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UR Başkanı
Maloney ve eşi
Gay'in Türkiye
ziyareti

Matematiksel
bir başyapıt
Brooklyn, alışılmadık geometrik formuyla
dinamik ve modern yönetici ofisleri oluşturuyor.

EDİTÖR’DEN MEKTUP

A

ralık ayında Uluslararası Rotary
Başkanı Daniel Mark Maloney ve eşi
Gay ülkemizi ziyaret etti. Ankara'dan
başlayan, daha sonra İzmir ve İstanbul'u içeren gezisinde Türk Rotary'sinin bölgelerinin
başarılı çalışmalarını yerinde gördü. Derginin
bu sayısının kapağında bu ziyaret esnasında
çekilmiş olan resimlerden bazıları yer alıyor.
Ayrıca ziyaret ile ilgili resimler ve açıklamalar
da sayfalarımızda yer almakta.
Her yıl Ocak ayında yapılan ve bir yıl
sonraki dönem temasının açıklandığı ve
gelecek dönem bölge guvernörlerinin eğitim aldığı Uluslararası Asamble San Diego'da
19-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Önümüzdeki yıl Rotary tarihinde ilk
kez bir Alman, Holger Knaack, Uluslararası
Rotary'nin Başkanlığını üstlenecek. Knaack
gelecek dönem temasını "Rotary Opens
Opportunities" olarak tespit etti. Yazıda
Gelecek Dönem UR Başkanı'nın gelecek yıl
için düşündüklerini ve asamblenin akışı içerisinde nelerin olduğunu okuyabilirsiniz.
Gelecek Dönem Başkanı Holger Knaack,
Rotaryenlerden hizmete devam etmelerini,
Rotary'yi büyütmeye çalışmalarını ve daha
fazla kadın üyeye liderlik konumunda görev
vermelerini istediğini arzu ettiğini söyledi,
gençler ve değişimin geleceğin Rotary'si için
çok önemli olduğuna değindi.
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SAYFA 6 - 7
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Ocak - Şubat
mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Gary C.K.Huang'ın mesajları

SAYFA 9
BÜYÜK BAĞIŞ PROJELERİ
K.R.Ravindran
Vakıf her yıl bir projeye
2 milyon dolar verecek

Asamblede gelecek dönem bölgelerimizde Guvernörlük sorumluluğunu üstlenecek
olan 2420. Bölgeden Gaye ve Mete Binark,
2430. Bölgeden Zümrüt ve Serhan Antalyalı, ve
2440. Bölgeden Ertan ve Zehra Soydan gelecek dönemin temasını Rotary Fırsatlar Yaratır
olarak kullanacaklarını açıkladılar. Kendilerine
aldıkları eğitimi bölge görevlilerine yansıtacak olan asamblelerinde başarılar diliyoruz ve
gelecek dönem kulüp görevlilerinin şimdiden
asamble için planlarını yapacaklarını ümit ediyoruz.
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KAPAK RESMİ: UR Başkanı Maloney'nin Türkiye ziyareti esnasında bölgelerde çekilmiş resimler
“(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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Başkanın mektubu - Ocak
ROTARY
DÜNYAYI
BİRLEŞTİRİR

Mesleki hizmet konusunu unutmayınız

Dünyanın muhtelif yerlerindeki insanların Rotary'ye katılmak için bir çok nedenleri vardır. Her yıl bir çok yeni Rotaryen benim

