OCAK - ŞUBAT 2017

Lorem ip

Birleşmiş Milletler
eski Genel Sekreteri
Ban - Ki Moon ile söyleşi
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Renée,
sofistike ve
kompakt...
Fonksiyonel tasarımların ve incelikle düşünülmüş
özelliklerin bir araya geldiği kompakt formu ile Renée
çalışma masaları, evlerde konforlu ve şık çalışma
alanları oluşturuyor.
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tutmayan sümen seçenekleri sunan Renée, kabloların
yarattığı karmaşayı ortadan kaldırıyor. Modern
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Rotary Yayın ve İletişim
Hizmetleri A.Ş. adına imtiyaz sahibi
Gündüz Hek imgil

H

EDİTÖR’DEN MEKTUP

2440. BÖLGE
Hürriyet Bulvarı No: 4/1
D: 405 Kavala Plaza
Çankaya İZMİR
Tel: 0232 441 0516
Faks: 0232 441 1421
bolgeofis@rotary2440.org

er yıl olduğu gibi, bu yıl da ABD'nin San Diego şehrinde yapılan Uluslararası Asamblede gelecek dönemin
teması belli oldu. 2017-18 dönemi UR Başkanlığı görevini üstlenecek olan Avustralyalı Ian H.S.Risely, dönem
temasını "Rotary Fark Yaratır" (Rotary Making a Difference) olarak
açıkladı. Dünyadaki 539 guvernörün katıldığı ve gelecek dönemin
eğitimini aldıkları toplantıda ülkemizin bölgelerini 2440. bölgeden
Kaan Kobakoğlu ve eşi Esra, 2430. bölgeden Serdar Ünlü ve eşi
Nilüfer ve 2440. bölgeden Lütfi Demir ve eşi Nurten temsil ettiler.
Başkan Riseley gelecek dönemde önem verilmesini istediği
konuların başına "Çevre"yi koydu ve bunun yanı sıra kulüplerin
cinsiyet eşitliği doğrultusunda dengeyi kurma adımları atmalarını ve
hızlı bir şekilde gençleri yeni üye olarak almaya başlamalarını önerdi.
Dergimizin asamble ile ilgili sayfaları arasında konu ile bağlantılı
daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.
Dergimizin kapak resmi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği
görevini 10 yıllık bir dönemden sonra bırakan Ban Ki-moon'a ait.
Geçen yıl Kore'de yapılan UR Konvansiyonunda da konuşmacı olarak
yer alan Ban Ki-moon, döneminde Rotary ile olan ve özellikle de
Çocuk Felcine verdiği destek ile dikkat çeken bir diplomat. Kapakda
resminin olmasının sebebi de dergimizin sayfaları arasında yer alan
ve "The Rotarian" dergisi tarafından yapılan ilginç söyleşi.
Rotary yenilikleri hızlandırmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de
Rotaryen olarak belki hepimizin girdiği "rotary.org" ve "Myrotary".
Sayfamızda yeni düzenlemenin görsel ve işlevsel bazı özellikleri yer
alıyor. Henüz sayfalar UR tarafından kabul edilen 8 resmi lisanda
yayınlanıyor ve bunların içinde Türkçe maalesef yok. O nedenle de
Türkçe metinlerin altında ingilizce web sayfaları yer alıyor. Myrotary
ile ilgili gelişmeler 2018 yılına sarkacak gibi. Ancak henüz siteyi
ziyaret etmediyseniz keşfetmenizde yarar olduğunu düşünüyoruz.
Bölge Konferanslarımız ve bölgelerimizin asambleleri ile ilgili bilgiler 23. sayfamızda yer alıyor. UR Konvansiyonu da 10-14
Haziran'da Atlanta'da Rotary Vakfının 100. yılının kutlandığı bir
programla Rotaryenleri bekliyor. Katılımınızla bu toplantıları daha
anlamlı kılın.

SAYFA 6 - 7

SAYFA 13 - 16

BÖLGE
FEDERASYONLARI
2420. BÖLGE
Ölçek Sokak No: 23
Elmadağ Şişli İSTANBUL
Tel: 0212 231 3181
Faks: 0212 230 5265
sekreterya@rotary2420.org
2430. BÖLGE
Sancak Mahallesi
241 Sokak No: 9/2
Çankaya ANKARA
Tel: 0312 438 3640
Faks: 0312 438 0563
rotary2430.ofis@ttmail.com

BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Ocak - Şubat
mektupları

SAYFA 8

VAKIF PENCERESİNDEN
Kalyan Banerjee’nin
mektupları

SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER

Dünyada Rotary Kulüpleri
neler yapıyor?

ULUSLARARASI ASAMBLE
15-20 Ocak tarihleri
arasında San Diego'da
yapılan asamble ve yeni
dönem teması

SAYFA 17 - 19

SESSİZ BİR DİPLOMAT
Birleşmiş Milletler eski
Genel Sekreteri Ban
Ki-moon ile söyleşi

ROTARY DÜNYASI
20- Rotary'nin yeni web
sayfası
23- Bölgeler Asamble ve
Konferans bilgileri
24- Rotary ve Özgürlük
Yazan:Ekrem Yazar
25- Kulüplerden haberler
37- Yönetim Kurulu
Kararları
38- UR’den Haberler

KAPAK RESMİ: Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon.
“(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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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ahmet S. Tükel
Yayın Kurulu
DG İsmail Rodoplu, DG Güner İnci,
Ahmet S. Tükel
Yönetim Kurulu
GDG Güneş Ertaş (Başkan), GDG
Gündüz Hekimgil, GDG Akın Gökyay,
GDG Murat Öz, Ahmet S. Tükel
Rotary Dergisi iki ayda bir
yay ınlanır.
Dergide yay ınlanan yazıların
fik ir sorumluluğ u
yazı sahiplerinindir / Dergide yer
alan yazılar “Rotary Dergisi” adı
belirtilerek iktibas edilebilir.
Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın
(İki ayda bir yayınlanır)
İLAN TARİFESİ
Arka Kapak
1.000,00 TL
Orta iki sayfa
1.400,00 TL
İç Kapaklar
850,00 TL
İç Kapak Karşısı
850,00 TL
İç Sayfalar
800,00 TL
Yarım Sayfa
450,00 TL
KDV Hariçtir
Her türlü haberleşme adresi:
Ahmet S. Tükel
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D:405
Kavala Plaza, Çankaya İZMİR
Tel: (232) 461 96 42 - 441 05 16
Fax: (232) 441 14 21
e-mail:rotarydergisi@gmail.com
Osman Kaya
Tel: (212) 212 02 40
okaya@universaldil.com.tr
Bask ı ve Hazırlık:
Tükelmat A.Ş.
Bask ı tarihi: 4 Şubat 2017
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Ocak
100. yılda fon hedefimiz 300 milyon dolar

2017

Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı John F. Germ’ün
konuşmaları ve başkanla
ilgili haberleri
www.rotary.org/officepresident adresinde
bulabilirsiniz.

yılına girerken aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri girişiminin de ikinciyılına giriyoruz. Kısaca SKH olarak da adlandırılan
bu hedefler, dünya insanlarının biraraya gelerek en acil ekonomik, politik ve sosyal meydan okumada karşılaşılan sorunların yer aldığı 17 alandan oluşan bir listeyi kapsıyor. Kapsamlı ve iddialı bir liste, zaten öyle de olmalı. Bu hedeflerin nihai
amacı, tüm insanlar için barış, refah, güvenlik ve eşitliği sağlamak.
Böyle bir projeyi nasıl ele alırsınız? Rotary’de cevabımız basittir: adım adım. Bu
hedefler Rotary için hiç de yeni değil: Odak hedeflerimiz arasında bunların yansımasını görüyoruz. Bu 17 hedefin de, bizim altı odak noktamızda olduğu gibi, birbirleriyle bağlı olduklarını görüyoruz. Temiz suyun olmazsa, sağlıklı olamazsın.
Sanitasyon altyapısı olmadan temiz suyun olamaz. İyi bir sanitasyon çocukların
çocukların okulu aksatmamalarını, dolayısıyla daha iyi eğitim almalarını, bu sayede de ekonomik refahlarını ve sağlıklarını daha yüksek seviyede tutmalarını sağlar.
Tüm bir gezegenin ilerlemesinden bahsedildiği zaman, hiç bir gösterge, hiç bir hedef, hiç bir ülkenin kendini tecrit edemeyeceğini unutmamamız lazımdır. Gerçek
ve kalıcı ilerleme için hep beraber ileriye doğru hareket etmeliyiz.
SKH ve Rotary’de hizmet için sürdürülebilirlik fikri anahtardır. Sürdürülebilirlik basit anlamda kalıcı ilerleme yapmak demektir. Sadece bir kuyu kazmak
değil, ama toplumun o kuyuya bakabilmesini sağlamaktır. Bir hafta süren bir sağlık kampı organize etmek değil, yerel sağlık personelini eğitmektir. Topluma başarmaları için gerekli imkanları sağlayıp aileler ve toplumların kendi geleceklerini
düzenlemeleri için güçlenlenmelerini desteklemektir. Sürdürülebilirlik Rotary’de
her zaman düşüncelerimizin temelinde olmuştur. 112 yıldır varlıığımızla farklılık
yaratıyoruz ve dah uzun yıllar faal olmak istiyoruz. Şimdiden çalışmalarımızın yarattığı farklılığı görmeye başladık: sağlıkta, eğitimde, su ve sanitasyonda ve tabi ki
çocuk felcini sonlandırmak için sarfettiğimiz çabalarımızda
Çocuk felcini yok etmek, sürdürülebilir nihai bir hizmettir: tamamlandığında
tüm dünyanın faydalanacağı bir projedir. Ve bu faydalar, insanlığın sadece bir hastalıktan kurtulması anlamı taşımayacaktır. Çocuk felcinin yok olması ile elde edilecek tasarrufun tahmin olarak yılda 1 milyar dolar olacağı düşünülmektedir. Bu
para kamu sağlığı bütçesine katkı olabilecek, başka ihtiyaçlara cevap verebilecek ve
bugün yapılan iyi şeylerin daha sağlıklı yarınlara taşınmasını sağlayacaktır.

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Şubat
112 yıldır hizmetimizle dünyayı daha iyi bir yere dönüştürüyoruz

23

Şubat tarihinde Rotary’nin kuruluşundan beri geçen 112 yılı kutlayacağız. Chicago’daki ilk Rotary kulübünün Paul Harris başkanlığında toplandığı o günden beri
dünyamızda, organizasyonumuzda ne kadar çok şeyin değiştiğini düşünmek bile
inanılmaz bir şey.
Bugün bazı şeyleri 1905 ile mukayese etmek basit. Teknolojide, tıpta ve toplumda değişiklikler
oldu. 1905 yılındaki dünya haritası ile bugünkü dünya haritasına baktığımız zaman, neyin farklı
olduğunu görebiliriz. Yapamayacağımız, ne olduğu ile ne olabileceği arasındaki mukayesedir. Bugünkü dünyamızın durumu ile, Rotary olmasaydı nasıl bir dünya olurdu mukayesesini yapmamız
mümkün değil.
112 yılda Rotary bir çok meydan okumaya destek oldu. İhtilaflara barış ile, fakirliğe eğitim ile
cevap verdik. Temel sağlık bakımı eksikliklerini küçük veya büyük girişimlerle, kasabalardaki minik klinklere ekipman temin ederek ya da tüm dünyada çocuk felcini yenmek gibi devasa projelerle
cevap verdik.
Rotary kurulmamış olsaydı; tek bir Rotary kulübü bile beratını almamış olsaydı; tek bir Rotaryen bile bir Rotary kulübüne katılma davetini kabul etmemiş olsaydı bu dünyanın nasıl farklı bir yer
olabileceği hakkında hiç bir fikrimiz olmayacak. Ancak tam bir inanç ve güven ile söyleyebilirim ki
dünya Rotary ile çok çok daha iyi bir yerde bulunuyor ve Rotary de her biriniz sayesinde daha güçlü
bir konumda yer alıyor.
Dünyanın Rotary’ye her zamankinden fazla ihtiyacı var. Dünyanın bizim cesaretimize, iyimserliğimize ve idealizmimize ihtiyacı var. Rotary olarak sunabileceğimiz hoşgörü, işbirliği ve ümit seslenişine ihityacı var. Tüm dünya vatandaşlarının beraberce başarılı, gönüllü ve dostluk bağları içince
çalıştığını ispat etmiş bir örnek organizasyona ihtiyacı var.
Hiç birimiz eylemlerimizin tam etkisinin ne olduğunu bilemeyiz. Yaptığımız ve söylediklerimiz
şeyler, aldığımız kararlar, yakaladığımız ya da geçip gitmesine müsaade ettiğimiz fırsatların dalga
etkilerinin ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ancak eminim ki hepimiz iyi bir şey yapmayı tercih
ettiğimiz zaman, iyi şeyler kendiliğinden geliyor; Yaşam yolumuzda Kendinden önce Hizmeti seçtiğimiz zaman da, bizi yönlendireceği istikametin iyi bir yön olduğunu biliyoruz.
Hiç birimiz geleceği göremeyiz. Ne tür değişimlerin bizleri
beklediğini kimse bilemez. Ama Rotary’ye ve Rotaryenlere inanıyorum ve her geçen yıl, Rotary’nin İnsanlığa Hizmeti kanalıyla
dünyayı daha iyi bir yere dönüştüreceğinizi biliyorum.

