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cak ayı Rotaryenler için bir beklenti ayı olarak da
kabul edilebilir. Bu ay içinde Rotary'yi bir yıl sonra
yönetecek olan kadro eğitim almak için biraraya
gelir. Uluslararası Rotary'nin başkanı da döneminin temasını
açıklar. Rotary için hedefler ve yöntemler belirlemesi açısından bu ay farklıdır.
2019-20 döneminin teması da yukarıda belirttiğimiz açıklamalar çerçevesinde ABD'nin Kaliforniya Eyaletinin San Diego
kentinde 13-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Gelecek
Dönem Uluslararası Rotary'nin Başkanlığı görevini üstlencek
olan Mark Daniel Maloney yeni dönem temasını açıkladı:
"ROTARY CONNECTS THE WORLD". Asambleye katılan gelecek dönem guvernörlerimiz bu temayı "ROTARY DÜNYAYI
BİRLEŞTİRİR" olarak kullanmaya karar verdiler.
2420. bölgeden Nezih Bayındır ve eşi Belkis, 2430. bölgeden Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza, 2440. bölgeden de Fatih
Akçiçek ve eşi Yeşim asamblede aldıkları eğitim sonrası bölgelerinde BES ve Asamblelerini geçekleştirecekler Rotary'nin
dünyayı birleştirme teması kapsamında hizmetlerin yaygınlaşması için çalışacaklar.
Asamble ile ilgili yazıyı dergimizin sayfalarında bulabilirsiniz. Ancak bu asamblede yenilik, yaratıcılık ve esneklik konuları ön plana çıktı. İlk defa Rotaractların da Rotaryen haklarıyla
davet edilmesi de asamblenin ilklerinden bir başkası idi. Hızla
değişen dünyada, Rotary'nin de vakit kaybetmeden değişim
yolunda adımları atması için çalışılıyor. Kulüplerin geleneksel
kuralların dışında yeni uygulamalar ile geleceğin temellerini
sağlamlaştıracak adımların atılması bekleniyor.
8-10 Şubat tarihlerinde Gaziantep'te Zon 20B semineri
yapılacak. Zon formatında yapılacak olan son Zon 20B toplantısı olması ve de Gaziantep gibi tarihi bir şehrimizde yapılacak
olması, kaçırılmayacak iyi bir fırsat. Rotary bilgilerinin tazelenmesi de işin cabası olacak. Yoğun katılımınızı bekliyoruz.
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KAPAK RESMİ:Uluslararası Asambleden görüntüler. Fotolar: Alyce Henson ©rotaryinternational
“(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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Rotary Yayın ve İletişim
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Akın Gökyay, GDG Murat Öz, GDG
Sezai Moral, Ahmet S. Tükel
Rotary Dergisi iki ayda bir
yayınlanır.
Dergide yayınlanan yazıların
fikir sor umluluğu
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
1.200,00 TL
Orta iki sayfa
1.500,00 TL
İç Kapaklar
1000,00 TL
İç Kapak Karşısı
1000,00 TL
İç Sayfalar
950,00 TL
Yarım Sayfa
500,00 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.
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BAŞKANIN MEKTUBU - OCAK

İLHAM KAYNAĞI OLALIM

Rotary sayesinde mesleki hizmetimizle ilham kaynağı olabiliriz

Mesleki Hizmeti tanımlamak zor olabilir ancak tarif etmek çok kolaydır. Basit anlatımla Rotary yaşamımız
ve profesyonel hayatımızın kesiştiği noktadır. Rotary ideallerimizi çalışmalarımız kapsamında yaşama geçirmemiz, mesleki hizmettir.
Yurt dışınnda ssağlık hizmeti yönetiminde uzun yıllar çalıştıktan sonra Bahamalar'a döndüğüm zaman , ülkemin acil olarak modern bir sağlık hizmeti tesisine ihtiyacı olduğunu gördüm. O zaman elimizdeki kaynaklar
yetersiz ve eski idi ve ülke dışına çıkma imkanı olmayan insanlar ihtiyacları olan hizmeti alamamakta idiler.
Amerika Birleşik Devletlerinde elde ettiğim tecrübeler olmadam ülkemdeki statüskoyu değiştirebilecek hiç bir
şey yapamazdım. Ama bu tecrübem olduğu için, kendimi etkili olabilecek özgün bir konumda hissettim. Profesyonellikteki yolumu iyişeyler yapmaya yönlendirebilir, Bahamalar'da sağlık hizmetini iyileştirerek kendime bir
kariyer oluşturabilirdim.
Rotary yaşantımın bir parçası olduktan sonra, Rotary'nin temelini oluşturan Paul Harris'in sözleri - "paylaşılmış çabanın sınırı yoktur "- mesleğim için de geçerli id. Bahamalara modern sağlık hizmetini tek başına
getiremezdim. Ama, daha sonra Doctors Hospital'da ortaklarım olan doktorlarla ve o hastanede yıllarca çalışmış olan görevliler ile oluşturduğumuz partnerliklersonucu herşeyi değiştirebilir konuma geldik. Benim hedefim, paylaştığım bir hedef oldu ve bu sayede de gerçeğe dönüştü.
Rotary her mesleğin itibarını ve mesleğin görev aşkı nın değerini ön plana çıkarır. Unutmayınız ki dört kurucu üyemizinhibiri doktor ya da barış elçisi değildi, sadece bir avukat, bir maden mühendisi, bir kömür tüccarı ve
bir matbaacı kurdu Rotary'yi. Başlangıcından itibaren bu mesleklerin farklılıkları Rotary'ye özel bir güç kazandırdı. Bu farklılık da bizim sınıflandırma sistemine yansımakta ve bu sayede her kulüpte topluma hizmet veren iş
ve profesyonel bireylerin tüm kesimlerinin temsil edilmesini sağlamaktadır.
Paul Harris bunu şu şekilde ifade etmiş: "Her Rotaryen, Rotary'nin idealizmi ve yaptığı iş veya kendi
mesleği arasında bağlantı kuran kişidir. " Bunu söylediği zaman ne kadar geçerli ise, bugün de aynı geçerliliği korumaktadır. Bizler haftada sadece bir iki saatimizi Rotary toplantılarımızda harcıyoruz ama her sabah
kalktığımızda işimize gidiyor ve çalışıyoruz. Rotary kanalı ile, bu saatlerimiz de aynı zamanda bir hizmet fırsatına dönüşebiliyor: Beraber çalıştığımız, bizim için çalışanlar ve hizmet ettiğimiz toplum için böylece "ilham
kaynağı" olma fırsatını yakalayabiliriz.

BARRY RASSIN
Uluslararası Rotary Başkanı
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BAŞKANIN MEKTUBU - ŞUBAT

Toplumda etkinlik yaratmak milyon dolarları gerektirmez

Geçtiğimiz yıl içinde yapmış olduğum seyahatlerde, toplumlarında dönüşüm sağlayan güçlü, canlı kulüpleri
ziyaret ettim. Toplantılarına katıldığımda enerjiyi hissettim. Üyeleri ile tanıştığımda, hepsinin "harekete geçen insanlar" olduklarını gördüm. İçinde buundukları topluma baktığımda ise çalışmalarının etkilerini görebiliyorum.
Aynı zamanda, bir sosyal kulüpten öteye geçememiş Rotary kulüplerinin bulunduğu toplumları da ziyaret
ettim. Bu hiç bir zaman böyle olmamalı. Çok şükür ki, her kulübü canlandırabileceğine inandığım basit bir yaklaşım var.
Her Rotary kulübüne, etki seviyesi yüksek bir faaliyette bulunma konusunda meydan okuyorum. Her kulüp
şimdiden bunu yapacak potansiyel ve kaynağa sahip durumda. İnsanların yaşamlarını tamamen değiştirebilme
gücüne sahipler.
Bunu yapmak için milyonlarca dolara ihtiyaç yok. Benim de bizzat katıldığım ve değişim yaratan bir proje,
Haiti'de ebelerin oluşturduğu bir gruba bir cip temin edilmesi idi. Ebelere neye ihtiyaçları olduğunu ve onlar için
ne yapabileceğimizi sorduk, onlar da bize ülkenin erişilmesi zor kırsal alanlarındaki hamile kadınlara erişmekteki zorluklarını anlattılar. Onlara bir cip temin ettik, pembeye boyadıki ve üstüne de Rotary logosunu koyduk.
Üç yıl sonra tekrar ziyaret edip ne durumda olduklarını görmek istedik. Her biri sonuçtan çok memnun idi. İstatistiklere yansıyan rakamlara göre, o beölgedeki çocuk ve anne ölümlerinde %50 oranında bir azalma olmuştu.
İşte ben buna değişim projesi derim.
Tabi ki çiplerin de bir ömrü var ve bu sonsuz değil. Yollarda geçirdiği sekiz yıl sonra bu cip hizmet edemez duruma gelmişti. Bunun üzerine pembe bir Land Cruiser satın aldık. Halen yoğun bir şekilde çalışmakta ve ülkenin
ücra kesimlerindeki kadınlara, ebeler tarafından doğum öncesi bakım hizmeti götürülmesini sağlamakta.
Bir projeyi dönüşümsel yapan şey nedir? Çok fazla para gerektiren bir şey olmasa bile, insanlara ulaşmalı ve
toplumda bir etki bırakmalı. Anahtar budur ve dikkatli planlama ve derinlemesine araştırma burada devreye girmektedir. Siz de araştırmanızı yapın, kaynaklarınızın kaldıraç güzünü değerlendirin. Etkiniz arttıracak ortaklıklar arayışıma girin. Ve tüm bunlardan sonra da eyleme geçin.
Tabi ki hizmet, güçlü kulüplerin sunabileceği şeylerin sadece bir parçasıdır. Kulüplerin iyi konuşmacıları olmalı, liderlik geliştirebilmeyi sunmalı, Rotaract ve Interact'ı işe katmalı ve üyelerine Rotary faaliyetlerine katılmak için bir neden oluşturarak değer katmalı.
Kulübünüz dönüşümsel ve iyi organize edilmiş ise, herşey çorap söküğü gibi arkadan gelir. Üyeler katılımcı
olurlar, yeni üyeler de katılmak için can atarlar. Fon yaratmak daha kolay olur. İnsanlar, verdikleri paranın ya da
katkının nasıl kullanıldığını ve farkındalık yarattığını ve hesap verebilir olduğunu görmekten mutlu olurlar. Kulübünüz enerjik, anlamlı ve canlı olacak ve kendi etrafındaki diğer kulüplere ve hizmet ettiği toplumda "ilham
kaynağı" olacaktır."

k
BARRY RASSIN
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF BAŞKANINDAN

Vakfımızı yardım
kuruluşları
arasında ilk sıraya
koyalım
Rotaryenlerin çoğunun kendilerini bir Rotary Kulübüne sponsor olarak katılmasını sağlayan kişiyi hatırladıklarına bahse girebilirim. Hayatımızı değiştirecek
fırsatları bizim de paylaşmamızı sağlayan kişiyi hiç bir
zaman unutmayız ve daima minnet duyarız. Bunu söyledim ama, Vakfımızın ne zaman bizim için önemli konuma geldiğini büyük çoğunluğumuzun belirleyemeyeceğini düşünüyorum. Bu sizi birisinin toplantıya davet
etmesi kadar basit değil. Ama kulüpte veya bölgede ya da
uluslararası alanda ışığı sizin üzerinize tutan, ufuk açan
bir faaliyet, bir projenin sözkonusu olduğunu düşünüyorum.
1905 yılından beri, Rotary kulüpleri Rotaryenlerin
toplumlarında harekete geçen kişiler olmasını sağlayan
yolu açmışlardır. Yerel kulüplerimiz yaşadığımız, çalıştığımız, yaşamboyu süren dostluklar oluşturduğumuz ve
her birimizin "evim" dediği yerde görünebilir en direkt
etki yaratmaktadırlar. Rotary International dendiği zaman, bir çok Rotaryenin Rotary kulübünü düşündüğüne
inanıyorum.
Öte yandan, Rotary Vakfı dendiği zaman, Rotaryenler bugünkü dünyamızda Vakfı en üst sıraya taşıyan çeşitli insani ve eğitim projeleri ve programları düşünmektedirler. Bu gerçekten Rotary'yi onların nezdinde canlandıran, içinde bulundukları toplumu dünya toplumu
yapan, ve kendilerini de küresel ortamda "harekete geçenler"e dönüştüren bir olgudur.
Yeni bir yıla başlarken ve gerçekleştirmek istediğimiz bir çok şeyi düşünürken, bir çoğumuz "yeni yıl kararları" almaktayız. Sizin kararlarınızdan birinin de
Rotary Vakfına daha fazla dahil olmak ve katılmak olduğunu ümit ediyorum. Her birimiz Vakfımızı yardım kuruluşu olarak ilk sıraya koyalım. Şayet bunu yaparsak, bu
Rotary yılını olağanüstü tarihimizin en iyisine dönüştürebiliriz. Lütfen bana katılın ve Rotary'nin mirasını
oluşturmaya söz verin.
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Vakfımız dünyada gerçekten
farklılık yaratabilmektedir
Hergünün her saniyesinde, Rotaryenler, Rotary Vakfı
kanalıyla dünyada iyi şeyler yapmaktalar. Planlamakta, fon
yaratmakta, uygulamakta ve projeleri gerek yerel gerekse de
küresel ölçekte tamamlamaktadırlar. Bu hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır..
Benim için bu Rotary üyeliğinin emsalsiz bir özelliğidir. Siz seçtiğiniz ölçüde işin içine girersiniz. Bir projeye
başından sonuna kadar katılabilir. Ya da sürecin herhangi
bir moktasında katılabilirsiniz. Ama gerekli fonların hazır
olması için her şey sizin ve benim Vakfa katkımızla başlamaktadır.
Bir çoğumuz için bölge tanımlı fonlar genel olarak yerel
bir projeyi içerdikleri için bir bağış faaliyetine katılımın en
hızlı ve en uygun yoludur. Bölge bağışıyla yapılan bir proje,
Rotary'nin ön plana çıkmasının, tanıtımının yapılmasının,
müstakbel üyeler ve projeden faydalananların katılımının
sağlanmasının ve toplumunuza bir değer katmanın iyi bir
yöntemidir.
Küresel bağışlar ise bizlere altı odak noktamızdan biri
ya da bir kaçında uluslararası projeler ile katılma fırsatı sunar. Proje fikirleri geliştirdikçe, ihtiyaç değerlendirmesi yaparak toplumda neye ihtiyaç olduğu, gerekli kaynaklar ve
onlara nasıl ulaşılabileceği ve projeyi Rotaryenler, partnerler ve sahadaki diğer katılımcılarla nasıl yürütebileceğimizi belirleriz. Projelerimizin Rotaryenlerin muhakkak katılımını sağladığına, en fazla sayıda insana fayda sağlayacağına ve bittiği zaman, toplumda uzun vadeli etkisinin devamı için yerel sakinler tarafından sürdürülebilmesine emin
olmalıyız. Bu adımların dikkatli bir şekilde takip edilmesi
bizleri de rahatlatacaktır.
Özellikle bu yönetim ve hesap verebilirlik sayesinde,
bizler zamanımız, yeteneklerimiz ve hazinelerimizi katkı
olarak veriyoruz. İşte bu bizim Vakfımızdır. Bizler onunla
gurur duyuyoruz ve Vakıf, gerçekten de dünyamızda farklılık yaratabilmektedir.

Ron D. Burton
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

SORU

Kulüp Başkan adayınızı
Konvansiyona
göndermek
John Blount

Uluslararası Rotary 2019 Konvansiyon komite başkanı

1

İlk konvansiyonunuz ne
zamandı?