de katılma nedenimle katılır —çünkü Rotary kariyerimize fayda sağlamak için iyi bir yoldur. Alabama'da ilk avukatlık mesleğime başladığım günlerde, Gay ve ben babasının firmasında ortak olduk. Babası bize Rotary'nin ilişkiler kurmada bir yol olmasının değerini
anlatırken, aynı zamanda potansiyel müşterilere bizlerin mesleğimizin gerektirdiğinden daha yüksek değerlere bağlı olduğumuzu da
göstermektedir demişti.
Rotary'nin mesleki hizmete olan taahhüdü, iş ve meslekte yüksek etik
standartlar üzerine oturmuş olup, her iyi işin takdir edilmesi ve her Rotaryenin mesleğinin topluma hizmet fırsatı olarak yüceltilmesine bağlıdır. Bu son
nokta çok önemlidir. Mesleğimiz ne olursa olsun, işimizi doğru yaparsak ve
Dörtlü Özdenetim kurallarına uyarsak, hepimiz dünyaya çok daha fazla katkıda bulunmuş oluruz.
Başkan olarak Rotary'nin meslek ve aile yapısı üzerinde yarattığı talebi
dengede tutmayı önceliklerim arasına koydum. Hiç bir Rotaryen, gönüllü bir
pozisyonun gerektirdiği zamandan fazla zaman harcama baskısını hissetmemelidir. Bu bir çok nedenle doğrudur zira günlük işimizde yaptığımız işler
organizasyonda yaptığımız işler kadar Rotary için faydalıdır. Rotary değerlerimizi beraberimizde her yere taşıyoruz ve mesleki başarımız, her gün ofise
gittiğimizde Rotary'nin ne kadar doğru bir seçim olduğunun bir kanıtı oluyor.
Bu özellikle gençlere erişme çalışmalarımız için önemli. Görmek istediğimiz Rotary'de hiç bir zaman iyi bir Rotaryen olmak ile, iyi bir aile bireyi, iş
sahibi, yönetici ya da çalışanı arasında bir seçim yapılmasını arzu etmiyoruz.
Meşgul olan gençleri aramıza katmak için davet ettiğimizde, onlardan zaman

Mesleğimiz ne olursa olsun, işimizi
doğru yaparsak hepimiz dünyaya
katkıda bulunmuş oluruz.

ve özgürlüklerinden fedakarlık yapmaları gerektiğini hiç bir zaman talep etmemeliyiz. Onları, bugüne kadar yaptıkları şeylerin yanı sıra, yeni bir tecrübe edinerek esinlenmeye çağırarak ödüllendirmeliyiz.
Rotary içinde daha büyük bir denge kurmanın bir başka faydası daha olacaktır: Bu sayede, başka Rotaryenler, Rotaraktörler de dahil olmak üzere bir adım atıp proje ve taahhütlerde liderlik rolü üstleneceklerdir. Bu yaklaşım, onların kulüplere angaje olmalarını ve
yaşamlarını Rotaryen olarak devam ettirmelerini sağlayacaktır.
Dünyanın her tarafında Rotary'ye mesleki hizmet ve tüm iş ilişkilerinde zaman içerisinde değerlere olan bağlılığımızı gösterdiğimiz için hayranlıkla bakılmaktadır. Rotary'yi büyütme çalışmalarımızı sürdürürken, "mesleki hizmet"in potansiyel üyeleri ikna
etmek için önemli olacağını unutmayalım.
Rotary Dünyayı Birleştirir. Rotary'nin mesleki hizmetini daha çok mesleklere ve kariyerlerinin farklı seviyelerindeki insanlara tanıtırsak, organizasyonumuzun büyümesine yardımcı oluruz ve onu daha güçlü ve farklı bir konuma getiririz.

MARK DANIEL MALONEY
Uluslararası Rotary Başkanı
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Başkanın mektubu - Şubat
Rotaryenler ve Rotary ailesi üyelerinin 115. yıllarını kutlarım

1905 yılından beri dünyada çok şey değişti. O zaman dünya nüfusu yaklaşık 1,7 milyar idi. Bugün ise 7,7 milyar. 115 yıl önce Ameri-

ka Birleşik Devletlerinde 100 kişiye 5 telefon düşüyordu. 2020'de tahminlere göre nüfusun %96'sında cep telefonu var; Çin ve Hindistan'ın her birinde 1'er milyardan fazla cep telefonu kullanılıyor.
Rotary'nin kurulduğundan sonraki 115 yılda, herşey değişmiş gibi ama Rotary değerleri aynen duruyor. Başladığımız şekilde olduğu gibi, dostluk, dürüstlük, farklılık, hizmet ve liderlik konularına bağlılığımızı sürdürüyoruz. "Kendinden önce hizmet" sloganımızı 1911 yılından beri kullanmamıza rağmen, bu kelimelerin arkasındaki
etik anlam başından beri Rotary kurucuları tarafından organizasyonun içine
yerleştirilmişti.
Dünyada değişimin hızı artarken, Rotary'nin hizmetine her zamankinden fazla ihtiyaç var. Hizmet projeleri hakkında okumak başka şey, bunlardan
faydalanmış olan insanların yüzlerindeki minnettarlığı görmek başka bir şey.
Rotary projeleri yaşamları değiştiriyor ve dünyayı birleştiriyor. Geçtiğimiz yıl
içinde de bazı hayret uyandıran Rotary projeleri gördüm.
Geçen sene, Gay ile beraber Japonya'nın Fukushima eyaletini ziyaret ettik.
2011 yılının Mart ayında bölgeyi vuran deprem ile başlayan Tsunami ve sonra
da nükleer santralde meydana gelen sorunlarla uğraşmak, herhalde orada yaşayanları dünyada çok az yerde görülen bir yıkım ile mücadele etmek zorunda bırakmıştı. Ama bugün Fukushima'nın hikayesi bir yıkımı değil, ümit ve yenilenmeyi yansıtıyor. Rotary bağışları, felaketzedelere sağlık ve mental destek sağlarken, bu toplumların yalnızlığını azaltırken, yaşadıkları tecrübeleri paylaşarak dünyanın başka bölgelerinde benzer zorluklar yaşayan insanlara yardımcı
oldu. Bağışlarımız, ayrıca tüm bölgede kişisel motivasyonu arttırıp uzun vadeli
sürdürülebilir toparlanmaya da yardımcı oldu.
Şanghay'da "Careers in Care" (Bakım sektöründe kariyer) programından

