceki yaşamımı özlüyorum. Yine ayağımda kara las-

lum olduk. Kinle, nefretle beslenen insanlar çoğaldı. Günlük yaşam-

tik, bacağımda yamalı pantolon olsun. Çünkü ben, çocukluğumdaki

larını kine ve aşağılamaya bağlamış insan sayısı gün geçtikçe artıyor.

sevgiyi, saygıyı arıyorum. Ben o yıllardaki insanların birbirlerine olan

Siyaset mi, spor mu, doktorluk, öğretmenlik mi her şeyin doğrusunu

güvenini ve duyarlılığını arıyorum. Neyleyeyim elbise dolabımdaki

hepimiz bilir hepimiz akıl veririz. Aslında bu insanların elinden bir

takım takım elbiseleri sayılarca gömlek, kazakları. Ben huzurlu

şey gelmez ama oturdukları zaman mangalda kül bırakmazlar. Ama

değilsem, toplum huzurlu değilse, dostumu, düşmanımı ayırt edemi-

kendilerini sorgulamak en büyük hata olur. Çünkü bunlar yanlışlarını

yorsam neyleyeyim ben o zenginliği! İşte Rotay bu oluşuma, duyarlı

bir türlü kabul etmezler.

toplum oluşumuzu canlandırmaya soyunmalıdır.

Onlara göre herkes düşman. Herkes vatan düşmanı, ama kendileri dost ve vatansever. Eskiden köyün, mahallenin büyüklerine danı-

Çok mu duygusalım , Rotary’den çok şey mi istiyorum?
❏❏❏
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2420. Bölge Konferansı
16 - 19 Mayıs 2015

Titanik / Belek
Antalya
İletişim
Tarık Orak
0532 257 4892
Erenköy Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı
21 - 24 Mayıs 2015

Titanic De Lüx Otel
Belek - Antalya
İletişim
Lamia Yüksel
0505 479 4387
Samsun Rotary Kulübü

2420. Bölge
BES

14 - 15 Mart 2015

Çorlu Silverside Hotel
İletişim
Tamer Arıcan
0544 929 6419
Çorlu Yüzüncü Yıl RK

Asamble

4-5 Nisan 2015

WOW Hotel Yeşilköy
Hakan Yurtsever
0505 525 0159
Çorlu Rotary Kulübü

2430. Bölge
BES ve Asamblesi
8 - 12 Nisan 2015

Limak Limra
Kemer - Antalya
İletişim
Turgut Parlak
0532 274 2471
Adana Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı

2440. Bölge
BES ve Asamblesi

7 - 10 Mayıs 2015

26 - 29 Mart 2015

İletişim
Kemal Aşkan
0533 463 9165

İletişim
Ünal Çelik
0532 657 5000

Güzelyalı Rotary Kulübü

Nilüfer Rotary Kulübü

Club Yazıcı Turban
Marmaris
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Crown Plaza
Bursa

KULÜPLER’DEN HABERLER

Adana Tepebağ ve 5 Ocak RK’leri Uyum Kampı düzenlediler

A

dana Tepebağ Rotary ve Adana 5 Ocak Rotary Kulüpleri ev sahipliğinde Adana, Mersin. Gaziantep, Kapodokya, Ankara, Antalya ve Tarsus
Rotary Kulüplerinden 50 Rotaryen eşleriyle birlikte Yeni Uyum Kampı’na katıldı. 17- 18 Ocak 2015 tarihlerinde, Adana İbis Otel’de düzenlenen ve 2 gün
süren uyum kampında Rotary’ye yeni katılan üyelerin ve eşlerinin bilgilerini
artıracak seminer ve toplantılar yapıldı.
Uyum kampının evsahipliğini yapan Adana Tepebağ Rotary Kulübü Dönem Başkanı Gonca Ayık, Adana 5 Ocak Rotary Kulübü Dönem Başkanı Doğanay Kürkcü ve iki kulübün üyeleri tarafından ortaklaşa organize edilen Yeni
Üye Uyum Kampı’nın amacı Rotary’ye son iki dönemde katılmış olan Rotaryenler ve eşlerinin temel Rotary bilgilerini arttırmak, dünyanın en güçlü sivil toplum örgütü olan Rotarylerin hizmetlerini tanıtmak ve dostlukları arttırarak
kaynaştırmak idi ve geniş katılımla bu hedefe ulaşıldı.
Yeni Üye Uyum Kampının eğitim programı 2430. Bölge Guvernörü Korhan Atilla’nın önerileri doğrultusunda, Bölge Eğitmeni Geçmiş Dönem Guvernörü Murat Öz, Bölge Rotary Bilgileri ve Eğitimi Komite Başkanı Guvernör
Yardımcısı Tijen Türeli ve Bölge Üyelik Komitesi Başkanı GDB Sedef Bircan’ın
işbirliği ile hazırlandı. Dünya’da ve Türkiye’de Rotary ve Rotaryen olmak ne demektir, Rotarynin yönetsel yapılanması ve bölgemizde Rotary, Rotary’nin temel çalışma alanları, Rotary Vakfı, Rotary yaşantısı, Rotary programları, yazılı
olan ve olmayan kurallar, Rotary’nin dokunduğu hayatlar, tecrübeler, anılar ve
eğlenceli takım oyunları eşliğinde kampa katılanlarla paylaşıldı.