1988'de Ph�ladelph�a. Annem, kızım ve eş�m
�le g�tt�k. Dolayısıyla b�r a�le seyahat� �d� ve Rotary
Konvans�yonuna katılmak �ç�n �y� b�r özür �d�. B�rkaç
oturuma katıldım, Ph�ladelph�a'yı gezd�k. Har�ka b�r
seyahat �d� ama konvans�yon olarak fazla b�r şey
�fade etmed� z�ra katılımcı olamamıştım.
Ama b�r kaç yıl sonra guvernör adayı olduğumda
Oregon'dak� konvans�yona katıldım. Müth�ş �d�. Robert Fulghum g�b�, "B�lme �ht�yacı duyduğum şeyler�n
heps�n� anaokulunda öğrend�m" k�tabının yazarını
d�nleyeb�lm�şt�m. Konuşmalarımın çoğuna ondan
yaptığım alıntıları ekler�m. Bu konvans�yon ney�n
�ç�ne g�rmekte olduğumun anlayışını daha da
gen�şletm�şt�.

2

Kulüpler GLDB'nı
neden konvansiyona
göndermeliler?

1982 yılında, kulübüm olan Kal�forn�ya Sebastopol
Rotary Kulübü neye mal olursa olsun, her yıl gelecek

VIKTOR MILLER GAUSA

dönem başkanını konvans�yona gönderme kararı aldı.
İlk yıl Dave Madsen'� gönderd�k. Döndüğünde get�rd�ğ� fon yaratma f�kr� kulüpte yaptığımız şey� tamamen
değ�şt�rd�. Başka b�r kulüpten öğrenm�şt�. Yıllar �ç�nde

nunda topladığımız meyveler�n değer�, göndermen�n
mal�yet�n�n çok üstünde �d�. Gelecek Dönem Başkanını
Konvans�yona göndermen�n meyveler�n� elde ett�ğ�m�z �ç�n GLDB'nın konvans�yona gönder�lmes�n�n faydalı olduğuna �nanıyorum.
Nerede olursa olsun Başkan adayımızı göndermeye devam ed�yoruz. Döndükler�nde Konvans�yonun

epey pahallı olab�l�yor. Ama 10 yıllık b�r sürey� düşünürsen�z ortalaması oldukça makul b�r rakama
düşüyor. Aslında oldukça yüksek sayılab�lecek b�r
rakam ama karşılığında aldığımızı hesaba katarsanız buna değ�yor. Kulübe sağladığı fayda fark
ed�lecek kadar yüksek.

ğ�şt�rmeye çalışıyorlar. Bu nedend�r? Dünyayı b�r
m�kroorgan�zma olarak görmekted�rler. İnsanlarla

4

tanışmakta, yen� k�ş�lerle tanışmaktalar. Kulübümüz
yıllar �ç�nde har�ka b�r kulüp oldu. Ben bunun öneml�

yet �fade ed�yor. Kulüpler gel�şmek �ç�n adapte olmaya çalışıyorlar. Yen� b�r stratej�k planımız var.

b�r kısmının gelecek dönem l�derler�n�n katkısıyla gerçekleşt�ğ�n� düşünüyorum. Bunun öneml� b�r kısmı da

Çocuk felc�n� sonlandırıyoruz. Dolayısıyla carpe
d�em — Bugün hang� noktadaysak onu yakalayalım

kovans�yona katılmadan kaynaklanıyor. Konvans�yon
önces� ve sonrası da seyahat etmek �ç�n �y� b�r zaman.
Her otelde, her restoranda yüzlerce Rotaryene rastlıyorsunuz. Her b�r�n�n rozet� var. Dolayısıyla temas ku-

ve daha �y� b�r duruma get�rel�m. Bu yaklaşım konvans�yon esnasında anı yakalamayı, �nsanlarla tanış-

rup, yen� dostluklar oluşturab�l�yorsunuz.

dak� konuşmacıları Rotary'n�n temel değerler�n� d�kkate olarak koyuyoruz: l�derl�k, doğruluk, h�zmet,

s�hr�nden etk�lenm�ş olarak gel�yorlar. O kadar etk�len�yorlar k�, tak�p eden b�r sonrak� yıl kulüpler�m�z� de-

3

Kulübünüz her yıl birisini göndermenin maliyetini nasıl karşılıyor?

Bütçede üye a�datlarına ekl�yoruz. Fon yaratma

bu yöntem büyük m�ktarlarda fon yaratmamızı sağ-

falan g�b� b�r g�r�ş�mde bulunmuyoruz. Bazen Atlanta'da olduğu zaman mesela, uçmak oldukça

ladı. Bu arkadaşımızı konvans�yona göndermen�n so-

ucuz. Bazen Bangkok g�b� uzak b�r yer olduğunda

Rotaryenler bu yıl
için Hamburg'dan ne
bekleyebilirler ?

Konvans�yonun teması — Anı Yakala— b�r ac�l�-

mayı ve bu s�h�rl� tecrübey� yaşamayı da �çer�yor.
Hamburg konvans�yonunda genel oturumlar-

farklılık ve dostluk. Ara oturumları da bu çek�rdek
değerlerle �lg�l� olarak oluşturduk. Bunlar sab�t olan
temel olgular. Fakat bunları güncelleme ve kulübü
de gel�şt�rmek �ç�n çalışıyoruz.
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dünyamız

Kanada
Hırvatistan

Uganda

Hindistan

Guyana

Dünya çevresindeki
Rotary projeleri

Guyana
gençliğinin okur
yazar oranı
yüzde 93

Kanada

Guyana

Uganda

2006 yılından beri Rotaryenler

Georgetown Rotarakt kulübünün

Vancouver şehrinin fakir

sekiz üyesi, okul ihtiyaçları,

gençlerinin faydalandığı okul

yemek tasları ve kaseler ile

sonrası basketbol programı

su şişeleri içeren kutular için

için 250.000$ fon yarattılar.

750 dolar fon yarattılar. 1993

En son yapılan serbest atış

yılından beri kulübün imza

yarışmasından Strathcona

attığı bu projede kutular bu kez

Toplum Merkezinin ana

Guyana’nın başkentindeki Sofya

okuldan liseye kadar 500

Okuma Yazma projesine katılan

çocuğun faydalandığı basketbol

talebelere ulaştırıldı. Her talebeye

programı için 18.000$ fon

ayrıca diş bakımı malzemesi,

yaratıldı. Projeyi Vancouver ve

kızlara da kadın hijyen ürünleri

Vancouver Yaletown Rotary

verildi. Kulüp başkanı Dynuth

kulüpleriyle beraber organize

Adonis, talebelerin interaktif

eden Vancouver Sunrise Rotary

karşılaşmada gençliğin

Kulübü başkanı Gary Chomyn,

güçlendirilmesi, kişisel ve

bütün amaçlarının Kanada’nın

diş sağlığı, yol güvenliği

en fakir bölgelerinden biri olan

ve uygunsuz dokunuş gibi

Vancouver’li çocuklara yardım

konularda bilgilendirildikerini

3.000’i Kampala’da olmak
üzere, 30.000 koşucu Ağustos
ayında kanserli hastalara yardım
programına destek için Uganda’nın
çeşitli bölgelerinde 33 yarış
düzenlediler. Kampala Nalya Rotary
Kulübü başkanı ve aktivitenin
organizatörü Denis Jjuuko,
Tanzanya’yı da kapsayan 9211.
bölgeden 370 Rotaryen’in 5-10 ve
21 kilometrelik yürüme yarışlarını
organize ettiklerini ve 200.000
dolar fon yarattıklarını söyledi.
Yedinci defa düzenlenen bu yıllık
koşulardan elde edilen gelir,
Kampala’daki St. Francis Nsambya
hastanesine radyasyon tedavisinde
kullanılmak üzere iki adet lineer
akseleratör alımında kullanılacak.

etmek olduğunu belirtiyor.

söyledi.
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Hırvatistan

Hindistan

2014 yılından beri dünyanın çeşitli

ve çöpleri topladıktan sonra

“Plastik torbalara hayır”

bölgelerinden Rotaraktörler Kuzey

ancak eğlencemizi yapıyoruz”

kampanyasından esinlenen East

Adriatik denizinde bir hafta süren

Bir hafta süre ile böyle bir

Coast Ramnad Rotary Kulübünün

geziler düzenleyerek dostlukları

aktivitede beraberce olmanın

30 üyesi, Krishna Uluslararası

geliştirip, plajları temizlerlerken,

sonucu gelişen dostlukların

Okulu öğrencileri ve görevlileri ile

Bosna’daki selden zarar görenler ve

Rotaract toplantıları esnasında

beraber toplumlarında tekrar

gençlere destek olan programlar

oluşan dostluklardan çok

kullanılabilir pamuk ipliğinden

için fon yarattılar. Ağustos ayında

daha derin olduğunu belirtildi.

yapılmış torbaları dağıttılar.

yapılan son gezilerinden birinde

Katılımcılardan toplanan 8.500$

Hindistan’ın ulusal bağımsızlık

61 Rotaraktörün bulunduğu altı

hayır işleri için kullanılırken, 2018

günü olan 15 Ağustos’da

yelkenli Hırvatistan sahillerinde

senesinde 3.000 dolar Murter

Ramanathapuram şehrinde

100 millik bir rotayı tamamladılar.

adasındaki çevre çalışmaları

düzenlenen yürüyüşte, Tanil Nadu

Rotaraktörler Brač adasında

ve kültürel miras için Udruga

eyaletinin 1 Ocak’tan itibaren

Blaca, Olib’deki Južna Slatinica

Argonauta adlı bir sivil toplum

başlayacak biyoçözünürlüğü

plajlarını temizlediler. Slovenya’nın

örgütü tarafından bağışlandı.

olmayan plastik torba yasağına

Ljubljana Rotarakt kulübünden

Önceki yıllarda yelkenciler Mirno

destek oldular. Kulüp başkanı

Tit Plevnik, yaptıklarının kesinlikle

More Barış gemisinin gezisine

Dinesh Babu, “politilen kirliliğini

sadece bir parti olmadığını

altı öksüz çocuğun katılmasını

karşı halkın pamuklu torbaları

belirtti: “Önceliğimiz olan plastik

sağlamışlardı.

kullanmalarını istedik” dedi.

Dünyada her yıl
beş trilyon plastik
çöp torbası
kullanılıyor.

– BRAD WEBBER
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14 Ocak 2019'da San Diego'da başlayan Uluslararası Asamblede, 2019-2020 UR Başkanı Mark Daniel Maloney döneminin temasını
açıkladı: "Rotary Dünyayı Birleştirir"

Rotary dünyayı birleştirmeye hazır

✔✔ San Diego'da yapılan Uluslararası Asamblede yeni dönem hedefleri belli oldu

ilk defa Rotaraktörlerin davet
edilmiş olmaları idi. Bu yaklaşım, Uluslararası Rotary'nin
bir anlamda Rotaract kulüplerine ve üyelerine verdiği önemin bir göstergesiydi.
Asamble, UR dönem başkanı Barry Rassin'in sahneye
gelmesi ile başladıktan sonra,
Başkan Rassin gelecek yıl Rotary'yi yönetecek olan Mark
Daniel Maloney'yi sahneye davet etti.
2019-20 dönem başkanlığını üstlenecek olan Mark Daniel Maloney, dönem temasını
"Rotary Dünyayı Birleştirir" olarak seçtiğini açıkladıktan sonra, daha
güçlü bir Rotary oluşturmak için oluşturduğu vizyonunu açıkladı ve asambledeki bölge liderlerine seslenerek toplumla ilişkilerini genişletmelerini ve
yaratıcı üyelik modellerine kucak açmalarını istedi.
ABD'nin Alabama Eyaletinin Decatur Rotary kulübü üyesi Maloney,

ROTARY
DÜNYAYI
BİRLEŞTİRİR
18 Ocak Cuma günü yapılan ve öğleden
sonraki oturumlarla sona erdi. Akşam
da kapanış oturumu ve yemek gerçekleşti.
Her günkü oturumda, gerek sabah,
gerek öğleden sonra olsun, Rotary'nin
partnerleri ile yuvarlak masa toplantıları ve teknoloji laboratuvarı olarak
adlandırılan birliktelikler vardı. Bu
konferansın özelliklerinden biri de
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Fotoğraflar: ALYCE HENSON

Rotary, liderliği her yıl
değişen, dünyaya yayılmış
ve hemen hemen her ülke ve
coğrafi bölgede varlığını hissettiren bölgeler ssayesinde
hizmeti en ücra köşelere bile
ulaştırabilen ve bunu temel
taşlarının yapısını oluşturan
kulüpler ile gerçekleştiren
büyük bir organizayondur.
Organizasyonun ahengini sağlayabilmek için ise her
yıl değişen başkanın neferleri sayılabilecek bölge guvernörlerinin uyum içerisinde çalışmalarını ve bunu kulüplere de aktarabilmeleri için belli bir
eğitimin sunulması gerekmektedir.
İşte bu eğitim Uluslararası Asamblede verilmekte. 2019-20 dönemi liderlerinin eğitimi de, her yıl olduğu
gibi bu yıl da ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde gerçekleşti.
Program 13 Ocak'ta kayıt ve hoşgeldiniz resepsiyonu ile başladı. İlk
oturum 14 Ocak Pazartesi yapıldı ve

2018-19 UR Başkanı Barry Rassin 14 Ocak 2019'da ABD'nin Kaliforniya Eyaletinin San
Diego şehrinde başlayan Uluslararası Asamblenin açılış konuşmasını yaptı. (üstte)
Görevin devrinin başlangıcı anlamına gelen bayrak değişimi de aynı gün gerçekleşti.
Bahama bayrağı ile Amerikan Bayrağı iki başkanın ülkelerini temsil etmekteydi. (altta)
En alttaki resimde de 2019-20 döneminde görev yapacak olan direktörler birarada
görülüyor.