Odak alanlarımızın herbirinde
ve dünyanın her tarafında Rotary
projeleri yaşamları iyileştirirken,
toplumlar da değişime adapte
oluyorlar.
Resimde Guatemala'nın Sumpango bölgesinde
soya sütü üreten kadınlar

haberdar oldum. Bu program, çalışan mültecilerin yaşlılar evlerinde ihtiyaç duyulan yetenekli personel ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor. Açılan kurslarda eğitilenler, çalışma imkanını arttıracak sertifika sahibi olurken, bakım sektörü için de eleman yetiştirmiş oluyor. Bu tür Rotary projelerinin başarılı olmasının sebebinin, yerel bir ihtiyaca cevap vermeleri, ve etkisini arttırmak için de yerel fonlardan faydalanma imkânı diye düşünüyorum.
Guatemala'da da eşimle Sumpango'ya gittik. Küresel bağışlar bu bölgede soya sütü temini için mekanik aletler, düzenlenmiş bir su
dağıtım sistemi, su filtreleri, temiz gübre tuvaletleri, aile bahçeleri, gelir yaratıcı faaliyet desteği ve Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH:
Water, Sanitation, Hygiene) ve okuma yazma programlarında eğitim imkanı yaratıyor. Burada elde edilen gıda maddeleri sadece yerel
halkı beslemekle kalmıyor, onlar için bir gelir de sağlıyor.
Odak alanlarımızın her birinde ve dünyanın her tarafında, Rotary projeleri yaşamları iyileştirirken, hızlı değişime toplumların
adapte olmalarını sağlıyor. Rotary için bir yılı daha kutlarken, hizmetimizi etkin kılan bağlantıları güçlendirmek için çalışalım. Rotary dünyayı birleştirirken, yaşamları da iyileştireceğimizi unutmayalım.

MARK DANIEL MALONEY
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF BAŞKANININ MESAJI

Ekip
çalışması ile
her sorunu
çözeriz
Ni Hao, Sevgili Rotaryenler
kim ayında Viyana'da inanılmaz bir şey oldu. Kenya'lı bir koşucu olan Eliud Kipchoge, dünyada ilk
kez 26.2 millik (42,195km) bir maraton koşusunu 2
saat'in altında koştu.
Uzun yıllar, uzmanlar bunun mümkün olamayacağını
düşünüyorlardı. İnsan vücudunun bunu yapamayacağı kanısı hakimdi. Kipchoge bunu başardı zira beraber çalıştığı
inanılmaz bir ekibi vardı. Koşuda her aşamada onunla beraber koşup tempo sağlayan ve yeterli enerji ve su ihtiyacını temin edenler vardı. Her mil mesafe sonrası, ritmi tutturmak
için yeni koşucular yarışa katılıp onun hedefine ulaşmasını
sağladılar.
Eliod Kipchoge gibi Rotary'nin de çocuk felcine son verme maratonunda sona yaklaşırken büyük destek sağlayan
bir ekibi bulunuyor. Zaman ve enerjilerini bu amaç için ayıran ve bizi hedefimize yaklaştıran o kadar çok sayıda Rotaryen var ki.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tip 3 Polio Virüsü için yokedildiğine dair sertifika verdi. Bu büyük bir olay. Ayrıca,
Afrika kıtasında da son üç yılı çocuk felci vakasına rastlamadan geçirdik. Yakın bir zaman içinde büyük olasılıkla Poli'dan arındırılmış kıta olarak açıklanacak.
Önümüzdeki son kilometre oldukça zor. Pakistan ve Afganistan önemli meydan okuma durumu teşkil ediyor ama
bundan önce üstesinden gelmek durumunda olduğumuz
meydan okumalar da var. Ne zaman ki bir hedef erişilemez
gibi görünmüştür, Rotaryenler beraberce hareket edip çağrıya cevap vermişlerdir.
Şimdi yarışı bitirdiğimizi düşünmenin zamanı değildir.
Koştuğu son iki milde tüm destekçilerinin yarışı bıraktığını düşünürseniz Eliod Kipchoge ne olurdu? Hedefine hiç bir
şekilde ulaşamazdı.
Bir işi sonuna kadar getirmek özel bir karakter gerektirir. Dönem birbirimize en çok ihtiyacımızın olduğu bir zamandır. Tao Te Ching'de Laozi 1,000 millik yolculuğun ilk
adımla başladığını söyler ve bir adımla da biter der. Son
adım, ilk adım gibi cesaret ister.
Rotary olarak tarih yazalım - bitiş çizgisi görünürde!

