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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Uluslararası Rotary’nin 537 bölgesinde liderlik görevi 
üstlenecek olan gelecek dönem guvernörlerinin eği-
timi, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego ken-

tinde 17-22 Ocak tarihleri arasında yapıldı. 1 Temmuz 2016’da 
Uluslararası Rotary Başkanlığı görevini devir alacak olan John F. 
Germ, 18 Ocak günü yapılan açılış oturumunda yeni dönem tema-
sını açıkladı: “Rotary Serving Humanity”. Ülkemizin üç bölgesini 
asamblede 2420. Bölgeden GLDG ÖzcanAlbak ve eşi Nur, 2430. 
Bölgeden GLDG Güner İnci ve eşi Nagihan, 2440. Bölgeden GLDG 
İsmail Rodoplu ve eşi Cemile temsil ettiler. Dönem temasının 
“ROTARY İNSANLIĞA HİZMET EDER” şeklinde kullanılmasına 
karar verildi. Asamble ile ilgili geniş kapsamlı bilgiyi dergimizin 
sayfalarında bulabilirsiniz. 

Uluslararası Asamblede konuşan UR Dönem Başkanı K.R. 
Ravindran’ın Rotary’nin büyümesi ile ilgili verdiği sevindirici rakam-
lar gelecek için ümit verici oldu. 2002 yılındaki rekor üye sayısı, geri-
ledikten sonra bu yıl 1 milyon 235 bin olarak tekrar aşıldı. Rotary’yi 
daha erişilebilir ve katılınabilir bir organizasyon olarak yapılan 
düzenlemelerin meyvelerinin alınmaya başlanması, insanlığa hiz-
metin de artacağının bir işareti olarak kabul edilmeli.

Bu hizmetleri gerçekleştirmede en önemli rolü oynayan 
Rotary Vakfını da her zaman gözönünde bulundurmalıyız. 2017 
yılında Vakıf 100. yılını kutlayacak. Mütevelli Heyeti Başkanı Ray 
Klinginsmith, tüm kulüplerimizi bu konuda çalışma yapmaya davet 
ediyor. Rotary’nin 111. yılını kutlayacağımız 23 Şubat’ta, veya o 
tarihe yakın gelen günlerde, Vakfın 100. yılı için de kulüpler olarak, 
bölgeler olarak neler yapabileceğimizi şimdiden planlamaya başla-
mamız iyi olacaktır.

Rotary’nin örnek hizmetlerinden birini 2420. Bölgemiz gerçek-
leştiriyor. MEM (Meslek Edindirme Merkezi) projesi ile ilgili bilgiler 
dergi sayfalarımız arasında yer alıyor.

Dergimizin bu sayısının kapak resminin, 2440. Bölgenin 
Göztepe Rotary Kulübünün düzenlemiş olduğu, “Trafik” konulu 
fotoğraf yarışmasında ikinci olan Kayhan Güç’e ait olduğunu da 
burada hatırlatalım.  

“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup, 
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”

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

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Ray Klinginsmith’in 
mektupları

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

SAYFA 13 - 17
ULUSLARARASI ROTARY 
ASAMBLESİ
GLDG’lerin eğitim aldığı 
asamble San Diego’da 
yapıldı 

SAYFA 19
2420. BÖLGENİN MEM PROJESİ
2420. bölgenin Meslek 
Edindirme Merkezi projesi 
hızla gelişiyor

ROTARY DÜNYASI
20- GDG Ekrem Yazar
21- Kulüplerden haberler
34- UR’den haberler

KAPAK RESMİ: Göztepe Rotary Kulübünün düzenlediği fotoğraf yarışması ikincisi Kayhan Güç’ün fotoğrafı

ROTARY
İNSANLIĞA 
HİZMET EDER
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Sayısal çokluğumuz Rotary’yi zenginleştirmektedir.

Hint geleneğinde, iki Pir, Shaunaka ve Abhipratari’nin bilinen bir hi-
kayesi anlatılır. Bu iki akil adam, rüzgar tanrısı Prana’ya taparlar. Bir 
gün bu iki insan öğlen yemeğine oturmak üzereyken kapı çalınır ve 

fakir bir öğrenci onlardan yiyecek talep eder. 
“Hayır evlat bizi bu saatte rahatsız etme” cevabını alan öğrenci şaşırmıştır. Ancak 

çok aç olduğu için ısrar eder.
“Söyleyin bana saygıderğer insanlar, siz hangi tanrıya inanıyorsunuz.”
“Rüzgar tanrısı Prana” cevabını alır öğrenci. 
“Peki biliyor musunuz ki dünya rüzgarla başlar ve biter ve tüm dünyanın tek hakimi 

rüzgar olur.”
İki akil adam çocuğun bu davranışından biraz rahatsız olmuşlardır. “ Tabi ki bi-

liyoruz” diye cevap verirler.
Aç öğrenci o zaman şöyle cevap verir: “Şayet Prana tüm dünyaya yayılmışsa, ben 

de dünyanın bir parçası olduğum için, sizden yiyecek talep eden benim bu aç vücudumun 
içine de yayılmış demektir.  Bu nedenle sizler benim yiyecek isteğimi reddederken, hizmet 
ettiğinizi söylediğiniz tanrıyı da hayır demiş oluyorsunuz.”

Akil adamlar öğrencinin doğru söylediğinin farkına varırlar ve onun içeriye gi-
rip yemeği paylaşmasını isterler. O anda anlamışlardır ki, yardım talep eden birine 

kapıyı açtıklarında, sadece o kişiye hizmet etmiş olmayıp, çok daha büyük bir amaca ulaşmış 
olmaktadırlar.

Rotary’deki tecrübemiz genelde kendi toplumumuz içinde gelişmektedir. Her hafta ku-
lüplerimizde, aynı yerde ve aynı tanıdık dostlarla biraraya gelmekteyiz. Hepimiz bir şekilde 
uluslararası hizmetle ilgili olsak da, sıkça gördüğümüz ve içinde olduğumuz Rotary yerel bir 
görünüm arzetmektedir. Bu nedenle geniş bakış açısını, hizmetin gerçekte ne ifade etiiğini 
gözden kaçırmak mümkündür.

Rotaryen olarak bireysel ve kulüp kanalıyla yapmış olduğunuz her etki bizim sayılarımız 
sayesinde çoğalmaktadır. Aç olan bir kişiyi beslediğiniz zaman, okuma yazma bilmeyen bi-
risine okumayı öğrettiğimizde, bir çocuğun hasta olmasını engellediğiniz zaman, etkinizin 
küçük olduğunu düşünebilirsiniz. O her şeydir ama asla küçük değildir. Zira sayıların ço-
ğalmasının yardımıyla, bireysel icraatımız ve hediyelerimizin gücüyle istediğimiz etkiyi ger-
çekleştirebiliriz: Hizmetlerimizi bu şekide dünyaya armağan edebiliriz.  

K.R.RAVINDRAN 
UluslararasıRotaryBaşkanı

Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı K.R.Ravindran’ın 
konuşmaları ve başkanla 
ilgili haberleri 
www.rotary.org/office-
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ocak



Sizleri 107. Konvansiyona davet ediyorum  

Bazen hayatta en anlam taşıyan tecrübeler en kısa olanlardır. Göz açıp kapayıncaya kadar geçerler: Bir 
kaç gün, bir kaç saat ya da bir kaç dakika. Bunlar yıllar sonra dahi parlayan, hafızamızın alanını ay-
dınlatan tecrübelerdir. Bu tecrübeler aniden daha önce hiç görmediğimiz  bir şeyi gördüğümüz anlar-

dır.; daha önce anlamadığımız bir şeyi anladığımız anlardır; beklemediğimiz bir bağlantıyı yaratırız.
Benim için bu sene hiç öncekilere benzemeyen bir Rotary yılı oldu. Ülkeleri ve kıtaları aşarak dünyayı dolaştım. 

Daha önce hiç gitmediğim yerlerde bulundum, aşina olduğum yerlere geri döndüm ve onları ilk kez Rotary’nin ob-
jektifinden gördüm.

Rotary için seyahat ettiğiniz zaman, daha farklı bir perspektif ve gaye için seyahat ettiğinizi hissedi-
yorsunuz. Kendinizden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzun bilincini farketdiyorsunuz. Bir 
uçağa ya da bir trene bindiğiniz zaman, ya da sabahın erken saatlerinde belki de hiç bilmediğiniz bir 
yere seyahat için evden çıktığınızda, gideceğiniz yerde yabancıların olmadığını biliyorsunuz. Orada sizi 
bekleyen ve karşılayacak olan Rotaryenler olacaktır. Yapılacak yeni işler, öğrenilecek şeyler ve öğretile-
cek şeyler olduğu gibi.

Oluşturulacak yeni bağlantılar, inşa edilecek dostluklar ve ömür boyu taşınacak hatıralar.
Bu yıl ben seyahat edendim ve dünyanın her tarafında Rotaryenler tarafından karşılandım. Bundan 

bir kaç ay sonra, 28 Mayıs’tan 1 Haziran’a kadar sizleri benim yaşadığım tecrübeye davet ediyorum: 
Uluslararası Rotary’nin 107. Konvansiyonunda Seul’da misafirim olma davetimi kabul etmenizi isti-
yorum.

Korelilerin bir sözü vardır: 사람이 나면 서울로 보내라. Şöyle tercüme edebiliriz, “Bir insan doğ-
duğu zaman onu Seul’e gönderin”. Zira Seul bir fırsatlar şehridir: Zengin gelenekleriyle, modern imkan-
larıyla ve ender rastlanan özellikle kültürü ile harika bir destinasyondur. Ama ben sizlerden Seul’da 
bana katılmanızı sadece bunlar için değil, orada Rotaryen dostlarınızla yaşayacağınız tecrübeleri tat-
manız için bulunmanızı istiyorum.

Kısa bir süre içinde siz de Rotary’yi benim tecrübelerimle yaşayacaksınız: tüm farklılıklarıyla, sıcak-
lığıyla ve tüm potansiyeli ile. Daha önce hiç tanımadığınız kişiler tarafından eski bir dostmuş gibi karşı-
lanacak, ortak bir lisanınız olmasa bile fikirlerinizi paylaşabileceksiniz. Hayret içinde Rotary’nin neler 
başardığını görecek, ve daha fazlasını yapmak için gerekli esin kaynağını edinerek geri döneceksiniz.

Bu Rotary yılı sona ermeden sizlerden benim yaptığımı tekrar-
lamanızı istiyorum: evinizden çıkın, uçağa binin ve Rotary’nin sizi 
kucaklayacağına emin olarak açık kalp ve açık fikirle belki de bil-
mediğimiz bu istikamete doğru yola çıkın. Bana ve Rotaryen Dost-
larınıza Kore’de katılın ve dünyayı kucaklayın.

K.R.RAVINDRAN 
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Michael Martin Murphy’nin “Cowboy Logic” adlı 
şarkısı, neşeli müziği ve anlamlı güftesi ile yıllar-
dır favori şarkılarım arasında yer almıştır. Şar-

kının dürüstlük ve çok çalışmayı ön plana çıkarmasının Rotary 
ile bağlantısı kurulabilir diye düşünüyordum ama bunun uygu-
lamasının anlamını ancak Jim Owen’in yazmış olduğu “Cowboy 
Ethics” (Kovboy Etiği) kitabını okuduktan sonra anlayabildim.  

Jim bu yazılı olmayan Batının Anayasasının Amerikanın ba-
tısındaki kovboyların davranışlarını yönlendiren etkili ve pozitif 
bir güç olduğunun farkına varmış ve bu kodu 10 temel prensibe 
indirgemişti. Kısa, öz bir şekilde ve aynı zamanda yerinde bir 
anlatımla ifade edilen bu kod, Rotary’nin “Dörtlü Deney”i ile pa-
ralellik arzetmektedir. Özellikle prensiplerin üç tanesi PolioPlus 
programına tam oturmaktadır. Programın başladığı 30 yıldan 
beri, Rotaryenler, baştan düşünüldüğünden çok daha uzun ve 
çok daha yüksek maliyetli olmasına rağmen, çocuk felcini yok 
etme hedefine azimle tutundular. Ama bu azmin sonunda da ar-
tık çocuk felcinin sonu net bir şekilde görülmeye başlandı. Aldı-
ğımız yol boyunca “Batının Kodu”nun üç prensibini uyguladık: 
“Yapılması gerekeni yap”, “Bir söz verdiysen onu tut” ve “Her zaman 
başladığını bitir.”

İki prensibin daha Rotary Vakfı için anlamlı olduğunu dü-
şünüyorum. “Yaptığın iş ile her zaman gurur duy” ve “Marka için 
atını sür.” İlk Vakıf programı olan ve 1948 yılında Elçilik Burs-
larından başlayan ve Rotary Barış Merkezleri ve Geleceğin Viz-
yonu planı gibi girişimlere destek veren Rotaryenler gerçekten 
dünyamızı bizim için çok kolaylaştırdılar. Yaratıcı çalışmaları ve 
cömert katkılarıyla markamızın arkasından gelen Rotaryenler 
sayesinde bu programlar çok başarılı oldu ve üyelerin de yaptık-
ları işlerden gurur duymalarını sağladı. Bu nedenle Rotaryen-
lerden Vakfa sadık olmalarını istemiyorum. Onun yerine, gös-
termiş oldukları sadakatten dolayı onlara teşekkür etmek isti-
yorum.    

 

Yıllar önce Rotary’ye katıldığımda, ocak-
başı yöntemi Rotaryenler arasındaki ile-
tişim için popüler, basit ve etkin bir me-

tod idi. Bir Rotaryen az sayıda üyeyi evine davet edip 
Rotary değerlerinin hayatlarındaki yerini konuşur-
lardı. (Bu yöntem 1987’de kadınların kabul edil-
mesinden önce idi.) Bu toplantılar dostlukları arttı-
rıp Rotary Vakfı da dahil olmak üzere Rotary prog-
ramları konusunda bilgi seviyesini arttırmakta idi. 
Avustralya’da ocakbaşı yerine havuzbaşı denmesine 
rağmen, bu toplantıların konsepti aynı idi.  

Rotary’nin 111. yıldönümünü kutlayacağımız 23 
Şubat tarihi yaklaşırken, Rotary Vakfının 2016-17 
döneminde 100. yıl kutlamaları arifesinde bu günü 
fırsat bilip o akşamı Rotaryen dostlarınızla beraber 
geçirip Rotary konularını konuşacağınızı umuyorum. 
Yıldönümü bu sene Salı gününe rastlıyor. Genelde 
Salı günleri fazla sosyal aktivite olmadığı için, siz de 
kutlamanızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz diye düşü-
nüyorum.