Rotary'nin yıllık eğitim platformu olan
Uluslararası Asambleye katılan guvernörlere dönem temasını açıkladı: "Rotary Dünyayı Birleştirir."
Maloney, öncelikli hedefimizin
Rotary'yi büyütmek - hizmetimizi büyütmek; projelerimizin etkinliğini büyütmek; ama en önemlisi de daha fazla
şeyler yapabilmek için üyeliğimizi büyütmek olduğunu söyledi.
Maloney, iletişimin Rotary tecrübesinin kalbini oluşturduğuna inanıyor. "Rotary derin ve anlamlı bir
şekilde, farklılıklarımıza rağmen
birbirimizle iletişime geçmemizi
sağlamaktadır" diyen Maloney, "bu
sayede hiç bir zaman tanışma fırsatı bulamayacağımız, ve tahmin
edemeyeceğimiz kadar bizlere yakın kişilerle birleşmekteyiz" dedi.
Maloney'ye göre Rotary bizlerin toplumla, profesyonel fırsatlarla ve bizlerin yardımına ihtiyacı olan insanlarla
birleşmemizi sağlamakta.
Maloney ayrıca tüm Rotary ve Rotaract kulüplerine seslenerek toplumlarında kulüpte temsil edilmeyen segmentleri belirlemelerini ve bunu farklı üyelerden oluşan üyelik komitesi ile
yapmalarını istedi.
"Rotary sayesinde bizler gerçekten emsalsiz bir temel üzerinde
insanlığın inanılmaz farklılığı ile
birleşip, ortak hedefler peşinde koşarken derin ve kalıcı bağlar oluşturuyoruz" diyen Maloney, gün geçtikçe bölünmesi artan bir dünyada, Rotary'nin bizleri birleştirdiğini söyledi.
Maloney, Rotary liderlerine seslenerek alternatif buluşma yöntemleri ve
hizmet fırsatları oluşturmalarını ve bu
sayede profesyonel yaşamlarında meşgul olan ve ailevi sorumlulukları nedeniyle vakit ayıramayanların Rotary'de
liderlik rolü almalarına fırsat verilmesini istedi. "Bizler, öyle bir kültür oluşturmalıyız ki, Rotary aile
ile rekabet etmemeli, aksine onu
tamamlamalıdır. Bunun anlamı,
mevcut kültürü değiştirmek için
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Uluslararası Asamblenin 15 Ocak'taki 3. oturumunda, Arch Klumph Society üyeleri sahneye davet edildi. Arch C. Klumph Society
üyesi olabilmek için Rotary Vakfına 250.000 doların üzerinde bağış yapmak gerekiyor. Sahne alanlar 500.000 doların üzerinde katkıda
bulunan Rotaryenler idi.
gerçek pratik adımlar atmamız gerektiğidir: beklentilerimizde realist olmak, programlamada anlayışlı olmak ve Rotary aktivitelerinin her seviyesinde çocukları da
kapsamamız gerekmektedir."
Maloney, Rotary'de insanların lider olarak hizmet edememelerinin arkasındaki mevcut engellerin bir çoğunun artık anlamsız olduğunu belirttikten sonra, kültürümüzü adapte etmek
ve değiştirmek zamanı gelmiştir dedi.
Maloney, her kulübü bizzat ziyaret etmeden de iyi bir guvernör olunabileceğini, her şeyi bizzat yapmadan da başarılı bir başkan olunabileceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler ile ilişkiler
2019-20 döneminde Rotary dünya genelinde bir dizi barış konferanları düzenleyerek, Rotary'nin Birleşmiş Milletler ile ilişkilerini ve bir çok
Rotary hizmet projesinin desteklediği Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanacak.
Temmuz ayında daha kapsamlı bilgi
Rotary dünyasına iletilecek.
2020 yılında Birleşmiş Milletler,
misyonu barış olan beratının 75. yılını
kutlayacak. Birleşmiş Milletler Beratının oluşturulduğu 1945 San Fransisco
konferansında, Rotary, delegelere danışman olarak davet edilen 42 kuruluştan bir tanesi idi. Onlarca yıldır Ro-

tary Birleşmiş Milletler ile beraber çalışarak dünyanın her tarafında insani
sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktadır. Bugün için Rotary, Birleşmiş Milletlerin sivil toplum örgütlerine verdiği
en yüksek danışmanlık statüsüne sahiptir.
"Rotary, Birleşmiş Milletlerin
daha sağlıklı, daha barış içinde ve
daha sürdürülebilir bir dünyaya
olan taahütlerini paylaşmaktadır"
diyen Maloney, Rotary'nin hiç bir organizasyonun sunamayacağı bir özelliği
olduğunu, dünyanın her tarafında insanları hizmet ruhu ve barış hedefine
doğru anlamlı eylemde bulunacak insanların oluşturduğu mevcut bir altya-

UR Başkanı Mark Daniel Maloney kürsüde (solda); Ann Lee Hussey, Polio'dan hayatta kalanların eylem grubu icra direktörü (ortada); UR
Baş İletişim Görevlisi David Alexander (sağda) oturumlarda konuşmalarını yaparken.
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2019-2020 UR Başkanı Mark Daniel Maloney ve eşi ve partneri Gay Blackburn
Maloney, UR direktörlerinin tanıtımında (üstte); Altta UR Genel Sekreteri John Hewko
konuşmasını yaparken görülüyor. Sayfalarımızda konuşmasının tamamına yakınına
yer verdiğimiz Hewko, Rotary'nin geleceği için yenilik ve esneklik çağrısında bulundu.

pısının bulunduğunu vurguladı.

Yenilik ve esneklik
UR Genel Sekreteri asamblenin altıncı oturumunda katılımcılara seslendi. Rotaraktörlerin ilk kez olarak tam
katılımcı olarak davet edilmiş olmaları nedeniyle tarihi bir asamble yarattığı için Başkan Maloney'yi tebrik etti.
Konuşmasını bugünlerde sıkça duyduğumuz "yenilik ve esneklik" kelimelerinin değişen çevrenin koşullarına
uymak isteyen her organizasyon için
gerekli olduğunu belirttikten sonra, bu

iki kelimenin Rotary için ne anlam ifade ettiğini açıklamaya çalıştı:
Önce sizlere tanıdığınız birisini
tarif edeyim. Büyük bir şehirde yalnız
bir kişi. Dostluk, diğer meslekler ile iletişim kurmak isteyen, ırk, cins, sosyal
statü gibi konuları dikkate almadan
ortak bir misyon arayışında olan bir
kişi. Bir etki yapmaya çalışan ama nereden başlaması gerektiğini bilmeyen
bir genç. Bu insan Rotary'nin kurucusu
Paul Harris idi.
Hepinizin bildiği gibi 1905 yılında
bu organizasyonun temellerini atan

Paul Harris sadece 36 yaşında idi. Bugün yaşı geçmiş olduğu için Rotaract olamayacak bir konumda olmasına
rağmen öykündüğümüz yaratıcı bir
genç ruha sahipti. Beraberce ilk Rotary
kulübünü kurmuş olduğu dört kişi için
Rotary çölde adeta bir vaha gibiydi.
Şimdi bir asır sonra, Rotaraktörlerimiz, sosyal ve politik kargaşalar ile
dolu bir dünyada, olaylara meydan okumaya çalışan jenerasyonu temsil ediyorlar.
Bir çoğunuz küresel ekonomik depresyon ortasında mezun oldunuz ve
belki de eğitim borçlarınızı ödemek
için gerekli ilk işinizi çok zor elde ettiniz. Bazılarınız, yüksek etik standartlarınıza uymadığı için gördüğünüz iş
yöntemlerinden memnun kalmadınız.
Ancak bizler sizin umudunuzu yitirmemenizi istiyoruz çünkü Rotary'nin
sizler için çöldeki vahanız olmasını istiyoruz.
Bu sadece bugün burada bulunan
60 Rotaraktör için geçerli olmayıp tüm
dünyadaki binlerce Rotaraktör için de
geçerlidir.
Ancak çekici bir vaha olabilmek
için Rotary'nin değişmesi gerekmektedir. Bu değişim mümkündür çünkü daha önce de bu noktada idik. Rotary'nin doğduğu Chicago kenti, birçoğunuzun değiştirmeyi düşündüğü çevreden pek de farklı değil.
Paul Harris pozitif sosyal değişim
ve hızla gelişen bir şehrin agresifliğini ilk elden yaşadı. Ortam, büyük bir
kontrast, inanılmaz servetlerin yanında korkunç fakirlik ve yüksek oranda
işsizliğin olduğu bir dönemdi. Fakat
Paul gibi yaratıcı insanlar, ilk olarak
dostluk ve iş bağlantılarına odaklanarak bu merhaleyi geçtiler. Dört kişinin
dostluğu olarak başlayan bir ilişki, büyüyen ve güçlü bir hizmet organizasyonuna dönüştü.
Ve gelecek dönem görev alacak bölge guvernörlerimize seslenmek istiyorum. Sizin döneminiz Rotary için özel
olacak çünkü yepyeni bir stratejik plan
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UR Başkanı Mark Daniel Maloney'nin eşi ve iş ortağı Gay Blackburn Maloney Uluslararası Asamblede kültürel değişim standında
(solda); eşiyle beraber asamblenin açılış oturumunda (sağda)
devreye girecek. Bu planın temel direği
de yenilik ve esnekliği kullanarak Rotary'yi daha parlak bir geleceğe taşımak olacak.
Şimdi sizlere soruyorum. 30 yaşın
altında Rotary'ye girmiş olanlar ellerini kaldırsın. Elini kaldıran Başkan
Mark'ı görüyorum. Mark Rotary'ye
katıldığında 25 yaşında idi, 30 yaşında başkan oldu ve 34 yaşında bölge guvernörü idi. Son 30 yılda Rotary'de başkanlık yapanlara baktığımız zaman,
üçü hariç, hepsinin Rotary'ye 20'li ya
da 30'lu yaşlarda katıldıklarını görüyoruz.
Yani Rotary'nin gençler için uygun
olmadığı söylentileri sadece bir söylen-

tidir. Bizler Rotary'yi büyütmek ve tüm
demografik kesimlerden yeni üyeler
kazanmak konusunda ciddi isek, yenilikçi ve yaratıcı olmalıyız.
Bu yaratıcılık değişik şekiller alabilir. llk olarak yeniliği Rotary'de bir
düşünce yapısı şekline getirmeliyiz.
Pozitif değişim kültürü geliştirmeli ve
günümüz gerçekleri ve meydan okumalarına adapte etmeliyiz.
İkinci olarak, yenilikçilik değişim
teknolojilerini de içermektedir. Buna
sürdürülebilir yenilikçilik diyebiliriz.
Mevcut üyelerimizi ilgilendiren ürünlerimizi sürekli geliştirmeliyiz. Bunu
üç kanal üzerinden yapıyoruz: "Rotary Learning Center (Rotary Eği-

tim Merkezi), Rotary Club Central
(Rotary Kulüp Merkezi) ve güçlendirilmiş bir online üye ipucu programı."
Bütün bu olanaklar emrinizdedir
ve yenileri de geliştirilmektedir. Sürekli kullanılmaları gelecekteki büyüme stratejimizin temeli olacaktır.
Ama Rotary'de geliştirmeye çalışmamız gereken üçüncü bir yenilik
daha olmalıdır. Buna "yıkıcı yenilik"
diyebiliriz. İş dünyasında bu bir ürün
veya hizmetin ilk tasarımını ifade eder.
Bu ürün ya da hizmet bir piyasanın altında başlar ve popülerliği arttıkça da
rakiplerini yerlerinden eder.
Gerçek yıkıcı yenilikler yeni pa-

Francis Tusubira, UR Stratejik Planlama Komitesi Başkan Yardımcısı Uluslararası 14 Ocak'taki Asamblenin 2. oturumunda sunumunu
yaparken görülüyor. Arka sahnede Rotary'nin yeni vizyon ifadesi yer alıyor. Bunu Türkçe olarak şöyle ifade ediyoruz: "Birlikte,
yerküremizde, toplumlarımızda ve kendi içimizde kalıcı değişimi yaratmak üzere hepimizin bir araya geldiği ve harekete geçtiği bir
dünya hedefliyoruz."
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Rotary'nin yeni bir stratejik planı var. Detayları yakında Rotaryenlere iletilecek. Asamblede bu amaçla yönlendirici maddeler de Gelecek
Dönem Guvernörlerine anlatıldı.
zarlar yaratır. Mesela Apple'ı ele alalım. Bir çoğunuz herhalde akıllı telefon
kullanıyorsunuz. Her birimiz için artık
cebimizde bir bilgisayar taşıyor olmak
normal sayılıyor.
Apple teknoloji dünyasına ilk geldiğinde gerçek bir yaratıcı idi. Tıpkı Rotary'nin sosyal etki ve iyilik için birleşmesi gibi. Ancak zaman içinde Apple
pahallı bir bilgisayar firması oldu ve
şimdi belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.
Şayet hizmet etmeyi amaçladığımız hızla değişen dünyaya cevap veremez isek, yok olabiliriz. Bu aynen Kodak gibi bir firmanın başına geldi. Bir
asır boyunca yaratıcılık ve kalite simgesi olan kurum, araştırma ve geliştirmeye az para yatırdı ve değişen dünyanın işaretlerini okuyamadığı için de
yok oldu.
Bizler de Rotaryen olarak kaçırılmış olan fırsatlardan ders almalı,
adapte olmalı ve yaratıcı yaklaşımda
bulunmalıyız.
Rotary kulüplerinin gelecekte nasıl
olacaklarını bir düşünün. Devam zorunluluğunun esnetilmiş olduğu, farklı üyelik çeşitlerinin sunulduğu, halen
Rotaraktör olanların Rotaryen olarak
davet edildikleri ve kurallara uyum ile

ölçme yerine toplumu geliştirme ve kulübü büyütme çalışmaları ile değerlendirilmenin yapıldığı bir ortam düşünün.
Bu yenilikleri uygulamaya başlayan kulüpler var ve başarılı bir gelişme
gösteriyorlar.
Bir de pasaport kulüpler var. Bundan üç yıl önce 5280. Bölge, toplantılara katılmayı düşünmeyen ya da aidat
ödemek istemeyen gençlere yönelik bir
kulüp yarattı. Sacremento'daki bu 20
üyeli kulüp, yılda sadece altı kez topla-

nıyor ve toplantılar arasındaki aylarda
da opsiyonel olarak bir sosyal aktivite düzenliyorlar. Her bir üye ya Rotary
Vakfına yılda 1.000 dolar katkıda bulunmak zorunda ya da Rotary kulüpleri ya da bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşları ile 40 saatlik toplum hizmeti
yapmak zorunda. Bu kulübün üye sayısı üç yıl içinde üçe katlamış durumda. Belki herkes için uygun olmayacak
olan bu kulübün benzerlerinin sayısı
Kanada, Avustralya gibi ülkelerde de
gelişerek 20'yi geçmiş bulunuyor.