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı

ROTARY
İNSANLIĞA
HİZMET EDER
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VAKIF PENCERESİNDEN
Yeni yılı
kutlayalım

O

cak ayı bir çok
takvimde yeni
bir yılın başlangıcına işaret eder. Ama
Rotary’de yeni yılımıza
Temmuz’da başlarız. Bu
durum, bizi yarı yılımızın
ortasına koymakta ve ilerlememizi değerlendirip
yılın geri kalan kısmı için hedeflerimizi koymak için bir fırsattır. Rotary Vakfı ile ilgili yapılması gerekenlerin listesi şu şekilde oluşabilir:
- Çocuk Felcine Son kampanyasına katkıda buunarak Bill & Melinda Gates Vakfının 2’ye 1 eşleşmesinden faydalanmak.
- Bağış ile desteklenmiş küçük veya büyük bir toplum projesi
başlatıp, toplumu bu konuda bilgilendirmek.
- Rotary Barış Merkezleri programları için istikbal vaad eden bir
aday önermek.
- Bir Rotary talebesi ya da mesleki eğitim ekibine ev sahipliği
yapmak,
- Rotary Direct’e yazılarak tekrarlanan kolay bağış yapmak.
- Mirasınızda Rotary için bir pay ayırmak.
- Her yaptığınız alışverişin bir kısmını Rotary Vakfına bağışlayan
Uluslararası Rotary’nin kredi kartına müracaat etmek.
Gördüğünüz gibi, Vakfımızı desteklemek ve onun insani misyonunu devam ettirebilmek için bir çok yol mevut. . Bu yıl listemize
ekleyebileceğimiz bir şey daha var.: Rotary Vakfının 100. yılını kutlamak.
Bu konuda yapabileceğiniz bazı şeyler de şunlar olabilir:
- Kulbünüzle beraber çalışarak başkalarının Rotary ve Vakfı ile
ilgili bilgi edinebilecekleri bir vakıf yaşgünü partisi düzenleyin. Fikri
edinmek için rotary.org/foundation100 bağlantısından promosyon
kitini indirin.
- Bir kulüp toplantısını Vakıf konularına ayırın.
- Rotary Vakfının Dünyada Yaptığı İyi Şeyler’in hikayesini okuyun: “The Inspiring Story Of the Rotary Foundation’s First 100 Years”. Kitabın kopyasını ciltili olarak ya da e-kitap olarak shop.rotary.
org’dan temin edebilirsiniz.
- #TRF100 kullanarak 100. yıl planlarınızı ve aktivitelerinizi sosyal
medyada paylaşın.
Tabi ki en büyük yaş günü kutlaması 10-14 Haziran tarihlerinde
binlerce Rotaryeniin Uluslararası Rotary Konvansiyonu için biraraya gelecekleri Atlanta’da yapılacak. Bunu yılın en iyi partisi yapmak
için banai ve mütevelli heyetine katılmanızı umarım.
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Barışa olan taahüdümüz

u Şubat ayında, Barış ve İhtilafların Önlenmesi/Çözümü Ayını hatırlamak için Rotary Barış Merkezlerinin başarılarını ve bu merkezlerin mezunlarının yaptıkları önemli işleri kutlayalım. Bu arada 2002 yılında kurulan
barış merkezlerinin Vakfımız tarafından desteklenen ve onlarca yıl süren barış oluşturma çalışmalarınnı sonucu olduğunu hatırlayalım.
1930’lu yılllarda Fransa ve Almanya’daki kulüpler bugün
“ülkelerarası komite” olarak bilinen “petit comite”yi kurdular.
Her iki ülke de yıkım içeren bir savaşın arkasından toparlanmaya çalışıyorlardı ve her iki taraf da barışın, her ne kadar kırılgan olsa da korunması gerektiğine inanıyorlardı. II. DÜnya
savaşının bu ümitleri yitirmesine rağmen, barışa gönül vermiş olan Rotaryenler 1950 yılında tekrar biraraya geldiler. O
zamandan beri Rotaryenler 250’den fazla ülkelerarası komiteler kurdular ve uluslararası dostluk ve arkadaşlığı yaygınlaştırdılar.
Rotaryenler uzun zamandır uluslararası anlayışın kişisel
ilişkilerle daha hızlı geliştiğine inanıyorlar. Ülke dışında eğitim
ve uluslararası iş seyahatleri yaygınlaşmadan önce, Vakfımız
akademisyenleri ve genç profesyonelleri farklı yaşamları ve
iş yapma yöntemlerini denemeleri için ülke dışına gönderen
programlar yapıyordu. Bu katılımcların çoğu için yaşamları
değiştiren bu maceralar, yabancılarla dostlukları geliştirirken,
onların dünyaya kendilerini misafir edenlerin gözüyle de bakmalarını öğretti.
Her yıl vakfımız ihtilafların temel sebeplerine eğilen, eğitim fırsatı eksikliği, sağlık hizmetleri, ekonomik fırsatlat, temiz
su ve yeterli sanitasyon projeleri için milyonlarca dolar ayırıyor. Küresel bağışlarımızda, barış ile ilgii ibreyi bir basamak
daha yukarı çıkaran bir şart bulunmakta: Bağışı alabilmek
için proje sponsorları kulüplerin en az iki ülkeden olması gerekmektedir. Yerel bilgileri uluslararası ve Vakıf kaynakları ile
birleştirmenin yanı sıra, bu projeler sponsor kulüpler arasında yarattığı dostluklar ile uzun vadeli hizmet ilişkilerinin oluşmasını sağlamaktadır. Bu tür ilişkilerin en geniş kapsamlı gerçekleştiği yer de şüphesiz düzinelerce ülkeden binlerce Rotaryenin biraraya geldiği konvansiyonlardır. Bu yıl Atlanta’da
Rotary Vakfının 100. yılını kutlayacağız. Yılın en büyük doğum
günü kutlaması için sizleri orada görmeyi ümid ediyorum.
Kalyan Banerjee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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15 February
2017.15For
details
go to
Katılım
Şubat
tarihinde
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on.rotary.org/PhotoContest2017

2015 ve 2016 Fotoğraf Yarışmasına

2015 and 2016 photo contest submissions pictured
katılan resimler,
from left toyukarıdan
right, top toaşağıya
bottom:

Gerry Case / Nand Fiems / Elissa Ebersold
Christopher John Imperial / Jacob Sayers / Tom Thomson
Janelle Pham / Klaus Kocher / Justin Schwartz
Mikhail Kapychka / Heike Daltrozzo / Keith Marsh

GÖZLEM

Dünyadan Özetler
Rotary dünyasından projeler

1 ] EL SALVADOR
2013 yılında San Salvador Rotary Kulübü
Kanadalı Rotaryenlerin temin ettiği 550’den
fazla tekerlekli sandalyeyi dağıttılar.
Sandalyeyi alanlar için hareket imkânı
sağlayan yepyeni bir dünya yaratılmış oldu ve
proje başarılı olarak değerlendirildi. Ancak

Mayınlar, silahlı
çatışmalar ve
çete savaşları
nedeniyle sakat
kalan 465,000
Salvadorlu
bulunuyor

Burlington Ontario Rotary kulübünden
Peter French bölgeye yaptığı ziyarette
yerel toplumun daha büyük bir rol
oynayabileceğini düşündü. “İlk seyahatimden

4

itibaren, rehabilitasyon merkezinin
ekipmanları, yeteneği konusunda yeterli
bilgiyi aldım” diyen emekli Fransız yönetici,
bölgedekileri tekerlekli sandalye imalatı

1

yapma konusunda ikna etmeyi başarmış.
Peter French 18 ay harcayarak skeçler
ve prototip parçalar oluşturmuş ve
Burlington’daki M.M.Robinson Lisesine
yaptığı ziyaretlerde, atölye çalışmalarında
talebelerin bilgisayar destekli tasarım
programlarını kullanarak yeni bir sandalye
oluşturmalarını sağlamış. French’in
hedefi gelişmekte olan ülkelerdeki sanayi
kuruluşlarının da imal edip bakımını
yapabilecekleri basit bir tekerlekli sandalye
yapmak imiş. Burlington kulübünden 1,500
dolar ve Ontario’nun 7080. bölgesinden de

5

4,500 dolar bağış temin eden French ve
ekibi geliştirdikleri tasarım ile sanddalyedeki
parça sayısını 30’a indirmişler. Normal
bir tekerlekli sandalyede en az 130 parça
bulunmakta.
Nisan 2016’da Burlington Rotary Kulübü
Rotaryenleri El Salvador’a dönmeden önce,
10 sandalye yapabilecek parçaları bir kit
olarak toplamışlar ve örnek sandalye ile
gerekli üretimi sağlayacak malzeme bölgeye
iletilmiş. Tüm girişimi San Salvador kulübüne
devredilen proje ile ilgili olarak o kulüpteki
bir mühendis de yapılmış olan çizimleri
orada kullanılan sisteme göre adapte ederek
üretime başlamış.
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2 ] MACARİSTAN

Basınç ülserler ve yatak yaraları kolaylıkla önleneblr ama kontrol edlmedğ takdrde ölüme
ble yol açablr. Macarstan’da hareketsz durumda olan hastaların pozsyonlarını değştrecek
olan sağlık görevl sayısınn az olması nedenyle bu sorun hastalar çn cdd boyutlarda tehlke
yaratıyor. Vücut ağırlığını dengel olarak taşıyan ve basınç ülserlerne azaltan özel şltelern
faydasını gören Mskolc-Tapolca ve Szekzard Rotary kulüpler, Arzona’nın Sun Cty West Rotary
kulübü le beraberce br küresel bağış projes gelştrerek Macarstan’dak yed sağlık merkeznn
bu yatakları kullanması yolunu açtılar. Arzona’lı Jm Dowler, projey kulübüne kabul ettrmesnn
kolay olmadığını zra çoğu üyenn yatak yaraları konusunda blgs olmadığını belrtyor. Proje
sonucu yaklaşık 1.000 adet özel şlte Macarstan’dak hastanelerde hastaların hzmetne sunulmuş
bulunuyor.

Mauritius
kilometrekareye
düşen 614 kişi ile
Afrika’nın en yoğun
ülkesi. Onu 472 kişi
ile Rwanda takip
ediyor

2

3 ] MAURITIUS

Hint Okyanusundaki bu ada ülkede bulunan
Vacaos Rotary Kulübü, 2016 yılının Mayıs ayında
50. yılını bir hafta içinde yaptığı altı aktivite ile
kutladı. İddialı kutlamalar, St. Pierre kasabasında
bulunan 60 kişinin ücretsiz sağlık taraması ve
konsültasyonunu içeren “mega sağlık günü”
ile başladı. Ertesi günü partiler ve toplum
hizmeti aktiviteleri içeren kutlama günü yapıldı.
Festivallerde gerekli koordinasyon sağlanıp ada
insanlarının Rotary tarafından yürütülmekte
olan projeler konusunda farkındalık yaratılmaya
çalışıldı. Kulübün gelecek dönem başkan adayı
Nishta Jooty, her aktivitede en az 20 kulüp üyesinin
katılımının sağlandığını ve herkesin tutku ve tüm
kalbi ile projelere destek olduğunu belirtti.

5 ] JAMAİKA

Geçtiğimi Eylül ayının 17.sinde Okyanusların
Korunması Uluslararası Sahillerin
Temizlenmesi girişimi ile ilgili olarak Negril
ve Montego Bay arasındaki bölgede, Lucea
Rotary Kulübü ve Rotaractları, otellerde
çalışanlar ile biraraya gelerek, ellerindeki çöp
torbalarıyla liman alanında, plaj bölgelerinde
ve boş arsalarda bulunan çöpleri topladılar.
3.000’den fazla plastik şişe, plastik torbalar,
sahile vurmuş ağaç parçaları, cam şişeler,
köpük ve diğer malzemeler toplandı. Kulüp
üyesi Mervyn Spence, deniz altı yaşamı ve yaban
hayatını tehlikeye atan bu çöplerin ayrıca çevre
kirliliği yarattığı ve insan hayatı için de tehdit
oluşturduğunu vurgulayarak yaptıkları işin
önemini anlattı.

3

4 ] AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

California’nın Visalia kasabasında bulunan ve yerel tıp merkezinde tedavi görmekte
olan kritik hastaların yakınları ve ailelerinin kalmakta olduğu geçici evler kapanınca,
Rotaryenler devreye girdiler. Ekim ayında, Visalia Rotary Toplum Vakfı “Rotary
Respite House” adı ile biri iki yatak odalı, diğeri üç yatak odalı konut içeren iki üniteli
mekanı açtı. Vakfı destekleyen beş Rotary Kulübü, Visalia, Sunset, Breakfast, County
Center ve Tulane County’nin Latino Rotary Kulübü, binanın satın alınması ve tasarımı
için ücret almadan katkıda bulundular. Rotary’nin yönettiği bina, kalacak yeri olmayan
veya maddi durumu kalmalarına imkan tanımayan düşük gelirli hasta yakınlarına bu
şekilde hizmeti sürdürmeye devam edecek.
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2017-18 UR Başkanı Ian Risely: “Rotary Fark Yaratır”

U

luslararası Rotary'nin
Bölgelerinde
2017-18
döneminde görev üstlenecek guvernörlerin eğitimi ile ilgili düzenlenen Uluslararası Asamble 15-20 Ocak tarihleri arasında ABD'nin San Diego kentinde
yapıldı. Dünyadaki tüm bölgelerden
gelen guvernör ve eşlerinin katıldığı
toplantı, 2017-18 döneminde Uluslararası Rotary'nin başkanlığını üstlenecek olan Avustralya'lı Ian H.S.
Risely'nin yeni dönem temsını açıkladığı konuşmasıyla başladı. Riseley
döneminde kullanılmak üzere "Rotary Making a Difference" temasını seçtiğini açıkladı. Türkiye'deki üç bölgeyi temsilen
asamblede bulunan gelecek dönem guvernörlerimiz, 2420. bölgeden
Kaan Kobakoğlu, 2430.
bölgeden Serdar Ünlü
ve 2440. bölgeden Lütfi Demir temanın Türkçede kullanımını "Rotary
Fark Yaratır" şeklinde uygulamaya karar verdiler.

Asamblenin açılış oturumunda
konuşan Riseley Rotary'nin hedefi
olan "Sürdürülebilir Hizmet" için çevrenin korunması ve iklim değişikliklerinin kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.
Avustralya'nın Victoria Eyaletinin Sandringham Rotary Kulübü
üyesi olan Riseley, başkanlığı döneminde kullanacağı "Rotary Fark Yaratır" temasını açıkladıktan sonra
çevrenin bozulması ve küresel iklim
değişikliklerinin herkes için ciddi
tehdit oluşturduğuna değindi.
Bu iki olgunun,
en korunmasız olan ve

Rotary'nin de en en büyük sorumluluğunu yüklendiği kesimleri en fazla
etkilediğini belirten Risely, buna rağmen çevre sorunlarının Rotary'nin
gündeminde yeterince kendisini ön
plana çıkarmadığı kanısını taşıdığını belirtti. Riseley, "Halbuki Birleşmiş
Milletlerin 'Tehditler, Meydan Okumalar ve Değişim' panelinde çevre bozulması konusu en önemli tehditlerden
biri olarak algılanmaktadır" dedi. Riseley, çevrenin sürdürülebilirliğinin
artık Rotary'nin ilgi alanı olmadığını
söylemenin zamanı geçmiştir diyerek
kulüpleri bu alanda aktif olmaya davet etti.
Kulüplere yaptığı çağrıda, Riseley tüm kulüplerin, yeni dönemin
başlangı tarihi olan 1 Temmuz ile
"Dünya Günü" olan 22 Nisan 2018
arasında farkındalık yaratarak her
üye için bir ağaç dikmelerini istedi.
Riseley, ağaçların karbon dioksiti ve diğer
sera gazlarını azaltarak
küresel ısınmanın yavaşlamasına destek
olduklarını belirtti.
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Yapılacak olan bu çalışmaların,
ekilecek olan 1.2 milyon ağacın çevrede yaratacağı faydadan daha fazla
olacağına inandığını belirten gelecek dönem başkanı, bunun sonucu
Rotary'nin sadece gezegenimizdeki
insanlara olan sorumluluğunun dikkate alınmasının yanı sıra, gezegenimiz için de sorumluluk taşıdığının
göstergesi olacağını belirtti.

Rotary'nin geleceğini
güven altına almak

UR Gelecek Dönem Başkanı Ian Riseley ve eşi Juliet Asamble'de katılımcıları selamlıyor

John F. Germ, 2016-17 UR başkanı ve eşi Judy (orta solda) ve Ian H.S. Riseley, 2017-18 UR
Başkanı, ve eşi Juliet Uluslararas ıAsamble'nin açılış oturumunda., 16 Ocak 2017, San
Diego, Kalifornia, ABD.