E
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Bağış Fonu Rotary Vakfının
kaynak kuyusudur
Ni Hao, Sevgili Rotaryenler
arih boyunca insanlar birlikteliklerini su kenarında
oluşturmuşlardır. Bir kuyudan temiz ve taze suyu çekebilme imkânı, yerleşimlerin zor günleri atlatabilmeleri
ve daha güçlü olmalarını sağlamıştır.
Kuyular dünyanın her tarafında insanlar için yaşamsal
önem taşır. Peki Rotary Vakfı'nın "kuyusu" nedir? Hangi kaynakları kullanarak harika imkanlar sunan küresel bağışlara
ulaşıp dünyada yaşamları kurtarabiliriz?
Tabi ki Rotary Vakfının kuyusu bağış fonudur. Gelecekteki
nesiller için büyük projeleri gerçekleştirmemizi sağlayacak gerekli fonları temin edebilmek için derin ve güçlü bir kuyu inşa
ediyoruz. Güçlü bir bağış fonu, Vakfımızın uzun vadeli mâli istikrarını garanti ederken, gelecekte daha göze çarpan insani
hizmet temini için gerekli kaynakları sağlayacaktır.
Bağış Fonumuz için hedefimiz yüksek: Bu girişimimizle
2025 yılında fonu 2.025 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz.
2025'e vardığımızda net varlıklarımızın asgari 1 milyar dolara
ulaşmasını, bakiyenin de taahhütler ve miras ve benzeri yöntemlerle (bequest) kapanmasını bekliyoruz.
2 milyar doların üzerinde bir Bağış Fonu ile yapabileceklerimizi düşünün! Yatırımdan elde edilecek yılda 100 milyon doların üzerinde gelir, Rotaryenlere her yıl yaşamları değiştirecek
bir çok proje yapmaları imkânını sağlayacaktır.
Bugün bunu gerçekleştirebiliriz. Etrafımızdaki dünya ne
kadar değişirse değişsin, Rotary Vakfının kuyusu zamanın testini aşacak ve dünyada pozitif etki yapmaya devam edecektir.
Konfiçyus suyu çok severdi. Şöyle demişti: "Büyük sular
durmadan ileriye doğru akar. Gittiği her yerde toprağa
bereket taşır ama hiç bir zaman olağanüstü bir iş yaptığını düşünmez. Bu onun erdemi gibidir."
Bu vesile ile, Şanghay Rotary kulübünün kuruluşunun 100.
yılını kutladığını hatırlatmak isterim. Kulübün bir önemli kilometre taşı da Rotaryen Frank Yih'in ilk Arch C. Klumph Society
üyesi olması idi. Şanghay'daki dostlara "Gõng xĭ" (Tebrikler) diyorum.

T

Gary C.K. Huang
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı
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SORU

Büyük ölçekli bağış
programları

K.R. "Ravi" Ravindran
Rotary Vakfı Mütevellisi - Başkan Adayı

1

Büyük ölçekli bağış
programlarının anahtar
elemanları nelerdir?