Önümüzdeki yıl Rotary Vakfı Başlkanlığı görevini üstlenecek olan Gary C.K. Huang, Vakıf
hedeflerini guvernörlerle paylaştı
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Geleneksel kulüplerimizi tabi ki terk etmeyeceğiz. Onlar
bizim omurgamızı teşkil ediyorlar. Ama yeni ve öncü kulüpler
kurarak Rotary'nin erişimini genişletmeliyiz.
Guvernörlerimiz için de mesala şöyle bir uygulama olabilir: Bölge konferansınızın bir gününü Rotaraktörlerin yönetmesine izin verebilir misiniz? Belki tüm konferansı onlara bırakabilirsiniz. Ya da Rotaraktörleri bölgede liderlik görevleri
almaya çağırabilir misiniz?
Sözün kısası, yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var. Ama hepimizin bildiği gibi değişim zor olabilir. Özellikle de geleneklere bağlı eski kulüplerimiz için. Ama yeni kulüpler için bu
daha kolay olacaktır.
Tabi bunların olabilmesi için guvernörlerimizin de yeni
kulüplerin gelişmesini ve farklı kulüplerin kurulmasını desteklemeleri gerekmektedir.
Özetlersek: Rotary'yi büyütecek değişimlerin yapılabileceği üç yol bulunmakta:
1- Değişim üsteyen kulüplerde yeni yöntemler ile büyüme,
2- Yeni ve farklı kulüpler kurarak büyüme,
3- Rotaraktörleri içimize alarak büyüme - ve onları mükemmel partner ve kaynak olarak kabul etme.
Tercih sizin. Liderliğinizin yaratıcı yaklaşımı ile, bu kavşağı da başarı ile geçeceğinize inanıyorum.
Evet; Genel Sekreter Hewko bu sözlerle konuşmasını bitirdi. Ama özellikle Rotary'nin partnerlerinin de söyledikleri
bir çok şey vardı.
UNICEF'in icra direktörü Henrietta Fore, bu konuşmacılardan biri olarak Rotary-UNICEF partnerliğini vurguladı. Uluslararası PolioPlus Komite üyesi Aziz Memon, çocuk
felcinde gelinen son noktayı açıkladı. Rotary'nin Baş İletişim
Görevlisi David Alexander, iletişim konusunda Rotary'deki
yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.
Rotary deyince Vakıf olmadan olmaz. Gelecek dönem Vakıf Başkanlığı görevini yürütecek olan Gary C.K.Huang da bu
konuyu ve gelecek için düşüncelerini anlatan kişi oldu. Huang, katılımcıları yeni görevleri için tebrik ettikten sonra bir
Çin atasözünü gündeme getirdi: "Öğrenmek hiç durmaz.
Mavi renk indigo çiçeğinden gelir ama indigodan daha
mavidir. Buz su ile yapılır ama sudan daha soğuktur."
Buradakiler için bunun anlamı her birinizin birbirinizden
öğreneceğiniz çok şey olduğunu söylemek, öğrenmek isteyenlerin öğretmenlerini geçebilecek olmalarıdır.
Huang 2019-20 dönemi için koymuş olduğu hedefleri de
şöyle açıkladı:
Rotary hizmetinin temel direği olan yıllık Fon'da bu yıl,
geçen yılı 3 milyon dolar geçerek 140 milyon doları yakalayacağız.
Polio için hedefimiz 50 milyon dolar. Bildiğiniz gibi Gates Vakfı bu katkımıza iki mislini ekliyor. 150 milyon dolar ile
sona doğru önemli bir ivme kazanmış olacağız.
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Bayrakların ülkelerle tanıtımı Asamblenin ilginç anlarından biri idi.
Küresel bağışlardaki hedefimizi de geçen seneye göre
3,5 milyon dolar arttırarak 35 milyon dolar olarak tespit ettim. Tabi bir de "Endowment" fonumuz var. Bu para tamamen Rotary'nin geleceği için kullanılıyor. Buradaki hedefim
75 milyon dolar. Bu büyük bir hedefin parçası. Asıl hedefimiz
2025 yılında bu fonu 2,025 milyar dolara çıkarmak. Toplamda 2019-20 döneminde 400 milyon dolar hedefledik.
Bu sözlerden sonra Huang Arch C. Klump Society'de
"Chair's Circle" seviyesinde üye olan, yani 500.000 doların
üzerinde katkıda bulunan 10 kişiyi sahneye davet etti ve onları izleyicilere tanıttı.
Bir konvansiyonda, bu şekilde sona gelindiğinde, 2019-20
döneminde görev yapacak guvernörler de, "Rotary Dünyayı Birleştirir" temasını bölgelerindeki kulüplere anlatmak
üzere ülkelerine geri döndüler.

Başkan Maloney Rotaraktörlere hitap ederken (üstte); Başkanın
Eşi Gay Blackburn guvernör eşlerine seslendi .(altta)

Üç Bölgemizin liderleri
Uluslararası Asamblede
Ülkemizin Uluslararası Rotary'deki üç bölgesi
olan 2420, 2430 ve 2440.bölgeleri temsilen 201920 dönemi guvernörlerimiz San Diego'da yapılan
Uluslararası Asambleye katıldılar. 2420. bölgeden
Nezih Bayındır ve eşi Belkis, 2430. bölgeden Hakan
Karaalioğlu ve eşi Feza, 2440. bölgeden de Fatih
Akçiçek ve eşi Yeşim asamblede bölgelerini temsil
ettiler.
Her asamblenin iki ilginç olayı vardır. Biri
bayrak töreni, diğeri ise guvernör adaylarının
ülke kostümleriyle sahnede yer almaları. Tabi
Uluslararası Asamblede Başkan ile guvernörlerin
resim çektirmesi de diğer özelliklerden biri.
Bu sütunda asamblenin resmi fotoğrafları yanı
sıra ülke kostümleri ile çekilmiş olan resimler
yer alıyor. Üstteki resimde üç guvernörümüz
Uluslararası Rotary Genel Sekreteri John Hewko
ile, ortada guvernörlerimiz ve eşleri birarada ve
en altta da "Festival Gecesi" olarak adlandırılan
aktivitede sahneye çıkmaları.

2019-2020 döneminde Türkiye'nin üç bölgesini yönetecek olan
Guvernörlerimiz San Diego'da yapılan Uluslararası Asambede gerekli
eğitimi aldılar. 2420. Bölgeden Nezih ve Belkıs Bayındır (üstte), 2430.
Bölgeden Hakan ve Feza Karaalioğlu (ortada), 2440. Bölgeden Fatih
ve Yeşim Akçiçek (altta), UR Başkanı Mark Daniel Maloney ve eşi Gay
Blackburn Maloney ile guvernörlerin çektirdiği geleneksel fotoğrafta
görülüyorlar.
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YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Yeni yüzler
Aruba Rotary Kulübü Hollanda

YENİ YÖNTEM:
Başlangıç üye
sayısı: 22
Kuruluş: 1938
Üye sayısı: 50

Aruba Rotary kulübü Rotaraktörleri dahil ederek nasıl
Rotary ailesini muhafaza ettiklerini gösteriyor. Rotaraktöreler
muntazam olarak Rotary toplantılarına katılıyor, Rotary kulüp
projelerinde görev alıyorlar ve teknoloji ile yakınlıklarının
imkanlarını kullanarak onların promosyonunu yapıyorlar.
Rotaryen olmaları da teşvik ediliyor. Bu girişim kulübe yeni
üyeler, fikirler ve bakış açısı kazandırıyor.

DEMİRLEME LİMANI
Dünyaca meşhur dalma alanları, korunmuş plajları ve volkanik özellikleri, bu
karaip adasını popüler bir tatil cenneti olarak belirlerken, Aruba Rotary Kulübü
üyeleri "Mutlu Bir Ada"nın sadece bir turizm sloganı olmaktan da öte olduğunu
söylüyorlar. Rotaryenler adada yaşayanların, özellikle de yaşlı ve çocukların mutlu olmaları için çalışıyor. Yardıma ihtiyacı olanlar için, kulübün her yıl düzenlediği
sokak fuarı, adanın yeni yaklaşımını da sembolize ediyor.
Aruba'nın başkenti Oranjestad, Karayiplerin en ünlü karnaval sezonlarından birine ev sahipliği yapıyor ancak yerel halk,
Rotary kulübünün her yıl organize ettiği ve 250.000 dolar fon
toplandığı sokak festivali ve piyangoyu da takvimlerine işaret
etmeden geçemiyorlar. Kulübün 33 yaşındaki sekreteri Shelby
Maduro, bu festivalle bütüdüğünü belirtiyor. Her ne kadar Aruba
Rotary kulübü toplumun bir çok mensubu tarafından çoğunluğu
erkek olan iş dünyası liderlerinin kendileri için kurdukları bir
kale olarak algılıyorlarsa da, bu algı yavaş yavaş değişiyor. Maduro, kulübe katılan ve hepsi de kadın olan yedi Rotaraktörden
biri ve 2016'da henüz Rotaraktör iken kulübe katılmış.
Yıllar önce, kulüp yönetimi kariyerlerini oluşturmaya çalışan Rotaraktörleri kulübe kabul etme kararı almış. 30 yaşına
gelindiğinde bir yönetici pozisyonunda bulunmanın zorluğunu
dikkate alan ve o sırada Grand Thornton muhasebe firmasında
Maduro'nun üstü olarak çalışan kulüp başkanı Edsel Lopez, bu
değişimin gerçekleşebilmesi için gerekli yolu açmış. Firmada
çalışanların bir çoğu, Maduro da dahil olmak üzere Rotaraktör
imişler.
İş dünyası ile olan güçlü ilişkiler sayesinde adada yaşayanlara destek olacak başarılı projeler gerçekleştirilmiş. Fuar esnasında düzenlenen ve yaklaşık 70.000 doların temin edildiği
golf turnuvasından elde edilen gelir, yaşlıların bulunduğu Centro Kibrahacha'da, engellilere destek olan Sonrisa'da ve YMCA'de
kullanılıyor. Her üç organizasyonun yönetim kurullarında da
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Rotaryenler bulunuyor. Gönüllü İnteraktörler ve Roataraktörlerin katkıları da fayda sağlıyor.
Diğer girişimler arasında "Çocuk Felcine Son" yürüyüşü, Rotaraktörler ve Interaktörler ile plaj temizleme etkinliği ve adada
Rotary tarafından inşa edilmiş olan oyun sahalarının rutin bakımı da yer alıyor. 2017 yılında, Irma tayfunu sonrası kulüp tarafından St Martin adasına içme suyu da gönderilmiş.
Çalışmaların başarılı olmasında Rotaraktörlerin katılımı
kritik rol oynamış. Sosyal medyanın gençler tarafından yaygın
bir şekilde kullanılması sayesinde insanlar nerede, neler yapıldığını öğrenirlerken, aynı zamanda paraların nereye harcanacağı konusunda da bilgi sahibi olabiliyorlar.
Her Rotarakt kulübü üyesinin yıl içinde en az iki Rotary toplantısına katılması zorunlu tutuluyor ve Rotaryenler de buna
karşılık veriyorlar. Rotaryenlerin Rotaract'ın ne
yaptığı konusuna ve insanlara olan ilgisi, Rotaryenler ve Rotaractörlerin kişisel bazda
yakınlaşmalarını sağlıyor.
Rotaraktörler, Rotary
kulübüne taze yeteneklerin girebilmesini sağlayarak, RotaÜstte: Rotaract ve Interact
raktörler ve Rotaryenler arakulüpleri beraberce plaj
sındaki yaş farkının azalması
temizliği yapıyorlar: Gönüllü
ve kulübün de değişik ama tatlı
çalışanlar yıllık festivalde
bir ortam içinde hareket etme- kullanılmış kitaplar masasında
görevde.
lerini sağlamışlar.

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Yaygın dostluk
7040. Bölge Rotary Kulübü Passport

YENİ YÖNTEM:
Kulüp video konferans yöntemiyle toplanıyor. Konuşmalar
esnasında üyeler bireysel hizmet projeleri konusunda birbirlerini
güncelliyorlar. Rotary hizmetinin geri kalan kısmında ise üyeler
toplum hizmeti projelerine, dostluk aktivitelerine, fon yaratma
organizayonlarına ve 7040. bölgede herhangi bir kulübün toplantısına
katılıyorlar.

Üye sayısı: 26
Berat tarihi: 2017
Başlangıç üye sayısı: 27

ROTARY'YE DÖNME FIRSATI
Bu kulüp Ontario, Nınavut, Quebec ve New York Eyaletini kapsayan ve genişlemekte olan bir bölgede yer alıyor. Eski bir bölge guvernörü tarafından kurulmuş olan
7040. Bölge Rotary Kulübü Passport, eski Rotaryenlerin ilgisini çekmiş ve onların tekrar Rotary ile ilişkiye geçmelerini sağlamış. Kulüp toplantıları on-line yapıyor ancak
üyeler bölgedeki herhangi bir kulübün toplantılarına da katılabiliyorlar ve bu katılım
devamdan sayılıyorç Bir çok üye bölgede liderlik pozisyonu almış durumda. Bu da
e-kulüplerin Rotary yaşamına tam entegre olduklarını gösteriyor.

7040. Bölge Eski Dönem Guvernörlerinden Ariane Carrierehaftalık toplantılara katılamayanlar için bir Rotary
kulübü kurmayı düşündü. Potansiyel üyeler olarak da eski
Rotaryenlerle temas kurdu. Dönemin bölge guvernörü, üye
almak için başka kulüplere gitmesinin doğru olmayacağını
söylediği için, bölgenin veri tabanında istifa etmiş Rotaryenlerin listesinde bulduğu 1.200 eski Rotaryene mesaj göndermiş. Bunun sonucu 100 civarında potansiyel üye çıkmış.
Başlangıçta, başka kulüplerden istifa etmiş 20 üye ve altı
tane de yeni üye yanı sıra başka bir kulüpte aktif olan sadece
Carriere yer almış. Berat müracaatı için ABD-Kanada arasında
mekik dokuup müracaatı yaptıktan
sekiz gün sonra Uluslararası Rotary'den kabul edildikleri konusunda olay gelmiş.
Üyeler kendilerine uygun olan Rotary kulüplerinin toplantılarına katılarak devamlarını sağlıyorlar
ve bireysel gönüllü hizmet
de devamdan sayılıyor. Hizmet

Üst resimde kulüp üyeleri hizmet ve dostluk için biraraya gelme
fırsatı da yaratıyorlar. Altta Jacinthe Paillé "Küçük Kitaplıklar"ın
birinin önünde görülüyor.

konusunda ise kişisel tercihlerini kullanabiliyorlar. Herhangi
bir üye bir konuya ilgi gösteriyorsa diğerleri onu destekliyorlar.
Üyelerden biri Florida'da senenin yarısını geçiriyor ve "İnsanlı için Habitat"da gönüllü çalışma yapıyor. Bir diğer üyenin ilgi
alanı, "Ücretsiz Küçük Kitaplıklar" adı altında organize edilen
ve kamuya açık alanlarda ücretsiz kitap değişimini gerçekleştiren bir organizasyon ve bu üye de destek oluyor. Başkan Carriere, toplantılardan sonra ortaya çıkan fikirlerden çok heyecanlandığını ve motive olduğunu belirtiyor.
Rotary'ye geri dönen bazı eski Rotaryenler bölgede de görev almaya başlamışlar. Chris Cochrane Bölge Halkla İlişkiler
Komitesi başkanlığı, Jacinthe Paillé Uluslararası Rotary'nin
Hamburg Konvansiyonu bölge promosyon komitesinde görev
almış.
Son 20 yılda altı Rotary kulübü üyeliğinde bulunan Paillé,
Montreal'de André Grasset adlı bir yerel kolejde, ikinci lisan
olarak İngilizce öğretmenliği yapıyor. Kendisine hangi Rotary
kulübünün üyesi olduğunu soranlara ise şöyle cevap veriyor:
"Bu kulüp benim gerçek kulübüm. Ben tam bir Rotaryenim. Sadece kulüp üyesi arkadaşlarımı her hafta kahvaltı, öğle ya da
akşam yemeğinde göremiyorum."
Passport kulübü üyeleri, biraraya gelerek toplanan kulüplerdeki dostluk ortamını her ne kadar özlediklerini söyleseler
de bunu sorun olarak görmediklerini belirtiyorlar. Hatta üyelerden bir tanesi sıklıkla gittiği bir kulübe transfer olmak isteyince, transferi de çok kolay bir şekilde gerçekleşmiş.
❑❑❑

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor?
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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Dünya vatandaşı olmak
✔✔ Ülkeler Arası Komitetelerin (ÜAK - ICC) çalışmaları etkin olarak devam ediyor
Yazan: Meltem Onay (Konak GDB)
ÜAK (ICC) görevim nedeniyle, üç
ülkeden sorumluydum. Geçtiğimiz yıl
içinde, ilk once Tunus-Sidi Said Boun
Rotary Kulübümüz ile bağlantı kurdum. Bu benim yurt dışında faaliyette bulunan ilk Rotary Kulüplerimiz
ile bağlantımdı. İtiraf etmem gerekiyor ki, ne diyeceğimi, neler anlatmam
gerektiğini tam olarak bilmiyordum.
Diplomasi, bürokrasi kurallarının Rotary için de geçerli olup-olmadığından
emin değildim. Ancak tüm samimiyetim ile, eski dönem Guvernörü Mohamed Ghammam’a "küçük bir dostluk
mesajı" gönderdim. Aradan bir saat
geçmeden yanıt aldığımda, müthiş heyecan içindeydim. Çok kısa sürede gelişen dostluğumuz, iki kulübün hem
"Kardeş Kulüp Anlaşması" yapmasına hem de ICC Protololü’nün imzalanmasına kadar hızla ilerledi.
Artık kendimi çok daha güçlü hissediyordum. İkinci adımı atabilirdim.
Dünya Rotaryenliğinde, inanılmayacak güçlü bir ağ var. Çok rahatlıkla,
kiminle bağlantı kurmak istediğini,
burada sorabiliyorsun. Ben de hemen
sevgili Mohamed’e, Cezayir’de hangi
kulüp ile bağlantı kurmam gerektiğini
sordum. Cezayir’in başkenti Algiers’de
Rotary Club Alger Espérance’ın kendi kardeş kulüpleri olması nedeniyle,
tavsiye ettiğini söyledi. Hemen kulüp
başkanına bir mail yazdım. Bu arada
daha önceki tecrübelerim ile, bağlantı
kurduğum bütün dostlarımın "facebook" bağlantılarına girerek, neler yaptıklarını görebilme imkanım oldu. Bu
gerçekten çok önemli; ben onları takip
edince, onlar da benim yaptığım konular ile ilgilenmeye başlıyorlar. Kulüp
üyeleri, hemen seni de aralarına almak