John F. Germ, 2016-17 UR Başkanı, Uluslararası Asamble'nin açılış oturumunda
katılımcılara hitap ediyor. 16 January 2017, San Diego, Kalifornia, ABD.
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2017-18 dönemi guvernörlerine
hitaben yaptığı konuşmada, Riseley
kulüplerin cinsiyet dengesini iyleştirmelerini ve üyelerinin yaş ortalamasını indirmeleri gerektiğini söyledi.
Bundan 10 yıl önce Rotary'de kadınların oranı %13 iken, bugün bu oran
%22'ye yükselmiştir diyen Riseley, bu
eğilimin devam etmesi durumunda
ancak 30 yıl içinde cinsiyet eşitliğinin
sağlanabileceğini belirterek "30 yıllık
bir süre beklemek, yaşadığımız dünyayı yansıtacak bir Rotary 'yi oluşturmak
için çok uzun bir süredir. Bu konuya hemen şimdi öncelik vermeliyiz" dedi.
Asambleye katılan 539 guvernörden sadece 103'ünün kadın olduğunu
ifade eden Riseley, "Rotary'de bu tür
kadınlara ihtiyacımız var, Rotary'nin
tüm toplumlarımızın tüm üyeleri ile temas kurmasını, Rotary'yi onların nezdinde temsil etmesini ve daha iyi hizmet etmesini sağlayacak bu kadınlarımızdır" dedi.
Riseley, kulüplerin genç üyeleri
bünyelerine katmak için yönetemler
bulmalarının da kaçınılmaz olduğuna inandıığını söyledi. Bugünkü
durumda Rotary'de kayıtlı bulunan
üyelerin sadece %5'i 40 yaşın altında
bulunuyor. Üyelerin çoğunluğu ise
60 yaşın üzerinde.
Riseley, Rotary için 10-20 yıl ileriye baktığımızda, hızlı bir şekilde ve
işi ciddiye almayarak genç üyeleri saflarımıza katmazsak nasıl bir Rotary
ile karşı karşıya kalacağımızı ciddi

olarak düşünmeliyiz dedi. Kulüplerin bu yıl kendi kararları çerçevesinde farkındalık yaratacağını belirten
Risely, ancak ileriye dönük güvenli
bir gelecek oluşturmanın küresel ölçüde bir ekip çalışması ile mümkün
olabileceğini ifade etti.
"Yanlız başına yapabileceklerimizden çok daha fazlasını beraberce yapabileceğimizi biliyorum" diye gelecek
dönem guvernörlerine seslenen Riseley, "Hepinizin bu takım çalışması
ruhunu ve işbirliğini her an aklınızda
tutmanızı ve bölgelerinize geri döndüğünüzde bunu tüm Rotaryenlere aşılamanızı istiyorum" dedi.
Dönem teması ve hedefleri ile
ilgili olarak görüşlerini açıklayan
Türkiye'nin gelecek dönem guvernörleri, Uluslararası Rotary Yeni Dönem Başkanı Riseley'in işaret ettiği
konular üzerine çalışmaları hızlandıracaklarını söylediler. Küresel ısınma
ve çevre kirliliğiyle mücadeleye ağırlık vereceklerini belirten gelecek dönem guvernörleri, "Yeni dönemde de
topluma yönelik projelerimizi yaşama
geçirmeye devam edeceğiz. Küresel ısınma ve çevre kirliliği gezegenimizi tehdit ediyor. Gerek ağaç dikerek, gerek
atmosfere gaz salımının azaltılmasına
yönelik kulüpler bazındaki çalışmalarımızı sıklaştıracağız" dediler.
Asamble programında ele alınan
önemli konulardan biri de hemen hemen her oturumda tartışılan "Rotary
Partnerleri ve Hizmet Projeleri" idi.
Hepimizin bildiği gibi Rotary geniş
kapsamlı projeler başta olmak üzere
bir takım organizasyonlarla işbirliği
içine girip, kapsamın daha anlamlı ve
yaygın olmasını sağlamanın etkinliği
arttıracağı görüşünü savunuyor. Bu
nedenle de Uluslararası Asamblede
bu konu ile ilgili başta Genel Sekreter John Hewko olmak üzere, Ian
Riseley'nin eşi Juliet ve bir çok konuşmacı oturumlarda katılımcılara
hitap ettiler.
Riseley, ayrıca guvernörlere da-

(California'nın San Diego Kentinde yapılan Uluslararası Rotary Asamblesine
bölgelerimizi temsilen 2017-18 Gelecek Dönem Guvernörleri ve eşleri katıldılar. 2420.
Bölgeden Kaan ve Esra Kobakoğlu (üstte), 2430. Bölgeden Serdar ve Nilüfer Ünlü
(ortada), 2440. Bölgeden Lütfi ve Nurten Demir (altta) yukarıdaki resimlerde Başkan Ian
Riseley ve eşi Juliet ile görülüyorlar.
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2017-18 Dönemi UR Balkanı Ian Riseley'nin
eşi Juliet Riseley, Partnerler Genel Açılış
Oturumunda hazeruna hitap etti.
17 Ocak 2017, San Diego, Kalifornia, ABD.
UR Genel Sekreteri John Hewko (solda) ve Yasmeen Baboo (Partner Programı Destekçisi )
oturumların 2. bölümünde Değişim için Ortaklık ve Strateji konularına değindiler.

Uluslararası Asamblenin en ilginç yanlarından biri, dünyanın muhtelif ülkelerinden
gelmiş olan guvernörlerin yerel giysilerle biraraya gelmeleridir. Gelecek dönem bölge
guvernörlerimiz de bu seremonide yer aldılar. 2440. Bölge GLDG'müz Lütfi Demir ve
eşi Nurten Hanım havayolu şirketinin azizliğine uğradıkları için valizlerine zamanında
kavuşamadılar ve maalesef günlük kıyafetleri ile aktiviteye katıldılar.
16 - 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 7

ğıttığı el broşürleriyle bölge ve kulüplerden isteklerini sıraladı. Bunlar arasında Rotaryenlerin ve kulüp
başkanlarının dikkat etmesi gereken
aşağıdaki maddeler bulunuyor:
✔ Rotary Club Central'ı kullanarak hizmet projeleri ve gönüllü olarak
harcanan zamanın kaydedilmesi,
✔ Club Central'i kullanarak en
az 10 yeni hedefin belirlenmesi,
✔ Kulübün stratejik planının
güncellenmesi ya da yoksa geliştirilmesi ve Rotary Club Central'i kullanarak başarıların raporlanması,
✔ Net üye artışı sağlanması. 50
üyeye kadar olan kulüplerin 1 Temmuz 2018'e kadar 1 Temmuz 2017'ye
göre en az net 1 üye alması, 50'nin
üzerinde üyesi olan kulüplerin ise 1
ve daha fazla net üye sağlamaları ve
bunu Rotary kayıtlarına geçirmeleri,
✔ Kadın üye sayısında net artış
sağlamaları; 50 ve altında üye sayısı
olan kulüplerin an az bir kadın üye,
51 ve üstündekilerin ise en az iki kadın üye almaları,
✔ 40 yaşın altındaki üye sayısında net artış sağlamaları,
✔ Üyeleri kulüp toplantıları dışında aktivitelere angaje etmeleri.
Yukarıdaki direktifler doğrultusunda, gelecek dönem, hizmet damgasının yaygın olarak basılacağı bir
görünüm arzedecek gibi gözüküyor.

Yazan: Diana Schoberg

Sessiz Diplomat

Ban Ki-moon ile BM Genel Sekreteri olarak geçirdiği on yıllık
dönem ile ilgili insan hakları, iklim politikaları çocuk felci
hakkında konuştuk

B

irleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban
Ki-moon'un aklında kalan hatıralardan biri
Kore savaşı sırasında arkasında yanan köyünü bırakarak ailesiyle dağlara kaçması idi.
Babası ve büyük babası ormanda yiyecek ararken, annesi
de en ilkel şartlarda doğum yapmıştı. Ban Ki-moon, "Açlığı biliyorum, savaşı biliyorum ve ihtilaf bölgesinden kaçmaya
zorlanmanın ne demek olduğunu biliyorum" diyor.
Yardımlarına gelen askerler, Birleşmiş Milletlerin mavi

bayrağını taşımakta idiler. BM onlara yiyecek verirken
okullara da kitap temin etti. Yaşadığı tecrübe, Ban'a küresel dayanışmanın önemini ve değişim gücünü gösterdi.
Ban kariyerinde de bunu başarmak için çalıştı.
Genç iken kazanmış olduğu bir kompozisyon yarışması sonrası Beyaz Saray'da Başkan John F. Kennedy ile
tanışmasına müteakip diplomat olmaya karar verdi. 1970
yılında Kore Dışişlerine girdi ve 2006'da BM Genel Sekreteri seçilinceye kadar büyükelçilik, dışişleri ve ticaret baO C A K - Ş U B A T 2 0 1 7 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 17

kanlığı gibi görevlerde bulundu.
kapılarını sivil toplum ve iş dünyasına açtık. Onların da
İkinci beş yıllık döneminde Ban çocuk felcini yoketmasada yer almaları gerekiyordu. Sivil toplum baskısı hüme konusuna öncelik tanıdı. 2012 yılında, yıllık Genel
kümetleri de harekete geçirdi. İster enerji sektörü, ister siKurul'un yanında çocuk felci ile ilgili bir zirve düzenledi
gorta sanayii ya da ulaştırma firmaları olsun, hepsinin bir
ve başta çocuk felcinin endemik olduğu ülkeler olmak üzerolü vardı.
TR: BM'deki dikkat çekmeyen bir başarınız oldu mu?
re bir çok liderden ve Bill & Melinda Gates Vakfından taBAN: BM'nin her alanına yansıyan "insan hakları" konusuahhütler aldı. Çocuk felci aşılama kampanyalarına bizzat
na en yüksek önceliği verdim. 2015 yılında kabul edilen ve
katıldığı gibi, BM asamblesi, Afrika Birliği, (8'ler zirvesi
15 yıl içinde fakirliğe son, gezegenimizi koruma ve refahı
gibi toplantılarda çocuk felci konusuna her zaman değindi.
sağlama konularını içeren 17 tane "Sürdürülebilir Kalkınma
2016 yılında Ban, Kore'deki Uluslararası Rotary KonHedefi"nin entegral bir parçası oldu. Bir daha tekrarlanvansiyonuna hitap etti ve "Çocuk Felcine Son" kampanyamayacağı sözünü defalarca almış olduğum "mezalim" suçsına 100.000 dolar bağışta bulundu. Kampanyanın yellarına karşı da, bu tür olayları önlemeyi hedefleyen "İnsan
kenlerindeki rüzgarın Uluslararası Rotary olduğunu "The
Hakları Öncelik Girişimi"ni başlattım.
Rotarian" dergisine açıkladı. "Rotary'nin savunuculuğu saCinsiyet kimliği ve cinsel eğilim konusunda ayrımcılıyesinde çocuk felcinden kurtulmuş bir dünya yolunda önemli
ğa karşı da ilk defa konuşan genel sekreter olmaktan guadımlar attık. Bu çabanın arkasındaki liderler ve gönüllülere
rur duyuyorum. Örnek ile yönlendirmeye inandığım için
her zaman minnettar olacağım. Onlar gerçekten asil insancıl
de tam eşitlik ve fayda konusunda da sözlerimin arkasında
kişilerdir."
durdum.
Ban on yıl süren başkanlık görevinden ayrılırken dünBazen diplomaside dikkat çekmeyen başarıların o şeyada fakirliğin azaldığı ve kamu sağlığı konusunda önemli
kilde kalması gerekmektedir. İster hapse atılmış gazeteciadımların atıldığı bir dönemi geride bıraktı. Ancak artan
ler olsun, ister halkını dinlemesi gerektiğine ikna etmeye
şiddet ve aşırı uçların eylemleri ve görülmemiş ölçüde mülçalıştığım liderler olsun, genellikle sessiz bir diplomatik
teci krizleri de döneminin bir parçasıydı. Yerini 1 Ocak'tan
yaklaşım kullandım. Sessiz diplomasi, doğru davranışta
itibaren Portekiz eski Başbakanı Antonio Guterres'e bıbulunma kredisinin karşı tarafa yazılacağı bir yaklaşımdır.
raktı. The Rotarian dergisinden Diana Schoberg kendisi
TR: Nijerya'da çocuk felci son durumunu ele alırsak, çocuk
ile bir söyleşi yaptı. Ban "Dünyanın iyi yöne gittiğine inanıfelcine son vermenin anahtarı nedir?
yorum . Genel olarak da umutluyum" dedi.
THE ROTARIAN: Mirasınızın mihenk taşı iklim değişikliği ile
BAN: Güven çok önemli. Güveni kazanmak ve sürdürmek
ilgili Paris Anlaşması olacak. Konu etrafında insanları naiçin çocuk felci faaliyetlerinin kesinlikle politize olmamasıl biraraya getirebildiniz.
sı lazım. Dünya çocuk felcini
Güven çok önemli. Güveni kazanmak ve
BAN: Uzun ve zor bir yoldu
yok etmeye hiç bu kadar yakın
sürdürmek
için
çocuk
felci
faaliyetlerinin
ama sonuç verdi. 2007 yılınolmamıştı. Hastalığı durdurda daha görevimin üçüncü kesinlikle politize olmaması lazım. Dünya
mak için gerekli imkanlar ve
haftasında, tüm danışman- çocuk felcinin yok etmeye hiç bu kadar yakın stratejilere sahibiz ve hep beralarımın aksini söylemesiolmamıştı. Hastalığı durdurmak için gerekli ber hastalığı dünyada bugüne
ne rağmen, Beyaz Saray'da
kadar erişilmiş en alt seviyeye
Başkan Bush'u ziyaret etti- imkanlar ve stratejilere sahibiz ve hep beraber - sadece üç ülke - kadar indirğimde konuyu gündeme ge- hastalığı dünyada bugüne kadar erişilmiş en dik. Şayet cesaret ve kararlılık
tirdim. Onun için sürpriz alt seviyeye - sadece üç ülke - kadar indirdik. ile devam edersek, ilk ve son
oldu ama gemiye bindi. Paolarak yeryüzünden silebiris anlaşması ile sona eren yol haritasını Bali'deki toplantıliriz. Başarısızlık bir alternatif değil ve en yakın zamanda belirlerken son dakikada ABD destek verdi. 2009'daki
da Rotary'nin söz verdiği "çocuk felcinden arındırılmış bir
veda partisinde Başkan Bush bana özel olarak ABD deledünya"yı oluşturabileceğimize inanıyorum.
TR: Döneminizde almış olduğunuz kararlar veya eylemlergasyonunun kendisini Bali'den aradığını ve onlara ben ne
den hangisini değiştirmeyi düşünürdünüz?
istiyorsam onu yapmalarını söylediğini belirtti. KopenBAN: Üye ülkeler ve özellikle de Güvenlik Konseyi üyelehag'daki iklim konferansı beklediğimiz şekilde gelişmese
rine en iyi çalışmaların birlik içinde yapılabildiğini net bir
bile, Paris Anlaşması ile sonuçlanan uzun bir yolun başşekilde anlattım. Bu nedenle Suriye konusunda güvenlik
langıcı idi. Anlaşma ile ilgili vizyonum bir tek şeye dayanıkonseyindeki ayrılık beni hüsrana uğrattı. Öne sürdüğüm
yordu: katılım. İklim konusu sadece hükümetlerin ele alagibi, uluslararası toplum olarak biraraya gelip bu savaşı
mayacağı kadar önemli ve büyük idi. Birleşmiş Milletlerin
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durduramamış olmaktan utanç duymalıyız. Bu ayrı görüşyabancı düşmalığına karşı durmalıyız. BM bu zehire karler esnasında 300,000 kişi yaşamını kaybetti. Görevimin
şı bir girişim başlatmış durumda. Basit olarak "Together"
son günlerine kadar bu krizi çözmek için uğraştım ama
(Beraber) kelimesiyle tanımladığımız bu girişim toplumtüm ülkelerin desteği şart.
ları ortak saygı ve kaynaştırmayı hedefleyecek şekilde taTR: BM barış gücü 2010 yılında Haiti'deki yıkıcı deprem
sarlandı.
sonrası kolera oluşmasında bir rol oynadı. 10,000 kişi yaŞiddet içeren aşırılık da bu belirsizlik döneminde artşamını kaybetti, 800,000 kişi de hastalandı. BM güveni
tı. Buna karşı savaşmak önemli olduğu kadar önlemek de
geri kazanmak için ne yapabilir?
bizim görevimiz olmalı. Yakın zaman önce insan haklarını
BAN: Birleşmiş Milletlerin Haiti'deki kolera salgınına karşı
ön plana çıkaran "Şiddet İçeren Aşırılıklara Karşı BM Planı"
bir moral sorumluluğu var. Haiti'nin daha iyi bir su, saadı altında bir eylem planı hazırladık. Teröre karşı alınan tednitasyon ve sağlık sistemi oluşturmasını da desteklemeli.
birlerden edindiğimiz tecrübe, söndürmeye çalıştığımız ateşi
Ülkeyi ziyaretimde bu konuda duyduğum üzüntüyü dile
körüklemememiz gerektiğini bize öğretti. Bu amaçla, Rotary
getirmiştim.
gibi sivil toplum örgütleri toplumların kaynaşması yönünde
Kolera'dan direkt olarak etkilenmiş olan Haitililere
önemli rol oyanayabilirler.
TR: Farklı, çok kültürlü küresel organizasyonlarla çalışma
destek için bir paket hazırlıyoruz. Bu çabalar temel odak
konusunda Rotary liderlerine ne gibi tavsiyelerde bulunurnoktası olarak hastalık mağdurları ve ailelerine yönelik olsunuz?
malı. BM ayrıca bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırıBAN: Rotary liderlerine herhangi bir öneride bulunabileceyor ve uzun vadede Haiti'nin bakım ve tedavi, su, sanitasğimi sanmıyorum. Organizasyonunuz BM'den daha yaşyon ve sağlık sistemini iyileştirmeye çalışıyor.
TR: BM'nin 2030 yılı için "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflı ve büyük olasılıkla bizden daha geniş bir temsil duruleri" "Milenyum Kalkınma Hedefleri"nden daha detaylı 17
munuz söz konusu. Kore'deki Konvansiyonunuza hitap
nokta içeriyor. Bunun arkasındaki düşünce nedir ve BM ve
ederken, salondaki bayrakların sayısı sanki BM'nin merortakları bu kadar çok hedefe nasıl odaklanabilirler?
kezindekilerden fazla idi. Sorduğunuz için bazı görüşleriBAN: Çok fazla hedef koyduğumuz konusunda eleştirildimi belirteyim. BM'de çalıştığım her gün, çabalarımı dünğimizi duydum. Bu hedefler önemli çünkü bugün ile 2030
yanın her taraftan gelmiş insanlarla birleştirdim. Bu bana
arasında bir ölçü taşı oluşturacaklar. Ülkelerin anahtar
dünya problemleri ile uğraşırken geniş bir bakış açısına saalanlarda ileriye dönük yatıhip olmanın ne kadar değerÇok fazla hedef koyduğumuz konusunda
rım yapmaları için bir rehber
li olduğunu gösterdi. Probeleştirildiğimizi duydum. Bu hedefler
oluşturacaklar.
lemlere ve çözümlerine farklı
önemli
çünkü
bugün
ile
2030
arasında
bir
Ayrıca hedefler BM büyaklaşan kendi kültürümden
rokratları tarafından zorlan- ölçü taşı oluşturacaklar. Ülkelerin anahtar
farklı insanlarla çalışmakdan
mış bir gündem olarak em- alanlarda ileriye dönük yatırım yapmaları
çok şey öğrendiğimi gördüm.
poze edilmedi. 17 hedef, üye
için bir rehber oluşturacaklar. Ayrıca hedefler Bu entellektüel farklılık, ister
ülkeler ile ve online olarak
BM'de, ister başka organizasda sivil toplumlar ile yapılan BM bürokratları tarafından zorlanmış
yonda olsun değer verilmesi
bir
gündem
olarak
empoze
edilmedi.
17
uzun ve detaylı konsültasyongereken bir olgudur. Başkalalar sonrası oluştu. Belki çok hedef, üye ülkeler ile ve online olarak da
rını dinleyerek çok şeyler öğhedef var ama bunlar dünya- sivil toplumlar ile yapılan uzun ve detaylı
renebiliriz. Hiç bir kültür tek
nın talep ettiği şeylerin gerbaşına tüm sorunlara çözüm
konsültasyonlar sonrası oluştu.
çek yansıması.
anahtarı üretemez.
TR: Küreselleşmenin bir çok alanda reddedildiğini görüyoTR: Rotary ve BM ortaklığı nasıl zirveye taşınır?
BAN: Rotary ve benzeri kuruluşlar dünyanın sunabileceği en
ruz. Ülkeler istikrardan uzaklaşıyorlar, kabile ve din ayiyi sivil toplum organizasyonlarını temsil etmekteler. Sizrımcılığı artıyor. Bu eğilimlere karşı BM ne yapabilir?
BAN: Finansal krizden tutun da Orta-Doğudaki ayaklanler katılma ihtiyacını anlıyor ve toplumunuzun yaşamına
malara, şiddet içeren aşırılıktan Avrupa ve Asya'da artan
ve etrafınızdaki dünyaya pozitif etki yapıyorsunuz. Ulusjeopolitik rekabete kadar bir çok meydan okuma ile karşı
lararası Rotary'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ni
karşıyayız. Belirsizlik dönemlerinde, özellikle mülteci saykucaklamasını teşvik etmek ve o alanlarda partner olarak
larının arttığı dönemlerde insanların korkularını kullanan
çocuk felcinde gösterdiğimiz başarıyı tekrarlayacak giripolitikacılar türemekte. İnsanları bölerek oy kazanmayı
şimlerde bulunmasını isterim.
❑❑❑
hedefleyen tehlikeli politikaları reddetmeli ve bağnazlık ve
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Rotary'nin içinden