katkıları ile hazırlanan bereler birer oyuncak ile beraber küçük çocuklara hediye edildi. Bu zorlu yolculukta küçük kalplerine bir nebze mutluluk ve neşe
verebilmek amacı ile gerçekleştirilen projeyi Tuğba Ener şu cümleler ile anlatıyor: “Yüreğimden küçük ellerim vardı benim, sokaklarda top oynadığım arkadaşlarım, yüzümde her daim tebessümüm, anneme yaptığım şımarıklıklarım
vardı benim... Birde saçlarım, jölelediğim, annemin her sabah tarayıp ördüğü,
uçlarına rengarenk fiyonklar taktığı saçlarım vardı benim... Şimdi; küçücük
bedenimde bir hastalık var, mücadelesini verdiğim, arkadaşlarım sokaklarda,
ben hastane odasında... Elime adını bilmediğim bir iğne takmışlar, birde askıda
anlam veremediğim su gibi bişeyler var... Beni iyileştirecekmiş öyle diyor annem. Ama gözleri hep nemli görüyorum. Ayakucumda oturuyor, hergün gözümün içine bakıyor. Yaramazlık yapmamı bekliyor sanki eski ben olmamı… Ama
gücüm yok anneciğim... Aynada gördüğüm, başımda saçım yok, tarayamıyorum, annem öremiyor, tokalarım bir çekmecede bekliyorlar... Tanımadığımız
insanlar bize hediye getiriyorlar, Dualar ediyorlar biliyorum... İnşallah iyi olacağız eskisi gibi... Bizde tebessüm olacağız minik kardeşlerimizin yüzünde... “

Ordu RK Kolaylaştırılmış İngilizce Semineri düzenledi
Ordu Rotary Kulübü tarafından öğretmenlere yönelik, Kolaylaştırılmış İngilizce Eğitmen Eğitimi Semineri (KOYE) verildi. Ordu Rotary Kulübü ev sahipliğinde 29-30 Kasım 2014 Cumartesi-Pazar günleri Kolaylaştırılmış İngilizce
Eğitmen Eğitimi Semineri Ordu Grand TESK Otel’de yapıldı.
Uluslararası 2430. Bölge KOYE Bölge Eğitmeni GDB Eser Tuncay, düzenlenen seminerle öğretmenlere İngilizce bilmeyen yetişkinlere 60 saat gibi
kısa bir sürede İngilizce okuma yazmanın nasıl öğretileceğini anlattı. Eğitimi
başarıyla tamamlayan 22 kişi sertifikalarını aldılar. Ordu Rotary Kulübü Başkanı Ali Ayyıldız, bu programı Emniyet Yabancılar Şubesi, Oteller, Restoranlar,
hastaneler, acil servisler ve yabancı dile ihtiyaç duyulan yerlerde uygulamaya
çalışacaklarını vurguladı.

Mersin Rotary Kulübü “Oyuncağımla aynı bereyi
giyiyorum” projesi

M

ersin Rotary Kulübü, Rotaryen eşlerinin düzenlemiş olduğu proje
çerçevesinde, Kulüp Başkanı Utku Ener’in eşi Tuğba Ener Başkanlığında Mersin Üniversitesi Tıp Fakultesi Çocuk Onkolojisi bölümünde tedavi
görmekte olan çocuklara hediyeler ile ziyaret yapıldı. Birçok Rotaryen eşinin

Ordu Rotaract Kulübü kuruldu
Ordu Rotary Kulübünün, Ulvi Cenk Karaer, İsmail Köksal, Mehmetcan
Uygun ve Efe Cömert’in girişimleri ile Ordu Rotaract kulübü kurmak için başO C A K - Ş U B A T 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 31

KULÜPLER’DEN HABERLER
lattığı çalışmalar, yaklaşık beş aylık bir çalışma ve hazırlık toplantıları sonrası mayvesini verdi. UR 2430. Bölge Federasyonu işlemleri bitirildikten sonra
23 kişilik bir liste ile Ordu Rotaract Kulübü kuruldu. Ordu Rotaract Kulübünün
açılışı UR 2430. Bölge Rotary Guvernörü Korhan Atilla, Guvernör Yardımcısı
Tuğrul Odabaş ve UR 2430.Bölge Rotaract Temsilci İnanç Sonay’ın katılımı ile
11 Ocak 2015 tarihinde Balıktaşı Otelde düzenlenen eşli gecede yapıldı. Konuklarve misafirlerin katılııyla Ordu Rotaract Kulübü üyelerin üyelik rozetleri
takıldı. Ordu Rotary Kulübü Başkanı Ali Ayyıldız’ın Ordu ilinde kurulan Ordu Rotaract Kulübü hizmetleriyle Ordu halkına ve toplumuna hizmet edeceğini belirterek, kendilerine hizmet yolunda başarılar diledi.
Ordu Rotaract Kulübünün geçi yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlendi.
Başkan : Ulvi Cenk Karaer; As Başkan: Arzu Sönmez; Sekreter : Ekim Sezer
Yüksel; Sayman : Ferhat Türkeli; Üye : Mehmetcan Uygun.

Balıkesir RK Liderlik Semineri başarıyla tamamlandı

2

014-15 döneminin 2440. bölgesinin ilk Liderlik Semineri 20 Aralık
2014 tarihinde Balıkesir RK ev sahipliğinde düzenlendi. Bölge kulüplerinin temsilcilerinin de katıldığı toplantı başarıyla tamamlandı.