Büyük ölçekli bağışlar, geniş coğrafi alanlarda yaşayan bir çok insanı etkileyen sorunlara ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler sağlamayı amaçlayan yeni bir bağış yöntemidir. Her
yıl, Rotary Vakfı, Rotary'nin odak alanları ile ilgili
olan bir projeye 2 milyon dolar bağış yapacaktır.
Bağış, proje faaliyetlerine üç - beş sene süreyle
destek sağlayacaktır.
Bu bağışlar uluslararası bir Rotary partneri
gerektirmez. Ancak, müracaat edenlerin Rotary
dışında ortaklarla, sivil toplum örgütleri, hükümet birimleri, özel sektör kurumları gibi kuruluşlarla çalışmaları beklenmektedir. Bu partnerler programın geliştirilmesi aşamasında Rotaryenlere yardımcı olabilirler ve bizler de Vakıf olarak onlardan fon katkısı bekliyoruz. Rotary'nin
liderlik rolünü üstlenmesini şart koşuyoruz ama
partnerlerimiz de ellerini taşın altına koymalılar.
Son olarak da, bu bağış tipi için müracaatlarda benzer projelerin de başarıyla uygulandığı
kanıtlanmalıdır.

2

Rotary neden bu tür yeni
bir bağışı uygulamaya
soktu?

Mevcut bağış tiplerimizi tamamlayacak ve
çok geniş toplum kitlesini etkileyecek bir bağış
yaratmak istedik. Ölçek bağışları Rotaryenleri

büyük düşünmeye yönlendiriyor ve büyük ölçekli sorunlara kapsamlı çözüm için diğer organizasyonlarla çalışmaya yönlendiriyor. Polio-Plus
programından öğrenmiş olduğumuz gibi, anlamlı bir etki yapmak istiyorsanız, sizinle beraber soruna el atacak partnerlere ihtiyacınız olacaktır.
Örneğin Sri Lanka'da rahim kanserini önlemek için bir proje üzerinde çalışıyoruz. Benim
kulübüm olan Colombo Rotary Kulübü bir kanser tespit merkezi oluşturdu. Daha sonra Alabama'nın Birmingham Rotary kulübü ile partner
olduk ve HPV (human papillomavirus) testleri yapan makinalar için küresel bir bağış gerçekleştirdik. Ayrıca, personeli yetiştirmek için Alabama Üniversitesinden eğitmenleri getirdik, yeni
tesisi fonlamak için bir telekom firmasını aramıza aldık ve aşıların maliyetini karşılamak üzere
de Sri Lanka hükümeti ile anlaştık. 2018 yılında
proje sayesinde ülkede bulunan 10 yaş altındaki
kızların yüzde 83'ünün aşılanmasını sağladık.
Aynı düşünceye sahip organizasyonlarla çalıştığı zaman Rotary'nin gücü çok daha fazla oluyor. Bu projede de ulusal ve uluslararası düzeyde
biraraya gelmiş çok sayıda partner, yaygın ölçekte olan bir hastalıkla mücadele için çalıştılar.
Büyük Ölçekli Bağış programları da Rotaryenlere buna benzer başarılı girişimleri tekrarlama
fırsatı veriyor.

3

Müracaat sistemi nasıl
çalışıyor?

Rotary kulüpleri ve bölgeleri, tam
gelişmiş bir program teklifi yabiliyorlar. Kapsa-

mın kanıtı, toplum değerlendirmesini içeren taban verileri, süregelen gözlem ve değerlendirme
planları gerekiyor. Tekliflerin 1 Mart'ta kadar
verilmesi şartı var. En güçlü teklifleri verenler
30 Haziran'a kadar bir müracaat yapmaya davet
edilecekler.
Öneriler ve müracaatlar, Rotary Vakfı Teknik Danışmanlar Kadrosu ve diğer konularda
bağış uzmanları tarafından değerlendirilecek.
Mütevelliler daha sonra seçmeyi yapan komitenin önerisini dikkate alacaklar ve ödül ile ilgili son
kararlarını Ekim ayında yapacakları toplantıda
verecekler.

4

Bu bağışların başarısını
nasıl ölçümleyeceğiz?