Daha iyi, daha hızlı, daha kolay
Rotary'nin web sayfasında insanlara kim olduğumuzu ve neler yaptığınızı daha güçlü bir
şekilde anlatacak iyileştirmeler yapıldı. Yenilenmiş olan rotary.org potansiyel üyeler ve
bağışçıların bir kulübe katılarak bizi desteklemelerini, bir proje için gönüllü olmalarını
ve bağış yapmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlendi. MyRotary.org'da da 2018'de
yapılacak değişiklikleri izleyiniz.

Performance
Teknik düzenlemeler, web sitesinin daha hızlı
ve okunabilir olmasını sağlıyor.

Easy to use
Give where the
need is greatest.

Katılım
Potansiyel üyeleri yerel kulüplerle
iletişime geçirin ve online bağış yapın.
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Menü ve arama fonksiyonlarında yapılan
iyileştirmeler sayesinde aradığınızı bulmak
daha kolay

Rotary'nin içinden

Hikaye anlatmak
Rotary.org küresel erişimin penceresidir.
Hikayelerinizi hayata geçirir.

R OOTARRotary altı temel hedefe kilitlenmiştir. Dünya genelinde ve kendi arka bahçemizde
bu alanlardaki çalışmalara önderlik ediyoruz; Her birinin güçlü uluslararası ilişkiler, yaşamları
iyileştirme ve daha iyi bir dünya yaratmada anahtar olduklarına inanıyoruz.

Barış için
çalışmak

Hastalıkla
mücadele

Temiz su
temin etmek

Anneler ve
çocukları kurtarmak

Eğitime
destek

Yerel ekonomileri
büyütmek

Multimedia tecrübesi

Sosyal medyada paylaşmak için etkili fotoğraflar,
grafik sunumlar, video ve daha fazlasını bulabilirsiniz.
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Own atarihinin
piece of
Rotary
birRotary
parçasınahistory
sahip olun

İyiThe
Şeyler
Yapmak:
Rotary
Vakfının
ilk 100 yılınınFirst
hikayesi"
“Doing Good "Dünyada
in the World:
Inspiring
Story
of The
Rotary Foundation’s
100 Years”
commemorates
the Foundation’s
in 2016-17.
ThisRotary
book tells
the fascinating
story of
Vakfın 2016-17'deki
100. centennial
yılını kutluyor.
Bu kitap,
Vakfının
nasıl dünyanın
how The
Rotary
Foundation
became one ofolduğunun
the world’s leading
humanitarian
organizations.
önde
gelen
insani organizasyonu
heyecan
verici hikayesini
anlatıyor.
You canSert
order
a hardcover
copy40$,
for $40
a leather-bound
limited
$100.edilebilir.
kapak
versiyonu
derior
kapaklı
sayılı edisyon
iseedition
100$'a for
sipariş

Siparişinizi
hemenatverin
Order today

shop.rotary.org
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2420. Bölge Konferansı
18 - 21 Mayıs 2017

Cornelia Diamond Golf
Resort & Spa
Belek ANTALYA
İletişim
Hasan Okumuş
hasan.okumus@umelektrik.com.tr
0532 214 5551
Suadiye Rotary Kulübü

2420. Bölge BES
4-5 Mart 2017

Wellborn Hotel

İnci Hacıoğlu
inci@hacioglu.net
0532312 2205
Dragos Rotary Kulübü

Asamble
1 Nisan 2017

Bomonti Hilton Kadıköy
Hakan Tanta
hakantanta@gmail.com
0532 275 3528
Körfez Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

2430. Bölge
BES ve Asamblesi

11 - 14 Mayıs 2017

13 - 16 Nisan 2017

Titanic Deluxe Hotel
Belek - Antalya
İletişim
Serdar Bandik
sevgijewellery@hotmail.com
0532 326 0586
Gazi Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı
4 - 7 Mayıs 2017

Bodrum Vogue
Bodrum
İletişim
Yeliz Öztürk
konferans2017@gmail.com
0538 406 0418
Kordon Rotary Kulübü

Xanadu Resort Hotel
Belek - Antalya
İletişim
Kadri Güneş
kadri06msn@hotmail.com
0532 341 4288
Bahçelievler Rotary Kulübü

2440. Bölge
BES ve Asamblesi
6 - 9 Nisan 2017

Pine Bay Hotel
Kuşadası

İletişim
Ebru Yağcı
ebruyagci@superonline.com
asamble2017@gmail.com
0532 344 8330
Bostanlı
Rotary Kulübü
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ROTARY VE ÖZGÜRLÜK

R

otary’nin özünü ve felsefesini özgürlük oluşturur. Özgür insan, özgür toplum, karşılıklı
saygı ve sevgi bu kuruluşun temel prensibidir.
Özgürlük de bir kurallar zinciridir. Ancak her ulusa
hatta her devlete göre değişir. Tarihin derinliklerinden
gelen gelenekler, inançlar toplumların özgür yapılarını
şekillendirir. Onun için Rotary ve Özgürlük dediğimizde
elbette ki kendi ülkemizin kurallarını esas alıyoruz.
Bir zamanlar üniversitelerde kızlarımızın başı açık
olsun diyenlerle başı kapalılar da sınıfa alınsın diyenler
yıllarca tartışıp durdular. Bizler de aydın geçinen insanlar olarak, insanların biçimlenmesinde şekille uğraşmanın yanlış olduğunu savunmuştuk. Kızlarımızın okuma
özgürlüğünün ellerinden alınmasını kınamıştık. Çünkü
biz samimiydik. Bugün isteyen istediği gibi okuluna
gidebiliyor. Hoş değil mi? Biz Rotaryenler de insanın beynine önem vermekte ve şekilden uzak durmakta dün de
bugün de kararlıyız.
Elbette ki çağın gerisine toplumunu götürmeye çalışan ve bu alanda dini kullanan kişilerle bu büyük kuruluşun ortak yanı olamaz. Bizim üyelerimiz arasında her siyası düşünceden, her inançtan insanlar vardır. Bu oluşum
bu kuruluşun özgür yapısını göstermektedir.
Belirli çevreler, yıllarca Rotary’i öcü gibi gösterdiler
ve göstermeye de devam ediyorlar. Çünkü Rotary’i tanımıyorlar ki. Onların kulağına nasıl üflenmişse onların
kafasındaki Rotary odur. Çocuk Felci aşılamalarında az
çekmedik çağın gerisinde kalan insanlardan. Ama biz yılmadık ve o insanların yaklaşımlarına tepki göstermedik.
Başardık ve ülkemizin çocuklarını tıpkı dünya çocukları
gibi o korkunç hastalıktan kurtardık. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen insanlara, tüm insanlık borçludur ve minnettardır.
İnsanlar uzaya koşuyorlar, insanlığın hizmetine yeni
araç-gereçler sokuyorlar, biz ise yılbaşı kutlamaları ile
uğraşıyoruz. Bir din bilgini Profesör dostumun Cuma
günkü vaazını dinledim. Gerçekten gözlerim yaşardı.
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Çünkü doğruları açıklıyordu. Öyle ya Aralık ayının 31
akşamı bir yılın bitmesi bilinmeyen bir yılın başlamasıdır.
Bunun dinle ne ilgisi var ki?
Yanlışla doğruyu ayıramayacak bilinç düzeyinde
birisi ile bilinç düzeyi yüksek olan birisinin yaptığı yanlış
arasında dağlar kadar farklar vardır. Bilen, anlayan ve
yorumlayan birisi kötülüğe alet oluyorsa o insan bu dünyada olmazsa bile öteki dünyada ilahi adalet tarafından
cezalandırılır.
Bir zamanlar omuz omuza ülke sınırlarımızı korumak
kollamak için savaştığımız insanları ötekileştirmek ve
toplumda ayırımcılık yapmak elbette ki Rotary’in amaçlarına ters düşmektedir. Alevi’si, Kürt’ü, Türk’ü…. adlarla
insanlarımızı bölmek, yarasa yarasa ülkemizde iç savaş
çıkarma peşinde olanların işine yarar. RYLA gibi seminerlerde gençlerimize tartışan, sorgulayan birey olmaları
telkin edilmektedir. Çünkü dil, din farkı gözetmeksizin
insan olan insanlık için olumlu düşünen her insanı kardeş
sayan bir ruhu vardır Rotaryenlerin.
Irkından, inancından dolayı kimsenin kimseye
kötülük yapmaya hakkı yoktur. Kötülüğe izin vermek,
Yaradan’a varoluşa, yaşama, evrene ihanettir. Bu yaklaşımı
bir siyasi yapılanmaya bağlamak da doğru değildir. Çünkü
insanın insanca yaşaması , düşünmesi partiler üstü bir davranıştır.
Konuşan, yorumlayan ve tartışan bir toplum yaratmak
zorundayız. Evet efendimci bir nesil hem kendi özgürlüğünü
kısıtlamış oluyor hem de toplumun duyarsızlaşmasına katkı
sunuyor. Onun için üniversiteler, demokratik kuruluşlar,
basın-yayın, toplumun sesi olması için özgür olması gerekir.
Fikrinden dolayı kişiler korkutulmamalı ve tutuklama yoluna
gidilmemelidir. Çünkü seslerin, fikirlerin çeşitliliği o toplumun zenginliğidir, hayat kaynağıdır.
Lütfen toplumun hayat kaynağını yeşertelim. Biz
Rotaryenler, her ortamda bu ilkeye hazırız
Ne dersiniz?

❏❏❏

KULÜPLERDEN HABERLER
katılım oldu. Olgu ile ilk karşılaşacak olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin yoğun
katılım gösterdiği panelde , konu hem tıbbi hem hukuki açıdan değerlendirildi.