Cezayir'in Alger Espérance ve 2440. bölgenin Konak Rotary Kulüplerinin Kardeş Kulüp
töreni (üstte); Konak Rotary kulübü üyeleri DG Alaettin Demircioğlu ile (altta)

için, facebook arkadaşlığı gönderiyorlar. Birden Cezayir’den o kadar Rotaryen dostum olmaya başladı ki, günlerim onlarla sohbet ederek geçmeye
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başladı.
Sonunda ziyaret zamanımız geldi.
Bir Cuma sabahı, beni her zaman destekleyen sevgili Alaeddin Guvernörüm

ile yollara düştük. Uykusuz uzun bir
yolculuktan sonra, bizi bekleyen üç Rotaryen ile karşılaştığımızda bütün yorgunluklarımız geçmişti. Önce bizi otele bıraktılar biraz dinledikten sonra,
bizi almaya geldiler. Tunuslu dostlarımız ile çok güzel bir gelenek geliştirmiştik. Geldiklerinde bizim evimizde
ağırlamıştım. Ben Tunus’a gittiğim ise
aynı samimiyeti onlar göstermişlerdi. Cezayir’deki bu yeni dostlarımız da
evlerini bize açtılar. Cezayir geleneksel
yemeklerini tattığımız harika bir öğlen
yemeğinden sonra, kulüp üyelerinden
bir başka kişi geldi ve bizi şehri gezdirdi.
Bu kulüpte dikkatimi çeken en büyük özellik, bütün kulüp üyelerinin her
birinin bizim bu ziyaretimiz sırasında
bir sorumluluk almış olmasıydı. Birisi
yemeğe çağırdığında, diğeri şehri gezdiriyor. Bir diğeri rehberlik yapıyordu.
Bu izlenimlerim, bir yabancı ülkede
üyelerin, Rotaryenliği nasıl algıladıklarını görebilmem açısından iyi bir deneyim oldu.
Eski Guvernörlerden Abderrahman Ali Khodja, Türk Büyükelçisi ile
tanışıyormuş, ilk yazışmalarımda bundan bahsetmişti. Ben de kendisinden
Büyükelçimizin mail adresini istemiştim. Gitmeden kendisini ziyaret etmek
istiyordum. Büyükelçimiz Mehmet Poroy ile diyaloğumuz gidinceye kadar
oldukça gelişmişti. Çok büyük nezaket
göstererek Cuma akşamı bizi konutunda yemeğe aldı. Rotaryen dostlarımız
ile bu yemeğe katıldık. Sadece bir Rotaryen olarak değil, aynı zamanda iki
şehir arasında ne tür kültürel, turizm
ve ticari ilişkimizi geliştireceğimizi
konuştuk.
Cezayir’de Osmanlı İmpartorluğu’nun izleri oldukça güçlü. Türkiye’nin desteği ile pek çok cami, yeniden restore ediliyor. İlişkilerimizi
güçlendirmek için, Bakanlıklar düzeyinde ciddi çabalar var. Türk mahallesi dedikleri bölgeyi gezerken oldukça
duygulandım. Çünkü Cezayir’de şim-

Cezayir Türk Büyükelçimiz Mehmet Poroy, konutunda Rotaryenleri ağırladı. (üstte)
Algiers Kulüp Başkanı; Mediya Yadi; ICC Protokolü imzaladığımız Guvernör,
Abderrahman Ali Khodja, Meltem Onay ve DG Alaettin Demircioğlu ile.

diye kadar hiç bir yerde görmediğim
bir sıcaklık vardı. Türk olduğumu söylediğimde, gülen yüzlere tanık olmak
insanı oldukça mutlu ediyor. Bu ülke
insanı aynı zamanda Mustafa Kemal
Atatürk’e hayran. Büyükelçimizin anlattığı bir hikaye var: "Bağımsızlık
savaşında Cezayir askerlerinin cebinde, Atatürk’ün resmini bulmuşlar". Belki de bu nedenle, bu ülke insanına kanımız daha çok kaynadı.
Cumartesi akşamı, hem Kardeş
Kulüp anlaşmamızı, hem de Inter
Country Committtee Protokol’ümüzü
imzaladık. İmza töreni sonrasında, ku-

caklaşmamızı görmenizi isterdim. Her
bir üye geldi, sevgiyle boynumuza sarıldı. Bir sevgi ve dostluk dalgası yayıldı
ortama. Ve içimden şunu dedim: "İyi
ki, bu ülkeye gelmişim, iyi ki bu kulüp üyeleri ile dost olmuşum.”
Dünya Vatandaşı olmak çok güzel
bir duygudur. Hele bir de bunu Rotaryenler ile yaptığnızda daha anlamlı ve
kutsal. Bizler şimdiden projelerimizi hazırladık bile. Coşku için de küçük
projeler aracılığı ile dostluklarımızı
güçlendireceğiz. Biliyorum ki, bu yaz
evimde pek çok Cezayir’li Rotaryen
dostumu ağırlayacağım.
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2420. Bölge BES
2420. Bölge Konferansı
22 Haziran 2019

Swiss Otel - Beşiktaş
İletişim
Ece Bayar
bayarece@gmail.com
0533 640 0552
Erenköy Rotary Kulübü

2 Mart 2019
S. Yılmaz
syilmaz@karmahukuk.com
0533 399 6290
Beylikdüzü Rotary Kulübü

Asamble

30 Mart 2019
Maltepe Üniversitesi
Nuri Peşkircioğlu
0532 231 4085
Şişli Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı
MOR KONFERANS

2430. Bölge
BES ve Asamblesi

9 - 12 Mayıs 2019

10 - 14 Nisan 2019

Hilton Bakü
Azerbaycan
İletişim
Tufan Ballı
tufanballi@ozbal.com
0532 612 0772
Mersin Toros Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı
2 - 5 Mayıs 2019

Çanakkale Kolin Otel

Xanadu Resort Hotel
Belek - Antalya
İletişim
Kübra Yayla
ftrkubra@gmail.com
0539 308 9542
asamble2430.com
Samsun İlkadım
Rotary Kulübü

2440. Bölge

BES ve Asamblesi
4-7 Nisan 2019

Çanakkale

Çeşme Altınyunus Oteli

İletişim
Erdal Gezen
erdal_gezen@hotmail.com
0532 286 9173
rotary2440konferans2019@gmail.com
rotarykonferans2019.com
Çanakkale Rotary Kulübü

İletişim
Salih Menteşe
rotary2440asamble2019@gmail.com
0532 247 3161
rotaryasamble2019.com
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Çeşme - İZMİR

Dokuz Eylül
Rotary Kulübü

Gaziantep Zon Semineri Duyurusu
Değerli Rotaryen Dostlarımız,
Sizleri uygarlıklar beşiği Gaziantep’te düzenlenecek olan Rotary Zon 20B Toplantısına davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tarih boyunca aralıksız olarak yerleşime ev sahipliği yapmış ve kültürler arasında köprü görevi görmüş dünyanın en eski
şehirlerinden biri olan ilimiz, bu özelliği ile bir araya gelmemiz için mükemmel bir toplantı yeri konumundadır. Dostlarınızla sohbet ederken, Rotary bilgilerinizi güncellerken ve ilham verecek olan Rotary başarı öykülerini paylaşırken, aynı zamanda eski uygarlıkların dünyasına adım atarak insanlık tarihinde bir yolculuğa çıkma olanağına
sahip olacaksınız. Kurtuluş Savaşı sırasında sergilemiş olduğu kahramanlıktan dolayı
"Gazi" ünvanı ile onurlandırılan ilimiz, Hitit dönemine ait ve yöreden çıkarılmış olan
muhteşem mühürlere, 6. yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalmış olan kaleye, geleneksel el işçiliğinin ve bakır sanatının en güzel örneklerini bulacağınız kapalı çarşılara ve mükemmel taş işçiliğini sergileyen mimari yapılara ev sahipliği yapmaktadır.
Ayrıca dünyanın ikinci en büyük mozaik müzesini ve kültürel mirasımızın daha pek
çok örneğini görme olanağını sunmaktadır. Bunun yanı sıra, ünü herkes tarafından bilinen Gaziantep mutfağının lahmacun, kebap ve baklava gibi birbirinden leziz yemeklerini tatma şansına sahip olacaksınız. Bu lezzetler sonucunda, ilin “Gastronomi” dalında UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"için seçilerek dahil olmasını haklı bulacaksınız. Bu alanda uluslararası bir festivale ev sahipliği de yapan Gaziantep için gastronomi, Demir Çağı’ndan bu yana kültürel kimliğinin ayrılmaz ve önemli bir parçası olma
özelliğini korumaktadır.
Siz değerli dostlarımızı kültürlerin buluşma noktasında bir araya gelmeye ve hep
birlikte bağlantı kurmaya davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep’te yapılacak olan Rotary Zon 20B toplantısının Zon formatında yapılacak olan son Zon 20B
toplantısı olacaktır . Siz değerli dostlarımızı bu son toplantıda, görüş alışverişinde bulunmak, başarı öykülerini kutlamak, bu unutulmayacak deneyimin bir parçası olmak
ve katkı sağlamak için erken kayıt olanaklarından yararlanmaya davet ediyoruz.
Altan Arslan
Uluslararası Rotary 2430 Bölge DG - 2018-19
Olayinka Hakeem Babalola
Uluslararası Rotary Zone 19-20 Direktörü
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Barış için müzik - Nilüfer Çocuk Orkestrası

U

ludağ Rotary Kulübü, Nilüfer Belediyesi, Barış İçin Müzik Vakfı’nın ortaklaşa Işıktepe Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri Barış
İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası’nın amacı olanakları olmayan
bölgelerde çocukların sanat yapma hakları önündeki engelleri kaldırmaktır.
Hiçbir ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği yaratarak, çok sesli evrensel müzik
eğitimi ile hem çocuklarda hem de mahallede çağdaş yaşama doğru olumlu dönüşümler yaratmayı amaçlamaktayız.
Müzik, farklı kültür ve tabanlardan gelen tüm insanları birbirine bağlayan,
eşsiz, harikulade bir lisandır.
Müzik, insanları nereden gelirse gelsinler ya da nasıl görünürlerse görünsünler, onlara sevgi aşılayan bir dildir. Sevginin dilidir. En çok da çocukların hakkıdır. Her çocuk müzikle büyümelidir.
Barış İçin Müzik Eğitim Modelinde çocuklara müzik enstrümanları ücretsiz
olarak temin edilmekte, yetenek aranmaksızın müzik yapmak isteyen her çocuğa ücretsiz enstrüman eğitimi verilmektedir.
Çocuklar aldıkları eğitimle en kısa sürede orkestranın üyesi oluyor. El, göz
ve kulak koordinasyonlarının gelişimi, özgüven ve sosyalleşmenin artması, bir
topluluğun parçası olmayı, ortak bir amaç için birleşebilmeyi, beraber hareket
etmeyi, insan haklarını temel alarak; bilinçli, özgürlükçü, adil, kimlikli genç bireyler olup ortak yaşam alanları oluşturmayı, barışın sesini müzik aracılığıyla duyurmayı öğreniyorlar.
Işıktepe Mahallesi, Ata Bulvarı ile Sanayi Bölgesi arasında sıkışıp kalmış,
her gün önünden geçtiğimiz ama çoğumuzun farkında bile olmadığı bir mahalledir. Mahallenin okulu olan Rüveyde Dörtçelik İlk ve Orta Öğretim Okulunda yaklaşın 400 çocuk okumaktadır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın oluşturduğu bu mahallede müziğin ve sanatın yarattığı sosyal dönüşüm ve
toplumsal uzlaşma projemizin nihai hedeflerinden en önemlisidir.
12 Temmuz 2016 tarihinde başlayan bu proje ile Keman, viola, violensel ve
kontrabas eğitimi alan 50 çocuğumuzdan oluşan orkestramız ilk konserini, 21
Eylül 2016 Dünya Barış Günü’nde Nilüfer Cumhuriyet Meydanında Samuel Matus’un şefliğinde verdi. Sırasıyla; Bursa TED Koleji konserleri, İstanbul Galata
Rum Okulu konseri, Gölyazı Köyü Ağlayan Çınar Konseri, Podyum Park Konseri,

Anneler Günü konseri veren orkestramızın en önemli konseri ise Barış İçin
Müzik Vakfı Gençlik ve Çocuk Orkestralarının hep beraber 23 Nisan 2017’de
ülkemizin hatta belki de Avrupa’nın en modern ve en büyük salonlarından biri
olan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde verdikleri konser oldu.
Pazar hariç haftanın her günü devam eden eğitimlerle repertuarını yeni
parçalarla genişleten orkestramız 2017- 2018 döneminde 29 Ekim Korupark
konseri, misafir orkestra olarak katıldıkları Merinos AKKM’deki Şef Ahmet Ünlü
eşliğinde TED Senfoni Orkestrası konseri, TED Interact RYLA konseri, Rüveyde
Dört Çelik Okulu veli toplantısı ve TÜBİTAK Şenliği konserlerini gerçekleştirdi.
Bu dönemin en anlamlı desteği Devlet Sanatçılarımız Güher – Süher Pekinel’in hiçbir ücret almadan geliri bu projeye aktarılmak üzere kentimize gelerek
vermiş oldukları konser oldu. Bu duyarlılıktan dolayı Sanatçılarımıza çok teşekkür ederiz.
2018-2019 dönemi ise, Barış İçin Müzik Çocuk Orkestralarının hep beraber verdikleri Büyük Ada konseri ve Nilüfer Müzik Parkı açılış konseri ile başladı.
Orkestraya yeni katılan çocuklarımızla mahallede verdiğimiz konser tüm mahallelinin takdirini kazandı. Ardından Işıktepe mahallesinde dönemin ilk büyük
provası tüm Bursa Rotary Kulüplerine açık olarak yapıldı. Ardından TOFAŞ kuruluşunun 50.yıl etkinliklerinden olarak bir konser Anadolu arabaları müzesinde yapıldı. Konsere Edirnekapı çocuk ve gençlik orkestraları da katıldı. 29 Ekim
tarihinde Podyum Parkta çocuklarımız Cumhuriyet bayramı konseri verdi.
Rotary hizmet anlayışını yaşayarak gören mahalle sakinleri ile yaptığımız
diğer faaliyetler ise Aksu Köyü Toplum Birliği kahvaltısı, aile için iletişim semineri, Rotary tanıtım semineri ve meslek edinme kursu olmuştur. İki dönem üst üste
orkestramız Anıtkabir ziyaretine götürülmüş, velilerin de İstanbul konserleri
dahil tüm konserlere ücretsiz katılımı sağlanmıştır.
Mozart, Vivaldi ve Beethoven Orkestraları olarak üç ayrı grupta çalışmaya
devam eden 90 çocuğumuza vereceğiniz destek için şimdiden herkese çok teşekkür ederiz. Bu sene orkestraya nefesliler, vurmalılar ve ritm, koroyu da katmayı planlıyoruz. Umarımız, bir gün bu orkestrada çıkan müzisyenler, sanatçılar
ülkemizi aydınlatmaya devam etsin.