Bugünün dünyasında Rotary konuşmalarımız sos-
yal medya kanalıyla online ortamda olabileceği gibi, 
kişler olarak evde, restoranlarda ya da pub’larda ya-
pacağınız toplantılarda gerçekleştirilebilir. Rotaryen-
leri, hem Rotary’nin yıldönümü, hem de Vakfın 100. 
yılı  için Rotaryen dostlarıyla biraraya gelerek dostluk 
ve arkadaşlık ortamı içinde organizasyon ile ilgili ko-
nuşmaya davet ediyorum. Rotary’nin Paul Harris gibi 
tek bir kişinin fikrinden doğmuş olduğu gibi, Rotary 
sohbetleri kişisel olarak Rotaryenler veya kulüpler ta-
rafından çeşitli yöntemlerle canlandırılabilir.

Bu yıl kulübünde bu fikri acaba kim geliştirme-
yi düşünecek? Şayet bunu yapan sizseniz, bana “rayk-
law@sbcglobal.net” adresinden yaptığınız sohbet ile 
ilgili bilgi gönderin. Hangi isim altında veya metod 
olursa olsun, Rotary’nin kuruluşu ve Vakfın yüzüncü 
yılı için 23 Şubat’ta yapacağımız sohbetler Rotary ku-
lüpleri için iyi olacaktır.

VAKIF PENCERESİNDEN

Ray Klinginsmith
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Kovboy 
mantığı ve 
Batının Yasası

Rotary’nin yaş günü ve 
Rotary Vakfı hakkında
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KORE'DE YAKINLAŞIN – 
DÜNYAYA DOKUNUN

KAYIT OLUN
riconvention.org

ULUSLARARASI ROTARY 
KONVANSİYONU

28 MAYIS-1 HAZİRAN 2016

Seul'da bize katılın! Başkan K.R. Ravindran ve onun teması olan 
"Hizmetlerimiz Dünyaya Armağan Olsun"dan esinlenin ve diğer tanınmış 
uluslararası konuşmacıları dinleme fırsatını yakalayın. 

Konvansiyon tüm Rotaryenler için olup herkese bir şey sunmaktadır. Yeni 
arkadaşlıklar kurun, yeni fi kirler edinin. Dünyada daha fazla iyilik yapmak 
için vermiş olduğunuz taahüdü yenileyerek ülkenize dönün.

Bugün kaydınızı yaptırın!



Rotary dünyasından kısa kısa

GÖZLEM

Dünyadan Özetler

2

Merkezi yılda yaklaşık 20,000 kişi ziyaret 
ediyor  ve vahşi hayvanların videolarını ve 
içi doldurulmuş hayvan postu örneklerini 
görebiliyorlar. Mutinda duygularını şu 
sözlerle dile getiriyor: “Bölgemizde yaşayan 
insanların Masai-Serengeti parkına gidip 
hayvanları görmek için maddi imkanları yok. 
Onları sadece videolarda izleyebiliyorlar. 
Hayatlarında ilk defa aslan gören çocukların 
yüzlerindeki ifadeyi görmek gerçekten 
şaşırtıcı, hatt a bu gördükleri hayvanların 
bazıları içi doldurulmuş olanlar olsa bile.”

1 ] KENYA
Aslanlar, zürafalar, fi ller, leoparlar ve 
gergedanlarla karşılaşmak safariye çıkmış 
olan turistler için ilginç olabilir ama bu 
turistik faaliyetin pahallı olması, kendi 
ülkelerindeki vahşi ortamda  yaşayan 
hayvaları görmek isteyen Kenyalılar için 
ulaşılması kolay olmayan bir tecrübe. 
Nairobi’nin 45 mil doğusunda Kangundo’da 
yaşayan Safari rehberlerinden Preston 
Mutinda, bu hayvanların eskiden serbest 
dolaştıklarını ama nüfus artışı ve et kaynağı 
oluşturmaları nedeniyle yavaş yavaş 
nesillerinin azaldığına dikkat çekiyor.
Ohio’nun Troy Rotary Kulübünün desteği 
ve verdiği ilham ile, Mutinda 2004 yılında 
Kangundo’da 9 dönüm bir arazide 
kendi “vahşi yaşam” merkezini başlatmış. 
Mutinda Vahşi Yaşam Eğitim Merkezi, Troy 
yakınındaki Brukner Nature Center’ı örnek 
alarak faaliyet gödteriyor. Mutinda 2001 
yılında bir burs ile 3 ay boyunca bu merkezde 
eğitim görmüştü. Yıllar içinde, Mutinda, 
Troy’daki kulüpten inşaat, yardımcı malzeme 
ve eğitim imkanları için 40.000 dolara yakın 
para almış.

Vahşi tabiat 
turizmi Kenya’nın 
gayrisafi  milli 
hasılasının 
%25’ini temin 
ediyor.
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4

3 ] İSVEÇ
Tanum Rotary Kulübü, 2014 yılı Nobel Barış Ödülünü 
Malala Yousafzai ile paylaşan Hintli Aktivist Kailash 
Satyarthi’yi uzun süredir desteklemekte idi. 
Bundan on yıl önce, Rotaryen Kristen Jansson ve 
eşi Nina, kulübün Satyarthi ve Bal Ashram adını 
verdiği çocuk işçiliği mağdurlarının rehabilitasyon 
ve eğitim merkezi ile temas kurmasını sağladı. 
Kulüp, okul ve yakınındaki bir köye su temin eden 
50 metreden daha derin bir kuyunun açılması için 
gerekli fi nansmanı sağlamıştı. 2012 yılının paskalya 
bayramında, kulüp üyeleri okulu ziyaret ederken 
çocuklarla hazırlıksız bir futbol maçı oynadılar. 
Kulüp, bu sahanın onarılması ve düzgün bir hale 
getirilmesi için 6.000 dolar fon temin ederek 2014 
yılında parayı İsveç’i ziyaret eden Satyarthi’ye teslim 
ett i. Sekiz ay sonra Styarthi’nin Nobel Ödülünü 
kazanması, tüm kulüp üyelerini de sevindirdi.

2 ] ST. KITTS AND NEVIS
On yıldan uzun bir süredir, Liamuiga (St. Kitt s)  Rotary Kulübü,  Eylül ayında kutlanan “Ulusal Kahramanlar 
Günü”nde, Yaşlıların kaldığı Saddler’s Home’de ev yemekleriyle düzenledikleri bir parti organize etmekte. 
Yaşlıların bir çoğu, gençlerle eski hatıralarını paylaşırlarken, bazıları da eski günlerden hatırladıkları 
dansları yapmaktalar. Karaip ülkelerinin öncüleri anısına düzenlenen ve “Yaşlılara Saygı” mahiyetindeki 
bu organizasyon sırasında, kulüp ayrıca ocak, çamaşır makinası, transformatör, televizyon, havlular ve 
nevresimler ve benzeri malzemeleri içeren bağışlarda da bulunmuş. Kulüp başkanı Tuff ida Stewart, 
kutlamalara Rotaractların da aktif olarak katıldıklarını belirtiyor.

4 ] KAMBOÇYA
Omurilik sıvısı ve beyin dokusundaki oluşan fıtığınn sinüs boşluğuna girerek insan başında 
soğan büyüklüğünde çıkıntının oluşmasına neden olan Meningoencephalocele, batı ülkelerinde 
pek bilinmese bile, Güneydoğu Asya ve Kamboçya’da bir çok kişiyi etkilemekte. Phnom Penh 
Rotary Kulübü, yine aynı şehirdeki  ‘Çocuk Ameliyat Merkezi’ ile ortaklık kurarak, 2013 yılından 
beri bu hastalıktan muzdarip 60 kişiyi yardım etmiş. Kulüp üyelerinden oluşan küçük bir ekip, 
ücra bölgelerdki kasabaları dolaşarak sinir tüpünde sorun olan çocuklar ve yetişkinleri tespit 
ediyorlar. Bu hastalığın hamilelik sırasında ve çevre koşullarının kötü olduğu ortamlarda annenin 
küfl ü pirinç yemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. İngiltere, Avustralya, Japonya ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nden 14 Rotary kulübü ve yedi bireysel Rotaryen, her biri 800 dolar civarında 
maliyeti olan bu ameliyatlar için kişisel destekte bulunmuşlar.

Norveç’in Nobel 
Komitesinin 
değerlendirmeleri 
ve adayların listesi 
50 yıldır gizliliğini 
koruyor.

5 ] MACARİSTAN
Geçtiğimiz Haziran ayında 21 Rotary bölgesinin 
seçtiği 21 genç, Güney Macaristan’da Szekszard 
Rotary kulübünün organize etiiği binicilik 
programına katıldılar.  Bir hafta süren kamp 
kulübün her yıl düzenlediği bir etkinlik konumuna 
geldi. Ortak lisanın İngilizce olduğu ve 15-22 yaş 
arasında İspanya, Tayvan, İzlanda, Türkiye gibi 
ülkelerden gelen gençler, at biniciliğinin yanı sıra 
atlama, araba sürme ve gezinme faaliyetlerine 
katılıyorlar. Szekszard Rotary kulübü gelecek 
dönem başkanı Pal Szrnka “Katılımcılar at binmeyi 
öğrenirlerken, birbirleri ile daha da yakınlaşmakta 
ve aralarında güçlü bağlar kurulmakta, ayrıca 
Macaristan’ın misafi rperverliği, kültürü ve ziyaret 
edilebilecek mekanları görme fırstı yakalıyorlar” 
diyor.

5

3

1
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Rotary’nin kurucusu Paul Harris’in, insanlı-
ğa hizmet etmenin bir insanın yapabileceği 
en faydalı şey olduğuna inandığını söyleyen 
Uluslararası Rotary Seçilmiş Başkanı John F. 

Germ, Rotary’nin bir parçası olmak da bu fırsatı gerçekleş-
tirmenin bir parçasıdır diyerek sözlerine başladı. 

18 Ocak’ta ABD’nin Kaliforniya Eyaletinin San Di-
ego şehrinde başlayan ve dünyadaki Rotary bölgeleri gu-
vernörlerinin katıldıkları Uluslararası Asamble’de John F. 
Germ, 2016-17 döneminde başkanlık teması olarak kulla-
nılacak “Rotary Seving Humanity (Rotary İnsanlığa Hizmet 
Eder)” sözlerini açıkladı. 

“Herkes Rotary’nin gerçek hizmet fırsatlarıyla ne olduğu-
nun farkındadır. Küçük değil, büyük bir fırsat. Rotary’nin, 
insanlığa hizmetiyle dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek 
için hayatın ender fırsatlarından birini yarattığını biliyoruz” 
diyen Germ, Rotaryenlerin az gelişmiş toplumlarda temiz 
su temin ederek, ihtilafların bulunduğu alanlarda barışın 
promosyonunu yaparak, temel eğitim ve okuma yazma ile 
toplumları güçlendirmek gibi faaliyetlerle insanlığa hiz-
met ettiklerine değindi. Bu hizmetlerin en önemlisinin de 
çocuk felcini yeryüzünden silmek olduğunu hatırlattı. 

Vahşi çocuk felci virüsünün Nijerya ve tüm Afrika’da 
bulaşmasının tarihi bir yıl içinde tamamen durdurulduğu-
na değinen Germ, çocuk felcinin sonuna yaklaşıldığını ifa-
de etti. “Rotary’de önemli bir kavşaktayız. Önümüzdeki yıla 

Uluslararası Rotary 2016 Asamblesi San Diego’da yapıldı
“Rotary İnsanlığa Hizmet Eder”, yeni dönem teması olarak açıklandı

U.R. 2016-17 Başkanı John F. Germ Asamblede Bölge 
Guvernörlerine hitap ederken
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baktığımızda belki de Rotary tarihinin 
en önemli senesini yaşayacağız. Belki 
dünyada çocuk felci vakasına rastlan-
mayacak.”

Geçen yılın kilometre taşından 
sonra virüsün aktif olduğu sadece 
Afganistan ve Pakistan olarak iki 
ülke kalıyor. Çocuk felci dünyada 
yok edilmiş ikinci insan hastalığı ola-
rak belki tarihe geçecek.

“O an geldiğinde, Rotary’nin buna 
hazır olması çok önemlidir” diyen 
Germ, “başarılarımızın takdir edilmesi 
ve bu başarıyı daha fazla ortaklık, daha 
hızlı büyüme ve önümüzdeki on yıllar-
da daha  kapsamlı hizmeti sağlayacak 
şekilde kullanılması önemlidir” dedi.

ABD’nin Tennessee Eyaletinin 
Chattanooga Rotary Kulübü üyesi 
olan John F. Germ, asambleye katı-
lanlara hitap ederken kulüplerine ve 
yaşadıkları topluma döndüklerin-
de Rotary’nin çocuk felci ile yapılan 
savaşta oynadığı rolü ısrarla vurgu-
lamalarını talep etti: “İyi şeyler yap-
mak isteyen insanlar, Rotary’nin dün-
yayı değiştirebilecek bir imkân olduğu-

nu göreceklerdir. Her kulüp onlara bu 
fırsatı tanımak için hazır olmalıdır. 
Rotary’nin imajını güçlendirmek üye-
liği arttırmanın tek yolu değildir. Genç 
üyelere, yeni emekli olmuş kişilere ve ça-
lışan insanlara hizmetimizin daha çeki-
ci olmasını sağlayacak esnek kulüplere 
ihtiyacımız var”. 

Geçen yılın kilometre 
taşından sonra virüsün aktif 
olduğu sadece Afganistan 
ve Pakistan olarak iki ülke 
kalıyor. Çocuk felci dünyada 
yok edilmiş ikinci insan 
hastalığı olarak belki tarihe 
geçecek

2016-17 döneminde Uluslararası 
Rotary Başkanlığı görevini üstlene-
cek olan John F. Germ’ün Uluslara-
rası Asamblede yaptığı ve yukarıda 
açıklanan konuşmanın diğer ana hat-
ları da aşağıdaki şekilde oluştu:

“İhtiyacımız olan şey sadece yeni 
üyeleri çeken kulüpler değil ama on-

ları Rotary hizmetinin içine sokabilen 
kulüplerdir. Bundan 111 yıl önce Paul 
Harris’in Rotary’yi kurmasındaki sebe-
bin hala insanların Rotary’ye gelmesini 
sağladığını unutmamalıyız. Katılanla-
rın, kendi değerlerini paylaşan insan 
arayışında olduklarını unutmayalım. 
Dürüstlüğe, farklılığa, tolerans, dostluk 
ve barışa ve insanlığa hizmetin dünya-
da geçirilen zaman içinde yapılabilecek 
en iyi şey olduğuna inanan insanların 
birleştiği yerdir Rotary.”