2. RYLA Semineri Bostanlı RK evsahipliğinde
gerçekleştirildi

2

440. bölgenin 2. RYLA’sı 12-14 Aralık tarihleri arasında Kuşadası
Pine Bay Otelinde “Yaratıcı Liderlik” temasıyla 18-30 yaş arası gençlere yönelik olarak Bostanlı RK organizasyonunda gerçekleştirildi. Toplam 82
kişilik bir katılımcı gurubuyla gerçekleştirilen RYLA Seminerinde eğitmenler,
Rtn. Burçin Önder, Emre Mutluay ve konuşmacı konuk Rtn.Olcay Sunucu idi.
Eğitmenler, gençlere liderlik konusunda yol gösterici ipuçlarıyla farkındalıklarını arttırdılar. Katılımcı gençlerin organizasyon sonrasında değerlendirmelerini içeren geri dönüşlerinden birini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.
Ali Akın, Gaziantep’in Suruç ilçesinden ailenin tek okuyan çocuğudur. Yük32 - R O T A R Y D E R G İ S İ / O C A K - Ş U B A T 2 0 1 5

sek Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi ve hayatında böyle bir etkinliğin içinde bulunmamış ve bir gün bile bir otelde kalmamış.
Yazısında Rotaract diye bahsettiği aslında Rotary, yazısını sizlere olduğu gibi
aktarıyoruz.
“Merhabalar,
“Öncelikle size ve tüm Rotaract kulübüne teşekkür ederim beni böyle güzel
bir programa dahil ettiğiniz için. Bu kadar güzel, anlamlı ve yararlı bir program
düzenlemeleri gerçekten çok iyi bir amaca hizmet ettiklerinin ve birlik olduklarının bir göstergesidir. RYLA gerçek anlamıyla amacını programdaki etkinlikleri ile dostluk, kardeşlik, arkadaşlık temasına yaslandırdığını gösterdi. Ben
de bu yüzden teşekkürlerimi iletmek istedim. Eğer RYLA liderlik seminerleri ve programının bize kattıklarından kısaca bahsetmek gerekirse; öncelikle
dostluklar kazandırdı birçok insanla arkadaş olma fırsatım oldu ve oldum da.
Liderliği ve yöneticiliği baz alan seminer ve özgüveni arttırıcı grup çalışmalarına önem veren, bunlara bazen liderlik bazen de üye olmanın faydalarını anlatan
oyunların bize dünyaya yeniden nasıl bakmamız gerektiğini göstermiştir. Ayrıca bu seminerin başka bir faydası ise herkesin bildiği gibi iş hayatı ve öğrenci
birbirinden ayrılmaz ikili olsa da ve birbirinin devamı olsa da daima öğrenciler
iş hayatından korkmuştur çünkü bende bir öğrenci olarak 2 yıl sonra okulum
bittiğinde nasıl bir iş yerinde nasıl bir ortamda çalışırım diye korkuyorum ama
tüm bunları kıracak bu korkumuzu yenecek bir atılımdı bizim için RYLA. Çünkü program boyunca hiç bir meslek sahibi büyüklerimiz kendini öğrencilerden
uzak tutmadı, çok yakın samimi bir arkadaş gibi davrandı. Ve son olarak RYLA
programının bitişinde, ayrılırken üzüldüğümü ama gerçekten de oyunlarda
Burçin hocamın dediği gibi cebimizde hediyelerle dönüyoruz. Bunu açmak ise
bize kalmış. Ben açıyorum bugün ve bunları değerlendireceğim çünkü RYLA’da
öğrendiğim başka bir şey ise bilinçli olmanın ve bilinçlendirmenin önemiydi .
Tekrardan tüm emeği geçen arkadaşlara ve büyüklerime teşekkür ederim.
Umarım bütün oradaki dostlarım ve arkadaşlarım da benim gibi oradan cebindeki hediyeleri açarak dönmüşlerdir ve yine umarım ki bu kulüp hiç bir zaman
böyle bir oluşumdan vazgeçmez, hep birlik, hep dostlukta kalırlar. Benim hayatımda RYLA artık bir mutluluğun hatırası olarak kalacaktır.”

Çanakkale RK modacı Yıldırım Mayruk’la “2023’e Hikayeler”
isimli defile düzenlendi.

Ç

anakkale Savaşları’nın 100’ncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında,
Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Rotary Kulübü ev sahipliğinde Yıldırım Mayruk 50. sanat yılına özel hazırlanan “2023’e Hikayeler” isimli defile
düzenlendi. Eğitim ve sosyal projelere katkı sağlamak amacıyla düzenlenen
defilenin gündüz bölümünde halk gösterimi yapıldı. Mankenler Sema Şimşek,
Bilge Kara, Burcu Kutluk, Günay Museyeva, Didem Soydan, Ebru Öztürk, Ebru
Ürün, Merve Büyüksaraç, Selda Car, Ceylan Saner, Deniz Pulaş, Yelda Kara, ve
Özlem Katipoğlu, 50’nci sanat yılını dolduran ünlü modacı Yıldırım Mayruk’un
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çağdaş, global ve alımlı Türk kadınının güncelleşen formatını yansıtan koleksiyonunu sergilendi. Defileden elde edilen gelirin bir kısmı Afet Barınak Paketi
Projesine aktarılacak. Orgnizasyonun Edremit’te düzenlenen Yarıyıl Değerlendirme Toplantısıyla aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle defilede 2440. bölgeyi Kültür Sanat Komite Başkanı Yeşim Akçiçek ve komite üyesi Banu Şahinoğlu temsil ettiler. Ayrıca Afet Barınak Komitesinden Erhan Gökdağ ve Hamdi
Özdemir gündüz matinesinde ABP konusunda dağıttıkları broşürlerle katılımcıları bilgilendiriler.

14.00 EÇEV ‘in Yamanlar Eğitim merkezinde ilk adımını atıldı. Sağlık Müdürlüğünden Dr. Gülay Seyirmen, Dr. Dilara Görçiz, üreme sağlığı ve erken yaştaki
evliliklerin sakıncaları hakkında 50 dakikalık bir sunum yaptı.

Çanakkale RK Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Semineri
düzenledi

B

ir diğer aktivitesinde, Çanakkale Rotary Kulübü 7 Kasım 2014 tarihinde Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü konusunda 120 öğretmene eğitim semineri düzenledi. Proje önümüzdeki günlerde Çanakkale’deki 42
okulda uygulamaya konulacak.