❑❑❑
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TÜRKİYE'DE ROTARY VE KURULUŞU
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

D

ünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olanRotary, ülkemizde yarım asır gecikmeli de olsa kurulabilmiştir. Günün koşulları, o günün Rotary tüzüğündeki
bazı maddeler, Rotary’nin ülkemizde kurulmasını erteletmiştir. Ama ne olursa olsun Uluslararası bu kuruluş, ülkemizi gündeme almış ve Atatürk Türkiye’sinde kulübün
kurulması için defalarca girişimde bulunmuştur.
Değişim zordur. Değişimi ne kadar sağlam temeller
üzerinde oturtursak oturtalım ve geriye dönüp başka
arayışlar ve yollar aradığımızda önümüze elbette ki zorluklar çıkacaktır. Ülkenin yönetiminde veya gelişiminde
yapılan değişimler, değişim olsun diye değil, dikkatli, düşünerek, hedefe yönelik olmalıdır. Kalıcı, sağlam temellere dayalı doğru kararlarla doğru yolda yürümek ülkeyi
çağdaşlaştırır.
1928 yılında ülkemizde Rotary’nin kurulması için girişimde bulunuldu. Türkiye, o zamanlar genç bir cumhuriyetti. Hızla devrimleri gerçekleştirmekteydi. Toplumda okuma –yazma oranı erkeklerde yüzde yedi, kadınlarda binde dörtken elbette ki Cumhuriyetin yeni temelleri
atılırken dikkatli olunması gerekiyordu. Rejim düşmanlarının eline, cumhuriyete zarar verecekleri bir koz verilemezdi ve verilmedi de. Doğal olarak da Rotary’nin ülkemizde kuruluşu gecikti.
Rotary ilk dönemlerde yalnız erkek üyelerden oluşan
bir kuruluştu. Bu yapılanma Atatürk’ün insanlık anlayışına uymadığı için ve kulüpten kadınların dışlanması
nedeniyle Atatürk olaya sıcak bakmadı da.
Türkiye'de Rotary’e ilgi, 1950 yıllarından sonra başladı. Ankara’da Rotary Kulübü kurma girişiminde bulundular ancak başarılı olamadılar. Verdikleri dilekçeye aldıkları yanıt gerçekten ilginçti. "Rotary , yalnızca
bir erkek kuruluşu olduğu için Anayasa’nın kadın
ve erkek eşitliğine aykırı olduğundan kabul görmemiştir."
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ABD’de öğrenimi sırasında Rotay hakkında oldukça bilgi edinmiş olan ve dönemin Meclis Başkanı Refik
Koraltan’ın oğlu Oğuzhan Koraltan’a Türkiye’de Rotary
kurma önerisinde bulunulur. Onun girişimleri sonrası
ilk Rotary Kulübü, 24 Mart 1954 yılında Ankara Palas
salonunda yapılan toplantı ile kurulmuş oldu. Elbette ki
bu kuruluşta Refik Koraltan’ın ve 1953 yılında dönemin
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın ABD’yi ziyareti sırasında
bu kuruluş hakkında bilgi verilmesi etkili olmuştur.
Ankara’dan İstanbul’a nakil olan Oğuzhan Koraltan
ve arkadaşları, 8 Şubat 1956 yılında İstanbul Rotary Kulübü’nü kurdular.
Türkiye’nin üçüncü kulübü olan "İzmir Rotary Kulübü" ilk toplantısını 9 Ocak 1962 tarihinde yaptı. Türkiye’nin dördüncü kulübü, ilk toplantısını 12 Haziran
1963 tarihinde Çelikpalas Otelinde yapan “Bursa Rotary
Kulübü”dür.
Türkiye’de 1966 yılındaki Rotary Kulüp sayısı 6’dır.
1978 yılında bu sayı 30 oldu. 1980 yılında Türkiye Uluslararası Rotary 243. Bölge kimliğini kazandı. 1988’de
Türkiye iki bölgeye ayrıldı İstanbul ve civarındaki iller
242 geri kalanlar ise 243. Bölgeyi oluşturdu. 1994 yılında üçüncü bölge kuruldu. İstanbul ve Marmara çevresi
2420. Bölge, Orta ve Doğu Anadolu 2430. Bölge ve Ege
Bölgesi ise 2440. Bölge olarak haritada yerini aldı.
Rotary’nin en güzel yanlarından biri, görme fırsatı
elde ettiğimiz insanların çeşitliliğidir. İster toplantılarda, ister asamblelerde ya da bir araya gelen ve çok eğlenceli birlikteliklerde tanışmak, bütünleşmek fırsatı yaratıldığında, üyeler arasında farklı duygular oluşmaktadır.
Rotary’yi de büyük yapan bu olaydır; hepimiz, nasıl bu
kadar farklı iken kendimizi evimizde hissediyor ve nasıl
bu ortamı oluşturuyoruz? Bu sorunun yanıtı, bizi doğruya götürüyor sanırım.
Rotaryen sevgilerimle.
❑❑❑
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soy Kültür Merkezinde 80 kişilik bir gruba "boyun ve bel ağrıları" konusunda
gerçekleştirildi. Katılımcıların çok yoğun ilgi gösterdiği seminerde Dr. Boyar
hastalığın nedenleri, gelişimi, kaçınılması gereken konular ve tedavi yönemleri ile ilgili çok detaylı bilgi verdi.

Seyhan RK'den onkoloji'de yılbaşı partisi

S

eyhan Rotary ve Rotaract Kulüpleri, 28 Aralıkda Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören 1-15
yaş arası çocuklara ortak bir Yeni Yıla Hoşgeldin Partisi organize etti. Çocuklara hediyeler dağıtıldı, canlı müzik eşliğinde eğlence ve palyaço gösterisi sunuldu. Çukurova Üniversitesi Gönüllüler Derneği de bu projenin organizasyonunda kulüplere katıldı.

Adana Rotary Kulübü hastalıkların önlenmesi kapsamında
bilinçlendirme seminerleri düzenliyor

A

dana Rotary Kulübü, kulüpteki uzman doktorların katkılarıyla ve Yüreğir Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü
işbirliği ile Yüregir İlçesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde semt sakinlerine yönelik "Hastalıkların Önlenmesi" kapsamında bir dizi seminerler düzenliyor.
İlk seminer 22 Kasım'da Meme Kanserinde Erken Tanı konusunda gerçekleştirildi ve Uzman doktor İdil Boyar 60 kişilik bir kadın grubuna, kulüp
tarafından geçtiğimiz yıllarda Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne hibe edilen meme maketleri kullanlılarak uygulamalı eğitim verdi. Seminer sonunda
bir çok kadın, evde kendi kendilerine yapacakları kontrollerin öneminin ve bu
kanser türünün erken müdahele ile önlenebileceğinin farkına varmış oldu.
İkinci seminer ise Ç.Ü.Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Başkanı Prof.Dr.Bülent Boyar tarafından 20 Aralık tarihinde Mehmet Akif Er-

Dernek Başkanı Yiğit, Adana’nın ilk, Türkiye’nin 7. Rotary kulübü olan Adana Rotary Kulübünün bu yıl 50. yılını kutladığını; üyelerinin ulusal ve uluslararası alanda başarı sağlamış iş ve meslek insanlarının oluşturduğu, bugüne kadar yüzlerce toplum hizmeti projesi gerçekleştirdiğini, benzer seminerlerin
bu kültür merkezinde her ay devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ankara Bahçelievler RK Meslek Hizmetleri Ödülü

İ

ş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün mesleklerin değerinin tanınması, takdir edilmesi ve her Rotaryen’in kendi
işini ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesinin Rotary'nin
temel hedeflerinden olduğu bilinciyle, Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü
Meslek Hizmet Ödüllerini bu prensiplerle, "Ankara’ya İlham Kaynağı Olanlar"
teması ile sanatçı ve profesyonellere takdim etti.
Bu yıl Bahçelievler Rotary Kulübü olarak Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’ya İlham Kaynağı Olan;
Alpay NAZİKİOĞLU, Ses Sanatçısı
Hikmet ÇETİNKAYA, Ressam
Mustafa AYAZ, Ressam
Rahmi ÇÖĞENDEZ, Sanat Adamı
Süreyya ÜZMEZ, Gurme, Yazar
Sanatçı ve profesyonellere ödülleri kulüp üyelerinin geniş katılımıyla düzenlenen bir toplantıda takdim edildi.
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projeler yapılması ve İnsan Hakları ile ilgili toplumda farkındalığın artırılması
amacıyla bir araya geldiler.

Dünya Engelliler Günü
Farkındalık Videosu

D

Safranbolu Rotary Kulübü'nün Engelliler Günü etkinliği

S

ünya Engelliler Günü’nde, Kdz. Ereğli
Interact Kulübü farkındalık
yaratmak için "Farklılıklarımız
engel değildir.Engelleri kaldıralım." sloganıyla 6 farklı dilde bir video hazırladı. Interact kulüp üyelerinin
yanı sıra değişim öğrencileri de bu videoda yer aldı. Bu video 2430. bölgenin
sosyal medya kanallarında paylaşıldı.

afranbolu Rotary Kulübü üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü
Şafak Özel Eğitim Kurumunun etkinliklerine katılarak günün önemini
vurguladılar. Engelli Çocukların hazırladıkları dans, semah, müzik şöleni, kulüp
üyelerine duygulu anlar yaşattı. Müzik korosunun şarkılarına Rotaryenler de
katılarak eşlik ettiler ve birlikte şarkılar söylediler.

25 Kasım
Uluslararası
Kadına Karşı
Şiddetle
Mücadele Günü

K

Atakum Rotary lösemili çocuklar ve ailelerine yılbaşı
partisi düzenledi

A

takum Rotaract ve Atakum Rotary kulüpleri Nadep binasında tedavileri̇ süresince kalan lösemili̇ çocuklar ve ailelerine moral vermek
amacıyla 31 aralık pazar günü yılbaşı partisi̇ organize etti.
Her yıl olduğu gibi̇ bu yıl sonunda da Nadep binasında kalan lösemili hasta
çocuklar ve aileleri, düzenlenen bu aktiviteden memnun kaldılar. Lösam başkanı Davut Albayrak ve ailesinin de katıldığı bu etkinlikte iki palyanço minikleri̇ eğlendirirken Roteşler de evlerde hazırlamış oldukları ikramlarla aileleri̇ile
güzel vakit geçirdiler. Aktiviteye katılanlar binada kalanları dinlediler, hazırlanmış olan yılbaşı pastasını beraberce kestikten sonra özel olarak alınmış
olan hediyeleri dağıttılar.

aradeniz Ereğli Interact Kulübü, "25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında, "Turuncu Etkinlikler" düzenledi. Kadına karşı şiddete hayır demek amacıyla
videolar çektiler, sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Interact Karadeniz
Ereğli Kulüp, Karadeniz Ereğli Soroptimist Kulübü, Elif Lions Kulübü ve Bülent
Ecevit Üniversitesi PDR Topluluğu ile birlikte turuncu yağmurluklar giyerek
"Turuncu Yürüyüş" projesini gerçekleştirdiler. Yürüyüş sırasında farkındalık
yaratmaya çalıştılar.
Neden Turuncu? Birleşmiş Milletler,’’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Günü’’nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar şiddete karşı "turuncu etkinlikler ve turuncu haberler" yapmaya çağırıyor. Turuncu, kadınların
ve kızların aydınlanmasının rengi olarak seçilmiştir.
Ereğli ilçesindeki diğer sosyal sorumluluk kulüpleri ile birlikte ortak bir
proje gerçekleştirilmesi,yerel medya ve haber kanalları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Karadeniz Ereğli Interact kulübümüzün başarılı etkinlikleri

K

aradeniz Ereğli Interact Kulübü ve Maltepe Interact Kulübü, Ankara
Atlı Spor Kulübü’nde "Dostluk Kahvaltısı" düzenlediler. Bu etkinliklerine değişim öğrencilerini de davet ettiler. Aynı gün Karadeniz Ereğli Interact, Maltepe Interact, Maltepe Rotaract,Karadeniz Ereğli Rotaract Kulüpleri
ve değişim öğrencileri "İnsan Hakları Günü" ile ilgili bir video hazırladılar. Kulüpler arası ilişkilerin güçlendirilmesi,RYE programının desteklenmesi, ortak
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Karadeniz Ereğli Rotaract'tan AIDS farkındalık projesi

K

aradeniz Ereğli Rotaract kulübü üyeleri, HIV Konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla 1000 tane bilgilendirme broşürü hazırladılar ve

KULÜPLERDEN HABERLER
farklı lokasyonlarda dağıttılar. 11 Ocak günü, Big Daddy’de AIDS konusunda
küçük bir seminer düzenlediler. Aynı zamanda kırmızılar giyip fotoğraf çekilerek, Instagram’da başlatılan #rotaractaidsawareness "Red Challenge Alert"
kampanyasına destek verdiler.

sı Satranç Turnuvası'nı geniş katılım ile gerçekleştirildi.

14 çevre ilden 300 civarından çeşitli yaş kategorilerinden sporcunun
katılımı ile başlayan ve iki gün süren turnuva heyecanlı maçlara sahne oldu.
2430. bölge Guvernörü N.Altan Arslan'ın da ziyaret edip gençlere hitap ettiği
turnuva 06 Ocak günü yapılan ödül töreni ile son buldu.

Ankara Emek Rotary Kulübünden köpek barınağına yardım

A

nkara Emek Rotary Kulübü - İnci Anne Köpek Hayvan Barınağına ardımda bulundu. 22 Ocak Salı günü sağlık komite üyesi Tuba Çandar’ın
desteğiyle Emek Rotary Kulübü ve Haydok işbirliği çerçevesinde İnci anne köpek hayvan barınağına antibiyotik, antiseptik solüsyonlar, yara bakım malzemeleri, bağışıklık destek ürünleri, cilt koruyucu kremler şeklinde ilaç yardımı
yapıldı. İlaç torbalarını alan İnci Annenin mutluluğu yüzünden okunuyordu.

Kimsesiz Çocuklarla TBMM gezisi

A

nkara Emek Rotary Kulübü, 21 Ocak Pazartesi günü çocuk hakları
komite başkanı Aylin Özyurt’un bağlantısıyla Ankara Çocuk Evleri’nde kalan 6-12 yaş grubu 25 çocuk ve 6 kişilik eğitimci ile TBMM turu gerçekleştirdi. Şubat tatillerinde ailelerinin yanına gidemeyen çocukların bir günleri
hem tarih hem de güncel bilgiler içeren bir eğlentiye dönüştürüldü.

Emek Rotary Kulübü, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi
Ameliyathane Girişini boyadı

A

nkara Emek Rotary kulübü, GDB Suat Torun ve eşi İpek önderliğinde
muhteşem bir grup çalışmasıyla Dr. Sami Ulus Çocuk hastanesinin
Ameliyathane girişini 15 Aralık 2018 Cumartesi günü boyamaya başladı. Ertesi gün 16 Aralık 2018 Pazar günü de hem Emek Rotary Ailesinin, hem Rotaractların hem de Yenimahalle Kulübünün üye adayları ve çoluk çocuk oradaydı. Gün boyu süren çalışmaların ardından muhteşem bir sonuç elde edildi.