Temeldeki esas, yaptığımız her
şeyin topluma fayda sağlamasıdır. Başarı, uygulamanın yapıldığı toplumdaki nihai etkisinin
ölçülmesi ile gerçekleşecek. Ayrıca, özellikle
Rotary'nin değerleri ve tutkularını temsil eden
organizasyonlarla yapılan ortaklıkta, Rotary'nin
uzun vadeli kalkınma sorunlarındaki lider pozisyonuna kendini konumlandırması yeteneği de ölçüde dikkate alınacak.
—JOHN M. CUNNINGHAM

Ölçek Bağışları Programına müracaat
etmek istiyor musunuz?
my.rotary.org/programs-scale-grants
bağlantısını kullanınız

O C A K - Ş U B AT 2 0 2 0 / R O TA R Y D E R G İ S İ - 9

dünyamız

İngiltere

Meksika

Filipinler
Tanzanya

Paraguay

işilik gönüllü profesyonel ekip
sürdürülüyor.

“Harekete Geçenler”
dünyada neler yapıyorlar?

2017 yılında
yapay uzuv
(prostetik) ve
ortotik için
dünyada 8
milyar dolar
harcandı.

Meksika

Paraguay

Tanzanya

Meksika’nın başkentindeki

Asunción Rotary Kulübü, 500

La Vİlla Ciudad de Mexico

dolar harcayarak ve ciddi bir

Rotary Kulübü, 3 boyutlu baskı

çalışma ile yoksun gençlere

kullanan protez imalatçısı

sürdürülebilir tarımı öğretmek

MediPrint Mexico ile anlaşarak

amacıyla, bir çöplük alanını

ihtiyacı olanlara kol ve bacak

sebze bahçesine döndürdü. Mart

temin etti. Alameda-Cİudad

ayında Lambaré’deki çocuklar ve

Rotary kulübü üyesi olan ve

gençlere hizmet eden Lasalien

şeker hastalığı nedeniyle bir

misyonuna bağlı Don Bosca Róga

bacağı kısmen kesilmiş olan ve

Eğitim Merkezinin yakınındaki

protezine bu sayede kavuşan

bir alanda ekip toplandı. Toprağı

Laila Irene Sanchez Gutierrez

bellediler ve ürün verecek

Rojas, şimdilik iki protezi teslim

tohumları ektiler. Çalışmaları

ettiklerini belirtiyor. Her iki

yönlendiren Rotaraktör Nery

kulüp, Gutierrez’in protezi için

Vera, bir çok faydanın yanı

gerekli fonu temin etmişler. La

sıra, projenin ekip çalışması

Villa kulübü, konu ile ilgili fon

fikrini geliştirdiğini ve sağlıklı

yaratma çalışmalarını devam

ve besleyici bir diyetin önemi

ettirerek ihtiyacı olanlara protez

konusunda bilinç oluşturduğunu

Kilimanjaro dağının güneydoğu
eteklerindeki Marangu’da, yağış
mevsiminde nehirler taşmakta
ve pazar yerleri, okullar ve
hastanelere ulaşım kesilmekte. Bir
çok insan da boğularak yaşamını
yitirmekte. Bu sorunu çözmek
için Marangu Rotary Kulübü
2012 yılından beri bir düzine
köprünün yapılmasına öncülük
etti. Kulüp üyesi Jackie BriceBennett, üyelerin yaya köprüsü
ihtiyacı olabilen yerleri toplumla
konuşarak belirlediklerini
söylüyor. Her biri yaklaşık 4.000
dolara mal olan bu yaya geçitleri
inşa edildikten sonra geçitlerin
bakımı için sorumluluk kasaba
yetkililerine devrediliyor.

temin etmeyi hedefliyor.

belirtiyor.
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ple

Birleşik Krallık

Filipinler

Geçtiğimiz Ağustos ayında,

pikniğin tadını çıkarırlarken,

Herdfordshire Royston’da

profesyonel uçurtmacıları

Manila Rotaract Kulübü,

Therfield Heath olarak bilinen

seyrettiler ve çocukların da kendi

gecekonduların bulunduğu şehrin

çimlik bir alanda 5,000’in üzerinde

uçurtmalarını uçurmalarına fırsat

en zor bölgelerinden bir olan

uçurtma meraklısı biraraya geldi

yarattılar.