Samsun Karadeniz Rotary Kulübünden diş sağlığı semineri

S

amsun Karadeniz Rotary Kulübü dönem projesi olarak okul ve okul
öncesi yaş gruplarına eğitim çalışması yaparak, ağız – diş bakımı bilincini oluşturmak amacıyla: _ Sürmeli köyü ilköğretim okulu salonunda eğitim
semineri düzenlendi, _ Seminer kapsamında 95 öğrenciye doğru diş fırçalama tekniği slayt ve uygulamalı olarak anlatıldı, _ Eğitim programının içerik ve
uygulaması, kulüp üyeleri Diş Hekimleri Şafak Külünk ve Duygu Saraç tarafından organize edildi. Dönem başkanı Fuat Güldoğuş, GDB Atilla Tekat, Süleyman Saraçoğlu ve kulüp üyesi Özgür Ünal, okul müdürü, köy dernek başkanı
ve yardımcıları organizasyonda görev aldı. _ Eğitim sonunda katılımcı her çocuğa farklı bilgiler içeren üçer adet eğitim broşürü, diş fırçası ve diş macunu
hediye edildi

Gazi RK - Çocuk İstismarı ve İhmalin Önlenmesi Paneli

A

nkara Gazi Rotary tarafından 25 Kasım 2016 tarihinde Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu moderatörlüğünde Gazi Ünivesritesi Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans Salonunda düzenlenen “ Çocuk İstismarı ve İhmalin Önlenmesi” konulu panel yapıldı. Prof. Dr. Hilal Özcebeci, Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı ,
Av. Şahin Antakyalıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldılar. Panel öncesinde, konuklar yerlerini alırken Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği piyano dinletisi salondan büyük beğeni aldı. Rotaryenler de genç doktor adayına
bu dinleti için teşekkürlerini sundular . Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Sadık Demirsoy, Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi , Ankara Halk Sağlığı İl Müdürlüğü yöneticilerinin ve çok değerli akademisyenlerin ve yargı mensuplarının katılım gösterdiği konferansa 200 kişinin üzerinde

Samsun Rotary 'Çocuk Sanatçılar' Projesinin
ilkini gerçekleştirdi

S

amsun Rotary Bilim Sanat Merkezinde “Çocuk Sanatçılar Projesi”
kapsamında, düzenlenen “Gençlerimiz Geleceğimiz” teması ile “Barış
ve Anlaşmazlıkların Çözümü” konulu resim yarışması yapıldı. Ödül töreninde,
Samsun Rotary Bilim Sanat Merkezinde, ilkokul ve orta okul olmak üzere iki
kategoride değerlendirmesi yapılan resim yarışmasına 32 öğrenci katıldı.
Farklı bölgelerdeki çocukların sanatsal etkinlikler aracılığı ile kaynaşmalarının sağlanması ve çocukların sanata olan ilgilerini arttırarak, yaratıcı
düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan projede ayrıca
Rotary’nin dünya üzerinde hizmet etmeyi
hedeflediği kavramları
da konu alınarak, sanat
ile farkındalık yaratmak
hedeflendi.
Rotary, Barış ve Anlaşmazlıkları önlemek ve çözmek, Hastalıkları önlemek
ve Tedavi; Su ve hijyen, Anne ve çocuk sağlığı, Temel eğitim ve okuma yazma,
Ekonomik ve toplumsal kalkınma konularını öncelikli hedefleri olarak belirlemiş ve bu doğrultuda dünya çapında 1.250.000 üyesi ile hizmet etmeye devam
etmekte.
Gençlerimiz geleceğimiz teması ile “Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü”
konulu resim yarışması sonunda, ilkokul ve orta okul kategorilerinde değerlendirilme yapıldı ve 17 Aralık’ta düzenlenen ödül töreni ile yarışmaya katılan
32 öğrenciye katılım sertifikaları ve ödülleri verildi.
Ödül törenine katılan Guvernör Yardımcısı Umur Sakallıoglu, 19 Mayıs Rotary Kulübü Başkanı Özgü Çolak, GDB. Orhan Atalay, GDB. Lamia Yüksel, Rtn.
Oktay Yapıcı, Rtn. Hakan Dinçer, Servin Okutgene teşekkür edildi.

Seyhan Rotary kulübü enerji projesi

S

eyhan Rotaract kulübü ile Adana Rotary Kulübünün ortak projesi olan
“Enerji Tasarrufu Farkıdalık Kampanyası” tamamlandı. Proje ile kasım
ayı içerisinde 100.000’e yakın kişiye erişerek; hazırlanan içerikler ile faydalı
bilgi verildi, tavsiyelerde bulunuldu.
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Erken tanı hayat kurtarır
Mecra olarak Seyhan Rotary Kulübü facebook sayfasının kullanıldığı kampanya sonucununda, içerikleri 198 kişi kendi profillerinde paylaştı. Toplamda
ise 3.669 kişi kampanya ile etkileşime girdi.

Çocuğa karşı cinsel istismar farkındalık eğitimi

6

Adana kulübünün ortaklaşa düzenlediği 'Çocuğa karşı cinsel istismar farkındalık eğitimi’ gerçekleştirildi. Saat 09:00-16:00 arasında
Seyhan otelinde gerçekleşen bu toplantıda Çukurova Üniversitesinden konusunda uzman birçok bilimadamı katılımcılarla istismarın tanımı, şüphesi, çocuğa verilecek cinsel eğitim gibi konular hakkında eğitim verdiler.

S

ağlık konularına verilen önem nedeniyle, Adana kulüpleri ortak girişimde bulunarak sağlık konularını içeren seminerler düzenlemeye
karar verdiler. Adana Acıbadem Hastanesi Konferans Salonu’nda Adana’daki
6 rotary kulübünün ortaklaşa yaptığı sağlık projelerinin ilki gerçekleştirildi.
Prof.Dr.Özgür Yağmur ‘’Meme Kanseri’’, Op.Dr.Erdal Candan ‘’Rahim ağzı kanseri’’ konularında verilen konferansta katılımcıları bilgilendirdiler.

Bahçelievler RK’nden Geleceği Şekillendiren Teknolojiler

A

Satranç turnuvası

S

eyhan Rotary kulübü 24 yıldır sponsor olduğu “5 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası”nı 7-8 Ocak tarihlerinde Seyhan Rotary Anadolu
Lisesi’nde gerçekleşti. 16 ilden 276 sporcunun katılımıyla 5 kategoride yapılan turnuva sonucunda dereceye girenlere madalyaların yanı sıra, birincilere
Ender Mağazasından 1100TL, ikincilere 500TL, üçüncülere 250TL, dördüncülere 150TL, beşincilere 100TL hediye çeki verildi.

Meslek Hizmet Ödülü

S

eyhan Rotary Kulübü,
Seyhan Otelinde DG Güner İnci ve eşi Nagihan hanımın
katıldığı toplantıda Meslek hizmetleri ödülünü, Türkiye’nin değişen ve dönüşen kültürel ve siyasi ortamını en iyi anlatan yazarlardan birisi olan Sosyolog Can Kozanoğlu’na
takdim etti.
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nkara Bahçelievler Rotary Kulübü “Gelecek Araştırmaları Enstitüsü”
ile işbirliği yaparak, UR 2430. Bölge Meslek Hizmetleri ve İş Sağlığı
ve Güvenliği Komitesi Başkanı Serdar Bozkurt’un liderliğinde organize edilen
“Geleceği Şekillendiren Teknolojiler” isimli konferansı, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji’nde gerçekleştirdi.
Konferansa katılan 135 öğrenciye, açılış konuşmasında Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Başkanı Cengiz Kaya tarafından Rotary, Rotary Vakfı,
Vakfın ilgilendiği 6 alan ve Meslek Hizmetleri Komitesi hakkında bilgilendirme
yapıldı. “ROTARY” ve “GIDA GÜVENLİĞİ ve TAĞŞİŞ” el broşürlerinin de dağıtıldığı konferansta, konuşmacılardan Gelecek Araştırmaları Enstitüsü mensupları Can Özgüven “Gelecekten ne bekleyebiliriz?”, Samet Çelik, “Geleceğin
Endüstrileri” konulu konuşmalarını katılan öğretmen ve öğrencilere yaptılar.
135 öğrencinin katıldığı konferansta interaktif bir bilgilendirme yapıldı.
Bahçelievler Rotary kulübü, gençlerin çok yararlandığına inandıkları bu bilgilendirme Konferansını her yıl yaparak geleneksel hale getirmeyi hedefliyor.

Güney RK’dan ilgi çeken maraton koşusu

A

dana Büyük Şehir Belediyesi her yıl Adana’nın Kurtuluş günü olan 5
Ocak’ta bir maraton düzenlemekte. Bu yıl da 7. kez düzenlenen 7.Ulusal 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’na Güney Rotary ve

KULÜPLERDEN HABERLER
İnteract Kulüpleri dikkat çeken bir şekilde katılımda buundular. Katılımcılar
“Çocuk istismarı Farkındalık Projesi” kapsamında “Çocuk Bedenime Dokunma”
yazılı ve el işareti bulunan tişörtler giyerek koşuya katıldılar.

Geleceğimiz gençlerimize yılbaşı hediyesi

G

üney Rotary Kulübü, Adana Süleyman Şah İlkokulunda belirlediği 25
kız ve 25 erkek ihtiyaç sahibi olan öğrencilere yeni yıl hediyesi verdi.
Kulüp üyeleri, kışın soğuktan etkilenmemeleri için verilen giysilerin çocukları
yeni yıla üşümeden girmelerini sağlayacağından mutluluk duyuyorlar.

Enerji Kullanımı” seminerini gerçekleştirdi. Adana Rotary Kulübünün “Gençlerimiz Geleceğimiz” sloganı ile düzenlediği aktivite kapsamında, Adana Motor Meslek lisesinde 21 Aralık Çarşamba günü Rtn İhsan Uyar yaklaşık 120
öğrenciye seminer verdi.

Adana R.K. Binicilik yarışları

A

dana Rotary Kulübü Atatürk Kupası Binicilik Engel Atlama Yarışmaları,13.Kasım.2016 günü 56 at ve binicinin katılımı ile Adana Rotary
Kupası Koşusunu gerçekleştirdi. Dereceye girenlere yönetim kurulu üyeleri
ödüllerini takdim etti

Anıttepe Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü

Çukurova Rotary - Rotaract korosu konser verdi

nkara Anıttepe Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülünü bu sene GAMA
Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın Erol Üçer’e verdi. Kurmuş olduğu şirketi Türkiye’nin sayılı firmalarından birisi haline getirmenin
yanı sıra, eğitim alanında yapmış olduğu katkılar ve yaşamını değiştirdiği binlerce genç için Sayın Erol Üçer’e verilen ödülü, düzenlenen törende Dönem
Guvernörü Güner İnci ve Geçmiş Dönem Guvernörü Aydın Pelin birlikte takdim ettiler.

ukurova Rotary-Rotaract kulüplerinin kurduğu Türk Sanat Müziği
Korosu gelir yaratma amaçlı faaliyetler gerçekleştiriyor. Koro son
olarak geliri “Cumhuriyet Evleri ve Zihinsel Engelliler Çocuk Vakfı” Adana Şubesine bağışlanacak olan Türk Sanat Müziği konserini 27 Aralık 2016'da gerçekleştirdi.

A

Ç

Adana RK'nden
Verimli Enerji
kullanımı
semineri

A

dana Rotary Kulübü, Gençlerimiz Geleceğimiz “Verimli

Akdeniz Barış Senfoni orkestrası İtalya'da konser verdi

A

kdeniz Barış Senfoni Orkestrasının vermeyi planladığı konserlerin
birinci ayağı İtalya’da gerçekleşti. Uluslararası Rotary’nin küresel
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bağış desteği ile gerçekleşecek olan Akdeniz Barış Senfonisi Konserlerinin
ilki 14 Ocak 2017 tarihinde DG İsmail Rodoplu ve Eşi Cemile, Kültür Sanat Komitesi Başkanı Yeşim Akçiçek’in de katılımlarıyla İtalya'nın Crotone Şehrinde
gerçekleşti.

lık, ekonomik ve toplumsal kalkınmadır” dedi. İsmail Rodoplu İzmir Dokuz Eylül
Rotary Kulübü’nün hazırladığı proje ile Rotary’nin temel ilkelerinden yola çıkarak sağlık kuruluşlarına destek olduğunu belirterek, “Kendilerini yürekten
kutluyorum. Rotaryenler olarak her koşul ve şartta hizmet üretmeye devam
edeceğiz” diye konuştu.

Dokuz Eylül RK'nden seminer

B

ir diğer projesinde, Dokuz Eylül RK "CV Hazırlama ve Mülalat Teknikleri Semineri" düzenledi. Dokuz Eylül Rotary Kulübünün hazırladığı seminer, Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencileri için “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” semineri şeklinde gerçekleşti.

Dokuz Eylül Rotary'den sağlığa destek

T

oplumsal ve ekonomik gelişim için çeşitli projelere ve çalışmalara
imza atan Rotary kulüpleri, sağlık kurumlarına yönelik desteklerini
de sürdürüyor. Dokuz Eylül Rotary Kulübü de, kermes düzenleyerek elde ettiği
geliri, İzmir’de faaliyet gösteren iki sağlık kuruluşuna bağışladı.
İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nafih Batur, topluma hizmeti ilke
edinen Rotaryenler olarak sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların eksiklerinin giderilmesine katkı yapmaya çalıştıklarını söyledi. Bu amaçla kulüp
üyelerinin, eşlerinin desteğiyle kermes düzenlediğini belirten Batur, elde ettikleri gelirin bir kısmıyla Hasta Taşıma Lifti alarak Alsancak Devlet Hastanesi’ne
bağışladıklarını, gelirin kalan kısmını ise kanser hastalarına psikolojik destek
sağlayan SağKal Derneği (Sağlık Kalite Derneği) Umut Atölyesi’ne verdiklerini
belirtti.
Nafih Batur, sağlık alanında hizmet veren kuruluşlara sağladıkları desteği topluma verilen en önemli hizmetlerden biri olarak gördüklerini ifade
ederek, “Kulüp olarak sağlık kuruluşlarımıza destek verme konusunda duyarlı
olmayı sürdüreceğiz. Kermesin düzenlenmesine katkıda bulunan üyelerimize,
değerli eşlerine ve kermesimize gelerek ürün satın alarak destek olan vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu da İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü’nün, sağlık alanında örnek bir proje gerçekleştirdiğini söyledi. Rotary’nin 6 temel ilkesi olduğunu belirten Başkan Rodoplu, “Bu
ilkelerimiz; barış ve anlaşmazlıkların önlenmesi ve çözümü, hastalıkları önleme ve tedavi, su ve hijyen, anne ve çocuk sağlığı, temel eğitim ve okuryazar28 - 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 7

Konak Rotary Kulübü'nün Deniz Yıldızı Projesi

K

onak Rotary kulübü Buca’nın çocuklarına büyük destek sağlamaya
devam ediyor. Konak Rotary Kulübü "Deniz Yıldızı Projesi" kapsamında Buca’da Eşref Şair Uyal İlköğretim Okulu ve İrfan Nadir İlköğretim Okulunda; eğitim gören bilim, resim ve müzik alanındaki yetenekli çocukları keşfederek eğitimlerine destek verdi. 14-15 Ocak tarihleri arasında, Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina da Buca’nın minik yetenekleriyle bir araya gelerek
projeye katkıda bulundu.
Konak Rotary Kulübü, dar gelirli ailelerin ilköğretim üç ve dördüncü sınıflarda okuyan çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak için bilim, resim
ve müzik alanlarında tarama testi yaptı. Deniz Yıldızı olarak adlandırılan proje
kapsamında İzmir genelinde ilköğretim okullarında eğitim gören 1700 çocuk
arasında yapılan tarama testi sonucunda 30 yetenekli öğrenci seçildi. Bu öğrencilere yönelik iki günlük bilim, resim ve sanat atölyeleri düzenlendi.
Deniz Yıldızı Projesi düzenlediği atölyelerle yetenekli çocuklara farklı bakış açıları kazandırarak eğitimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Seçilen yetenekli 30 öğrenci için çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alınarak alanında
uzman kişilerle çocukları bir araya getiren üç günlük uygulamalı eğitimler dü-
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zenlendi. (İNCİ GS Yuasa, CMS Grup ve Vestel) Proje, iş verenlerle çocukları
buluşturarak hayat boyu çeşitli burslar ile, onların daha kaliteli eğitimler almaları için imkanlar sağlamayı da amaçlıyor.