“Hala sınıflandırma sistemini kul-
lanıyoruz çünkü farklılıklarımız bizim 
gücümüzü oluşturuyor. Dörtlü Özdene-
tim yazısı hâla duvarımızda asılı çünkü 
yüksek etik standartlar hiç bir zaman 
moda gibi değişmez. Bu nedenle 2016-
17 dönem temamızı ‘Rotary İnsanlığa 
Hizmet Eder’ olarak belirledim.”

“Önümüzdeki yıl hepimiz bir ekip 
olacağız. Birimiz gol atarsa hepimiz at-
mış olacağız. Ve gol atmasak bile, asist-
lerde de payımız olduğu için gurur du-
yacağız. Çünkü Rotary’de liderliği de 
hizmetimiz gibi hep beraber gerçekleş-
tiriyoruz.” 

Türkiye’nin 2420, 2430 ve 2440. bölgeleri guvernörleri ve eşleri ,milli kıyafetleri ile yapılan bir asamble aktivitesinde 
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Uluslararası Asamble’de dönem 
başkanı K.R. Ravindran da üyelik ile 
ilgili önemli noktaları vurgulayan bir 
konuşma yaptı. Gelecek dönem baş-
kanlığı üstlenecek olan John F. Germ 
ile ilgili görüşlerini katılımcılara ak-
taran Ravindran, Rotary’nin büyü-
mesi ile ilgili aşağıdaki ifadeyi kul-
landı:

“Rotary büyümektedir. 
Bugüne kadar olmadığı 
sayıda kulüpte 1.23 milyon 
Rotaryen bulunmaktadır. 
Yeni üyeler katılmakta 
ve kalıcı olmaktadırlar. 
Geçtiğimiz yılın 1 
Temmuz’undan beri üye 
sayımız 8,500 kişi artmıştır”

“Rotary büyümektedir. Bugüne ka-
dar olmadığı sayıda kulüpte 1.23 mil-
yon Rotaryen bulunmaktadır. Yeni 
üyeler katılmakta ve kalıcı olmaktadır-
lar. Geçtiğimiz yılın 1 Temmuz’undan 
beri üye sayımız 8,500 kişi artmıştır”

“Rotary’de başarılarımız, vakfımız 
ve organizasyonumuzun hak ettiği say-
gı sayesinde çok güçlü bir pozisyonda-

K.R. “Ravi” Ravindran, 2015-16 UR Başkanı, San Diego Uluslararası Asamble’nin açılış oturumunda Rotary üyeliğinin faydaları 
konusunda konuşurken 

2016-17 UR Seçilen Başkanı John Germ, 2015-16 UR Başkanı K.R. “Ravi” Ravindran, ve 
2017-18 UR Başkan Adayı Ian Riseley “Rotary Başkanları: Temalar ve Vizyonlar” kitabını 

Uluslararası Asamblenin 2. oturumunda takdim ettiler

Uluslararası Asamblenin en ilginç anlarından biri muhakkak ki ülkelerin tanıtımı 
esnasında yaşanmaktadır. Asamblede Türk Bayrağının dalgalandığı an görülüyor.
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Çocuk Felcini Yoketme Girişimi Küresel Direktörü Hamid Jafari, “Rotary Çocuk Felcini 
Yoketme Şampiyonu” ödülünü 21 Ocak 2016’da ABD’nin San Diego kentinde yapılan 

Uluslararası Asamblenin 8. oturumunda aldı  Soldan:  Rotary Vakıf Mütevellisi Michael 
K. McGovern; 2016-17 UR Başkanı John Germ; Jafari; Rotary Vakfı Mütevelli Heyet 

Başkanı Ray Klinginsmith; ve K.R. Ravindran, 2015-16 UR Başkanı.

2016-17 UR Başkanı John Germ and eşi, Judy, Uluslararası Asamblede (altta) 

Uluslararası Asamblenin 2. oturumunda, Yönetim Kurulu üyeleri birarada.

yız. Ama hepimiz biliyoruz ki, daha 
ileri gidebilmek için en önemli varlığı-
mız olan üyeliği daha da güçlendirmeli-
yiz. Bunu büyük değil ama farklı insan-
ları ihtiva eden, sadece yetenekli değil 
ama motive olmuş, bir itici güç olarak 
değil, başarmayı bilen kulüpler oluştu-
rarak geçekleştirebiliriz”

“Rotary Merkezinde Rotary üyeli-
ğine artı değer katmanın yollarını arı-
yoruz. Rotary Küresel Ödüller bunun 
bir örneğidir. Yarı yılı geçtiğimiz bu 
günlerde siteye 12,000’den fazla kulla-
nıcı 44,000’den fazla ziyarette bulun-
du. Bunlardan yarısından fazlası sitede 
yer alan 700’den fazla teklife karşılık 
vererek, tasarruf etti ve Rotary’nin ağı-
nı güçlendirdi.”

Ravindran konuşmasının sonun-
da ünlü matematikçi, bilim insanı 
Arşimed’e de değindi. Fizik ve ge-
ometri üzerine yaptığı çalışmalarla 
bilinen Arşimed’in çalışmalarından 
bugüne kalan yazılı fazla belge yok 
ama kaldıraç ile ilgili her zaman ha-
tırlanmakta: “Bana yaterince uzun bir 
kaldıraç ve onu yerleştirecek bir mesnet 
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2420. Bölge 2016-17 Dönem Guvernörü Özcan Albak ve eşi Nur, Başkan ve eşi ile 

2430. Bölge 2016-17 Dönem Guvernörü Güner İnci ve eşi Nagihan, Başkan ve eşi ile 

2440. Bölge 2016-17 Dönem Guvernörü İsmail Rodoplu ve eşi Cemile, Başkan ve eşi ile 

Rotary’de bir gelenek olarak uzun bir 
süredir uygulanmakta olan dönem 

başkanının belirlediği ceket kumaşı ve bu 
yıl uygulanacak olan renkler görülüyor.

verin, dünyayı yerinden oynatabilirim.”
Ravindran bu örneği vererek Ro-

tary dayanağımızın ne kadar güçlü 
olduğunu da asambleye bir anlamda 
açıklamış oldu.

Asamblede söz alan UR Genel 
Sekreteri John Hewko da, sekreterlik 
olarak her kulübün girişim ve kam-
panyalarına destek olmaya çalıştık-
larını, Evanston dışındaki yedi ulus-
lararası ofiste, 537 Rotary bölgesinin 
bulunduğu 214 ülke ve coğrafi bölge-
ye hizmet götürdüklerini ifade etti.

2015 yılında Vakfa yapılan bağış-
ların rekor kırarak 123 milyon do-
lara  ulaştığını, “Endowment Fund” 
(ana paraya dokunulmayan fon) ra-
kamının ise 1 milyar doları aştığını 
söyleyen Hewko, Rotaryenler saye-
sinde Rotary Vakfının da CNBC’nin 
“Dünyayı değiştiren en iyi 10 hayır ku-
rumu” listesinde ilk beş arasında yer 
aldığını vurguladı.

Uluslararası Asamble’de 2420. 
bölgemizi GLDG ÖzcanAlbak ve eşi 
Nur, 2430. bölgemizi GLDG Güner 
İnci ve eşi Nagihan, 2440. bölgeyi ise 
GLDG İsmail Rodoplu ve eşi Cemile 
temsil ettiler. John F. Germ’in “Rotary 
İnsanlığa Hizmet Eder” vizyonu ile  
Rotary liderleri asambleden ayrıldılar.
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Üyelerin kullanabileceği bu programın faydalarını kendinize saklamayın. 
Seyahat lerde, otellerde, yemeklerde ve hizmetlerde indirim sağlayan 
Rotary Küresel Ödülleri programı, daha iyi iş yapmanızı ve Rotary dostlukları 
kurmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Rotary Küresel Ödülleri. Bu da bizim, bize çok şey verenler için yapabildiğimiz 
bir geri vermedir. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:  ROTARY.ORG/MYROTARY

ROTARY KÜRESEL ÖDÜLLERİ:
YAPTIĞINIZ İYİLİK SİZE 
GERİ DÖNECEKTİR

 

ROTARY’Yİ
PAYLAŞIN



Beşiktaş Belediyesi ve Ro-
tary 2420. Bölge Fede-
rasyonu arasında Mart 

2015’te karşılıklı imzalanan bir pro-
tokol ile 10 yıllık bir işbirliğine adım 
atıldı ve Meslek Edindirme Aka-
demisi projesi başlatıldı. Bu akade-
minin hizmet yeri olarak da Levent 
Kültür Merkezi belirlendi.

İmza törenine Beşiktaş Belediye 
Başkanı Av. Murat Hazinedar ve Ro-
tary 2420. Bölge Federasyonu Başka-
nı Müfit Ülke ile Belediye ve Ulusla-
rarası Rotary’den yerli ve yabancı üst 
düzey protokol üyeleri katıldı.

Dört fazda planlanan projenin 
inşaat ve tadilat projelendirme işlemi 
tamamlandı. İnşaata ve tadilat uygu-
lama sponsrluk geliştirme, uygula-
ma ve açılış ve eğitim programlarının 
hayata geçirilmesi fazları ise öncelik 
programına göre sürdürülüyor.

MEM’in misyonu aşağıdaki cüm-
leler çerçevesinde belirlendi: 

- Bir meslek sahibi olup mesleğin-
de ilerlemek isteyenler veya hiç mes-
leği olmayanlara bir meslek kazan-
dırmak ile meslek değiştirmek iste-
yenlere ilgi, istek ve yeteneklerine uy-
gun meslek edindirmek,

- Kursiyerleri ilgi istek ve yete-
neklerine uygun olarak girişimci, 
üretken, endüstri ve hizmet alanları-
nın gereksinimine uygun meslek ele-

manı olarak yetiştirmek,
- İstihdam için gerekli bilgi, be-

ceri, tutum ve davranışları kazandır-
mak, olgunlaşma eğitimi gerektiren 
alanlarda araştıran, geliştiren, değer-
lendiren, tasarlayan, girişimci ve ya-
ratıcı bireyler yetiştirmek.

Rotary MEM’in hedef kitlesini 
ise, mesleği olmayan gençler, mesleği 
olup da işi olmayan kişiler, engelliler, 
ıslahevlerindeki gençler, mesleğini 
daha iyi yapmak isteyenler ve 15 ya-
şını aşmış, açılan eğitime özgü şartla-
rı taşıyan herkes teşkil ediyor.

MEM’in tamamlanmasından 
sonra sunulacak hizmetlerin gerçek-
leştirileceği mekanda 140 kişilik si-
nema, tiyatro ve toplantı salonu, 3 
adet 30 kişilik derslik, 2 adet 15 kişi-

lik derslik, 3 adet atölye sınıfı, 3 katlı 
otopark, idari çalışma odaları ve top-
lantı salonu, kafeterya ve bekleme sa-
lonu yer alacak.

2440. bölge, Meslek Edindirme 
Merkezi için sponsorluk arayışını 
devam ettiriyor. Tiyatro salonunda-
ki koltukların üzerine isim yazılması 
ile koltuk sponsoru olmak mümkün. 
5.000 ¨ değerinde bir bağış ile “Kol-
tuk Sponsoru” olunabiliyor. Bağışlar 
aşağıdaki hesaba yapılabilir:

Rotary 2420. Bölge Federasyonu
İş Bankası / Gayrettepe Şb. 

(1080)
Hesap No: 743765
IBAN: TR74 0006 4000 0011 

0800 743765
❏❏❏

Meslek Edindirme Merkezi (MEM) tamamlandığında 
resimdeki gibi bir bina ortaya çıkacak

2420. bölgenin MEM projesi hızla gelişiyor

Mart 2015’te Beşiktaş Belediyesi ile 2420. Bölge arasında yapılan imza 
törenine 2016-17 döneminde Uluslararası Rotary Başkanlığı görevini 
üstlenecek John F. Germ de katıldı. Resimde RFT Örsçelik Balkan, John 

Germ, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat hazinedar, 2420. Bölge GDG 
Müfit Ülke, RID Şafak Alpay ve 2420. Bölge DG Mehmet Sabri Görkey 

görülüyor.

Üyelerin kullanabileceği bu programın faydalarını kendinize saklamayın. 
Seyahat lerde, otellerde, yemeklerde ve hizmetlerde indirim sağlayan 
Rotary Küresel Ödülleri programı, daha iyi iş yapmanızı ve Rotary dostlukları 
kurmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Rotary Küresel Ödülleri. Bu da bizim, bize çok şey verenler için yapabildiğimiz 
bir geri vermedir. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:  ROTARY.ORG/MYROTARY

ROTARY KÜRESEL ÖDÜLLERİ:
YAPTIĞINIZ İYİLİK SİZE 
GERİ DÖNECEKTİR

 

ROTARY’Yİ
PAYLAŞIN



İnsanlarımız oldum olası koltuğa önem verirler. Bilmezler 
ki gerçek lider, koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren 
kişidir. Bizde makamları işgal eden kişilerde de bu anlayış 
egemendir. Yapılan eleştiriyi makama mal ederler. Hâlbuki 

kişi, makamı eleştirmiyor ki, orada oturan kişinin hatalarını dile 
getiriyor.

Rotary yaşamında  makam yoktur. Bir bölgenin Guvernörü, 
elinde çantası, çantasında belki bir tablet ve Rotary El kitabı ile 
kulüp kulüp dolaşır, kulüplere rehberlik eder. Ama bu, bir kültürdür 
ve aldığı eğitimdir. Çünkü kulüp başkanı, guvernör, oturdukları 
koltuklara değil beyinlerindeki hizmete ve insana odaklanmışlardır.

