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Rotary eğitimin hak olduğuna inanır. Dünya çapındaki 1 milyondan fazla üyesi tarafından verdiği burslar 
ve hizmetlerle eğitimi daha üst seviyeye çıkartmaktadır. Yeni nesillere esin kaynağı olmak — Hayatlara 

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

HEP BİRLİKTE

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

HEP BİRLİKTE

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

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

HEP BİRLİKTE

HEP BİRLİKTE

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

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

Rotary’nin yeni dönem ilanları

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

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

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

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

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

Bu ilanlar ingilizce olarak dört 
kelime ile ifade ediliyor:

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

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

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