Adana Seyhan Rotary Kulübü 5 Ocak Kurtuluş Kupası
Satranç Turnuvası 26. yılında

Ankara Koru RK Üç Boyutlu Eğitim Dersliği kurdu

otary'de bazı kulüplerin uzun zaman içinde devam ettirdikleri projeleri var. Adana Seyhan Rotary kulübü de bu kulüplerden biri. Bundan
26 yıl önce başlatılan ve Adana'nın kurtuluşu anısına düzenlenen satranç turnuvası da bunun güzel bir örneğini teşkil ediyor.
Bu yıl da 05-06 Ocak 2019 tarihinde 26 yıldır Adana Seyhan Rotary Kulübü ve Adana Satranç Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 5 Ocak Kurtuluş Kupa-

nkara Koru Rotary Kulübünün Prof. Dr. Mehmet Sağlam Orta Okulu'na kurduğu "Üç Boyutlu Eğitim Dersliği" hizmete girdi. Öğrenciler
ilk defa gördükleri sistemi büyük ilgi ve heyecanla izlediler.
Kulübün Eylül ayında Büyükelçilik Konseri etkinliğinde yarattığı fon ile
Ankara'da bir Devlet Okuluna daha Üç Boyutlu Eğitim Dersliği kuruldu. Batıkent'te bulunan Prof. Dr. Mehmet Sağlam Orta Okulu'na kurulan sistem 17

R

A
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Aralık 2018 günü 2430. Bölge Guvernörü Altan Arslan ile birlikte açıldı. Guvernör, Kulüp Başkanı Can İlkkurşun ve bir grup üye ile önce Okul Müdürü Hasan Çetin'i ziyaret ettiler. 32 Derslik ve 950 öğrencinin bulunduğu okulun projelerini, ihtiyaçlarını ve başarı öyküleri dinlendi. Hangi alanlarda, nasıl işbirliği
yaplabileceği ve katkıda bulunabileceği konuşuldu. Okul Aile Birliği Başkanı
ile tanışıldı.

mutluluğu dile getirdikten sonra 2015 yılında yazdığı ve yayınlanmamış bir
öyküsünü okudu.

A

Açılan Derslikte, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji ve Coğrafya dallarında 305 Video ve 166 Simülasyon bulunmakta. Dersliğin tamamı Milli Eğitim
Bakanlığının Müfredatına uygun içerikte. Ankara'da hemen hemen tüm Özel
Okullarda ve Kolejlerde kullanılmakta olan sistem, Devlete ait 461 Orta Öğretim Kurumunun hiçbirinde bulunmamaktaydı. Koru Rotary kulübü üyeleri
durumu görür görmez bir proje olarak ele aldılar ve yaratılan fonlarla Ankara Rotary Yeşiltepe Orta Okulu, ardından Metin Oktay Orta Okulu ve şimdi de
Prof. Dr. Mehmet Sağlam Orta Okulu'na kurarak bir ilki gerçekleştirdiler.
Her Dönem sonunda dersliğin kurulmuş olduğu okullarda öğretmenler
ve öğrenciler arasında yapılan anketler ile sistemin kullanılırlığı ve yararlılığı ölçümleri yapılmakta. Böylece destekçilerin katkıları ile yapılan yatırımlar
rasyonel biçimde değerlendirilmekte ve ileriye dönük kararlar alınmakta. Bu
yıl yaratılan fon ile Koru Rotary bir okula daha (tercihen Lise'ye) sistemi kurmayı hedeflemiş bulunuyor. Bununla ilgili araştırma ve çalışmalar devam etmekte.

nkara-Başkent Rotary Kulübü 2018-19 dönemi bir diğer Meslek Hizmetleri Ödülünü Sinemasal'ın kurucusu, Türkiye'li sosyolog girişimci
Enes Kaya'ya takdim etti.
Kaya ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada; köyden çıkmış birisi olarak
kendisine verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bügünlere geldiğini ve dünya üzerinde değişik ülkelerde bulunan ofisleri sayesinde güne 5 saat
erken başlayıp, 8 saat geç bitirdiğini belirtti.

Bahçelievler Rotary kulübü Barış Konferansı düzenledi

R

Başkent Rotary Mesleki Hizmet ödülleri

A

nkara-Başkent Rotary Kulübü 2018-19 dönemindeki ilk Meslek Hizmetleri Ödülünü İletişim Danışmanı ve yazar Reyhan Saygın'a Kulübün 27nci Kuruluş Balosunda takdim etti. Saygın, ödülü almaktan duyduğu
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otary 2430. Bölge Projesi olarak STAR Grubu Kulüpleri tarafından
düzenlenen Rotary Barış Konferansı 14 Aralık 2018 Gecesi Bilkent
otelde 200 kişilik bir katılım ile gerçekleşti.
Konuşmacılar, barışın hayatımızdaki önemi ve yaşamımıza kattığı değerleri katılımcılarla paylaştılar. Tüm Rotary, Rotaract ve Interact Kulüplerinin
katılımları ile 14 Aralık 2018, Cuma günü, Bilkent Otel’de eşler ile birlikte unutulmaz bir gece yaşandı.
Konuşmacılardan Eski Yargıtay Başkanı, Sami Selçuk, "Atatürk, Demokrasi ve Barış" konuşmasını ve Tiyatro Sanatçısı, Selçuk Yöntem, "Sanat ve Barış" konulu konuşmasını gerçekleştirdi.
Soru ve cevaplar bölümü sonrasında Rotary Onur Üyeliği Töreni yapıldı.
Törende GDB Kadri Güneş, Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk ve Tiyatro Sanatçısı Selçuk Yöntem’e onur üyeliği beratlarını kulüp adına takdim etti.

KULÜPLERDEN HABERLER

Gaziantep İpekyolu Rotary'nin sağlık projesi

G

aziantep İpekyolu Rotary kulübü, toplum hastalıklarının önlenmesi
ile ilgili olarak Sarısalkım Köyünde "Kadın, Ergen Sağlığı ve Hijyen"
Projesini başlattı.
19 Kasım’da Sarısalkım Ortaokulu’nda Kadın ve Ergen Sağlığı Eğitimi projesinin 3. etabı Gaziantep İpekyolu Rotaract Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Hijyenik ped ve hijyen kitleri dağıtılan projede Rtn.Dr.Jülide Aksoy kız öğrencilere ve annelerine kadın sağlığı ve hijyen hakkında eğitici seminer verdi.
Öğümsöğüt, Adaklı ve Sarısalkım köyleri ile toplamda yaklaşık 320 kişiye "erken tanı, kadın, ergen ve çocuk sağlığı" kapsamında erişilmiş oldu.

Alsancak Rotary Kulübü’nün deniz ile tanışmamış öğrencilere kültürel
gezi fikri harika bir projeydi bizler için. Yapılmamışı yapıp sadece maddi değil
manevi olarak da buradayız demeliydik çocuklara…
Birbirinden değerli öğrencilerimizi, Alsancak Rotary Kulübüyle beraber
Gaziantep’ten İzmir’e yolculuğa çıkarmak üzere planlara başladık. Çocukları
tek tek belirledik; ailelerin bizi tanıması lazımdı. Bir tanışma kahvaltısı düzenledik; kendimizi anlattık. Rotary’i anlattık ailelere; birbirimize güvendik.
Alsancak Rotary Kulübünün hazırlamış olduğu program dahilinde; Arkas
müzesi, Atatürk müzesi, Efes müzesi, araba müzesi, akvaryum, Urla sihirli masal evi , Kuşadası ve vapur gezisi projemizde öğrencilerimizle ziyaret ettiğimiz
mekanlar oldu.
Çocuklarımıza evlerini ve kalplerini açan değerli Alsancak Rotary Kulübü
üyeleri; her çocuğumuzun hayatlarında iz bırakacak anlar yaşattılar.
Masal evinde Alsancak Rotary kulüp üyesi psikolog Sevil Tabak ile çok güzel bir sohbete dahil oldular. Sevgili Sevil, "Çok özel olduklarını; herkes için en
iyi ailenin kendi ailesi olduğunu, yeryüzünde ne kadar şanslı olduklarını ve kendileri ve aileleri için çalışmak zorunda olduklarını" anlattı. Çocuklarımızın kendi
aileleriyle buluşmadan önce bu sohbete ihtiyaçları vardı. Bizim için bu destek
çok önemliydi.
Gezi sonunda unutulmayacak anlar ve sorular kaldı aklımızda. “Onur başkanım denizi tutabilir miyim?”
"Benim İzmir’de çok güzel bir ailem var"
“Keşke uçağımız rötar yapsa da bir gün daha kalabilsek”....
Alsancak Rotary Kulübü ve İpekyolu Rotary ile birlikte olmak, aile paylaşımımızı arttıracaktır.
Güzeli buydu. Çünkü sosyal sorumluluk inanılarak ve çoğalarak topluma
fayda sağlar.
Başta bizlere güvenip çocuklarını teslim eden ailelere, Alsancak Rotary
Kulübü başkanı Yıldız Rotaryenime ve değerli üyelerine, bu projenin mimarlarından olan Rotaryen dostum üyemiz Jülide’ye, İpekyolu Rotary Kulübümüzün
tüm üyelerine, beni yalnız bırakmayan eşim Nadide’ye ve tabi ki çok kıymetli
çocuklarımız; Eren’e, Havin’e, Erdal’a, Nisa Nur’a, Mehmet’e, Ozan’a, Ceren’e,
Gizem’e, Yağmur’a, Mustafa’ya, Ali’ye, Ercan’a, Merve’ye,Zeynep’e, Derya’ya ve
Ercan’a çok teşekkürler...

İpekyolu ve Alsancak Rotary Kulüpleri ortak projesi

G

aziantep İpekyolu Rotary Kulübü, Alsancak Rotary Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri 2440. ve 2430. bölgeler arası projede uçağa
binmemiş ve denizle tanışmamış 16 başarılı öğrenciyi İzmir’e götürdü. Arkas
Müzesi, Atatürk Müzesi, Efes Müzesi, Araba Müzesi, Akvaryum, Urla Sihirli
Masal Evi , Kuşadası ve vapur gezisi proje kapsamında öğrenciler tarafından
ziyaret edildi. Kulüp Başkanı, "yeni heyecan, yeni umutlarla başladığımız, ilham
kaynağı olacağımız bu dönemde aklımızdaki sorulardan biri de geleceğimiz çocuklar için ne yapabiliriz? Topluma hizmet, toplumda değişimler yaratmanın
kuşkusuz gelecek nesillere yapılan yatırımla olacağının farkındayız."
""Eğitimler, seminerler, farkındalık projeleri yaptık, yapacağız da… Fakat
geleceğimiz çocuklar içinde bir şey yapmamız gerekiyordu. Bu proje onların
motivasyonunu arttırmalı, gezeceği, eğleneceği ve öğreneceği; bu üç eylemi
aynı anda yapacağı bir ortam sağlamak olmalıydı" dedi. İpekyolu Rotary Kulübü Başkanı geziyi aşağıdaki sözlerle ifade etti:

9. Berdan Akalın Bowling Turnuvası muhteşem bir
katılımla gerçekleşti

B

ahçelievler Rotary Kulübünün düzenlediği 9. Berdan Akalın Bowling
Turnuvası 23 takımın katılımı ile gerçekleşti. Mahşeri bir kalabalık
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ve muhteşem bir Rotary katılımı vardı ve turnuva tarihindeki en büyük katılım
gerçekleşti. Beysukent Rotary birinci,Tandoğan Rotary ikinci ve Emek Rotary
Kulübü üçüncü oldu. Bu kulüpler Samsun'da yapılacak olan Türkiye finallerine
gitmeye hak kazandı.

3. Ödül

1. Ödül

Göztepe RK Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

G

öztepe Rotary Kulübü'nün IFOD ile birlikte düzenlediği Uluslararası
Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı. Yarışmanın Konusu "Topraktan Çatala; Beslenme ve Yaşam" olarak belirlenmişti.
Artan küresel nüfus ve kırsal alandan kentsel hayata geçiş, beslenme
alışkanlıklarımızda büyük bir değişim başlattı. Endüstriyel gıdalar geleneksel
beslenme modelinin yerini aldı. Daha fazla karbonhidrat, trans yağ, tuz, kimyasal gıda katkı maddeleri, transgenik bitkiler (GM) vb. içeren endüstriyel tarım ürünleri ve gıdalar geleneksel beslenme modelinin yerini aldılar. Sağlıklı besin zinciri tarlada başlamaktadır ve gıdaların ana malzemesi olan tarım
ürünleri doğal ve güvenli olmalı.

Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD olarak bu yıl 5.sini düzenlediğimiz uluslararası fotoğraf yarışması ile; her geçen gün artan sağlıksız yaşam koşulları ile
doğaldan uzaklaşan toplumda, ekolojik yaşam bilincini oluşturmak ve doğa ile
uyumlu yaşamı desteklemeyi özendirecek, sistemde yanlış uygulamalar sonucu kaybolmaya yüz tutmuş doğal dengeyi yeniden kurmak için insana ve çevreye dost üretim sistemleri konusunda ilham kaynağı olacak fotoğraf karelerini arıyoruz, Geleneksel gıdaların üretim ve tüketiminin önemini kavramak,
öncelikle farkındalık yaratarak ve toplum için bir rol modeli olabilen insanlar
ile mümkün olabilecektir. Tüm amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını,
yarışmamıza katılmaya, dünyanın ve insanlığın önemli bir sorunu olan bu konuya dikkat çekme gayretimize destek olmaya davet ediyor, sağlıklı beslenme
ve yaşam mesajımızı destekleyen orijinal fotoğrafları bekliyoruz.
Haber içinde yer alan resimler ilk üç sırayı alan resimlerdir.

2. Ödül
Teknoloji ve sanayinin gelişmesi ile farklılaşan yaşam alanlarımız, gıda
türlerimiz ve beslenme alışkanlıklarımız bizi doğal yaşamdan uzaklaştırıp,
beton duvarların arasında, ambalajlı gıdalara mahkûm etmekte; değişen
ekolojik koşullar ve artan ekonomik sorunlar nedeni ile bir çok insan yetersiz
beslenme veya açlık içinde yaşam mücadelesi vermekte ve her yıl milyonlarca
insan açlıktan ya da sağlıksız beslenme nedeni ile hayatını kaybetmekte. Yapılan bilimsel çalışmalar, küresel ısınma, çevre kirliliği ile artan nüfus ve kentsel
yaşam koşullarının gelecekte; ihmal ettiğimiz geçmişimize geri dönüşü olanaksız kılarak sağlıksız nesiller olarak karşımıza çıkacağını şimdiden ortaya
koymakta.
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Yeşil RK Toplum Birliğine Konferans Salonu Kazandırdı

Y

eşil Rotary Kulübü 8 Ocak 2018 tarihinde Yeni Toplum Birliği Akçağlayan İhsan Dikmen İlkokulu’nda yapımını gerçekleştirdiği konferans

KULÜPLERDEN HABERLER
salonunun açılışını Dönem Guvernörü Alaeddin Demircioğlu ve 2430. Bölge
Guvernörü Altan Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Bu kez Bulgurca Köyü ilk-ortaöğretim Okulundaki öğrencilere "Sağlıklı
Beslenme ve Obezite" konulu eğitim verdi. Eğitimi Kulüp Üyesi Çocuk Endokrin Uzmanı Dr. Erdem Durmaz tarafından verirken, kulüp üyeleri de eğitime
katılarak daha önce de konser verdikleri Bulgurca köyüne bir kez daha gitme
fırsatı yakaladılar.