2002-2003 Döneminde 2430. Bölge’nin düzenlediği seminere 
katılmıştım. Dalında uzman bir öğretim üyesi, tahtaya “1” rakamını 
yazdı. Bize dönerek:

 “Bu rakamı tanıyor musunuz?”
 Bizler doğal olarak gülmüştük. Bu sorunun altında gizli olanı da 

düşünmeye başlamıştık..
 “ Bu, “1”, karakterdir. Hayatta en sahip olacağınız değerli şey” 
Sonra “1” rakamının yanına  bir sıfır koydu.
“ Bu sıfır ise başarıdır. Başarılı bir kişi biri on yapar. Bir sıfır daha 

ekliyorum bu da tecrübedir. Çalışma hayatınızda veya makamınızda 
tecrübe başarınızı yüze katlar. “

 Sıfırları sıraladı. Yetenek, disiplin, sevgi… Eklenen her sıfırın 
kişinin değerini ve liderlik özelliğini, karakterini artırdığını anlattı. 
Sonra döndü baştaki ”1” sayısını sildi. Geride bir sürü sıfır kaldı. Bize 
bakarak:

“Eğer karakterin yoksa  öbürleri hiçtir.”
Bu yaklaşım bize gösteriyor ki karakteriniz güçlüyse insanları 

etkiler ve toplumu peşinizden sürüklersiniz. Tesadüfen de olsa o 
pozisyona gelmişseniz ve güçlü karaktere sahip değilseniz insanlar 
sizi izlemez sadece bir müddet peşinizden yürür. Lider özellikleri 
taşıyorsanız ve etkinizin ölçüsünü bilerek yola çıkarsanız, İskender 

ismi gibi  önce  adınız Büyük İskender’e dönüşür, sonra yeryüzünün 
üçte ikisini topraklarınıza katar ve yer kürede kalıcı ad bırakırsınız.

Karizmatik liderler, siyasette, sivil toplum örgütlerinde, sporda 
çoktur. Bunun yanında bilimde, felsefede ve sosyal alanda da isim 
yapmış liderler az değildir. Paul Harris, Gandi, Mandela  gibi isimler  
örnek gösterilebilir. Bunun yanında bilgi ve bilgiye dayalı liderliğin 
eşzamanlı olabileceği de mümkün. Buna tartışmasız Atatürk’ün 
adını örnek verebilirim.

Bir kuruluşun başarısı, başındaki liderin kapasitesiyle  
doğru orantılıdır. Ülkemizde ve dünyada kurulmuş olan Rotary 
Kulüplerinden kapananların arkasında başarısız yöneticilerin oldu-
ğu inancındayım. Çünkü kişi, Rotary kulübü üyesi olabilir ama 
Rotaryen olamamışsa, kişide Rotaryen olabilir liderlik özelliği yoksa 
başkan olmamalıdır. Olursa sonuçta büyük emekler harcanmış ve 
yıllar verilmiş bir kulüp birkaç yılda yok olur gider. 

Eğer bir liderin kapasitesi on üzerinden sekizse, bu kişiden on 
düzeyinde başarı bekleyemezsiniz. Bırakın on düzeyine çıkmasını 
tam kapasitesini kullansa bile sekiz düzeyine ulaşamaz. Böyle bir 
kişiyi  Rotary kulübünün başında,  tutmanın anlamı yok gibi.

Lider, karakterini kullanarak insanların akıllarından önce kalp-
lerine dokunmasını bilmelidir. Çünkü  onları zorunlu itaatkâr değil, 
istekli çalışan konumuna getirmesi gerekir. Birlikte yola çıkarak 
onlarla başarıya koşma hedefini ortaya koyabilmelidir. 

Aslında insanlar kendilerine bir lider ararlar. Liderler de insan-
ları ararlar. İnsanlar liderini bulunca onun hedeflerine ortak olur. O 
zaman imkansızı  olura, oluru ise kolaya, kolayı da zevkli yapmanın 
yolu açılmış olur ki başarı burada saklıdır.

Ülkemizde  koltuktan aldığımız güçle değil, çevremize kattığı-
mız kişisel güçle etkin olmalıyız. O zaman insanlar arkanızda yürü-
mek zorunda kalmaz, sizi takip ederler.

Unutmayalım, insanlar yönetilmez, ilişki yönetilir.
❏ ❏ ❏

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*

LİDER VE ROTARY

* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

20 - 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 6



KULÜPLERDEN HABERLER

2420. bölge Eğitim Dostları Platformu

2420. Bölge, eğitim konusunda daha aktif bir şekilde destek yaratabil-
mek amacıyla “Eğitim Dostları Platformu” adı altında bir portal baş-

lattı. 2420. Bölge Rotary Vakfı bünyesinde, devlet okullarında görev yapan öğ-
retmenlerin sınıflarındaki eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla yapacakları 
projeleri desteklemek üzere kurulan platform, internet üzerinden çalışıyor. 
Portal, proje sahibi öğretmenlerle projenin finansmanını sağlayacak bağışçı-
ları biraraya getirerek bağışçıların fark yarattıklarını bizzat görmelerini sağ-
layan bir internet portalı olarak düzenlendi. 

Portalı oluşturmadaki amacın, ülkenin ve gençlerin gelişiminde eğitimin 
öneminin farkına varılarak Türkiye’nin neresinde olursa olsun tüm çocuklara 
eşit eğitim ve kendini geliştirme imkanları sunmak ve çocukların eğitim sevi-
yelerinin yükseltilmesi için öğretmenlere destek olmak olarak belirlendi. Pro-
je hakkında detaylı bilgi almak ve destek olmak için http://www.egitimdostlari.
com sitesini ziyaret ediniz.

2440. Bölge ‘Gezici Aşevi’ faaliyete geçti

Bölgenin “Gezici Aşevi” projesi start aldı. Bu soğuk günlerde  gönüllü 
sponsorların desteği ile günde 200 kişiye sıcak yemek servisi yapa-

rak onlara destek olmaya çalışılıyor. Aşevi’nin maddi operasyonu sponsorlar 
ile döndürülüyor. Günlük sponsorluk bedeli 1,100 lira olarak belirlenmiş bulu-
nuyor. Katkıda bulunmak isteyenler aşağıdaki banka hesabına maddi destek-
lerini gönderebilirler.

Rotary 2420. Bölge Federasyonu 
İş Bankası Gayrettepe Şubesi (1080 ŞB) 0728269 hesap  
IBAN: TR08 0006 4000 0011 0800 7282 69

2420. Bölge Engelsiz Yaşam Festivali

2440. Bölge Rotaryenleri Beşiktaş Belediyesi ile ortaklaşa “Engelsiz 
Yaşam Festivali”ni gerçekleştirdi. 6 Aralık Rotary Günü kelimenin 

tam anlamı ile muhteşemdi. Beş gün boyunca Beşiktaş İlçesinin her yanında 
Belediye ve Rotary adı yan yana panolarda ve afişlerde yer aldı. Bölge Kulüpleri 
ve Bölge Komiteleri stand açarak etkinliklerini duyurdular ve Rotary’nin tanı-
tımına önemli katkıda bulundular.

Caddebostan Rotary Kulübünden hastaneye bağış

Caddebostan Rotary Kulübü Derneği öncülüğünde, Marmara Üniver-
sitesi Hastanesi ve Kifder (Kistik Fibrozis Derneği) ile tam 1,5 sene 

önce başlatılan ve yurt içi ve dışındaki Rotary kulüpleri destekleri ile tamamla-
nan Küresel Bağış projesinin cihazları teslim edildi.

Teslim töreni sırasında yaşanan duygulu anlar, Rotary ile ne kadar güzel 
şeylerin gerçekleştirilebileceğini, ne kadar çok hayata dokunabileceğini, ya-
pacak daha çok şey olduğunu bizlere gösterdi. Caddebostan Rotary Kulübü 
Rotaryenleri, proje süreci boyunca maddi, manevi tüm destekleri ile yanla-
rında olan, emekle ve sabırla ortaya çıkan projenin gerçekleşmesini sağlayan 
herkese şükranlarını sundu.

Unicef ile Protokol

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Rotary arasın-
da “Suriyeli çocukların rehabilitasyonu-eğitim ve sağlık hizmetlerinin 

sağlanması”, “Çocuk Dostu Şehirler Projesi” ile “Engelli çocukların kapsayıcı 
sistemlerle gözetilmesi ve toplum hayatına katılımı” konularındaki işbirliği ile 
ilgili protokol anlaşması imzalandı.

Ankara’da Bilkent Otel’de UNICEF Türkiye Temsilciliği ve ilgili bakanlık-
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lar, Suriyeli mülteci çocuklar için protokol anlaşması imzalandı. İmza töreni-
ne UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, 2015-2016 
Rotary Dönem Guvernörü Mehmet Sabri Görkey ve davetliler katıldı. UNICEF 
Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, UNICEF’in Türkiye’de bu-
lunan Suriyeli çocuklara destek verdiğini kaydetti. Komite olarak çocuklara el-
lerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Kutluk, “Önde gelen 
9 ilde eylem planları var. Suriyeli çocukların eğitimi için Türkiye’den sağlanan 
öğretmenler var ama onların anadilinde eğitim vermek için Suriyeli öğretmen-
lerin mobilizasyonu var. Kamplarda sağlanan destekler var. Bu çocukların eği-
timi ile ilgili birçok proje var, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

2015-2016 Rotary 2420. Bölge Dönem Guvernörü Mehmet Sabri Gör-
key, Rotary’nin ana temasının barış olduğuna dikkat çekti. Hedeflerinin dün-
ya üzerinden çocuk felcini silmek olduğunu vurgulayan Görkey, “Dünya Sağlık 
Örgütü’nün ve Bill Gates vakfı destekleriyle sadece iki ülkeye sıkıştırılmış du-
rumda. Bu ülkelerden biri Nijerya, iki yıl daha sağlık açısından devam ederse 
sorun yok. Diğeri ise Afganistan-Pakistan sınırı. Sınır, birinci derece Suriye’yi 
çok etkiliyor, ikinci derecede Türkiye’yi tehdit edebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Gayrettepe Rotary Kulübü hasta bakım odası tefriş etti

Rotary’nin sağlık hizmetleri projesi kapsamında, Gayrettepe Rotary 
Kulübü  Hasta Bakım Odası Projesini hayata geçirerek Kasev’e teslim 

etti. M.E.B KASEV 1986 yılı ile daha sonraki yıllarda zaruri nedenler dolayısıyla 
senet değişikliklerinde belirtildiği gibi amaç ve çalışmalarını belirleyen, mis-
yonu özetle “İnsana Hizmet, Ülkeye Katkı” olan bir kuruluş olarak faaliyet gös-
teriyor. Bu çerçevede insan eksenli bir STK olarak ülkemizde öncelikle öğret-
menlere, emekli öğretmenlere ve ülke yaşlılarına hizmet görevleri var. Önem 
sırasıyla sağlık, sağlık eğitimi, sosyal hizmet, yaşlıya hizmet, yaşlılık hizmetleri, 
ülkede yaşlıya hizmetin gerçekleştirilmesi ile çevre sağlığı ve eğitimi bu amaç-
ları kapsıyor.

Adana Rotary ve Rotaract kulüplerinin 
HIV/AIDS bilgilendirmesi

Adana Rotary Kulübü ve Adana Rotaract Kulübü, Çukurova Üniversitesi 
Tıp Öğrencileri Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri proje 

kapsamında, 1 Aralık Dünya AIDS Gününde HIV/ AIDS hakkında üniversite 
öğrencileri arasında farkındalık yaratmak ve doğru bilgilendirme yapmak 
amacıyla Adana’daki üç farklı üniversitenin yerleşkelerinde eş zamanlı altı 
stand açtı. Standlarda yaklaşık 2000 üniversite ögrencisine önceden hazır-
lanan anketler yapıldı, HIV ve AIDS bulaşma şekilleri, korunma ve HIV taşıyan 
bireylere ayrımcı yaklaşımın yanlışlığı hakkında bilgiler içeren el broşürleri 
dağıtıldı. Bilgilendirme çalısmaları sırasında ayrıca üniversite ögrencilerine 
Rotary’i tanıtıcı broşürler de dağıtıldı.

Adana Rotary 
Kulübü’nden Adana 
Havalimanında Rotary’i 
Tanıtan Önemli Bir 
Halkla İlişkiler Projesi

Rotary ve Adana Rotary 
Kulübünün bugüne dek 

Adana’da gerçekleştirdiği bü-
yük ve önemli hizmetlerin tanı-
tımı amacıyla Adana Havalimanı 
İç Hatlar Giden Yolcu Salonun-
da bulunan reklam panosunda 

“Dörtlü Özdenetim” ve “Adana Rotary Kulübü Projeleri”nin yeraldığı bir tanıtım 
videosu Aralık ayı boyunca gösterildi. Onbeş saniye süren tanıtım videosu sa-
atte 20, günde 480 kez panoda yeraldı.

Ordu Rotary Kulübü 
Meslek Hizmet 
Ödülü

Ordu Rotary Ku-
lübü 2015-2016 

Dönemi Meslek Hizmet 
Ödülünü Nezirler firma-
sının sahibi Orhan Oral’a 
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verdi. Oral, meslek hayatı boyunca yaptığı örnek çalışmalar, mesleğinde ve 
iş yaşamında, firmasının 94 yıldır aktif faaliyette bulunmasına katkı sağladı-
ğından dolayı Ordu Rotary Kulübü tarafından Meslekte Başarı ödülüne layık 
görüldü.  Plaketi 5 Aralık 2015 tarihinde Bizim Butik Otel’ de düzenlenen eşli 
yemekte, UR 2430.Bölge Guvernörü Canan Ersöz tarafından takdim edildi.

İhtiyaç sahibine akülü tekerlekli sandalye

Ordu Rotary Kulübü Mithat ve Tülay Alagöz çifti aracılığı ile temin etti-
ği akülü tekerlekli sandalyeyi 3 Aralık Dünya Engelliler gününde UR 

2430.Bölge Guvernörü Canan Ersöz’ünde katılımı ile bir ihtiyaç sahibi engeliye 
teslim etti. 

Samsun İlkadım Rotary’den Toplum Birliği’ne destek

Samsun İladım Rotary kulübü 28 Aralık günü dönemin 26. Toplantısını 
“BİZİM OKULUMUZ-2”- projesini yaptığı Vezirköprü Tepeören İlk-Orta 

Öğrenim okulunda gerçekleştirdi. Okulda 
okuyan 274 çocuğa bağışlarla temin edi-
len 274 çizme hediye olarak verildi. 150 
Adet bülten köy halkına, çocuklara ve öğ-
retmenlere dağıtıldı. Toplum Birliği köyü-
ne Rotary iyice anlatıldı. Bültende İlkadım 
Rotary kulübü ve Tepeören köyü su projesi 
geçmişine geniş yer verildi. Su projesin-
de çok büyük emeği geçen Ramis Parlar 
ile yaşanan anılar yinelendi. Başkan İnci 
Etikan çocuklara su projesinde yapılanla-

rı, onların yapmaları gerekenleri söyledi. Köy halkını çalışkanlığa motive etti. 
Etkili bir konuşma yapan Başkan ve Rotaryenlere köy halkı, hazırladıkları ne-
fis kaz etlerini, böreklerini, sarmalarını baklavalarını, keşkeklerini, kömüş yo-
ğurtlarını içeren nefis bir yemek sundu. 