Geleceğin sanatçıları yetişecek

R

esim Atölyelerinde, öğrenciler sanat atölyelerinde iki gün eğitim gördüler. Burada başarılı olan öğrenciler düzenlenecek “ücretsiz resim
kursları” ile başarılı birer sanatçı olma yolunda önemli bir adım atmış oldular.
Müzik Atölyesinde ise başarılı olan öğrenciler TOBAV (Tiyatro, Opera, Bale Çalışanları Vakfı) tarafından koordine edilen birimlerde ücretsiz kurslar alarak,
sanat dünyasına hazırlanacaklar. Bu iki gün içinde, öğrencilerin ailelerine ve
okullardaki öğretmenler ve rehber öğretmenlere de çeşitli eğitimler verilerek, bu öğrencilere karşı nasıl davranmaları gerektiğine dair önemli bilgiler
verildi.

eğitimi almış durumda. Öğrenciler 6 saat anlaşmazlık çözümü ve müzakere, 6
saat de arabuluculuk eğitimi aldılar. Şimdiye kadar 150 den fazla anlaşmazlık
Akran Arabulucular önderliğinde çözüldü. Başkan Pınar Girginkardeşler sistemin çok güzel bir şekilde işlediğini, öğrenci ve öğretmenlerin çok memnun
olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.

Osmangazi Rotary'den Mudanya Devlet Hastanesine cihaz

O

Kuşadası Rotary Kulübünden konser
Kuşadası RK Organ Bağışı Bilinçlendirmesi için Konser Düzenledi

K

smangazi Rotary kulübü her yıl "Klasik Otomobil turu" düzenleyerek
fon yaratma çalışması gerçekleştirmekte. Bu Rotary döneminde de
5-6 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen Osmangazi Rotary Kulübü 7.Klasik
Otomobil Turu organizasyonuyla elde edilen sponsor gelirleri sağlık alanında
kullanıldı. Osmangazi Rotary kulübü yarattığı fon ile Mudanya Devlet Hastanesinde kullanılmak üzere bedeli 29.000TL olan Sterilizasyon Cihazını 5 Ocak
tarihinde tören ile hastane yönetimine teslim etti.

uşadası Rotary Kulübü "Organ Bağışı Toplum Bilinçlendirmesi Projesi" kapsamında 30 Aralık 2016 tarihinde Amerikan Kültür Koleji ve
İyileştirmek İyiliktir Derneği ile beraber Prof.Dr.Sait Eğrilmez ile Korneanın
Sesi konulu konser-tiyatro gösterisi düzenledi.

Uludağ RK Işıktepe Çocuk Orkestrası ilk konserini verdi

U

ludağ Rotary Kulübünün dönem projesi olan Barış için Müzik Vakfi
işbirliği ile oluşturulan Işıktepe Çocuk Orkestrası ilk konserini kendi
ailelerine verdi.

Kültürpark Rotary'nin 'Akran Arabuluculuk'
projesi devam ediyor

K

ültürpark Rotary kulübünün geçen dönem başladığı ve üye Nihan
Karakaş'ın eğitmenliğinde düzenlenen Buca Ötüken İlköğretim Okulunda “Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk” eğitimi tüm hızı ile devam
ediyor. Okul yaklaşık 300 öğrenciye sahip. 72 öğrenci Akran arabuluculuk

Bodrum, Karia ve Uludağ RK’leri Meme Kanseri
Bilinçlendirme Semineri Düzenledi

B

odrum, Karya ve Bursa Uludağ Rotary Kulüpleri tarafından “Kendi
Kendine Meme Muayene Modeli Tanıtım Günleri” adlı seminer gerçekleştirildi. Sadece kadınların katıldığı Seminerde Genel cerrahi uzmanı Op.
Dr. Cüneyt Tuğrul, birebir modelleme ile hazırlanan manken üzerinde kendi
kendini muayene yöntemini katılımcılara uygulamalı olarak gösterdi. Bodrum
Belediye Başkanlığı’nın desteği, Karia, Bodrum ve Bursa Uludağ Rotary KulüpO C A K - Ş U B A T 2 0 1 7 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 29
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leri tarafından düzenlenen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz’ın eşi
Cihan Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon ile birlikte Yarımada genelinden çok sayıda kadın katıldı.

Bornova RK Çilek Yetiştiriciliği Projesi devam ediyor

Y

aklaşık 2 saat süren eğitimde Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Cüneyt
Tuğrul, çağımızın vebası olarak nitelendirilen ve kadınlarda sıklıkla
meme bölgesinde yaygın olarak kendini gösteren kanserin erken teşhisine
yönelik bilgiler verdi. Alanındaki başarıları ile tanınan Cüneyt Tuğrul, seminerde, birebir modelleme ile hazırlanan manken üzerinde katılımcılara uygulamalı olarak kendi kendini muayene yöntemini gösterdi.Seminer sonrası
basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cüneyt Tuğrul, yılda yaklaşık 40’a
yakın seminer verdiğini anlatarak şunları kaydetti: “Özellikle bu program çerçevesinde Balıkesir, Edremit, Marmaris, İzmir, Turgutlu, Manisa, bütün bu bölgelerde konuşuyoruz. Aslında bu tip hastalıklardan korunulur ve erken tanıda
çok iyi tedavi edilebilir. Öncelikle biraz doğru beslensinler. Günde bir elma bile
bizim için hayat kurtarıcıdır. Stres kontrolü de çok önemli. Bir de ‘bu hayat benim’ demeyi becerebilsinler, bu hayat onların. Beden neyi takip edeceğini izleyemiyor maalesef. Hiçbir stresin kendilerini gereğinden fazla üzmesine izin
vermesinler. Yoksa o yıpratıcı oluyor ve beden ne kadar yıpranırsa o kadar yol
kaybediyor. Buna izin vermemek lazım. Kendi kendilerine meme muayenesi
yapsınlar. Kendilerini korusunlar ki bir problem çıktığında biz onları biz bir şekilde bedeni tamir edebilelim ve onlar sağlıklarında hiçbir kayıp olmadan yollarına devam edebilsinler.”

Bodrum RK 2. Etrim
Panayırı Tamamlandı

B

odrum Rotary Kulübü’nün Toplum Birliğinin sahiplendiği Etrim Köyünde
ikinci defa panayır düzenlendi.
Etrim köyünde düzenlenen ve
tüm geliri köyün kadınlarına kalan 2. Etrim Panayırına sivil toplum örgütleri de katıldı. Bodrum
Bisiklet Kulübü, Bodrum Doğa
Sporları Kulübü, Nane yürüyüş
Kulüplerinin de katılımı ile panayır başarı ile gerçekleştirildi. Panayır ile ilgili resmi Rotary Dergisi olarak geçen sayımızın kapağında kullanılmıştı.
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B

ornova Rotary Kulübünün uzun yıllara yönelik kadına para kazandırma projesi kapsamındaki “Urla çilek yetiştiriciliğini benimsetme ve
uygulama projesi”nin kontrol ve eğitim çalışmaları devam ediyor. Son günlerdeki don yaşananu günler proje için risk yaratmıştı. Ama zamanında alınan
tarımsal tedbirler ve uygulamalarla 3 parselde çilek fideleri donmadı. Proje
kendisini ispat etmiş olup, Şubat ve Nisan aydaki toplu eğitim ve tarla ziyaretleri çalışmaları ile Urla’da ve Karaburun yarımadasında bu projenin yaygınlaştırılmasına çalışılacak.

Ege RK Koruncuk Vakfı Yararına Yeniyıl Konseri düzenledi

E

ge Rotary Kulübü 21 Aralık 2016 tarihinde St. John Anglikan
Kilisesi’nde İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, String Trio, Sevil
Çağlar, Selin Kutlu, Sibel Kalemcinin performaslarıyla geliri Koruncuk Vakfına
bağışlanmak üzere bir yeni yıl konseri düzenledi.

Gökdere Rotary’nin Briç Turnuvası
Bursa Gökdere Rotary Kulübü’nün ilk kez düzenlediği Briç Turnuvası 34
sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan turnuva,
bundan sonra her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilecek.
Rotary 2440. Bölge Federasyonu’na bağlı kulüp üyelerinin yanı sıra serbest çiftleri de kapsayan turnuva, Adranos Otel’de düzenlendi. Bursalı Briç
eğitmeni Süleyman Kolata’nın organizasyon desteğiyle düzenlenen turnuvada 34 sporcu yarıştı. Turnuva sonunda dereceye giren çiftlere ve Rotary Kulüpleri adına yarışan oyunculardan dereceye girenlere, kupa ve madalyaları
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takdim edildi. Yarışmacıların yanı sıra çok sayıda briç sevdalısının da izlediği
turnuvanın, gelecek yıllarda daha çok sporcunun katılımı ile yapılması planlanıyor.

Atasoy’un katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıyı Yeşil ve Çekirge Rotary Kulüpleri de katılımlarıyla desteklediler.

R

otary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu, briçin
kâğıtla oynanması nedeniyle kumar olduğu algısı yarattığını, ancak
briçin tüm dünyada zekayı geliştiren bir spor dalı olarak kabul gördüğünü
hatırlattı. Briçin satranç gibi bir zekâ sporu olarak görülmesi gerektiğini ve
özellikle gençler arasında yaygınlaştırılmasının zekânın gelişimine katkı sağlayacağını dile getiren Rodoplu, “Gökdere Rotary Kulübü’nün bu konudaki girişimini destekliyor ve kutluyorum. Bizler birer hizmet gönüllüleriyiz. Geliştirdiğimiz projelerle amacımız topluma hizmet etmektir. Ekonomik, sosyal, kültürel
gelişime katkı yaptığımız gibi, sportif gelişime de katkı vermek bizi mutlu ediyor” dedi.
Gökdere Rotary Kulübü Başkanı Taner Şeker de, ilk kez düzenledikleri turnuvanın ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Turnuvayı
önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla, daha büyük organizasyonla yapacaklarını kaydeden Şeker, “2 yıl önce kulübümüzün hizmet ödülü verdiği briç
eğitmeni Süleyman Kolata’nın da desteğiyle Cumhuriyet kupası adı altında ilk
kez turnuva yaptık. Rotary kulüpleri arasında briç sporunun gelişimine yönelik herhangi bir etkinliğin olmaması, bizi bu yönde faaliyet göstermeye yöneltti.
Briçin ülkemizde de bir spor dalı olarak görülmesi için katkı sağlamak istiyoruz. Katılımcı sporculara ve bölge federasyonuna bağlı kulüp üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Karabağlar Çalıkuşu RK Ağız ve Diş Taraması gerçekleştirdi

K

arabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü, 22 Kasım Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında Toplum Birliği olan Rıdvan Nafiz Edgüer İlköğretim
Okulunda Ağız ve Diş Taraması yaptı. Bu sene ikincisi düzenlenen etkinlikte
muayene edilen çocuklara ağız diş sağlığı ile ilgili bilgiler verildi. Muayene sonrasında diş fırçası ve macunlar hediye edildi. Öğrencilere kendi durumlarını
özetleyen formlar dağıtıldı ve katılımcılar tedavilerinin yapılacağı branş ve birimlere sevk edildi.

Karia RK Toplum Birliği etkinlikleri

K

aria RK, Toplum Birliği olan Yukarı Mazı İlköğretim Okulu’nda öğrenci
ve velileri diş taramasından geçirdi. Dişlerin nasıl korunacağını anlatan film seyretisi düzenlendi. Diş Fırçaları ve Macunlar dağıtıldı. Diş rahatsızlığı olan çocukların ve velilerin diş bilgileri alındı. Her ayın ilk salı günü sabahtan
öğlene kadar taraması yapılan öğrenci ve velilerin tedavileri Diş Hekimi Rtn.
Aliye Muslu tarafından ücretsiz olarak yapılacak.

Bursa'da ortak toplantı

B

ursa’da Cumhuriyet Kazanımları Konulu Ortak Toplantı düzenlendi.
Bursa Heykel, İnegöl, Demirtaş, Yıldırım Bayezid, Nilüfer, Osmangazi
ve Karagöz Rotary Kulüpleri 6 Aralık 2016 tarihinde Cumhuriyet ve Kadın konulu ortak toplantı düzenlediler. Toplantı konuşmacı konuk Prof. Dr. Nurhan

Yine aynı okulda 53 öğrencinin
işitme taraması
gerçekleştirildi.
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cilerin bilgileri alınarak tedavileri hakkında bilgi verildi. İşitme taramasından
sonra her öğrenciye kalem kutusu, kalem, silgi ve kalemtıraş hediye edildi. İlk
yardım kitapçığı dağıtıldı. Su tasarrufu ile ilgili bilgiler interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. Günün sonunda suyumuzu nasıl koruruz sorularını cevaplayan öğrencilere hikaye kitapları verildi.
Son olarak Psikolog Rtn. İlknur Özer tarafından tüm öğrencilere Cinsel Taciz ve korunmanın yolları anlatıldı. Çocuklara özel bölgeleri ile ilgili tüm
bilgiler broşürler eşliğinde aktarıldı.

“Topluma hizmet etmeye devam edeceğiz”
İzmir Rotaract Kulübü 2016-17 Dönem Başkanı Aydın Yapan, “Geçmiş dönemlerde işitme engelli vatandaşlarımızla yaptığımız projelere her sene bir yenisini ekliyoruz. Bu sene de hep beraber Atatürk Müzesi’ni gezerek geçmişe bir
yolculuk yapmış olduk. İşitme engelli vatandaşlarımızla daha çok proje yaparak
her zaman olduğu gibi topluma hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Smyrna RK eğitime katkıda bulundu
Salihli RK Cumhuriyet Kazanımları Paneli düzenledi

S

alihli Rotary Kulübü 5 Aralık 2016 tarihinde Cumhuriyet Kazanımlarında Kadın konulu bir Panel düzenledi. Kulübün özellikle bu tarihi
seçmesinin nedeni Türk kadınının 05 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme
hakkını kazandığı tarih olmasıydı.
Salihli Ticaret ve Sanayi odası toplantı salonunda halka açık olarak gerçekleştirilen panele, 170 kişilik bir katılım sağlandı. Konuşmacı olarak, Tiyatro
ve sinema sanatçısı Gülsen Tuncel, İzmir Ekonomi Üniversitesi Araştırma görevlisi Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Itır Bağdadi ve Serbest avukat İlkgün Nurlu katıldılar.