A

rkasından Av. Rtn Nevin Can konunun hukuki boyutunu anlattı. Katılımcılara doldurtulan anket sorularını Dokuz Eylül Üniversitesi Aile
araştırma ve uygulama merkezinden Prof. Asuman Altay ve ekibi hazırladı. 30
kadın 2 erkek katılımcı vardı. 12 yaşında evlenip 15 yaşında çocuk sahibi olan
katılımcının sunumu ilgi ile izlendi. İlçelerden İzmir’e göç eden bir katılımcı
profili vardı. Toplantı bitiminde ikramlar yapıldı ve katılımcılara birer kek saklama kabı ve masa örtüsü hediye edildi.

Didim Rotary’den sağlık semineri

D

idim Rotary ve Rotaract Kulüpleri, meme ve kolon kanseri semineri düzenledi. Etkinlikte özellikler Meme kanseri konusuna odaklanıldl. Didim Ticaret Odası’nda gerçekleşen etkinliğe Didim Kaymakamı İskender Yönden ve eşi, Guvernör Mecit İsce, Didim Rotary kulübü Başkanı Serap
Ceyhan, Didim Rotaract Kulübü Başkanı Eylem Aydın, CHP Didim İlçe Başkanı
Gökmen Karataş ve eşi Belediye Meclis Üyesi Sevinç Karataş, Belediye Meclis
Üyesi Sinan Ceyhan, CHP Kadın Kolları Başkanı Safinaz Canpolat ile Didimli bayanlar büyük ilgi gösterdi. Seminer öncesinde konuşan Didim RK Başkanı Serap Ceyhan, Rotary Kulübü olarak eğitim ve sağlık alanında projeler gerçekleştirdiklerini belirterek “Kanser çağımızın en büyük hastalıklarından birisi,
bu anlamda sağlık alanında bu etkinliği düzenledik. Meme kanseri noktasında
bugün bilgilendirme yapılacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum”
dedi. Konuşmanın ardından 2440 Bölge Sağlık Komite Başkanı Op. Dr. Cüneyt
Tuğrul tarafından slayt eşliğinde meme kanserinden korunma, erken teşhis
ve tedavisiyle ilgili bilgiler verdi. Meme kanseriyle ilgili ayrıca Toplum Sağlığı
merkezinde görevli Hemşire Sevgi Gürdal ile Psikolog Nezahat Bingöl tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik sonunda down sendromlu çocukların yaptığı resimlerin sergisi gezildi. Seminere katılanlara ücretsiz tarama
testi yapıldı.

Çocuk Gelin Bilinçlendirme projesi start aldı

D

okuz Eylül, Kordon RK, Didim ve Yeşil Rotary Kulüplerinin Çocuk Gelinler Bilinçlendirme projesinin 3 Kasım 2014 Pazartesi günü saat

Fethiye Rotary kulübü ağız ve diş sağlığı taraması yaptı.

F

ethiye Rotary kulübü Üzümlü İlk Öğretim Okulunda ağız ve diş sağlığı taraması yaptı. Dönem Başkanı Diş Hekimi Aybars Turan ve Rotary
üyeleri ile birlikte muayene sonrası 652 öğrenciye diş macunu dağıtıldı ve
Üzümlü İlk Öğretim Okul Müdürüne Atatürk tablosu hediye edildi.

Güzelyalı Rotaract’larından barınağa destek

G

üzelyalı Rotaract Kulübü “onların da birer evleri olsun” diyerek barınakta yaşayan köpeklere yönelik proje gerçekleştirdi. Örnekköy
Hayvan Barınağında kalmakta olan hayvan dostlarının daha iyi yaşama şansına sahip olabilmeleri için artan inşaat malzemeleri kulüp üyeleri tarafından
değerlendirilerek el emeği ile yapılan köpek kulübeleri Karşıyaka BelediyesiO C A K - Ş U B A T 2 0 1 5 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 33
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ne teslim edildi. Güzelyalı Rotaract Kulübü Başkanı Gülşah EREL “Sivil toplum
kuruluşları ve belediyelerin desteği ile hayvanlara yönelik yapılan projeler her
geçen gün artmakta. Biz de onların daha iyi hayat koşullarına sahip olmaları
için gerçekleştirdiğimiz proje ile bu alana bir katkı yapmaktan dolayı çok mutluyuz.” dedi.

K

Güzelyalı RK üye eşleri kermes düzenledi

G

üzelyalı Rotary Kulübü üye eşleri 17 Aralık 2014 tarihinde Kordon
Otelde Yılbaşı Kermesini gerçekleştiriler. Dönem başından itibaren
el emekleri ile hazırladıkları ürünlerin satıldığı yılbaşı temalı kermes kulübe
önemli gelir getirdi. Elde edilen gelir eğitim projelerinde kullanılacak.

uruluş gecesi dahil 16 toplantı yapan kulübün eğitimleri devam ediyor. Yönetim kurulu ve komiteler seçildi, projeleri meydana çıkmaya
başladı. Heykel RK’nün sponsor kulübü yok ve Uluslararası Rotary buna izin
veriyor. 2440. bölge guvernörü Mecit İsce’nin ricası ile kulübün danışman Guvernörü Ahmet Gürmeriç oldu. Guvernörün görevlendirmesi ile de Guvernör
Temsilcisi olarak 30 Haziran 2015 tarihine kadar guvernör yardımcısı Can
Köselecei görev yapacak.Bursa’nın 17. kulübü olan Heykel RK, 3.Grupta yer
alıyor.

İzmir RK 48. Liselerarası Güzel Konuşma Yarışması
başarıyla tamamlandı

Gökdere RK Engelli Öğrencilere tekerlekli sandalye
temin etti

G

ökdere Rotary Kulübü, Bursa Zihinsel Engelliler Mehmet Torun Mesleki Eğitim Merkezi Okulunun iki öğrencisine, biri akülü, diğeri manuel tekerlekli sandalye bağışı gerçekleştirdi.