Çizmeleri Toplum birliği başkanı Mehmet Öğütçü, Köy muhtarı Nuh Gü-
ler ve öğretmenlerle beraber çocuklara dağıtıldı. Bazı çocuklar çiz-

meleri alıp Rotaryenlere koşup sarıldılar. Herkes çok mutlu oldu. Duygu dolu 
dönemin 26. Toplantısı çok uzun yıllar hafızalarda kalacak. Bizim okulumuz-2 
Projesi sadece çocukları sevindirmedi. Milli Eğitim İl Müdürlüğü projeyi yazısı 
ile destekledi. Köy muhtarı projeye yardım etti. Rotary tanıtımı çok güzel ger-
çekleşti.Suyun önemi öğrencilere anlatıldı. Arıtma tesisi ve gri su tüm ayrın-
tıları ile öğretildi. Köy halkı Rotary’yi bağrına bastı ve her zaman Rotaryenleri 
misafir etmek istediklerini belirtti.

Aspendos Rotary Kulübünden biilgisayar sınıfı

Antalya’da 22 Aralık tarihinde Zone Enstitüsü esnasında gerçekleş-
tirilen kermesten aktarılan kaynakla hazırlanan Habibler Toplum 

Merkezi Bilgisayar Sınıfı açılışı, 2430.Bölge Guvernörü Canan Ersöz’ün kulü-
bü ziyareti sırasında yapıldı. Bu anlamlı günde kulüp üyelerini yalnız bırakma-
yan DG Canan Ersöz’e GDG.Murat-Ela Öz’e, Guv.Yard.Özlem Çölkesen’e,Kaleiçi 
ve Perge Dönem Başkanlarına, Rotaryen dostlarına, ev sahipliğinden dolayı 
ASED derneği üyelerine, hocalarına ve öğrencileri ile emeği geçen herkese 
Aspendos’lu Rotaryenler teşekkür ettiler.

Aspendos Rotary Ziçev Müzik-Spor odası açılışını yaptı

Dönem Guvernörü Canan Ersöz’ün kulüp ziyaretinde, Aspendos Ro-
tary kulübü bir faaliyetinin daha açılışını yapmak üzere gerekli çalış-
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maları tamamlamıştı. Tefrişi tamamlanan Ziçev Müzik ve Spor Odasının açılışı  
da 2430.Bölge Guvernörü Canan Ersöz’ün kulübü ziyareti sırasında yapıldı.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Makbule 
Ölçen Başkanlığında bir grup gönüllü tarafından 8 Mart 1982’de Ankara’da 
kuruldu. 14 Haziran 2010 günlü Bakanlar Kurulu Kararı ile de “İzin Almadan 
Yardım Toplama Hakkı” tanınan on beş seçilmiş sivil toplum kuruluşu arasın-
daki haklı yerini aldı. 21 Mayıs 2014 tarihinde ise Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Yetiştirme ve Koruma Vakfı Marka Tescili yapılarak patentini aldı.

Vakıf Senedinde belirtilen amaçları doğrultusunda yoğun bir çalışma 
başlatan Vakıf gönüllüleri, 1983 yılında Gölbaşı ilçesinde 155 dönüm araziyi 
Devletten sembolik ücretle satın aldı. Bir yönetim binası, bir eğitim binası ve 
bir yatakhane binasından oluşan, 30 gündüzlü, 10 yatılı öğrenci kapasiteli ilk 
aşamada “Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” yapımı Almanya Büyükelçiliği ta-
rafından finanse edildi ve 1990 yılında işletmeye açıldı. Uygulanan eğitim ve 
rehabilitasyon sisteminin daha sonra kurulan şubelere ve diğer kurumlara 
örnek oluşturması amaçlandı.

Aspendos Rotary de  son yaptığı çalışmasında bu kurumun Antalya’daki 
tesislerinde müzik odasını tefriş etti ve Rotary’nin başarılı kuruluşlarla ortak-
lık yapma hedeflerinin gösterdiği yolda örnek bir proje gerçekleştirdi.

Aspendos Rotary’den ‘Erken Tanı’ semineri

Aspendos Rotary Kulübü Hishtill Toros Fidecilik firmasında çalışan 
160 bayana Jinefem Özel tıp merkez ile birlikte Erken Tanı proje-

si kapsamında “Meme ve Kadın Kanserlerinde Erken Tanı” konulu semineri 
düzenledi.  Seminerin gerçekleştirilmesinde katkıları bulunan, Roteryen eşi 
Hacer Dokuzluoğlu, Rotaryen Banu Tonguç, Jinefem Özel Tıp Merkezi doktor-
ları Dr. Kevser Ceylan ve Dr. Havva Yılmaz’a, katılarak katkı sağlayan üyelere 
teşekkür edildi.

Bahçelievler Rotary geleneksel bowling turnuvası
Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü, bu sene 6.sını düzenlediği Geleneksel 

Berdan Akalın Rotary Kulüpleri Bowling Turnuvası’nda, 20 kulvarda yarışan 
Rotary kulüpleri, Guvernörler Takımı ve Gençlik Değişim Takımı ile Rotary ai-
lesinden 200’den fazla katılımcıyı biraraya getirdi. Beşer kişilik takımların iki 
oyundan oluşan eleme turunda yarıştığı, en yüksek toplam puanı alan 10 takı-
mın final oyunu oynadığı projenin gelirleri her yıl olduğu gibi bu sene de Burs 
Fonuna aktarıldı. Bu yıl ayrıca geliri “Çocuk Gelinler” projesine aktarılacak olan 
yılbaşı hediye standında kulüp eşlerinin emekleri ile hazırlanan yılbaşı hediye-
leri de satışa sunuldu. 

Bowling Turnuvasının 1.si Ankara Tandoğan Rotary Kulübü, 2.si Ankara 
Ulus Rotary Kulübü ve 3.sü ise Ankara Rotary Kulübü oldu. En ilginç kıyafet 
ödülünü Kastamonu Rotary Kulübü alırken, Kızılay Rotary Kulübü Dönem Baş-
kanı Yunus Ensari de özel ödüle layık görüldü.

Bahçelievler, Emek, Gazi ve Koru Rotary kulüpleri, Başkent 
Üniversitesi ile ortak TLG projesi gerçekleştirdi

Ankara Bahçelievler, Ankara Emek, Ankara Gazi ve Ankara Koru Rotary 
Kulüplerinin Başkent Üniversitesi ile ortak projesi olan ve 16 Ekim’de başla-
yan Toplum Liderleri Geliyor projesi Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Füsun Eyi-
doğan, Guvernör Yardımcıları, Kulüp Başkanları, misarifler ve proje katılım-
cılarının katılımı ile gerçekleşen Gala Gecesi ile tamamlandı. Projenin başla-
dığı günden itibaren geçen 8 hafta süresince liderlik, görgü kuralları, beden 
dili, stil ve imaj, diksiyon gibi konularda eğitimlerin verildiği, sanatın resim 
ve müzik branşlarında uygulamalı seminerlerin düzenlendiği, Cumhuriyet’in 
kazanıldığı Polatlı, Duatepe, Sakarya Şehitliklerine gezilerin  düzenlendiği ve 
takım oyunları ile desteklenen programa katılan öğrencilere Sertifikaları 13 
Aralık’ta yapılan törenle verildi.
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Bahçelievler Rotary’den okula yardım
Bahçelievler Rotary kulübü, Diyarbakır Çınar İlçesi’ne bağlı Gümüştaş 

köyünde öğretmenlik yapan ve “Buradaki en büyük mücadelemiz cehalet ile” 
diyen Rıdvan Ulaş’ın Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki öğrencilik yılla-
rından TLG vesilesi ile tanıdığı Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü’ne ulaşması 
neticesinde Rıdvan öğretmenin gönderdiği ihtiyaç listesi iki parti halinde oku-
la gönderildi. Proje Rotaract ve Interact kulüplerinin desteği ile devam ettiri-
lecek.

Falez Rotary Gıda Güvenliği ve Etiket projesi

2430. Bölge Rotary dönem projelerinden biri olan Gıda Güvenliği ve 
Etiket Projesi, 24 Aralık 2015 Cuma akşamı Muratpaşa Belediyesi 

Çağlayan Kapalı Spor salonunda Falez Rotaract Kulübü’nün kuruluş yıl dönü-
münde Rotaryenler ve Rataractlar ile beraberce gerçekleştirildi. Engelsiz 
Gösteri Organize edilerek spor salonuna gelen Engelliler, yakınları ve diğer 
katılımcılara toplumun her kesiminde bilinç oluşturmak ve yaşam kalitesine 
katkıda bulunmak amacı ile El Broşürleri dağıtılarak açıklamalarda bulunuldu. 
“Tükettiğimiz gıdaların etiketlerini okuyalım, sağlıklı gıda tüketelim, sağlıklı ka-
lalım” kapsamında aktivite gerçekleşti. 

Üçler bölge projesinde Falez Rotary’den önemli adımlar 

Antalya Falez Rotary Kulübü tarafından titizlikle yürütülen “Üçler 
projesi”nin ilk toplantısı Dönem Başkanı Osman Ersoy’un işyerinde 

yapıldı. Toplantıya GDB Özcan Kalaycı, GDB  M.Aykut Ege, GDB Sinan Ebren’in 
yanında Akın A.Akıncı, yeni üyelerden Evren Deveci ve Sevim Hacıarifoğlu To-
lunay katıldılar. Falez Rotary kulübünün “Üçler” projesinin öğretici, kaynaştırı-
cı yönüyle de önemsediği toplantının konu başlıklarını “Rotary’i anlamak”, “De-
vamlılığın önemi” ve “Planetoryum ve müze projesi” oluşturdu.

Projenin amacı, Rotary eğitimine katkıda bulunmak ve hızlandırmakla 

birlikte öğrenme, Rotary bilgilerini tazeleme ve motivasyonu artırmak olarak 
belirlendi. Proje ayrıca kıdemli üyelerle kulübe yeni katılan üyelerin kaynaş-
masına katkıda bulunmak ve Rotary bilgileri ile donanmış liderler yetişmesine 
katkıda bulunmaya çalışacak.

Falez Rotary’nin ilk Toplum Birliği Projesi

Falez Rotary kulübü Düden Toplum Birliği ile birlikte ilk projesini ger-
çekleştirdi. Antalya Kepez İlçesi Şelale Mahallesinde bulunan Ha-

bibler Ortaokulu öğrenci velilerine ve o semtte oturan bayanlara yönelik  UR.
Bölge projesi olan, “Erken Tanı Hayat Kurtarır” semineri Dr.Esra K.Özyalçın ta-
rafından verildi. Dönem BaşkanıOsman Ersoy ve RTB Başkanı Müdürü Cemil 
Parin, desteklerinden dolayı Dr.Esra Karasulu Özyalçın ve Meydan Tıp Merke-
zine teşekkür ederek onur belgelerini verdiler. 

99. RYLA Mersin RK ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

99. RYLA Programı 17-20 Aralık 2015 tarihleri arasında Mersin 
Hilton Oteli’nde 36 katılmcı ile gerçekleştirildi. 3 gün süren yoğun 

program esnasında 16 ayrı konuşmacı, 20 ayrı konu ile öğrencilere eğitim 
verdiler. Konuşmacı konukları arasında Cem Yılmaz/CNN Türk Spor Müdürü,  
Kahraman Tazeoğlu/Yazar, Ahmet Baran/Kanun Sanatçısı, Tevfik Kızgınkaya/
Tv Programcısı, Mehmet Nane/Carrefoursa G.müdürü, Dr. Sedef Kabaş/Eği-
timci, Raşit Doğan/Digital Medya Uzmanı, Prof.Dr. Serap Ergene/Akademis-
yen, Dr. Kunter Kurt/Kişisel Gelişim Uzm.,  Serhat Kaya/Opera Sanatçısı, Prof.
Dr. Emre Toğrul/Akademisyen Ve Mehmet Yıldırım Özel/Kişisel Gelişim Uzm. 
yer aldı. Eğitmenler, kendi hayatlarından, kariyerlerinden ve eğitimlerinden 
örnekler ile sunumlarını gerçekleştirdiler.

Mersin Rotary Kulübü “Toplum Liderleri Geliyor” Projesi

Mersin Rotary Kulübünün 9. Toplum Liderleri Geliyor (TLG) projesi , 
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi destek ve koordinasyonu ile 
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14 Kasım – 26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 30 un üzerinde katı-
lımcı 7 hafta boyunca 10 ayrı konuşmacı konuğun sunumları ile eğitimlerini 
tamamladilar. 

Konuşmacı konuklar arasında bulunan, Sümerolog Muazzez Ilmiye 
Çığ, Heykeltraş Mehmet Aksoy, Akademisyen Prof. Dr. Serap Ergene, 

Kişisel Gelişim Uzmanı Mehmet Yıldırım Özel, SHELL Türkiye Ülke Başkanı Ah-
met Erdem ve Dr. Sedef Kabaş, öğrenciler ile uzmanlıklarını ve deneyimlerini 
paylaştılar. 