S

myrna Rotary Kulübü Rotary'nin odak alanlarından olan okuma-yazma konusunda girişimlerini devam ettiriyor. Kulüp, İzmir-Torbalı Halk
Eğitim Merkezindeki “Yetişkinler için Okuma Yazma Kursu”nun verildiği eski
olan binanın zeminin tamamını yer döşemesi ile kapladı, ayrıca 4 adet yeni
ısıtıcı da temin etti.

Konak RK Su Atölyesi Etkinliği düzenledi

K

İzmir Rotaract Kulübü İşitme Engelli Bireylerle
Atatürk Müzesi’nde

İ

zmir Rotaract Kulübü “Atatürk’ü Anlamak” projeleri kapsamında işitme engelli bireyler ile İşaret Dili Çevirmenleri ve Eğiticileri Derneği ile
birlikte Atatürk Müzesi’ne kültür sanat gezisi düzenledi. İzmir Rotaract Kulübü üyeleri tarafından Atatürk’ün hayatı, Cumhuriyet’imizin ilk yılları, İzmir
iktisat kongresi, Atatürk’ün silah arkadaşları hakkında bilgi verildi. İşaret dili
çevirmeni Ayşe Devrim Gürbülak sayesinde verilen bilgiler işitme engelli dostlarımıza aktarıldı.
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onak Rotary Kulübü, EÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı, Su ve Sanitasyon Bölge Komite Başkanı, DSİ İzmir Bölge Müdürü; Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odasından
Yönetim Kurulu Başkanları ek olarak Büyükşehir Çevre Koruma Daire Başkanı ile Konak Rotary Kulübü Su ve Sanitasyon kapsamında olan ‘Su Atölyesi’
etkinliği gerçekleştirdi.

Konak RK Engelli Eğitim Merkezi Protokolü imzalandı

K

onak Rotary Kulübü Buca Engelliler Derneği ile birlikte engelli vatandaşları meslek sahibi yapacak “Engelli Eğitim Merkezi”’nin protokolünü imzalandı. Buca'da eğitim konusunda etkin faaliyet gösteren Konak Rotary
Kulübü, bu protokol ile eğitim alanındaki faaliyetini engellileri de içerecek şekilde genişletmiş olacak.
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Uludağ RK Geleneksel Kros Yarışması

U

ludağ Rotary Kulübü’nün okullar arası geleneksel kros yarışmaları, bu yıl da heyecanlı anlara sahne oldu. Botanik Park’ta düzenlenen ve soğuk havaya rağmen yoğun katılımın olduğu kros yarışmalarında
renkli görüntüler ortaya çıktı. Kız ve erkek olmak üzere, küçükler, yıldızlar
ve gençler kategorisinde 58 takımın yanı sıra ferdi katılımcılarla birlikte
353 öğrencinin yarıştığı kros yarışmaları, bu yıl 10. kez gerçekleştirildi. Yarışmalarda küçük kızlar kategorisinde Sezai Karakoç Ortaokulu’ndan Zehra Beyhan birinci, Aslı Uslu üçüncü olurken, Gemlik Gazi Ortaokulu’ndan
Fatma Ulutaş ikinci oldu. Küçükler serisinin erkekler bölümünde ise birincilik Sezai Karakoç Ortaokulu’ndan Yusuf İper’in, ikincilik Şehit Öğretmen
Mahmut Çatalkaya Ortaokulu’ndan Mertcan Dinçer’in, üçüncülük ise Sakarya Ortaokulu’ndan Mehmet Efe Aydın’ın oldu.
12-13 yaş grubundaki öğrencilerin yer aldığı yıldız kızlar kategorisinde
ise birincilik ve üçüncülük derecesini Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencileri
elde etti. Bu okuldan Ebrar Bayram birinci olurken, SudeTufan üçüncülük
kürsüsüne çıktı. Gemlik Gazi Ortaokulu’ndan Deniz Aytun ise bu kategoride
ikinci olmayı başardı. Yıldız erkelerde ise Mehmet Enes(Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi), Burak Terlik(Sezai Karakoç Ortaokulu) ve
Arda Koyuncu (İstaş Kentaş Ortaokulu) ilk üç dereceye giren öğrenciler
oldu.

MEKSİKALI
NAJERA
ÜÇÜNCÜ
OLDU
3 bin
metre genç
kızlar ve genç
erkekler kros yarışmalarına ise lise düzeyinde öğrenciler katıldı. Genç
kızlarda İnegöl Nene Hatun Kız Meslek Lisesi’nden Azime Alan birinciliği,
BTSO Celal Sönmez Lisesi’nden Miray Kutlay ikinciliği alırken Meksika’nın
Aquascalientes şehrinden Uluslararası Rotary Gençlik Değişim Programı
ile Bursa’ya gelen Daniela Hernandez Najera, üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.
Genç erkeklerde ilk üç dereceye İnegöl Spor Lisesi öğrencileri girdi.

Yunus Emre Akkuş birinci, Azad Karasu ikinci, Berkay Budak üçüncü oldu.
Şenlik havasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve kupaları verilirken, çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler. Derece yapan öğrenciler ayrıca 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi boyunca Rotary
Kulübü tarafından verilen eğitim desteğinden de yararlanacaklar.

ÇOCUKLARI SPORA YÖNLENDİRMELİYİZ
Uludağ Rotary Kulüp Başkanı Murat Çağlar, kros yarışmalarıyla gençleri sağlıklı yaşama yönlendirmeyi, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı, spora alıştırmayı ve kişisel gelişimlerine destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi. Murat Çağlar, “Has Tavuk sponsorluğunda düzenlediğimiz
kros yarışmalarına ilgi her geçen gün artıyor. Daha çok çocuğu sporla buluşturmak, onların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak bizleri
çok mutlu ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın sağlıklı,
sportif ve özgüvenli yetişmeleri için elimizden gelen çabayı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu da, kendinden önce hizmet ilkesini benimseyen Rotaryenlerin tüm dünyada eğitimden sağlığa, sanattan spora çok sayıda sosyal sorumluluk projesiyle
topluma örnek olacak çalışmalar yaptığını söyledi. Uluslararası Rotary
Dönem Başkanı John F. Germ’in bu yılki dönem sloganını “Rotary İnsanlığa Hizmet Eder” şeklinde belirlediğini vurgulayan Federasyon Başkanı Rodoplu, “2440. Bölge Federasyonu olarak bu yıl kültür, sanat ve spor ağırlıklı
çalışmalara ağırlık veriyoruz. Federasyonumuza bağlı kulüpler, birbirinden
güzel etkinliklerle topluma örnek olacak çalışmalara imza atıyorlar. Uludağ
Rotary Kulübümüzde geleneksel kros yarışması ile gençleri spora özendiriyor” dedi.
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lıyla uygulamaya soktu. Kulüp üyelerinin topladığı oyuncaklar, kulübün Toplum
Birliği projesi kapsamında yer alan Karapınar İÖO ana okuluna bağışlandı.

Konak RK Cam Tavanı Kıran Kadınlar Konulu
panel düzenledi

K

onak Rotary Kulübü 14 ralık 2016 tarihinde İzmir Ticaret Borsası’nda
Gazeteci Ayçe Bükülmeyen moderatörlüğünde, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, TOBB Kadın Girişimciler Başkanı Aysel Oztezel ve EGİAD
eski başkanı Seda Kaya’nın katılımı ile Cam Tavanı Kıran Kadınlar konulu bir
söyleşi düzenledi. Etkinliği 6. Grup Kulüpleri TLG Semineri Katılımcıları izleme
inkanı buldular.

Gökdere RK Toplum
Birliği Çocuklarını
Sevindirdi

Ç

ocukların
zihinlerinin geliştirilmesi için
oyuncakların ne kadar önemli
olduğu bilinciyle hareket edenGökdere Rotary Kulübü, bu düşüncesini Toplum Birliği kana-

Göztepe RK, Atatürk’ün Medeni Bilgiler Kitabını
öğrencilerle buluşturdu

G

öztepe Rotary Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı “Medeni Bilgiler” kitabını Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencilerine dağıttı. Prof. Dr. Ergün Aybars kitap
hakkındaki yaptığı konuşmasında Atatürk’ün kaleme aldığı 1930’lu yıllarda
ortaokul ve liselerde ders kitabı olarak okutulan; demokrasi, çok partili hayat,
laik düşünce özgürlüğünü anlatan Medeni Bilgiler (Uygarlık bilgileri) kitabını
mutlaka herkesin okuması gerektiğini ifade etti.

Göztepe RK Kemal Reis İÖO’nda Cumhuriyet Kazanımları
etkinliği düzenledi

İ

zmir’in ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarının okuduğu Kemal Reis İlköğretim Okulunda, 7 Aralık 2016 tarihinde Cumhuriyet Kazanımları
konusunda Komite Başkanı Bahar Yorgancıoğlu çocukların annelerine Cumhuriyetin kazanımlarını anlattı. Toplantı sonunda katılımcılara Atatürk’ün kaleme aldığı “Medeni Bilgiler” kitabı dağıtıldı.

5 Akdeniz Bölgesi 'İkiz Bölge Anlaşması' imzalandı
U

luslararası Rotary'de etkinliği ülke sınırlarının dışına taşıyabilmek
için organizasyonun yurt dışındaki birimleriyle ilişkiye geçmek,
onlarla beraber projeler oluşturup insanlığa daha etkin hizmette bulunmak olanağını yaratıyor. Bu ilişkileri kulüpler kolaylıkla gerçekleştiriyorlar.
Bölgelerin de özellikle Vakıf fonları açısından daha etkin kullanım imkanları
kazanmaları, bu ilişkilerin bölgeler arasında kurulmasının da iyi sonuçlar
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doğuracağı gerçeğini ortaya çıkardı. Bunu dikkate alan ve Akdeniz çanağında yer alan 2100-2110-2203-2440 ve 2470. Bölgeler 15 Ocak 2017
tarihinde İtalya’nın Crotone Şehrinde düzenlenen törenle Ikiz Bölge (Twin
District) protokolünü imzaladılar. Umarız bu anlaşma sonucu daha geniş
kapsamlı projeler için bir altyapı oluşturulmuş olur.

❏❏❏
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yaratma süreci ile paralellik içinde anlatıldı. 2016-2017 Dönemi Bölge Stratejik Planlama Komitesi Başkanı Cenk E. Tezel, stratejide Misyon ve Vizyon’un
rolü, aralarındaki ilişki ve stratejik düşünme, amaç ve hedefleri müzikle harmanlayarak kulüplerin geleceğini planlaması konusunda bölge stratejik plan
rehberinin nasıl kullanılacağını örneklerle aktardı.

Edremit RK Kanserde Erken Teşhis
konulu seminer düzenledi

E

dremit Rotary Kulübü 11 Aralık 2016 tarihinde Kipa Aile Kulübü –
Akın AVM’de "Kanser Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirdi. Balıkesir
Kanserle Savaş Derneği, Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı, Kanserle
Dans Derneği ve SağKal Derneğinin de destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik gün boyu sürdü. Projede çağımızın hastalığı kanseri, özellikle taramaları
olan meme ve kolon gibi kanseri önlemek veya erken teşhis ile tedavisi yapılır
hale getirmenin mümkün olduğunun altını çizildi. Bu proje ile kolon kanseri
hakkında farkındalığı arttırmak, hayat kurtaran muayene ve taramalar konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve sağlıklı bir yaşam için yönlendirmede
bulunmak, bireyin korkularını özellikle de doktor korkusunu yenmesi ve kendi vücudunu tanıması hedeflendi. Projede "Şişme Kolon" kullanıldı. Maketinin
içerisinde insanlar gezerek, meydana gelebilecek tüm hastalıkları ve Kolon
Kanseri tanılarını görüp öğrenme şansı buldular. Ayrıca organizasyon sırasında Op.Dr.Cüneyt Tuğrul tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Nilüfer RK Su ve Hijyen Projesi gerçekleştirdi

N

ilüfer Rotary Kulübü Rotary'nin odak alanlarından olan "Su ve Hijyen"
konusunda faaliyette bulundu. Kulüp, Bursa Fethiye İlk Okulunda su
tasarrufu için 120 adet perlatör montajı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra 220
adet pencereye güvenlik kiti takıldı.

2. Stratejik Planlama Semineri Başarıyla Tamamlandı

B

alçova Rotary Kulübü evsahipliğinde, İzmir Hilton Otelinde, 3 Aralık
2016 tarihinde Stratejik Planlama Komite Başkanı Cenk Tezel tarafından 2. Stratejik Planlama Eğitimi verildi. Seminere kulüplerin başkan, gelecek dönem başkanı ve stratejik planlama sorumlularının da olduğu bir katılım
gerçekleşti. Strateji ve stratejik planlama kavramı, bas gitar özelinde müzik

Tüm süre boyunca müziğin ve fikri alışverişinin de eksik olmadığı seminerlerde “Strateji ve Groove” modeli oluşturulurken, planların dinamik olması
gerektiği, her önemli olaydan sonra planın geçerliliğinin kontrolü ve gerekirse
strateji veya hedef değişikliklerinin yapılması gerektiği anlatıldı. Katılımcılar,
seminerin kendileri için faydalı olduğunu ve farklı bakışın kendilerinin strateji
algısına katkısı olduğunu ifade ettiler.

6. Grup TLG Seminerleri sona erdi

U

luslararası Rotary 2440.Bölge 6.Grup Kulüpleri olarak her sene ortak düzenlenen “Toplum Liderleri Geliyor Ufuk Geliştirme ve Liderlik
Eğitim Seminerleri” bu sene Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri için
organize edildi. Seminerlerin 2. haftası ise Çakabey Rotary Kulübü himayesinde düzenlendi. 10 Aralık Cumartesi günü Han Tiyatrosu’nda düzenlenen
2.hafta seminerlerinde geleceğin öğretmen adayları, Psikolog Dr. Hande Kesikçi Ergin’in Disleksi, Yard. Doç. Dr. Seçkin Eroğlu’nun Biyolojik Evrim Kuramı
ve Op. Dr. Cüneyt Tuğrul’un Metaforla İletişim konulu seminerlerini dinlediler.
Kulüp üyeleri tarafından hazırlanan yiyecekler öğrencilere seminer aralarında ikram edildi. Aralık ayı boyunca her hafta cumartesi günü devam eden TLG
Seminerleri 28 Aralık Çarşamba günkü yeni yıl kutlaması etkinlikleri ile öğrencilere sertifikaları takdim edilerek bitirildi.
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Agora RK MS hastaları yararına kermes düzenledi

S

ağlık konusu tüm toplumların her zaman için ön planda tutmaya çalıştığı ancak yeterli olanaklar olmaması nedeniyle her zaman destek
isteyen bir alan. Sağlık, Rotary'nin de odak alanlarından biri olarak kulüp faaliyetlerini yönlendiriyor. Bu meyanda, Agora Rotary Kulübü de 15-31 Aralık
2016 tarihleri arasında İzmir Fransız Kültür Merkezi Bahçesinde MS Hastaları yararına bir Kermes düzenledi.

Ege RK evsahipliğinde Cumhuriyet Kazanımları toplantısı
düzenlendi

İ

zmir’deki Rotary Kulüpleri Ege Rotary Kulübü Ev sahipliğinde 8 Aralık
2016 tarihinde İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’yi Cumhuriyet ve Kadın konulu konuşması ile konuk ettiler.