Heykel Rotary kulübü Kuruldu

H

eykel Rotary Kulübü 16 Aralık 2014 akşamı Bursa Kırcı Otel’de düzenlenen Rozet Takma Töreni ile resmen faaliyete geçti. Kuruluş gecesi, Osmangazi, İnegöl, Yıldırım Bayezid, Tophane, Çekirge ve Heykel Rotary
Kulüplerinin ortak toplantısında 120 Rotaryen ve eşinin katılımıyla gerçekleşti. Bir dost sohbetinde 6-7 ay önce başlayan Heykel Rotary Kulübü’nün hikayesi, olur mu olmaz mı derken oldu, çok ta güzel oldu, genç ve dinamik bir ekip
oluştu. Aralarında bir eski Rotaryen, emekli Rotaractörler, Rotaryen eşleri,
Rotaryen çocukları hatta Rotaryen babaların da olduğu Heykel Rotary Kulübünün bugün itibarıyla 18 üyesi var ve çok kısa zamanda 25 üyeye tamamlayıp, charter için başvurmayı planlıyorlar.
34 - R O T A R Y D E R G İ S İ / O C A K - Ş U B A T 2 0 1 5

İ

zmir Rotary Kulübü tarafından bu yıl 48. kez düzenlenen Liselerarası Güzel Konuşma Yarışması’nın finalleri 16 Aralık 2014 Salı günü
Bornova’da Yaşar Üniversitesi’nin toplantı salonunda yapıldı. Yarışmaya, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı ve Rtn. Ayçe Dikmen, Nihat Demirkol ile Öğretim
Üyesi Turgut Onarır’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci de izleyici olarak katıldılar.
İzmir Valiliği ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile düzenlenen yarışmaya
İzmir ilinde bulunan 40 lise ve dengi okul seçtikleri bir öğrenci ile katıldı. Güzel konuşma yarışmasının ön elemeleri 18 Kasım 2014 tarihinde İzmir Hilton
Otelinde yapılmış ve on lise finale kalmıştı. Finale ise, Urla Hakan Çeken Lisesi adına Tuana Tuzman, Atakent Anadolu Lisesi adına Furkan Anık, Özel Işıkkent Anadolu Lisesi adına Ata Sunucu, İMKB Meslek Lisesi adına Pelin Yılmaz,
Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi adına Mustafa Çavdar, Karşıyaka Lisesi adına
Rozar Çıplak, Özel Fatih Fen Lisesi adına Öykü Lokumcu, Özel Çakabey Lisesi
Asına Buğra İlter, Balçova Anadolu Lisesi adına Selin Demirkan Özel Ege Lisesi
Adına Efe Doğruoğlu kaldılar.
Final yarışmasının konuşma konusu “ Dünyada yaşanan hızlı değişim nedeniyle ülkemizde genç kuşaklar başarılı olmak için kendilerini geleceğe nasıl
hazırlamalıdır?” idi. Final yarışmasında birincilik ödülünü Tuana Tuzman (Urla
Hakan Çeken Anadolu Lisesi), ikincilik ödülünü Furkan Anık (Atakent Anadolu
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Lisesi) ve 3.lük ödülünü Ata Sunucu (Özel Işıkkent Anadolu Lisesi) kazand. Güzel Konuşma Yarışması’nda birinci olan öğrenciye üç adet Cumhuriyet altını,
ikinci olan öğrenciye iki adet Cumhuriyet altını ve üçüncü olan öğrenciye bir
adet Cumhuriyet altını ödül verildi. Birinci gelen öğrencinin öğretmenine de
bir adet Cumhuriyet altını, ikinci ve üçüncü gelen öğrencinin öğretmenine ½
altın, diğer öğretmenlere ve öğrencilere de ¼ altın hediye edildi. Başarı belgeleri ve plaketleri yanında Ayçe Dikmen’in “İplerden Kurtulun” kitabı ve Nihat
Demirkol’un “Kabaklığa Övgü” isimli kitapları verildi. Güzel konuşma yeteneği,
insanların sahip olabileceği en önemli nitelikler arasında yer almakta. İzmir
Rotary Kulübü, lise öğrencilerinin güzel konuşma yeteneklerinin gelişmesine
katkıda bulunabilmek amacıyla 1967 yılından bu yana bu yarışmayı düzenliyor.

İzmir
Rotaract’tan
eğitime büyük
destek

İlkyardım’ın ABC’sinin ve katılımcılara uygulamasının yaptırılacağı bilgilendirme semineri üç etaplı olarak gerçekleştirildi. 1. Temel ilkyardım 2. Kendi
kendine ilkyardım 3. Partner ilkyardımı. Özellikle bisiklet ve motosiklet kazaları sonrası olabilecek durumlara nasıl müdahale etmeli, ne yapmalı konuları üzerinde örnekler ile duruldu. Seminer sonunda tüm katılımcılara Bodrum
Karia Rotary Kulübü İlkyardım Kitabı hediye olarak verildi.