Meslekler Tanıtım Günü Bursa’da Gerçekleşti

Meslek Hizmetleri Komitesi tarafından Bursa Akademik Odalar 
Birliği’nde 19 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen Meslekler Ta-

nıtım Günü başarıyla tamamlandı.  Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Bur-
sa’daki yaklaşık 400 genci mesleklerinde başarılı isimlerle bir araya getirdi. 
Bursa’daki 6 Rotary kulübünün ortak düzenlediği etkinlikte gençlere meslek-
ler tanıtıldı, iş başvurusu yapma ve CV hazırlama teknikleri anlatıldı. Rotary 
2440. Bölge Federasyonu, Bursa’daki yaklaşık 400 genç için “Meslekleri Ta-
nıtım Günü” etkinliği düzenledi. Etkinlikte, “İstihdam Piyasasında İş Gücü İhti-
yacı” konulu bir panel, “İş Görüşmesi ve CV Yazma Teknikleri” konulu bir kon-
ferans düzenlendi ve 24 farklı meslek dalında faaliyet gösteren Rotaryenler 
tarafından gençlere yaptıkları işlerle ilgili bilgiler verildi. Etkinliğe lise öğren-
cileri, Üniversitelerin ön lisans ve lisans öğrencileri davet edildi. Bursa Aka-
demik Odalar Birliği’nde (BAOB) toplantıdan bir gün önce düzenlenen ve tüm 
gün süren organizasyonda önce “İstihdam Piyasasında İş Gücü İhtiyacı” konu-
lu panel yapıldı. Panelde Bursa Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği 
(BOSİAD) Başkan Yardımcısı Abdullah Bayrak, Genç Sanayici İşadamları Der-
neği (GESİAD) Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ve İş-Kur Bölge Müdürlüğü 
İş Gücü Piyasası Uzmanı Şengül Bizim tarafından iş hayatına ilişkin bilgiler ve-
rildi ve iş gücünden beklentiler anlatıldı. Panelin ardından 24 farklı meslekte 

faaliyet gösteren Rotaryenler gençlere yaptıkları işleri anlattılar ve gençlerin 
merak ettikleri konulardaki sorulara cevap verdiler. Etkinlikle ilgili bilgi veren 
Rotary 2440. Bölge Federasyonu Meslek Hizmetleri ve Mesleki Eğitim Ana Ko-
mitesi Başkanı ve Federasyon Başkan Yardımcısı Kasım Çapraz, amaçlarının 
lise ve üniversitelerde eğitim gören gençlere ileride sahip olacakları meslek-
leri tanıtmak ve devam eden eğitimlerinde gelecek planlamalarını yapmala-
rına yardımcı olmak olarak açıkladı. Kasım Çapraz, organizasyona Bademli, 
Demirtaş, Gemlik, Karagöz, Nilüfer ve Uludağ Rotary Kulüplerinin üyesi olan 
Rotaryenlerin destek verdiğini belirterek, “2440. Bölge Federasyonu’na bağlı 
kulüplere üye Rotaryenler,  Rotary’nin 6 temel ilkesi doğrultusunda çok sayıda 
projeyi hayata geçiriyor. Lise son sınıf, ön lisans ve lisans öğrencilerine gelecek 
planlamalarını doğru yapmaları konusunda önemli bilgiler verildi” dedi. Top-
luma örnek olacak çalışmalara devam edeceklerine vurgu yapan Kasım Çap-
raz, Rotary’nin dünya barışı ve insanlık için çalışan, toplum için örnek projeler 
hazırlayan gönüllü liderlerden oluşan dünyanın en büyük sivil toplum kurulu-
şu olduğunu vurguladı. Çapraz, “Bizler ‘kendinden önce hizmet’ anlayışını ilke 
edindik. Rotaryenler fikirlerini toplumla paylaşır, inandıkları değerler için der-
hal harekete geçer ve bu yapabilmek için canla başla çalışırlar” diye konuştu.

Didim Rotary Kulübünün etkinlikleri

Didim Rotary Kulübü, Aralık ayında üç etkinlik gerçekleştirdi. İlk et-
kinlikte, Didim Rotary Kulübü ile Kos Rotary kardeşlik protokolü im-

zalandı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Rotary 2440 Bölge Gu-
vernörü Dr. Reha Akın, 2440 Bölge Asistan Guvernörü Selim Sır, 2440 geçmiş 
dönem Guvernörü Mecit İsce, Didim Rotary Kulübü Başkanı Serkan Demirbaş, 
Kos Rotary Kulübü Başkanı Tasos Spirou, Didim Rotaract Kulübü Başkanı Ser-
kan Bayar ve çok sayıda katılımcı kardeş kulüp protokolünün imzalanmasında 
hazır bulundular. 

2440 Bölge Guvernörü Dr. Reha Akın “Bu bizim ortak denizimiz. 2007 yı-
lında eşleştirilmiş maaş projesiyle başlayan ve bugüne kadar devam eden bir 
işbirliğimiz var. Mutlu sona iki tarafın da imzalamış olduğu protokolle ulaştık. 
Ben bu işbirliğimizin tüm dünyaya ve dünyadaki tüm komşu ülkelere örnek ol-
masını arzu ediyorum. Ben kendimi nasıl Kos’ta kendi evimde hissediyorsam, 
Kos’tan gelen misafirlerimizin de Didim’de kendilerini evlerinde hissettiklerini 
umuyorum” diye konuştu.

Huzurevinde yeniyıl kutlaması

Didim Rotary ve Rotaract Kulübü, Akbük huzurevi sakinleri ve çalı-
şanları için muhteşem bir yeni yıl kutlaması hazırladı. Akbük huzur 

evi sakinleri ile erken yılbaşı kutlaması Rotaract Kulübü ile beraber Akbük’de 
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Almina Restaurant’da yapıldı. Rotaryenler ve Rotaractlar, Akbük Huzur Evi 
sakinleri ile güzel ve  eğlenceli  yeni yıl kutlaması gerçekleştirerek yaşlıla-
rı yeni yıda yalnız bırakmadılar ve onlarla ile beraber pasta kesip, müzik eş-
liğinde hep beraber eğlendiler.

Didim RK Toplum Birliğinde Dijital Kütüphane 
Projesi gerçekleştirdi

Didim Rotary Kulübü Akköy İlköğretim Okulu Rotary Toplum Birliğin-
de Djital Kütüphane Projesini başarı ile gerçekleştirdi. Fiziki Şartla-

rın iyileştirmesi ile birlikte yeni masa ve dolaplar yaptırıldı, ayrıca yeni kütüp-
haneye dört yeni bilgisayar temin edildi.

100.Yıl Güzelbahçe RK Barış Çocuk Orkestrası kuracak

100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü Barış Çocuk Orkestrası Projesinin 
ilk adımını 9 Aralık 2015 tarihinde başlattı. Eşrefpaşa semtinde sa-

nat eğitimi olanağından yoksun çocuklardan kurulacak orkestrayı İzmir Dev-
let Senfoni Orkestrasının Emekli Başkemancısı, yılların deneyimli öğretmeni 
Kartal Akıncı çalıştıracak. Projenin finansmanında 14 Aralık 2015 tarihindeki 
Borusan Quartet Konserinden elde edilecek gelir kullanılacak.

Borusan Quartet Barış için 
Çaldı

14 Aralık 2015 tarihinde İzmir 
Adnan Saygun Kültür Merke-

zinde  Güzelbahçe, Kültürpark, Bornova 
ve Urla   Rotary Kulüplerinin organizas-
yonunda Borusan Quartet Orkestrası 
Barış için çaldı. Konserin geliri Uluslara-
rası Barış Konferansında  kullanılacak.

Heykel RK Engelli Öğrencilerin Eğitimine Katkıda Bulundu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitilebilir engelli çocukların eğitimle-
ri için açılmış olan Bursa Nilüfer Özel Eğitim Okulu Mesleki Eğitim 

Merkezi, 8 Atölye, 1 Bilgisayar Sınıfı, 1 konferans salonu ve 1 kütüphanesi ile 

230 öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor. Bursa Heykel Rotary Kulübü, bu 
okulun Seramik Atölyesine 1 Adet Çamur Açma Makinası, 1 Adet Boya Atma 
Makinası, 2 Adet Mermer Tezgah temin etti ve okuldaki sınıfların perde ihti-
yaçları karşıladı. 

Bu proje 2440.Bölge Vakıf Komite Başkanlığı tarafından incelenerek de-
ğerlendirildi ve proje bütçesinin bir kısmı Vakıf tarafından karşılandı.

İzmir RK Liselerarası Güzel Konuşma Yarışmasının 
49.sunu gerçekleştirdi

İzmir Rotary Kulübü 15 Aralık 2015 tarihinde Liselerarası Güzel Konuş-
ma Yarışmasının 49.sunu başarıyla gerçekleştirdi. 49. İzmir Liselera-

rası Güzel Konuşma Yarışması’nın finalini bu sene beşinci kez Yaşar Üniver-
sitesi ev sahipliğinde 10 finalist öğrenciyle gerçekleştirildi. Bornova Belediye 
Başkanı Olgun Atila ve eşinin de katıldığı yarışmada Yaşar Üniversitesini İleti-
şim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Atabek temsil etti. 

Sabah okula gelen finalist öğrenciler önce sıra kuralarını çektiler ve ar-
kasından kendilerine verilen kısa bir yarışma bilgisi sonrasında konuşmaları-
nı hazırlamak üzere kütüphanede çalışmaya başladılar. Kulüp üyeleriyle bera-
ber yenen yemeğin ardından konferans salonuna geçildi ve tanıtım videosu-
nun ardından açılış konuşmalarıyla final başladı. Komite Başkanı Fevzi Tavus, 
Başkan Enis Şamlı, Dekan Prof. Dr. Ümit Atabek ve Bornova Belediye Başkanı-
mız Olgun Atila’nın konuşmalarının ardından yarışmaya geçildi.

On Finalist kendilerine ayrılan beşer dakikalık sürelerde konuşmalarını 
tamamladılar. Jürinin verdiği notların değerlendirmesi için verilen arada Ya-
şar Üniversitesi’nden Radyo Programcısı Turgut Onarır salondakilere “Açılan 
Kapılar” adlı sunumunu gerçekleştirdi.Değerlendirmelerin tamamlanmasının 
ardından Komite Başkanı Fevzi Tavus, Konuk Konuşmacı Turgut Onarır ve Yrd. 
Doç. Refet Polat ilk üçe giremeyen yarışmacılara sertifika ve hediyelerini ver-
diler. 
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Konak RK Meslek Liselerine “Otomasyonda Yeni Ufuklar” 
Projesi Başlattı

Konak Rotary Kulübü, Meslek ve Teknik Liselerinin otomasyon alanın-
daki eğitimlerine katkıda bulunmak, öğrencilere uygulama imkanı 

bulamayacakları deneyimleri kazandırarak yeni ufuklar açmak, firmaların 
nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak mezunlar yetiştirmelerine olanak sağ-
lamak ve de öğrencilere hayal edebilecekleri en iyi şartlarda iş imkanı sağla-
yabilmek maksadıyla yürütmekte olduğu projesinin birinci etabını başlattı. Bu 
kapsamda,  öğrencilerin uygulama ve deneylerini yapabilecekleri, “Elektronik 
Kitlerin” teslimatı ile proje başlamış oldu.

Konak RK İzmir Buca Belediyesi ile protokol imzaladı

Konak Rotary Kulübü, Buca Engelliler Derneği ve İzmir Buca Beledi-
yesi ile beraber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birli-

ği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na sunulan “ Dezavantajlı Kişilerin Sosyal 
Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Arttırılması” projesi’nin uygula-
nabilmesi için gerekli alanın tahsisi konusunda Buca Belediyesi ile Protokol 
imzaladı.

Kültürpark RK Gençlik Eğitim Semineri düzenledi

Kültürpark Rotary Kulübü 26 Aralık 2015 tarihinde Işıkkent Eğitim 
Kampüsünde “Yeni Nesilde İletişim” konulu Gençlik Eğitim Seminer-

lerinin ilkini gerçekleştirdi. Eğitimleri yeni kuşaklar Y ve Z’de yazılı sözlü ileti-
şim konusunda Kurumsal İtibar Yönetimi Danışmanı  Aylin Onart, beden dili-
nin iletişimde önemi konusunda Eğitim Danışmanı Özlem Baka ve etkili sunum 
teknikleri konusunda Eğitim Danışmanı Serkan Özizmir tarafından verildi.

Kültürpark RK Van’da öğrencileri sevindirdi

Bir diğer projede Kültürpark Rotary Kulübü, Van Erciş’de öğretmen-
lik yapan Bursiyerleri Veysel Çifçi’ye ihtiyacı olan  kitapları gönderdi.

Salihli RK hapisteki çocukları unutmadı

Salihli Rotary Kulübü  Salihli T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna çocuk oyun 
parkı yaptırdı. Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San ve Kurum 

Müdürü Erkan Keskin yaptıkları konuşmalarında Salihli Rotary Kulübü’ne te-
şekkür ettiler.

Alsancak RK velilere ‘Aile İçi İletişim’ eğitimi verdi

Alsancak Rotary Kulübü Üye Eşleri organizasyonunda, Gürçeşme Le-
man Alptekin İlkokulu’nda her ay düzenlenen veli eğitimlerinden biri 

daha Aralık ayında gerçekleştirildi. “Aile İçi İletişim” Konusundaki Eğitim Al-
sancak İnteract ve Rotaract Kulübü üyeliğinden emekli olmuş olan Suna Erten 
tarafından verildi. Daha önce  Eçev’in bastırmış olduğu kitaplardan biri okul-
daki velilere dağıtılmıştı. O kitaplardan birindeki yazarlardan biri olan Hacer 
Kılcıoğlu, velilerle söyleşi yapıp ardından da kitaplarını imzaladı.

Söke Rotary Kulübü Mesleki Hizmet Ödülleri

Söke Rotary Kulübü 2015-2016 Dönemi  Meslek Hizmet  Ödüllerini böl-
genin  En Yaşlı Avukatı ve En Genç Yönetmenine verdi. Bölgenin en 

yaşlı Avukatı olan Emekli Öğretmen 1932 doğumlu Mustafa Genç, yüzde 90 
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görme özürlü olmasına rağmen özel aparatlarla ders kitaplarını okuyup An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gençlere örnek olmak ve 
azmettikten sonra başarıya ulaşılabileceğini göstermek amacıyla 80 yaşın-
dan sonra yeniden öğrenci olup üniversite okuduğunu belirten emekli öğret-
men Mustafa Genç, Avukatlık Stajını Aydın Baro Başkanının yanında tamamla-
dıktan sonra avukatlığı düşündüğünü söyledi.

İkinci ödül ise en genç yönetmen Yavuz Pullukçu’ya verildi.  Bölgenin en 
genç yönetmeni olan Yavuz Pullukçu 1 Nisan 1990 yılında İzmir’de doğdu. İlk 
öğretimini Söke’de Kocagözoğlu İlk öğretim okulunda tamamladıktan sonra, 
lise öğrenimini Söke Lisesi Yabancı Dil Ağırlıklı bölümünde bitirdi. 2009 yılında 
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve TV bölümüne girme-
ye hak kazandı. 2012 yılında Farabi değişim programıyla Anadolu Üniversite-
si İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve TV bölümüne geçti. 2013 Yılında bu 
bölümden başarıyla mezun oldu. Birinci sınıftan itibaren Kampüs TV’de ka-
meraman ve daha sonraki dönemlerde program yönetmeni olarak çalıştı. Bu 
dönemde bir taraftan da kısa film ve belgesel film çekmeye başladı. Okulu de-
vam ederken birçok profesyonel dizi ve kısa metraj filmlerde  Yönetmen yar-
dımcılığı, yönetmen asistanlığı ve kamera asistanlığı yaptı. Pullukçu, İzmir’de 
faaliyet gösteren Speak Easy Project İzmir film yapım şirketinin ortağı konu-
munda da bulunuyor. Pullukçu, “Toruk” adlı belgeselde yönetmen yardımcılığı 
yaptı. Altınkoza ve TRT Belgesel Film yarışması başta olmak üzere 10’u aşkın 
festivalde ödül aldı.

