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elecek Dönemin UR Başkanı
Jennifer Jones tarafından açıklanan
2022-2023 Dönem teması “Rotary
İle Hayal Edelim” oldu.

Tema grafiği, Avustralyalı bir
sanatçı tarafından 2023'teki Melbourne
Konvansiyonu ile bağlantı kurmak için
tasarlandı ve şunları anlatıyor.

Çember – Birbirine olan bağlantılar
Etrafındaki noktalar - Çalışanlarımız
Rotary'nin 7 odak alanı nedeniyle de 7

Nokta var.
Çevresindeki daire dizilimli noktalar aynı

zamanda navigasyon yıldızımız, yol gösterici
ışığımız.

Yeşil düz çizgi - Kazma sapı (zor işler
yaparken kullanılır); bizim için yani hareket
geçenler için işlerin yapılmasına yönelik
araçları temsil ediyor.

Renkler: Mor, Yeşil & Beyaz - Çeşitlilik,
Eşitlikçilik ve Kapsayıcılığı kutlayın anlamı
taşıyor, kendimizi farklı ama yine de özel bir
bağla ifade etme özgürlüğü anlatıyor.

Mor- Polio
Yeşil- Çevre
Beyaz - Barış
Bu renkler aynı zamanda Güçlenmeyi ve

Yeniliği temsil eder ve ayrıca kadın hareketi
için kullanılan renkler olup, bize kadın
üyeliğimizi büyütme fırsatı verir.

2022/2023 Rotary Yılı için Temamız

“ROTARY İLE HAYAL EDELİM”
Gelecek Dönem Başkanı Jennifer Jones,

Rotaryenlerden büyük hayaller kurmalarını
ve harekete geçmelerini isteyen 2022-23
Başkanlık Temasını konuşmasının sonunda
şöyle açıkladı:

“Elli yıl önce, bu güzel dizeyi içeren bir
şarkı bestelendi:

Benim bir hayalperest olduğumu
söyleyebilirsin ama ben yalnız değilim.

Bu şarkı sözünü bir eylem çağrısı olarak
algılıyorum. Hepimizin hayalleri var ama
onlara göre hareket etmek bir seçimdir. Ve
bizimki gibi kuruluşlar çocuk felcini sona
erdirmek ve barış yaratmak gibi büyük şeyler
hayal ettiğinde, bu hayalleri gerçeğe
dönüştürmek bizim sorumluluğumuzda olur.

Her gün bir fark yaratabileceğimizi bilerek
uyandığımız ve elimizden gelenin en iyisini
hak eden bir dünyayı hayal edin.

Dünü hayal etmiyorsun. Yarını
hayal ediyorsun.

Çocuk felci olmayan bir dünya
hayal edin.

Herkes için temiz suya sahip bir dünya
hayal edin.

Hastalıklardan arınmış bir dünya hayal
edin.

Her çocuğun okumayı öğrendiği bir
dünya hayal edin.

Nezaket ve umut, sevgi ve barış
hayal edin.

İşte bu yüzden sevgili dostlarım, temamız
Rotary İle Hayal Edelim.”
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Her gün bir fark
yaratabileceğimizi
bilerek uyandığımız ve
elimizden gelenin en
iyisini hak eden bir
dünyayı hayal edin.
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