B

ölgenin en
eski kulübü
olan İzmir Rotaract
Kulübü, U.R 2440.
Bölge Rotaract Temsilciliği’ nin “Bizim Mahalle” hedefi kapsamında belirlediği İzmir’in Karabağlar
İlçesi’ nde bulunan Cennetçeşme Mahallesi’nde “Her şey Eğitim İçin / Her şey
İçin Eğitim” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında mahalle ilkokulu olan
Rakım Erkutlu İlkokulu’na odaklanan Kulüp öncelikle okulun girişindeki 110
metre uzunluğundaki duvarı boyayarak kirli görüntüden kurtardı, ardından
öğrencilere ve çevre halka çevre sevgisini aşılama amacıyla 20 adet karaselvi
çam türü ağacın okul bahçesine dikimini yaparak bu ağaçların sulama ve bakımının öğrenciler tarafından yapılmasını sağladı. Okul müdürlüğünün ihtiyaç
talebi doğrultusunda da yeni bir kantin alanı oluşturulduktan sonra okul girişine Bakanlık önerisi olan “Z Tipi Kütüphane” imalatını gerçekleştirdi. Eğitimin
yaşı olmadığı düşüncesiyle sadece öğrencilere yönelik değil, velilere yönelik
“Yaşlı ve Hasta Bakımı Eğitimi” yine bu okulda verilerek velilere ek gelir imkanı
sağlandı. Proje il bilgi veren İzmir Rotaract Kulübü Başkanı Utku Turan, şimdiye kadar yapılan tüm imalat ve iyileştirmelerin kulüp üyeleri tarafından bizzat
yapıldığını belirterek, sırada çevre halk ve öğrencilere yönelik kıyafet yardımı,
su ve hijyen konusunda çeşitli projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini
söyledi.

Mavişehir RK Bizim Ev Projesi bu yıl da devam ediyor

M

aviştehir Rotary kulübü, Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri derneği projesi olan gelişmemiş mahallelere bilgi ve eğitim götüren
“Bizim Ev” projesi kapsamında 4. Evin İzmir Bayraklı’da açılmasını sağladı. Mavişehir RK Sponsorluğu altında açılan evde gençlere Atatürkçü Çağdaş eğitim
verilecek.

Karia Rotary’den ilk yardım kursu

B

inlerce insan yanlış ilkyardım müdahaleleri nedeniyle ya hayatını kaybediyor veya sakat kalıyor. Bu düşünceden yola çıkan Bodrum Karia
Rotary Kulübü, Bodrum Bisiklet Kulübü ve Bodrum Scooter Kulübü ortak çalışması ile halkımızı bilinçlendirmek amacıyla 18 Aralık 2014 Perşembe günü
saat 18:00 da Karia Rotary Evinde “İlkyardım” konulu semineri gerçekleştirdi.
Karia Rotary Kulübü üyesi Dr. Sabri Atalay bu konuda uygulamalı olarak çok
değerli bilgiler verdi. Seminer tüm Bodrum halkına açık olarak yapıldı. Özellikle Bodrum Bisiklet Kulübü ve Bodrum Scooter Kulübü olarak hafta sonu yaptıkları turlara katılanların bu seminere iştirak etmesini sağlandı.

Yeşil RK “Geleceğim Eğitim ile Işıldasın” projesi
başladı.

Y

esil Rotary Kulübü ve Türk Eğitim Vakfı (TEGV) ve Hasan Öztimur
İÖO işbirliği ile Toplum Birliğinde 12 hafta sürecek eğitimler başladı.
TEGV’in eğitimci gönüllüleri, Yeşil Rotary’nin sponsorluğu ile Toplum Birliği
Hasan Öztimur İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencilerine her hafta 2 saat ders
müfredatı dışında yapılan eğitim çalışmaları ile öğrencilerde yeni ufuklar açılması hedeflenmekte. Toplum birliği, Bursa kent merkezine 10 km. uzaklıkta,
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yakın çevre yolunun kenarında göç nedeniyle ekonomik ve sosyal yönden daha
az şanslı ailelerin yaşadığı bir bölgede yer alıyor.

yal Hizmetler il Müdürlüğü ve Bursa il Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla
Mücadele Şubesi ile birlikte “Bağlarınızdan
Kurtulun” konulu Sağlık Şenliğini başarıyla
gerçekleştirdi.

Karagöz ve Osmangazi RK’leri
Diş Taraması

S

ağlık ile ilgili bir diğer organizasyonda, Karagöz Rotary kulübü, Osmangazi Rotary kulübü ile müşterek bir çalışma yaptı. Karagöz ve Osmangazi Rotary Kulüplerinin çocuklara yönelik yaptığı diş taraması 5 Aralık günü Minareliçavuş Köyünde gerçekleştirildi.

Yeşil RK Okuma Yazma Kursu düzenledi

Y

eşil Rotary kulübü “Ailede Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın” sloganı
ile toplum Birliği Hasan Öztimur İÖO’da annelere yönelik okuma yazma kursu başlattı. Halk Eğitim ile birlikte yürütecekleri kursa 25 kursiyerin
katılımı sağlandı. Kulüp üyeleri kursun ilk günü kursiyerlerle tanışılar, kırtasiye malzemelerini hediye ettiler, ikramlarda bulundular.

Zon 20B Selanik Halkla İlişkiler Semineri başarıyla
tamamlandı

U

Çiğli ve Ege Rotaractlarından kıyı temizliği

Ç

luslararası Rotary 2484. Bölge tarafından Selanik’te düzenlenen
Halkla İlişkiler Semineri 29 Kasım 2014 tarihinde başarıyla tamamlandı. Seminer’de 2440. bölgeyi temsilen Zon 20B Halkla İlişkiler Koordinatörü Güneş Ertaş, Halkla İlişkiler Komite Başkanı Nedim Atilla ve Afet Barınak
Komite Üyesi, Türkiye-İstaril ÜAK Başkanı Fevzi Tavus Temsil etti. Seminerde
İzmir’de Şubat ayında yapılacak Gençlik Barış Forumunun da tanıtımı gerçekleştirildi.