“45 GÜN” adlı belgesel filmin yardımcı yönetmenliğini yaptı. 5.TRT Belge-
sel Film yarışmasında en iyi belgesel ödülü aldı. Uluslararası Göç Sempozyu-
mu Kısa Film Yarışması ve birçok film festivalinde ödül aldı. “İS” adlı kurmaca 
kısa filmin yönetmen yardımcılığı yaptı. 3. İTÜ Film Festivali, 4. İTÜ Kısa Film 
Yarışması ikincilik ödülü. Okan Üniversitesi GSF Sinema Televizyon Bölümü 2. 
Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması Birincilik ödülü aldı.

En son olarak Irak’ta  “Su Bedevileri” isimli belgeselin yönetmenliği-
ni üstlendi. Hindistan’ın Kalkuta şehrinde düzenlenen Kalkuta Film 

Festivali’nde en iyi belgesel ödülü, Amerika’da düzenlenen 100 Words Film 
Festivalinde en iyi belgesel ödülü ve Bağdat’ta düzenlenen Baghdad Film Fes-
tivalinde juri özel ödülü aldı bunun yanı sıra, 9.Boston Türk Belgesel ve Kısa 
Filmleri Yarışmasında mansiyon ödülü , Documentarist/ 8. İstanbul Belgesel 
Günleri, Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü, Geri Dönüşmez Filmler - 3. 
Ataşehir Ulusal Çevre Konulu Kısa Film Yarışması üçüncülük ödülü aldı. Pul-
lukçu halen Los Angeles’ta düzenlenen tanınmış bir yarıima olan Golden Pan-
da Film Festivalinde yarışmakta.

Uludağ RK projeleri yararına kermes düzenledi

Uludağ Rotary Kulübü, geliri muhtelif kulüp faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere kermes düzenledi. Uludağ Rotary Kulübü’nün düzenlediği Ker-

meste Çekirge Rotary Kulübü üyeleri “Kadına Şiddete Hayır” sloganlı tişörtler 
bastırıp kermes boyunca giydiler. Kermesi düzenleyen Rotaryenler, kendi üre-
timleri olan  ayna, çerçeve ve süs eşyalarını satarak gelir elde ettiler.

Turgutlu RK Gençler için Hedef Belirleme Semineri 
düzenledi

Turgutlu Rotary Kulübü 1 Aralık 2015 tarihinde   Lise Öğrencilerine 
yönelik hedef belirleme seminerlerinin ilkini Opr Dr. Cüneyt Tuğrul‘un 

katkılarıyla gerçekleştirdi. Gençlerin geleceğe yönelik planlarını yapma konu-
sunda duydukları ihtiyacı karşılamaya yönelik olan faaliyete çok sayıda öğren-
ci katıldı.

Turgutlu Rotaract’tan köy okullarına kitap yardımı 

Turgutlu Rotaract Kulübü eğitime tam destek vermeye devam edi-
yor. Turgutlu Rotaract Kulübü, köy okullarına kitap yardımı projesi 

kapsamında Sarıbey Köyü Dr. Hüseyin Orhan ilkokulu ve Ören köyü ilkokuluna 
kitap yardımında bulundu. “Hizmetleriniz dünyaya armağan olsun” sloganı ile 
çalışmalara devam ediyoruz diyen Turgutlu Rotaract Kulübü Başkanı Melike 
Tanrıkulu “Kulüp olarak geçtiğimiz yıl engelliler okulunda 23 Nisan projesi yap-
mış ve engelliler okulunun ihtiyaçlarına destek olmuştuk. Bu yılda çocuklarımı-
zın daha fazla kitap okuyabilmesi için hem kitap yardım projemiz hem de kü-
tüphane projeleri ile çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız Turgutlu Rotaract 
Kulübü’nü tanıtırken gençlerin enerjisini sosyal sorumluluk projelerinde daha 
verimli kullanmalarını sağlamak ve Turgutlu’muza katkı sağlamak” dedi.
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Demirtaş RK Trafik Çalıştayı Düzenledi

Demirtaş Rotary Kulübü 6 Aralık 2015 tarihinde Yayalar - Engelliler - 
Çocuklar, Bisiklet - Motorsiklet, Trafik işaretleri - Karayolları, Saygı 

- Sevgi -Terbiye - Hoşgörü - Ambulans, Trafikde Öncelikli Araçlar, Gelecekteki 
trafik, Eğitim ve Kurallar - Paradigmalar (Doğru bilinen yanlışlar) - Maganda-
lar - Sosyal Medya, Toplu taşımacılık - Taksi-Otobüs  - Park sorunu - Park yer-
leri Trafik güvenliği konularında Trafik Çalıştayı düzenledi. 

Smyrna RK Trafik Eğitim Seminerlerinin 3.sünü düzenledi

Smyrna Rotary Kulübü Toplum Birliği Okulu Kemalpaşa Atatürk ilko-
kulunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik şube Müdürlüğü işbirliği 

ile Trafik Eğitim Seminerimizin üçüncüsünü düzenledi. Aktivite, 2440. bölgede 
dönemin ana konularından biri olan Trafik konusunda tüm kulüplerin yapmış 
olduğu çalışmalara paralel olarak gerçekleştirildi.

Seferihisar Teos Sakin RK Roman Ergenler için Okuma 
Yazma Kursu düzenledi

Rotary’nin toplum ile ilgili olarak hedeflediği hizmetlerden en önem-
lilerinden biri, eğitim konusuna verilen öneme istinaden bu alanda 

yapılan faaliyetleri kapsamakta. Bu önceliği dikkate alan 2440. bölgenin yeni 
kulüplerinden Seferihisar Teos Rotary Kulübu, Urla’da Roman Ergenler için 
Okuma Yazma Kursu düzenledi. Okuma yazma konusunda yardımcı olan özel 
kitler, katılımcılara dağıtıldı.

2440. Bölge 2. Trafik Çalıştayı başarıyla tamamlandı

2440. Bölge 2. Trafik Çalıştayı 11-Ocak-2016 tarihinde, Çanakkale Ti-
caret Sanayi Odası Kongre ve Fuar Merkezinde, Çanakkale Rotary 

Kulübü organizasyonu ve ev sahipliğinde gerçekleşti. 148 katılımcının iştira-
kiyle yapılan Çalıştaya, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi’ne bağlı tüm 
Kurum Temsilcileri, STK lar, Okul Müdürleri, Rehberlik Öğretmenleri, AFAD, 
Jandarma, Sürücü Kursu Yetkilileri, Şoförler Derneği, Engelli Öğrenciler, Der-
nek Yöneticileri, Engelli Aileleri, halk, katılarak destekte bulundu. Resmi ma-
kamları temsilen de, Emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı Saim Eskioğlu, Be-
lediye Başkan Vekili Rebiye Ünüvar, Trafik Denetleme ve Trafik Şube Müdür-
leri, Milli Eğitim Şube Müdürü bizzat Çalıştaya katıldılar. 2440. Rotary Bölgesi 
2015-2016 Dönem Guvernörü Reha Akın, Eşi Sedef, Trafik Komitesi Başkanı 
Murat İzgeren, 6.cı Grup Guvernör Yardımcısı Berkay Eskinazi, 11.ci Grup Gu-
vernör Yardımcısı Tayfun Eyiel ve eşi Yasemin, Çakabey Rotary Kulübü Baş-
kanı Birsen Çavuşoğlu da katılanlar arasında yer aldı. Bu Çalıştay’da, yayalar, 
engelliler, çocuklar, saygı, sevgi, terbiye, hoşgörü, ambulans, trafik’te öncelik-
li araçlar, eğitim ve kurallar, paradigmalar, magandalar, sosyal medya, park 
sorunu-park yerleriyle ilgili konuların İzmir’de yapılacak Şura’da öncelikle ele 
alınması ve ilgili kurumlara sorunlar ve bu sorunlara ait çözüm önerilerin su-
nulması kararlaştırıldı.

Osmangazi RK Sağlığa Destek Oldu

Osmangazi Rotary Kulübü Klasik Otomobil Turundan elde ettiği gelir 
ile 16 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen tören ile Mudanya Devlet 

Hastanesi’ne 2 adet sedye ve Yenidoğan Ünitesine İşitme cihazını teslim etti.
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Çekirge ve Yıldırım Bayezid RK’ leri Engelliler için RYLA 
Semineri düzenlediler

Çekirge ve Yıldırım Bayezid Rotary Kulüpleri 18-20 Aralık 2015 tarih-
lerinde Bursa Kervansaray Oteli’nde Engellilere yönelik olarak “Li-

derlik Engel Tanımaz” temalı RYLA seminerini başarıyla tamamladılar.

Gündoğdu ve Smyrna RK TLG Seminerleri başladı

Gündoğdu ve Smyrna Rotary Kulüpleri’nin birlikte düzenledikleri TLG 
Seminerleri 2 Aralık 2015 tarihinde Ege Üniversitesi Eğitim Fakül-

tesi Kültür Salonunda düzenlenen açılış oturumunda Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın 
konuşması ile başladı. Seminerler dönem içinde çeşitli konuları içeren düzen-
de devam ettirilecek.

Karşıyaka Rotaract kulübü kitap ağacıyla okumanın 
önemine dikkat çekti”

Karşıyaka Rotaract Kulübü, Forum Bornova Alışveriş Merkezi’nde 
bir stand açarak ihtiyacı olan okullara kütüphane kurabilmek 

için bir gün boyunca kitap bağışlarını topladı. UR. 2440. Bölge Rotaract 
Temsilciliği’nin dönem hedeflerinden biri olan her mahalleye bir kütüphane 
kurma hedefi kapsamında “Okusun da Büyüsün” projesi doğrultusunda Kar-
şıyaka Rotaract Kulübü bu projeye destek olmak adına renkli bir  stand hazır-

layarak bir kitap ağacı yarattı.
Kulüp üyeleri “Okusun da büyüsün”, “Bize bir kitap bağışlamak ister misi-

niz?” gibi dikkat çekici mesajlar içeren pankartlarla gün boyunca hem çocuk-
larda okuma alışkanlığı yaratmanın önemi hakkında halkı bilgilendirdi hem de 
küçük arkadaşlarının dileklerini gerçekleştirmiş oldu.

Proje ekibi  “Bir gün boyunca standımıza uğrayan, bağışlarıyla renklendi-
ren herkese çok teşekkür ederiz. Bu güzel projemiz sonucunda yüzlerce kitap 
toplamış olmanın verdiği mutluluk ve küçük kardeşlerimiz için baştan bir kü-
tüphane yaratacak olmanın heyecanıyla bir kez daha Rotaract olmanın guru-
runu yaşadık”’ dedi.

İzmir Rotaract Kulübü kadınları meslek sahibi yapıyor

İzmir’in en eski Rotaract Kulübü olan İzmir Rotaract Kulübü büyük bir 
projeye daha imza attı. Karabağlar Belediyesi ve Party Home ortaklı-

ğında başlatılan “Kadın İsterse” Projesinin eğitmen eğitimi ayağı tamamlan-
dı. Karabağlar Belediyesi’ne bağlı 8 semt merkezindeki toplam 25 sorumlu, 
kokulu taş üzerine 3 gün boyunca toplam 12 saatlik bir eğitmen eğitimi aldı. 
Eğitim alan 25 sorumlu, kendi semt merkezlerindeki toplam 80 kadına Mart 
ayına kadar uzun soluklu bir kursiyer eğitimi verecekler. Her hafta yapılacak 
olan eğitimlerde amaç, kadınların bu ürünlerin yapımı konusunda uzmanlıkla-
rını ve istihdamı sağlamak.

Proje kapsamında, kadınlara kokulu taş dışında, pazarlama ve koopera-
tifçilik üzerine de eğitimler verilecek ve kadınların yaptıkları ürünleri pazar-
layabilmeleri için stant etkinlikleri de düzenlenecek. İzmir Rotaract Kulübü 
Başkanı Duygu Ersin, “Kulübümüz her yıl kadınlarımıza yönelik proje üretmek-
tedir. Bu yılda Belediye, STK ve özel sektör ortaklığıyla kadınlara yönelik proje 
ürettik. Kokulu taş ve sabun ülkemizde yeni ve ciddi bir sektör haline gelmiş-
tir. Bu ürünler sayesinde, sadece evlerinde çalışarak üretim yapan kadınlar, ev 
ekonomisine katkı sağlayabilecektir.  Buradan yola çıkarak başlattığımız pro-
jemizde, kadınların bu üretimi bir hobi niteliğinde değil, kendilerine istihdam 
sağlayıcı şekilde yapmaları hedefimiz olmuştur” dedi. 

Rotaractlar dönemin ilk 6 ayını değerlendirdi

U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği 6. Yarıyıl Değerlendirme Zirvesi 
Agora Rotaract Kulübü ev sahipliğinde, 15-17 Ocak tarihlerinde yo-

ğun bir katılımla Kuşadası Korumar DeLuxe Otel’de gerçekleşti. Bu organizas-
yonda 2440. Bölge Rotaract kulüpleri “Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun” 
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dönem sloganıyla başladıkları dönemlerinin ilk yarısını değerlendirdi. 
Açılış konuşmasında Agora Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Sami Dirim 

Akbulut, döneminin ilk yarısı ile ilgili şunları söyledi;“Dönemimizin başlangıcın-
dan bu yana altı ay çok hızlı bir şekilde akıp gitti. Bu zaman zarfında dünyada ve 
ülkemizde çok fazla acı ve üzüntü yaşandı. Bizler, yaptığımız projeler ve topluma 
verdiğimiz hizmetlerle bir nebze de olsa acıları azaltmaya katkıda bulunmaya 
çalışıyoruz.  Rotaractörler olarak, projelerimizin dünyaya barış ve mutluluğun 
egemen olmasında katkı sağlaması umuduyla görevimize hiç yılmadan aynı 
azimle devam edeceğiz”. 