Dokuz Eylül RK üye eşlerinin düzenlediği Kermes
başarıyla tamamlandı

D

okuz Eylül Rotary Kulübü Üye Eşlerinin kulüp projelerine fon sağlamak üzere her sene geleneksel olarak düzenledikleri Kermes bu
sene 24 Kasım 2016 tarihinde Alsancak Küçük Kulüp’te başarıyla geçekleştirildi.

Nilüfer RK Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi verdi

N

ilüfer Rotary Kulübü Toplum Birliği ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Kulüp son olarak sağlık ile ilgili faaliyetinde Toplum
Birliği Okulu olan Fethiye ilk okulunda ağız ve diş sağlığı eğitimi ile diş taraması
gerçekleştirdi.

Bandırma RK başarılı Toplum Birliği öğrencilerini
sevindirdi

B

andırma Rotary Kulübü Toplum Birliği'nin faaliyet gösterdiği Ş. Bedir
Karabıyık Okulunda Teog sınavında başarılı olan öğrencilerin sınav
sonrası streslerini atmaları için bir gezi düzenledi.
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Çiğli RK Akhisar Dağdere Ortaokuluna
eğitim desteğinde bulundu

Ç

iğli Rotary Kulübü eğitim konusundaki faaliyetlerine okullara verdiği
destekle devam ediyor. Bu faaliyetlerden birinde, Çiğli Rotary Kulübü
Akhisar Dağdere Ortaokulunun ihtiyacı olan bilgisayarları temin ederek teslim etti.

YÖNETİM KURULU KARARLARI
2016-17 dönemi Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu
ikinci toplantısını 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD’nin
Ilinois Eyaletinin Evanston şehrinde yaptı. Kurul 12 komitenin raporunu inceledi ve 64 karar aldı. Bu kararların
önemli bölümlerini aşağıda aktarıyoruz.

KULÜPLER VE BÖLGELER
Yönetim Kurulu
- Yönetim Kurulunun Ocak ayında yapacağı toplantıda
değerlendirilmek üzere zonları yenileme teklifi hazırlamaları
için üç bölgesel ekibin oluşturulmasına ve bu ekiplerin yeniden
zon ayarlamasında uyacakları kriter, rehber ve zaman sürecini
onayladı.
- Rotary’nin vizyonu ve stratejik planının en yüksek öncelik
taşıdığını tekrarladı ve Stratejik Planlama Komitesinin icra ve
denetlemesi için oluşturulan eylem planını kabul etti.
- Bölge guvernörünün spesifik görevlerine bölge genelinde
stratejik planlama sorumluluğunu da ekledi.
- 2020-21‘den başlamak üzere Rotary Enstitüleri organizatörlerinin enstitülerde kapsamlı guvernör eğitimi sağlamalarını
talep etti ve bunların sübvansiyone edileceğini kabul etti.
- 2021’den başlamak üzere Uluslararası Asambleyi bir gün
kısaltmaya karar verdi.
- Üyelik eğilimleri ile ilgili olarak 1 Temmuz 2016 itibarıyla
aşağıdaki rakamları içeren bir raporu inceledi:
❄ Üye sayısı: 1,207,913 Rotaryen (bir yıl önceye göre 1.578
azalma)
❄ Kulüpler: 35,399 (bir yıl önceye göre 285 artış)
❄ Ortalama kulüp üye sayısı: 34 üye

TOPLANTILAR
Yönetim Kurulu:
- Uluslararası Rotary Konvansiyon ev sahipliği kriterlerine
uymayan şehirlerden, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla konvansiyona adaylık için yedi yılda bir bu şehirlerin tekliflerini değerlendirebileceğini kabul etti:
❄ Teklif eden ülkenin başka hiç bir şehrinde konvansiyon
kriterlerine uyan bir şehir bulunmaması
❄ Söz konusu şehrin kriterlerden üçünden fazlasında değişiklik talep etmemesi
❄ Böyle bir teklifin kabul edilmesinin toplam mali etkisinin
1.5 milyon dolardan fazla olmaması
❄ Şehrin Genel Sekreter tarafından belirlenecek olan kayıt
yapabilecekler sayısı limitine uyması veya diğer konvansiyon
ürünleri ile ilgili kurallara tabi olması.
- 7010, 7070, 7080 ve 7090'ıncı bölgelerin Uluslararası
Rotary Konvansiyonunu 24-27 Haziran 2018'de Toronto'da yapılması yönündeki teklifini kabul etti.

PROGRAM VE ÖDÜLLER
Yönetim Kurulu:
- 2020'de sona erecek olan "Girişimci Kampı" modelinin
büyümesi için Lufthansa ile bir mutabakat anlaşması yapılmasını
kabul etti.
❄ Rotary Dostluk Değişim Politikasında yapılan genişleme
ile Rotaryen olmayanların da programa katılabilmeleri ve kültürel birleşme ve kültürlerarası değişime maruz kalma ile daha
büyük bir uluslararası anlayış ve mesleki yeteneklerin geliştirilmesi, aynı zamanda yeni bağlantılar ve dostluklar oluşturulması
ve mümkün olursa, ortak hizmet projelerinin temellerinin atılması imkanı da sağlanmış olacak.
- Genişletilmiş olan prensip, genç profesyoneller ve iş
insanları için özgün bir eğitim fırsatı sunacak ve o insanların
toplumlarının ihtiyaçlarına cevap verecek liderlik yeteneklerinin
geliştirilmesi fırsatını yaratacak.
- ABD'nin Georgia Eyaletinin Atlanta şehrinde yapılacak
olan 2017 Rotary Konvansiyonunda anons edilmek üzere 201617 Rotary Mezunları Küresel Ödülü ileYılın Rotary Mezunları
Derneği ödül kazananlarını belirledi.
- Başkan John F. Germ'ün Rotary Onur Ödülünün golfçü
Jack Niclaus ve şarkıcı - bestekar Dolly Parton'a verilmesi önerisini kabul etti.

YÖNETİM VE FİNANS
- Yönetim Kurulu 1 Temmuz 2017'de göreve başlamak üzere
Brenda M. Cressey, Geçmiş Dönem UR Başkanı K. R. Ravindran ve
Micheal F. Webb'i Rotary Vakfı mütevellisi olarak atadı. Yönetim
Kurulu ayrıca dönemi sona ermeyen ve mütevelli olarak ayrılıp Sekreteryada Strateji Görevlisi Şefi olmak üzere istifa eden
Thomas M. Thorfinnson'un yerine Mary Beth Growney Selene'i
seçti.
- Yönetim Kurulu, Uluslararası Rotary'nin 2015-16 dönemi
denetlenmiş olan mali sonuçları raporunu ve mali tablolarını
kabul etti. UR tüzüğüe göre yıllık faaliyet raporu da yayınlanacak.
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

OCAK 1995
KONVANSİYON SÜTUNU
2017 Uluslararası Rotary
Konvansiyonu için 10-14 Haziran
tarihleri arasında Atlanta'ya uçmayı
planıyorsanız, dünyanın en kalabalık
havaalanı olan Hartsfield-Jackson
Atlanta Uluslararası Terminaline iniş
yapacaksınız. Yerel halkın söylediği gibi,
ister cennet, ister cehenneme gidin, önce
Hartsfield'den geçmeniz gerekecek.
Hartsfield Delta Havayollarının
ana hub'ı olarak çalışıyor ama
United, Americen, Lufthansa ve Kore
Havayolları her gün Atlanta'ya uçuş
gerçekleştiriyorlar.

1995 yılında Rotaryenler Uluslararası Rotary Konvansiyonunda
Fransa’da Nice ve Cote d’Azur’de
buluşmak için gün sayıyorlardı. Derginin nerede ise tüm sayfaları nefis
yemekleri ve yaz güneşi ile bilinen bu
bölgenin tanıtımına ayrılmıştı. Plaj
resimleri bolca idi ama kum yerine çakıl taşı uyarısı da yer alıyordu. Tarihi Negresco Oteli ve orta çağ kasabası
Les Baux, dergide turistik merkezler
olarak belirtildi. Dergide ayrıca Provence bölgesinden bazı yemek tarifleri de yer aldı. Pan bagnat (Provence
bölgesinin özel sandviçi) ve artichauts
à la concassée de tomates (domates ile
doldurulmuş enginar dolması) bu yiyeceklerden bazıları idi. Tabi ki bölgedeki ayçiçek
tarlalarının resmi de iki tam sayfayı kaplamaktaydı.

İndikten sonra ise ulaşım problem
teşkil etmiyor. Georgia eyaletinde
dolaşmayı planlamadıysanız, araba
kiralamanıza gerek yok. "Breeze"
kart satın alıp Atlanta'nın hızlı ulaşım
sistemi olan MARTA'yı kullanabilirsiniz.
Havaalanından şehrin beş önemli
bölgesine bu yöntemi kullanarak
ulaşabilirsiniz. Hızlı bir transfer yaparak
da Konvansiyon merkezinin bulunduğu
CNN durağına ulaşmanız mümkün.
Şehrin görülmeye değer bölgelerini
de MARTA'nın otobüslerini kullanarak
ziyaret edebilirsiniz. MARTA'nın web
sitesini ziyaret ederek sefer saatlerini
öğrenebilirsiniz. 65 yaş üzerindekilerin
de indirimli seyahat edebildiklerini
unutmayın.
Daha yavaş bir tempoda dolaşmak
istiyorsanız ise Atlanta Tranvayı size göre
olabilir. Bu yöntemle Olimpik Park'tan
başlayıp şehrin merkezinden geçerek
eski şehrin olduğu Old Ward mahallesini
ziyaret edebilirsiniz.
31 Mart'a kadar ön kayıt yaparak
tasarruf edebilirsiniz.

ŞUBAT 1981
Derginin kapağında, ünlü piyanist,
besteci ve politikacı Ignacy Jan
Paderewski’nin bir portresi yer
aldı. Paderewski 1919 yılında
Polonya’nın Dışişleri Bakanı idi ve
kısa bir süre de Başbakan olarak
görev yapmıştı. Resim fotoğraf
gazeteciliğinin öncülerinden
olan Lucien Aignier tarafından
çekilmişti. Paderewski’nin yanı sıra
Aignier Winston Churchill, Albert
Einstein, Mahatma Ghandi ve bir
çok ünlüyü resmetmişti. 20’li ve
30’lı yıllarda Paris’te görev yapan
Aignier’nin resimleri dünyadaki önemli yayınlarda yer almıştı. En ünlü fotoğrafları
halen müzelerde sergilenmekte. Bu resim ile ilgili hikaye sırasında, Aignier 1939
yılından beri yaşadığı Barrington Massachussetts kasabasının Rotary kulübünün 25
yıllık üyesi idi. Bu resim ve hikayeyi 80. doğum günü ile ilgili olarak paylaştı. Aignier
1999 yılında vefat etti.
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F

Fon yaratma uzmanı Schmelling Rotary için çalışacak

ilantropi konusunda uzman olan Eric Schmelling, Rotary'nin fon yaratma çalışmalarında sorumlu görevli olarak çalışacak.
100. yılını kutlayacak olan Rotary Vakfı, bu yıl 300 milyon
dolarlık fon yaratmayı hedefliyor.
Genel Sekreter John Hewko, Rotary'deki 20 yıllık tecrübesi ile Eric'in bu rol için en
uygun kişi olduğunu belirtti ve daha önceki görevlerinde
gösterdiği başarı ve katkılardaki artışın Eric'in liderliği
ssayesinde gerçekleştiğini belirtti.
Rotary'de 1995 yılında çalışmaya başlayan Eric
Schmelling, çeşitli görevlerde bulundu ve son olarak da
planlanmış ve büyük bağışlar direktörlüğü görevini yürütmekte idi.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,227,217
Kulüpler: *............................................................ 35,263
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 226,389
Kulüpler: ................................................................ 9,843
Interact
Üyeler: ................................................................ 483,230
Kulüpler: .............................................................. 21,010
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 210,500
Topluluk.................................................................. 9,154
Not: Rakamlar 30 MayKasım 2016 sonu gelen üç aylık yeni
kulüp ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
75
2,104
2430: Bölge:
90
2,253
2440. Bölge:
65
1,639
TOPLAM
230
5,996
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

Rotary 'Çocuk Felcine Son' kampanyası ile ilgili
35 milyon dolar destek vereceğini açıkladı

R

otary 17
Ocak'ta çocuk felcine
son çalışmaları ile ilgili olarak
çalışmaları desteklemek amacıyla 35 milyon dolarlık bağışta
bulunacağını açıkladı.
Ocak 2016'dan beri
Rotary'nin bu alanda
yapmış olduğu katkılar
böylece 140 milyon dolara ulaştı.
Rotary'nin açıkladığı yardımın yaklaşık yarısı (16.5 milyon dolar) Nijerya'da
ve Çad Gölü Havzasında (Çad, Kuzey Kamerun, Güney Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti) acil ihtiyaç kampanyalarına destek amacıyla kullanılacak. 2016 yılında Nijerya'da dört
çocuk felci vakası tespit edilmişti. 2014 yılının Temmuz ayından beri Nijerya'da çocuk felcine rastlanmamış idi.
Nijerya ve çevresindeki bölgeler için salgını önlemek amacıyla bu fonlar gerekli. 2016 yılında sadece 35 vaka bildirilmesine rağmen, felç ile sonuçlanan bu menfur hastalık ile savaşta önemli adımlara karşı çocuk felci özellikle ulaşılması
zor alanlar ve ihtilaf bölgelerinde bir tehdit olarak durumunu
koruyor. Uzmanlara göre, gelişmenin sürdürülebilmesi ve çocukları polio'dan korumak için 1.5 milyar dolara daha ihtiyaç
bulunuyor.
Çad Gölü havzasındaki desteğin yanı sıra, çocuk felcine
son için Afganistan'a 7.15, Pakistan'a 4.2, Somali'ye 4.64 ve
Güney Sudan'a 2.19 milyon dolar ayrılmış bulunuyor. Ayrıca
UNICEF'in Batı ve Orta Afrika Bölge Ofisi için de 666,845
dolar ayrılmış durumda.
Rotary, Bill & Melinda Gates Vakfı katkılarıyla eşleşen
fonlar da dahil olmak üzere çocuk felcine 1.6 milyar dolar bağış yapmış ve 1985'den beri de sayılamayacak kadar çok gönüllü saati harcamış bulunuyor. 1988 yılından beri de "Çocuk felcini Yoketme Küresel Girişimi"nde Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), UNICEF ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi ve son olarak katılan Bill & Melinda Gates Vakfı ile ortaklık yapıyor. Girişim başladığından beri çocuk felci vakalarında
%99.9 oranında azalma oldu ve yıllık 350.000 vakadan 2016
yılında 35 vakaya düşüldü. 2017 yılında henüz bildirilmiş herhangi bir vaka bulunmuyor.
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Konvansiyon Atlanta’ya geliyor
ve ben bunun kariyerinizin en
büyük olayı olacağına inanıyorum.
Kutlayacak çok şeyimiz var—
Rotary Vakfının 100. yıldönümünü
doğduğu yerde yapmaktan daha iyi
bir seçim olabilir mi? .
Judy ve ben bu şehri ve Güneye
özgü cana yakın misafirperverliğini
seviyoruz. Esinlenmek, eğlenmek,
yeni dostlar edinmek için gelin.
Hayatta bir kez yakalanacak bu
fırsatı kaçırmayın!

John Germ, Uluslararası Rotary
Başkanı ve eşi, Judy

Kaydınızı yapınız:
riconvention.org

ATLANTA, GEORGIA ABD

10-14 Haziran 2017