iğli ve Ege Rotaract Kulüpleri İzmir Alsancak Kordon boyunda “Temiz
Kent Temiz Çevre” sloganı ile bir kıyı temizliği gerçekleştirdi. Alsancak vapur iskelesinden başlayarak tüm kordon boyundaki şişe, izmarit ve çöplerin toplandığı etkinlikte vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kıyı temizliği
iki kulüp üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Gemlik Rotary’den İklim Değişikliği konferansı
Karagöz RK Sağlık Şenliği

K

aragöz Rotary kulübü 30 Kasım 2014 tarihinde Ördekli Kültür Merkezinde, Cumhuriyet Bursa Baş Savcılığı, Bursa Amatem, Bursa Sos-
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G

emlik Rotary Kulübü 16 Aralık Salı günü Uludağ Üniversitesi Gemlik
Yerleşkesinde 1.Grup Guvernör Yardımcısı Ersin Karaaslan’ın sunumuyla İklim Değişikliği Konferansı gerçekleştirdi. Konferans, Hukuk Fakültesi
öğrencileri, Hukuk Topluluğu ve MYO öğrencilerinin katılımıyla 110 öğrenciyle
gerçekleştirildi.

KULÜPLER’DEN HABERLER

Nilüfer RK üye eşleri 2. El Giysi Kermesi düzenledi

N

ilüfer Rotary Kulübü eşlerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği
2.el eşya kermesi bu yıl da Mustafa Münevver Olağaner İlkokulunda
20Kasım’da gerçekleşti. Kermesten elde edilen gelir okul için dizüstü bilgisayar alımında kullanılacak.

Nilüfer, Uludağ ve Yeşil RK’leri Kişisel Gelişim
semineri düzenledi

N

Efes RK’dan eğitime destek

E

fes Rotary Kulübü topluma eğitim hizmeti olarak planladığı projede,
İYTE Üniversitesinin katkıları ile temin edilen bilgisayarları, yazıcıları ve faks makinelerini Karşıyaka Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezi’ne teslim
etti. Özellikle zihinsel engellilerin meslek edinmeleri konusunda hizmet veren
okulda, öğrenciler dijital çağa ufak da olsa biir adım atmış olacak.

ilüfer, Uludağ ve Yeşil Rotary Kulüpleri Tiyatro sanatçısı Sinan
Yücel’in yönettiği 18-30 yaş gençlere yönelik Kalite İletişim Diksiyon
Temelli Kişisel Gelişim Seminerini Nilüfer Dernekler Yerleşkesinde düzenlendi. Bu seminerlerden Sosyal ve ekonomik açıdan daha az avantajlı gençler yararlanmakta.

Kordon RK anasınıfı tefrişi gerçekleştirdi
Osmangazi RK Uludağ Üniversitesine tıbbi cihaz teslimini
gerçekleştirdi

O

smangazi Rotary Kulübü 5.Klasik Otomobil Turu / Cumhuriyet Rallisi
etkinliğinden elde edilen gelir ile Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Bölümünün ihtiyacı olan; 1 Adet GE-B40 Tansiyon Ölçümü yapabilen hasta başı monitör, 4 adet Nellcor Bedside SpO2 Patient Monitoring
System - Pulse Oksimetre Cihazı,1 Adet Heine EN100 Otoskop-Oftalmaskop
Seti’ni satın alarak,12 Ocak 2015 tarihinde Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne teslim etti.

E

ğitime destek olmak amacıyla okullarımızdaki eksiklikleri tamamlama
konusunda çalışmalar yapan Kordon Rotary Kulübü, Çeşme Ildırı Köyünde Hayriye Nuri Ertan İ.Ö.O Anasınıfı şubesinin tefrişatını yaptı.Anaokulu
sınıfına giden çocuklar için gerekli malzemeler temin edildi.

Kordon RK
Cumhuriyet Söyleşisi
düzenledi

B

ir diğer aktivitede,
Kordon Rotary Kulübü 28 Ekim 2014 tarihinde
İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezinde Saat 19:00’da Uğur
Dündar, Atilla Sertel ve Göker
Göktepe’nin katılımlarıyla hal-

Osmangazi RK ‘Nefes’ konulu seminer düzenledi

B

ir diğer faaliyetinde, Osmangazi Rotary Kulübü 13 Aralık 2014 tarihinde Çağdaş Yaşam Ayşe Leyla Akçağlılar Kız Yurdu öğrencilerine
yönelik Rabia Yılmam tarafından sunulan “Nefesin Yaşamsal Önemi ve Nefes
Teknikleri” konulu bir seminer düzenledi.

ka açık bir Cumhuriyet Söyleşisi düzenledi.
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

OCAK 1963

Konvansiyon sütunu
1987 senesinde, Oscar Arias Sánchez
Nobel Barış Ödülünü aldı. Sánchez
bu yıl Brezilya’nın São Paulo şehrinde
yapılacak olan konvansiyondaki Barış
sempozyumuna konuşmacı olarak
katılacak. 4-5 Haziran tarihlerindeki
toplantı, Rotary Barış bursiyerleri
ve mezunları ile Rotary’nin altı
odak noktasından biri olan barış
ve ihtilafların önlenmesi ve çözümü

Kuru resim olarak da
adlandırılan kumda resim
yapmak, Navajo Kızılderili
tıp insanlarının uyguladıkları
bir sanatsal seremoni şeklidir.
Kabilenin doktoru, bir
fırtınada yaralanmış ya da
şimşek çarpan birisini tedavi
ederken, yukarıda resmi
görülen “Büyük gök gürültüsü”
resmini, değişik renkler içeren
kum ve barut ile yapar. Hasta
da bu resmin üzerine oturup
imha edermiş. Ocak 1963
sayısının kapağında yer alan
bu resim, Navajo’ların ünlü
tıp adamı Miguelito’nun yapmış olduğu kum resimlerinin birarada yer aldığı
ve ender rastlanan kitaplar arasında yer alan “Navajo Medicine Man”den
alınmıştır.