Bütün gün süren toplantı sonunda  2440. Bölge Rotaract Temsilcisi Yağ-
mur Lena,  “Dönemin ilk 6 ayını tamamladık, yaptıklarımızı değerlendirdiğimiz 
bir organizasyon geçirdik. Biz gençler olarak dönem hedeflerimiz doğrultu-
sunda gerçekleştirdiğimiz projelerle topluma katkı sağlamaya, toplumun her 
kesime ulaşmaya, kendimizi geliştirerek topluma faydalı bireyler olmaya ve ça-
lışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Rotary’den ‘Marka’ olma yolunda büyük başarı

2015 yılını oldukça güzel bir haber ile kapatmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Marketing Türkiye ve Akademetre’nin, 2015’in en başarılı mar-

kaları konusunda 12 ilde yapmış olduğu halk jürisi araştırmalarının sonucun-
da, 35 ayrı sektörde itibarını en çok arttıran şirketler/kurumlar arasında , Va-
kıflar/Dernekler kategorisinde, Rotary, Greenpeace ve TÜSİAD ile beraber ilk 
3 e girmeyi başardı. 

Yapılan araştırmalara göre ilk 3’e giren markalar şöyle sıralanıyor:
Gıda Sektörü: Eti-Pınar-Ülker
Telefon Operatörleri Sektörü: Avea-Turkcell-Vodafone
Banka Sektörü: Akbank-Denizbank-Garanti Bankası
Otomotiv Sektörü: Honda-Hyundai-Toyota
Tekstil-Giyim Sektörü: Bershka-Fabrika-Hatemoğlu
Hava Yolu Sektörü: Anadolu Jet-Onur Air-Sun Express
Eğitim Sektörü: Bilfen Okulları-Boğaziçi Üniversitesi-Koç Okulları

AVM Sektörü: Akasya AVM-Forum İstanbul-Trump AVM
Hipermarket Sektörü: Kiler-Namlı-Onur
Mobilya Sektörü: Bellona-İstikbal Mobilya-Lazzoni Mobilya
Temizlik Ürünleri: Fairy- Finish- Persil
Ayakkabı, Çanta ve Deri Giyim: Divarese- İnci- Matraş
Yılın En Başarılı Ünlüleri: Beyazıt Öztürk- Burçin Terzioğlu- Eser Yenenler
İçecek Sektörü: Damla-Hayat-Nestle
Kozmetik Sektörü: Loreal-Maybelline-Nivea
Elektronik-Teknoloji Sektörü: Casper-Sony-Toshiba
E-Ticaret Sektörü: Markafoni-Morhipo-Trendyol
Sağlık Sektörü: Florence Nightingale Hastanesi- Medipol Hastaneleri- 

Memorial Hastaneleri
Dernek / Vakıf Sektörü: Greenpeace, Rotary, TÜSİAD
Elektronik Market Sektörü: Bimeks, Gold Bilgisayar
Akaryakıt Sektörü: Lukoil-Total-Türkiye Petrolleri
Enerji Sektörü: Akenerji- Enka Enerji- Nurol Enerji
İklimlendirme Sektörü: Airfel-Alarko-Bosch
Holding Sektörü: Doğuş Holding- Eczacıbaşı Holding- Koç Holding
Turizm Sektörü: Odeon Tur- Pronto Tur- Setur
Kişisel Bakım Sektörü: Gliss- Head & Shoulders- Signal
Sigorta Sektörü: Ergo Sigorta- Groupama Sigorta- Unico (Aviva) Sigorta
Ev Temizlik Ürünleri: Marc- Pronto- Vanish
Medya ve Yayıncılık: Fox TV- Kanal D - TRT
Ev Tekstili: English Home- Home Sweet Home- Sarev
Gayrimenkul: Dumankaya, Kiptaş, Sinpaş
Lojistik: Mars Lojistik, Netlog Lojistik, Reysaş Lojistik
Beyaz Eşya: Arçelik, Bosch, Siemens
Kahvrengi Eşya: Beko, Sony, Vestel

Kategori sayısı bu yıl arttı
2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve Marka Değer Perfor-

mans Ölçümü”nde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda bu yıl öl-
çümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletilerek kategori sayısı 35’e çıkartıldı.

Araştırma geçen sene C.A.T.I denilen bilgisayar destekli telefon görüş-
meleri yoluyla yapılırken, bu yılın yenilikleri arasında veri toplama ayağında gö-
rüşmelerin yüz yüze gerçekleştirilmesi dikkat çekiyor.

Çalışmanın modeli “Genel Başarı” ve “Yıl Performansı” olmak üzere iki 
aşamadan oluşuyor. Genel başarı değeri “Marka Bilinirliği”, “Yakından Tanıma 
Skoru”, “Güven Skoru”, “Farklılık Skoru”, “İletişim ve Reklam Çalışmaları Beğe-
ni Skoru”, “Tavsiye Skoru’’, “Ticari Faaliyetlerini Destekleme Skoru”, “Sosyal So-
rumluluk Beğeni Skoru” ve “Genel Beğeni Skoru” olmak üzere dokuz ana krite-
rin itibar ve marka değeri üzerindeki etkisine göre ağırlıklandırılmasıyla orta-
ya konuluyor. Çalışmanın ikinci ayağı olan 2015 performans değerlendirilme-
sinde ise aynı kriterlere göre markaların yıl içi başarıları belirleniyor.
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2420. Bölge Konferansı

19 - 22 Mayıs 2016

Kaya Artemis
Resort Casino 

KIBRIS

İletişim
GLDGA Kaan Kobakoğlu

av.k.kobakoglu@gmail.com
0532 257 7415

Körfez Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı

12 - 15 Mayıs 2016
Ilıca Otel

Çeşme

İletişim
Erhan Gökdağ

erhangokdag@gmail.com
0532 385 48 58

Urla Rotary Kulübü

2440. Bölge 
BES ve Asamblesi

31 Mart - 3 Nisan 2016
Almira Otel

Bursa
İletişim

Murat Evke
murat@evke.com.tr

0224 241 7451
0532 235 3623

Bursa Osmangazi
Rotary Kulübü

2430. Bölge 
BES ve Asamblesi

6 - 10  Nisan 2016
Xanadu Otel

Belek - Antalya

İletişim
Engin Bozkurt

enginbozkurt@gmail.com
0532 274 2471 

Anıttepe Rotary Kulübü

2420. Bölge 
BES

12 - 13 Mart 2015
Baskıya girerken yeterli bilgi elimize 

ulaşmamıştı

Asamble
16 Nisan 2016

Silence Convention Center
Fulya Temeltaşı

ftemeltasi@isikyapidenetim.com
0532 208 5999

Sarıyer Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

19 - 22 Mayıs 2016

Calista Luxury Resort
Belek - Antalya

İletişim
Melih Akıncı

melihakinci@gmail.com
0532 212 9898

Güney Rotary Kulübü
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OCAK 1950

ŞUBAT  1942

KONVANSİYON
Hatıra alışverişi
Şayet 28 Mayıs - 1 Haziran 
tarihlerinde UR Konvansiyonu 
için Seoul’a gidecekseniz, herhalde 
bazı hatıra alışverişi yapmayı da 
düşünürsünüz.
Bunun için ‘Namdaemun Market’ten 
başlayabilirsiniz. Şehrin merkezindeki 
bu eski pazarda satıcılar sizlerin 
dikkatini çekmek için masalara 
vururlar. Ünlülerin maskeleri, Obama 
çorapları veya köpekler için kazaklar 
ilginç olabilir.
Şayet uykuyu fazla sevmiyorsanız, 
sabah 5’e kadar dükkanları açık 
olan ‘Dongdaemun Market’ size göre 
olabilir. Özellikle giyeceklerin satıldığı 
bu pazar çok sayıda kapalı çarşıdan 
oluşmaktadır.
Daha modern bir alışveriş 
düşünüyorsanız ‘Garosugil’i deneyin. 
Moda evlerinin ve uluslararası 
markaların yer aldığı bu çarşıda güzel 
restoranlar da yer alıyor. 
Myeong-dong alışveriş bölgesi ünlü 
Kore kozmetiklerinin bulunduğu bir 
alandır. Arı zehiri, yılan salgısı egzotik 
ürünler burada yer almakta.
Kore yüksek teknolojinin 
merkezlerinden biridir. Bu alana 
ilginiz varsa Yongsan Elektronik 
Pazarını mutlaka ziyaret edin. Çok 
sayıda binadan oluşan bu bölgede 
bilgisayarlar, fotoğraf makinaları, 
telefonlar, müzik ekipmanları ve beyaz 
eşyalar satılmaktadır.
 

Bu kapak ile ilgili yazıda, 
Editör Charles C. Pratt 
Chicago’da 1985 Yazında 
yapılan Tüketici Elektronik 
Fuarında ilk kez sergilenen HD 
(High Definition) televizyon 
teknolojisini anlatıyordu. 
Fuardan dört yıl sora Pratt 
şöyle yazıyordu: “Araştırma 
laboratuvarından çıkıp 
çalışmaya başlamak ve net, 
temiz sinema sahneleri 
resimlerini ucuz bir yöntemle 
olmasa da yarının yaşam 
odalarına  getirmek büyük 
bir özgüven ister.” O zaman 

uzmanlar geniş ekran HDTV setlerinin 2,500 dolardan satılacağını tahmin 
ediyorlardı. Bugün 40”lik bir televizyonu 350 dolara almak mümkün ve akıllı 
telefonların hemen hemen hepsinde de HD kabiliyeti mevcut.

II. Dünya savaşının kızıştığı 
günlerde, The Rotarian 
insanların işlerinin ileride 
savaş olmayacak şekilde 
reorganize edilmesi ile ilgili bir 
seri yazılar yayınladı. Savaş 
sırasında Henry Ford, George 
Bernard Show gibi yazarların 
160’dan fazla yorumu dergide 
yer aldı. 1942 yılının Şubat 
sayısında, Hindistan’ın 
özdürlüğünü kazanmasından 
beş yıl önce Mohandas Ghandi,kaynakların adil dağılımı ve şiddete karşı 
işbirliğini de içeren “yeni bir dünya için yedi konu”ya işaret etti. Ghandi şöyle 
diyordu: “Bu günlerde şiddet konusunda sürekli şaşkınlık yaşıyoruz. Ama 
inanıyorum ki, şiddet içermeyen eylemler alanında, rüyada bile görülemeyen, 
ve görünürde imkansız olan buluşlar yapılacaktır.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,228,076 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 35,221
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 194,028
Ku lüp ler:  ............................................................... 8,436
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 429,203
Ku lüp ler:  ............................................................. 18,661
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 197,869
Top lu luk ................................................................. 8,603
Not: Ra kam lar 30 Eylül 2015 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. * 31 Ekim itibarıyla

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 71 1,996
2430: Bölge: 90 2,337
2440. Bölge: 65 1,697
TOPLAM 234 6,030
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Seoul, Kore, 28 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017 
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Kenyalı çocuklardan savaşan kabilelere ders 

Kenya’nın kuzeyinde yer alan kırsal bölgedeki kabileler arasın-
da şiddet yıllardır devam etmekte. Kaynakların kıtlığı, birbiri-
ne güvenmeme ve canlı hayvan hırsızlığı bu şiddetin başlıca 

nedenleri arasında yer alıyor.  
Rotary Elçilik Bursiyerlerinden Monica Kinyua, çeşitli kabileler-

den çocuklar arasında dostlukları geliştirerek çatışmaları durdurmak 
amacıyla ikiz kızkardeşi Jane Wanjiru ile “Kenya Children Peace Initia-
tive” (CPI) (Kenya Çocuklar Barış Girişimi) hareketini başlattı. 2014 yı-
lında San Diego ve Nairobi Rotary kulüplerinin sponsorluğundaki Vakfın 
bir küresel bağışı ile, ülkenin en tehlikeli bölgelerinden biri olan Baragoi 
Sumbaru’da çocukların katıldığı barış kampı kuruldu. Bir kaç yıl önce bu 
bölgede hayvan hırsızlığını araştıran 40 polis öldürülmüştü.

İlk kampta, Turkana’da üç okuldan gelen talebeler ve Sumbaru’dan 
üç okulun talebeleri ile öğretmenler aralarındaki soğukluğu gidermek 
için çeşitli aktiviteler yaptılar. Kampın sonunda her çocuk, başka bir ka-
bileden çocukla dostluk kurmaya teşvik edildi.  

Gönüllü CPI destekçileri bu çocukların ailelerinin de biraraya gelme-
sini sağlayacak çalışmalarda bulundular. Önceleri sadece silahların göl-
gesinde gerçekleşen buluşmalar, yavaş yavaş yerini hediyelerin değiş 
tokuş edildiği bir düzene dönüştü. Çocukların aileleri üzerindeki etkisi 
bu konuda önemli adımlar atılmasını sağladı. 

İki kadının yaptığı çalışmaları duyan başka kabileler de, bu konuda 
yardım talep etmeye başladılar. San Diego Üniversitesi de dahil olmak 
üzere bir çok kurum da projeyi ciddi bir şekilde destekleyerek devamını 
sağlıyor. 

Yeni Genel Sekreter 
Yardımcısı

Michele Berg, 
Rotary’nin operasyon-
larına katkıda bulun-
mak üzere Genel Sek-
reter Yardımcısı olarak 
atandı. Berg görevinde 
Genel Sekreter John 
Hewko ile beraber iç 
bünye operasyonlarının 

daha efektif yürütülmesini sağlarken, strateji ve prog-
ramların uygulamasından sorumlu olacak. 

Berg daha önceki görevinde Rotary Programlar ve 
Üyelik Hizmetleri Şefi olarak 150 kişiden fazla bir 
gruptan oluşan ve üyelik geliştirme, eğitim ve gelişme 
ile programları düzenleyen ekibi yönetmekte idi. 2001 
yılından beri Rotary’de çalışan Berg, üyelere yüksek 
kalite hizmetinin getirilmesinde etkin olmuştu.

Rotary Elçilik Bursiyeri 
Monica Kinyau ve ikiz 
kardeşi Jane Wanjiru, 

Kenyalı kabileler 
arasındaki şiddeti 

durdurmak için 
çalışıyorlar
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Yüzme Havuzu 
Sektöründe
Dünya Devleri
Arasındayız!

Tel: 0232 469 4353 GSM: 0542 423 8446 e-posta: gunes@gemas.com.tr