Çakabey RK Çağdaş Yaşam Eğitimevi'nde Yılbaşı Kutlaması
gerçekleştirdi

Ç

akabey Rotary Kulübü Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Eğitimevinde, üyelerinin çoğunluğunun katılımıyla düzenlediği Yılbaşı Etkinliğinde diyetisyen üyesi ile sağlıklı beslenme egitimi, diş hekimi üyesi ile çizgi filmli diş sağlığı eğitimi ve diş taramalarını gerçekleştirdi. Diş fircası ve macunları dağıttı.
100 ün üstünde çocuk eğlendirilmiş, kitaplar ve hediyeler dağıtmıştır.

Meslek hizmet ödülü

K

100. Yıl Güzelbahçe RK Bayındırlı Çocukları Sevindirdi

1

00. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü Bayındır'ın çeşitli köylerinde oturup
taşıma sistem ile okula giden çocuklara ilham kaynağı olmaya çalıştı.
Kimi ilk kez müzeye adım attı, kimileri Hacivat Karagöz’ü ilk kez perdede seyretti hem de işin uzmanından, belki hepsi ilk kez sahne kostümü ve bir baleden
sahneler gördü böyle bir ortamda atölye çalışması yapma zevkini tattı. Ve finali de Atatürk müzesi ile tamamladılar. Son olarak da daha önce denizi hiç
görmemiş çocuklar için Kordon’da yürümek ve vapura binerek deniz havası
almak yüzlerinde büyük bir mutluluk yarattı.

Karşıyaka RK'nün Köyümüze Rotary Geldi etkinliği

K

arşıyaka Rotary Kulübü "Köyümüze Rotary Geldi" Projesi kapsamında
2440. bölgenin düzenlemiş olduğu etkinliklere katılıyor. İlk aktivitede,
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber konser düzenlemişti.

arşıyaka Rotary Kulübü, Ocak ayının meslek hizmetleri ayı olması nedeniyle dönemin ilk meslek hizmet ödülünü özel gereksinimli çocukların eğitimindeki özverili çalışmalarından dolayı Pınar Özseven’e verdi. Sayın
Özseven Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin en değerli öğretmenlerinden biri. Meslek Hizmet Ödülü töreni dönem guvernörü Alaettin Demircioğlu'nun kulüp ziyareti gecesinde gerçekleşti. Pınar Özseven'e ödülü guvernör tarafından takdim edildi.
Hizmet aktivitelerine yoğun bir şekilde devam eden Karşıyaka Rotary Kulübü, Rotaractorlar ve interactorlarla birlikte Karşıyaka El Ele Butik Giysi Bağış Kampanyasına giysi yardımında bulundu
Bir diğer faaliyette,
kulübün Yakaköy Toplum
Birliği okulu olan Şengül
Mustafa Karaca İlköğretim
Okulu’nun sıra, ocak ve tüp
ihtiyaçları temin edildi. Rotaract ve interact kulüpleriyle beraber Harran-ŞanO C A K - Ş U B A T 2 0 1 9 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 35

KULÜPLER’DEN HABERLER
lıurfa’ya kitap bağışında bulunuldu.Bu bölgeye geçtiğimiz kasım ayında kulübün gerçekleştirdiği kültür gezisinde yöre halkıyla yapılan sohbet sırasında
Rotaryenlerden kitap yardımı talep edilmişti. Bu talep de cevapsız bırakılmadı
ve ilk parti kitap yerine ulaştırıldı.

Gökdere RK Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirdi

G

ökdere Rotary Kulübü Mardin/Nusaybin'in Gırnavas Mahallesi'nde
bir köy okulunun Kırtasiye, Kitap ve Ayakkabı ihtiyaçlarını Çağdaş
Eğitim Kooperatifi'nin desteğiyle giderdi.

gerektiğine parmak basarken, bölge insanının bu yıkıcı ve kabullenmiş tavrının somut ve soyut temellerini sorguluyor, eleştiriyor. Aslında insanın içindeki
“vefa” duygusunu ve temiz iyi yürekli çocuğu ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Latmos, aslında tarihi ve doğal bir açık hava müzesi… Ne yazık ki Aydın’da,
Muğla'da ve Türkiye’de bölge
yeterince tanınmıyor ve maden
ocaklarıyla bitirilme tehlikesi
yaşıyor. Bir alman arkeolog
bölgeyi araştırıyor. Tarihi değerini belgeliyor. Dünya’ya tanıtıyor. Hayatının 30 yılını bu
uğurda harcıyor.
2017 Temmuzu’nda, Aydın’da 24 sivil kuruluşun katıldığı bir toplantı sonrasında, oyunun tüm yurtta ve belki sonrasında Berlin’de; bahsi geçen Alman
Arkeolog - "Anneliese Peschlow" un halen yaşadığı şehirde sergilenmesine
yönelik çalışmalar başlatıldı.
Oyun son 1,5 yıl içinde Söke’de, Aydın’da, Didim'de, Selçuk’ta, Yenipazar'da, İzmir Bayraklı’da, Güzelçamlı’da 20 kez oynandı. Kulüp, Berlin-Tiyatrom Salon’da, 9 Mart 2019’da bu oyunu sahneleme yolunda ilerliyor. Proje şu
anda 3 adet ana çalışma üzerinden devam ediyor.
1.Tiyatro oyununun, Berlin gibi bir Avrupa Kenti'nde oynanabilecek kıvamı yakalaması amaçlı çalışmalar, provalar
2.Kurum ve kuruluşların desteğiyle çevre illerde oyunun sahnelenmesi
(ki bunlar oyun kadrosunu Berlin'e götürecek bütçeyi sağlayacak.)
3.Berlin ayağında, projeyi anlayacak ve bizi davet edecek bir kurum veya
kuruluşla iletişim kurma.

Karabağlar Çalıkuşu RK - ROTATALK Etkinliği ile Sağlık
Projesi gerçekleştirdi

K

arabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü geçtiğimiz günlerde düzenlediği
ROTATALK etkinliğinden gelir elde ederek sağlığa yönelik bir hizmet
gerçekleştirmeyi planladı. ROTATALK'un başarıyla sonuçlandığını dergimizin
Kasım-Aralık sayısında haber olarak vermiştik. Beklenen sonuca ulaşan Çalıkuşu Rotary Kulübü sözünde durdu ve Rotatalk'dan elde ettiği gelir ile Behçet
Uz Çocuk Hastanesine Tıbbi Cihazlar temin etti.

Aydın RK - Tiyatro Gösterisi başarıyla sergilendi

A

ydın Rotary Kulübü, sahnelediği bir oyunla ilginç bir hedefe ulaşmaya
çalışıyor. Oyun, epik tiyatro formatında olup Latmos bölgesinde bulunan 8000 yıllık kaya resimlerinin, eşsiz doğal flora ve faunanın korunması
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Gökdere RK Meslek Hizmet Ödülü Verdi

G

ökdere Rotary Kulübü 2018-2019 dönemi Rotary Meslek Hizmet
Ödülü'nü 40 yıllık duayen gazeteci, anchorman, Seyr-i Sabah'ın sunucusu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zafer Arapkirli'ye verdi. Zafer Arapkirli,
1957 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. Darüşşafaka ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Mesleğe Cumhuriyet Gazetesi’nde başladı. 1990 yılında
gittiği İngiltere’de BBC Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü’nde 6 yıl çalıştıktan
sonra yaklaşık 20 yıl boyunca Londra’dan; Cumhuriyet, Milliyet, Kanal D, Milliyet, Radikal, NTV, NTVMSNBC, CNBC-e, Dünya gibi gazete, TV, radyo ve intenet
portallarının muhabir ve/veya köşe yazarı olarak görev yaptı.

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

HAREKETE GEÇENLER

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Dünya Polio Gününde tarihi olay vurgulandı

KONVANSİYON SÜTUNU

H

amburg şehrinde dolaşmak güvenli ve etkin toplu
ulaşım sistemi sayesinde
çok kolay. 1-5 Haziran tarihlerinde Uluslararası Rotary Konvansiyonuna katılacaklar için ise Rotaryenlere özel bir imkan tanındı: toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Konvansiyona kayıt yaptırmış olan
Rotaryenler HVV olarak bilinen sitemi sınırsız olarak kullanabilecekler.
Otobüsler, trenler ve hatta vapurlara
binmek isteyenlerin yapması gereken
şey sadece arkasında geçerli olan tarihlerin bulunduğu kanvansiyon yaka
kartını göstermek olacak.
Yer altındaki dört metro hattı ve
28 hızlı transit ve bölgesel tren hatları,
otobüs hatları ile bağlantılı olarak bir
ağ oluşturuyor. Bunun yanı sıra, yedi
vapur hattı, liman içerisinde ve Elbe
Nehri boyunca çalışıyor. Şehir merkezindeki ana tren ve otobüs hatlarında,
anonslar Almanca ve İngilizce olarak
yapılıyor. .
Çok ekonomik bir gezilecek yerleri görme turu oluşturmak istiyorsanız, Hafen City ve Altona arasında Elbe
nehri kıyısından giden 11 numaralı
otobüse binebilirsiniz. Elbphilarmonie
konser salonu, Landungsbrücken'deki yüzer dokları, Altona balık pazarını
ve kulüpleri ve barları ile ünlü Reeperbahn'ı ziyaret edebilirsiniz.

GUNDULA MIETHKE

R

otary ve partnerleri 24 Aralık'ta Philadelphia'da "Dünya Polio Günü"
anısına gerçekleştirilen canlı yayında, Küresel Çocuk Felcini Yoketme
Girişimi (GPEI-Global Polio Eradication Initiative) partnerlerinin 30
yıllık kamu-özel birlikteliğini vurguladılar .
Philadelphia'nın College of Physicians binasında yapılan olaya150 kişi katıldı
ve dünyada binlerce kişi de online olarak izledi. Kablo TV'den gazeteci Ashleigh
Banfield ve MSNBC'nin "Live with Alex Witt" programından Alex Witt moderatör olarak aktivitede yer aldılar.
Rotary Vakfı Başkanı Ron
D. Burton, çocuk felcine son
programında Rotary'nin tarihteki
rolü üzerine yaptığı açıklama ile
oturumu başlattı. Diğer konuşmacılar arasında,
Bill & Melinda
Gates Vakfının
aşı temini ekibinin başındaki
Lea Hegg çocuk
felcine son prog- Giantmicrobes Inc. Başkanı Andrew Klein ve Rotary Vakfı Başkanı
ramındaki
son Ron D. Burton Rotary'nin 24 Ekkim'de yapılan altıncı Dünya Çocuk
Felci gününde canlı yayındaydılar.
teknik gelişmeler
hakkında bilgi verdi; Pakistan'ın Punjab bölgesinden, Dünya Sağlık Örgütü gözlem
yetkilisi Ujala Nayyar, virüsün takip edilmesinin önemini anlattı; Ödüllü şef ve yazar Ina Pinkney, çocuk felcini atlatan biri olarak tecrübelerini aktardı; Time dergisinin kıdemli editörlerinden Jeffrey Kluger Rotary ile çocuk felci konusunu yazmak için Nijerya'ya yaptığı seyahat ile ilgili deneyiminden bahsetti.
Dünyanın bir çok yerinde kulüpler aktiviteler organize ederek çocuk felci ve yoketme çalışmaları için fonların neden gerekli olduğu konusunda toplumda bilinçlendirme yaratmaya çalıştılar. Hindistan'ın Delhi şehrinde 2,000'den fazla kişi,
bayraklar taşıyarak otomobiller ve bisikletlerle dolaştılar.
Mısır'da Rotaryenler "Çocuk Felcine Son" festivali organize ettiler. Festivalde bir otomobil yarışı, kan bağışı organizasyonu ve bir konser düzenlendi. Aktiviteye binlerce kişi katıldı.
Bundan 30 yıl önce Çocuk Felci her yıl 350.000 çocuğu etkilemekte idi. Dünya
genelinde başlatılan yaygın ve kapsamlı aşılama kampanyaları sayesinde hastalık
yüzde 99,9 oranında azaldı. 1988 yılında 125 ülkede endemik olan hastalık, halen
Afganistan, Nijerya ve Pakistan olmak üzere sadece üç ülkede görülüyor. 2.5 milyardan fazla çocuk aşılandı ve hastalığı yeryüzünden silmek için 14 milyar dolardan fazla para harcandı.
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.209.792
Kulüpler: *......................................................35.729
Rotaract
Üyeler: .........................................................153,154
Kulüpler: ..........................................................9.641
Interact
Üyeler: .........................................................544.341
Kulüpler: ........................................................23.667
Rotary Köy Toplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri.................................10.165
Not: Rakamlar 17 Şubat 2019 itibarıyla UR'den alınmıştır.

Türkiye’de Rotary*

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

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Hamburg Almanya, 2019

Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

2021 - Taipei
2022 - Houston ABD

Yeni Direktörler belli oldu

UR

nin 2020-2022 döneminde görev üstlenecek
olan direktörler belli oldu. UR'nin kurallarına göre Genel Sekreter, zonların seçmiş olduğu direktör adaylarına herhangi bir itiraz
gelmediği takdirde, başkan aday saptama komitelerinin tercihi
kabul ediyor ve görev resmileşiyor.
1 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabilecek olan itirazlar yapıldıktan sonra Zon 2,9,17B, 21B, 25B, 28 ve 33'den seçilen adaylar Genel Sekreterliğe sunuldu ve UR Başkanı Barry Rassin aşağıda isimleri yer alan Rotaryenleri 2010-2022 döneminde Rotary Yönetim Kurulunda görev almak üzere direktör adayı olarak deklare etti.
Genel sekreterliğe Fransa'yı da kapsayan Zon 13A'dan itiraz
geldi. Zon 13A'daki kulüpler 31 Aralık'tan 1 Mart'a kadar açık
olacak olan elektronik oylama sistemi ile adaylarını tespit edecekler.
Zon: 2
Direktör Adayı: Katsuhiko Tatsuno
Rotary Kulübü: Tokyo-West, Tokyo, Japonya
Zon: 9
Direktör Adayı: Surgeon Chi-Tien Liu
Rotary Kulübü: Yangmei, Taiwan
Zon: 17B
Direktör Adayı: Matti Poikolainen
Rotary Kulübü: Ylöjärvi, Finlandiya
Zon: 21B
Direktör Adayı: Aikaterini Kotsali-Papadimitriou
Rotary Kulübü: Pendeli, Yunanistan
Zon: 25B
Direktör Adayı: Susan C. Howe
Rotary Kulübü: Space Center (Houston), Texas, ABD
Zon: 28
Direktör Adayı: Valarie K. Wafer
Rotary Kulübü: Collingwood and South Georgian Bay,
Ontario, Kanada
Zone: 33
Direktör Adayı: Peter R. Kyle
Rotary Kulübü: Capitol Hill (Washington, DC), DC, ABD
Her yıl, sekiz veya dokuz direktör Rotary'nin 34 bölgesinden
iki yıllık görev için seçiliyor. Aday saptama komitesinde zondaki her bölgeden bir geçmiş dönem guvernörü yer alıyor. Komite
üyeleri adaylarla mülakat yapıyor ve içlerinden birini Zon'u temsil etmek üzere seçiyor. Geçmiş Dönem Guvernörleri seçilebiliyor ancak guvernörlük dönemlerinin üzerinden en az üç yıl geçmiş olması gerekiyor. Adayların bir önceki üç yıl içinde en az iki
Rotary Enstitüsü ve bir Rotary Konvansiyonuna katılmış olmaları da zorunlu.
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