ile ilgilenen Rotaryenleri biraraya
getirecek.
1986-1990 ile 2006 - 2010 yılları
arasında Costa Rica cumhurbaşkanı
olarak görev yapan Sánchez, Nobel
Barış ödülünü kriz ve karmaşanın
yaşandığı günlerde Orta Amerika’ya
barış getiren toplantılardaki rolü
nedeniyle almıştı.
Barış sempozyumuna ayrıca Vakıf
Başkanı John Kenny ve Vakıf geçmiş
dönem mütevellisi Carolyn E. Jones
da konuşmacı olarak katılacak.
Oturumlarda insan ticareti, suyun
barışa etkisi, yerliler ve arazi hakları,
ekonomi ve barış konuları ele
alınacak. Kayıt bedeli olarak 150$
alınacak sempozyum, 6-9 Haziran
tarihlerinde UR’nin konvansiyonunun
yapılacağı Anhembi Konvansiyon
Merkezinde gerçekleşecek. Sempozyum
3 Haziran’da başlayacak. Daha fazla
bilgi için www.riconvention.org/peace

ŞUBAT 1976

1976 yılının Şubat sayısının
kapağında yer alan bu
resim ile ilgili olarak, The
Rotarian editörü, şair, müzik
kritiği Charles W. Pratt
“New Orleans bir fırıncı’nın
mevcut 12 çeşit croissant
çöreğinin 13’üncüsüdür.
Ekstra - ekstra güzel bir
şey” diye tanımlamıştır bu
şehri. Bu ABD’nin güneydeki
şehrinin kendine özgü cazibe
ve ritmi konusu Şubat 1976
sayısında yer almıştı. Tommy
G. Thompson adlı ressam
tarafından yapılan kapaktaki
resim, şehrin Fransız
Mahallesindeki bir sokakta
bulaşıcı yaşam sevincini yansıtıyor. New Orleans 1976 ve 2011 yıllarında
Uluslararası Rotary Konvansiyonuna evsahipliği yapan şehir oldu.

sitesini ziyaret ediniz.
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Ç

ocuk felci ile ilgili olarak Hindistan’da elde edilen başarıyı Chennai Tamil Nadu’daki Rotaryenler, 40,000 kişinin katılımıyla düzenledikleri “İnsanlardan
Oluşan Dünyanın en büyük bayrağı” ile Guiness Rekorlar kitabına girdiler. Geçen sene,
Pakistan’daki Lahor Spor Kulübü, 30,000 kişi ile Pakistan bayrağını oluşturmuştu.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,220,115 *
Kulüpler: *............................................................ 34,558
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 169,395
Kulüpler: ................................................................ 7,365
Interact
Üyeler: ................................................................ 396,980
Kulüpler: .............................................................. 17,260
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 186,093
Topluluk.................................................................. 8,091
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 2 Nisan 2014 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların rakamları ise 31 Ağustos 2011 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
Sao Paulo Brezilya, 6 - 9 Haziran 2015
Seoul, Kore, 29 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018

UR’den çocuk felcine 34.8 milyon $ ek katkı

Fotoğraf: Diego Ibarra Sànchez

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Yeni bir Guiness rekoru

UR

Afganistan, Nijerya ve Pakistan gibi hastalığın
her zaman mevcut olduğu ülkeler de dahil olmak
üzere, 10 ülkedeki çocuk felci aşılama faaliyetlerine destek amacıyla 34,8 milyon dolarlık fonu serbest bıraktı. 20 Ocak’ta yapılan açıklamaya göre fonlar 10 ülkede Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) ve UNICEF’in çocuk felci aşılama ve gözlem faaliyetleri ile Afrika’da bir çok ülkede teknik destek sağlamak amacıyla
kullanılacak.
Yapılan bağışın 8,1 milyon doları Nijerya’da hastalığı yoketmenin son aşamasında kullanılacak. Nijerya 2014’te çocuk felci
vakalarında %90 azalma gösterdi ve ikinci yarıyılda da hiç çocuk
felci vaka’asına rastlanmadı.
Çocuk Felcine Son Küresel Girişimi (GPEI - Global Polio
Eradication Inıtiative) 2014 yılında önemli aşamalar kaydetti.
2013 yılında patlak veren vakaların yarısından çoğu Suriye, Irak
ve Somali gibi iç ihtilaflar nedeniyle sorunlar yaşayan ve çocuk
felcinden daha önce kurtulmuş ülkelerde meydana geldi. 11 ülkede yapılan ve 56 milyon çocuğun aşılanmasını sağlayan ciddi
aşılama çalışmaları sonucu, yayılmanın şimdilik durduğuna dair
işaretler memnuniyet verici bir seviyede bulunuyor.
Bağışın 1.1 milyon doları Pakistan için kullanılacak. Afganistan için 6,7 milyon dolar, Somali’de 7 milyon dolar, Demokratik Kongo Cumhuriyetinde 3.3 milyon dolar, Nijer’de 2.8
milyon dolar, Çad’da 2.5 milyon dolar, Kamerun’da 1.6 milyon
dolar, Etyopya’da 1.1 milyon dolar ve Kenya’da 250,000 dolar
harcanacak. Afrika’ya teknik destek amacıyla da 321,000 dolar
kullanılacak.
Bugüne kadar Uluslararası Rotary çocuk felci için 1,3 milyar
dolar katkı sağlamış bulunuyor. 2018 yılına kadar yapılan katkıları Bill & Melinda Gates Vakfı yılda 35 milyon doları geçmemek kaydıyla 1’e 2 olarak eşleştirecek.
2014 yılında dünyada 350 çocuk felci vakasına rastlanıldı.
Girişimin başladığı 1988 yılında bu rakam yılda 350,000 idi.
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