Tondo’da her ay bir çocuk bakım

ve rengarenk uçurtmalarını

Aktivite, kasabanın sosyal

ünitesini ziyaret ediyorlar. 2018

gökyüzüne saldılar. Royston Rotary

yaşamında düzenli bir yer

yılının Ekim ayında başlayan

Kulübünün 19. kez organize ettiği

alırken, 36 üyeli kulübün de

program, kulüp üyesi olan Roi

bu festivalin geçmişi en az 30 yıl

en büyük fon yaratma faaliyeti

Buenaventura’nın başı çektiği 5

önceye dayanıyor.

olarak dikkat çekiyor. Festival

kişilik gönüllü profesyonel doktor

Katılanlardan kişi başına büyükler

organiazyonunda kulübün her

ekibiyle sürdürülüyor. University of

için 4,50 dolar alınan ve çocukların

üyesi bir ekip olarak çalışıyor.

the East, Dişçilik Fakültesi’nin

ücretsiz katıldığı bu festivalden

Her yıl ğyelerden biri aktivite

Rotaract kulübü üyesi olan iki

9.000 dolar fon yaratıldı. Elde

yöneticisi görevini üstleniyor,

hemşire ve üç diş hekimi de ekibi

edilen gelirin büyük kısmı

diğer üyeler ise yönlendirme,

tamamlıyor. Yüzlerce insan bu

Cambridge’deki Adlebrooke

standları ayarlama, park ve

hizmetten faydalanmış durumda.

hastanesine kabul edilen hastaların

benzeri ihtiyaçları karşılıyorlar.

Rotaryenler ve aileleri ayrıca ilaç da

ailelerinin kalabilecekleri “Acorn

Geçen sene ayrıca antik

satın alarak ihtiyacı olanlara

House” adındaki tesis için

arabaların da sergilendiği

dağıtıyorlar.

kullanıldı. Aileler çimenlerde

ve paraşüt ile gökten yağan
oyuncakların varlığı dikkat çekti.

Manila Magic Rotary kulübü ile

Filipinler’de
doktorların
nüfusa oranı
1’e 784.

– BRAD WEBBER
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Rotary fırsatlar yaratmaya hazırlanıyor

U

luslararası Rotary'nin her yıl değişen temasının açıklandığı ve
bir yıl sonrası için bölgelerdeki yöneticiler olan Guvernörlerin kulüplerine aktaracağı eğitimin temeli,
Uluslararası Assmble'de atılıyor. Bu yıl
da aynı şekilde dünyanın her tarafından gelmiş olan Rotary liderleri ve gelecek dönem guvernörleri, 19-25 Ocak
tarihleri arasında ABD'nin Kaliforniya Eyaletinin San Diego şehrinde biraraya geldiler.
Eğlence ve işin birarada olduğu olduğu bu beraber geçen günlerde, Vizyon ile liderlik, Genç Liderleri Dahil
Etme, Yeni Kulüp Modelleri Oluşturma, Dünyada İyi Şeyler Yapmak, Vakfın Etkisini Arttırmak, Görevin Rolünü Anlamak Ve Mâli Sorumluluklar,

Soldan: Gay Maloney, 2019-20 UR Başkanı Mark Daniel Maloney, 2020-21 UR Başkanı
Holger Knaack, ve Susanne Knaack San Diego'da asamblede 20 Ocak'ta yapılan Bayrak
merasiminde; Üstte: UR 2020-21 Başkanı Holger Knaack dönem temasını açıklıyor:
"Rotary Fırsalar Yaratır"
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2019-20 UR Başkanı Mark Daniel Maloney UR Yönetim Kurulunu asamblenin 3. oturumunun yapıldığı 21 Ocak'ta katılımcılara tanıttı.
Pozitif ve güvenli bir kültür yaratmak, Rotary'yi büyütmek,
Rotary'nin promosyonunu yapmak, Değişime önayak olmak,
Eylem için plan yapmak, ve bölgesel değerlendirmeler gibi konular ele alındı.
Rotary'nin yönetiminin başına 115. yılında ilk kez bir Alman geliyor. Almanya'nın Lauenburg-Mölln Rotary Kulübünün üyesi Holger Knaack, Gelecek Dönem Başkanı olarak temasını: "Rotary Opens Opportunities" olarak açıkladı. Ülkemizin üç bölgesini temsil eden Gelecek Dönem Guvernörlerimiz bu temanın Türkçesini "Rotary Fırsatlar Yaratır"
olarak kullanmaya karar verdiler.

Holger Knaack, liderlik pozisyonlarında da
daha fazla kadın görmek istediğini ifade
etti ve Rotaraktörlerin yeni kulüplerin
kurulması ve yönetilmesinde entegre bir rol
üstlenmelerinin gereğine inandığını belirtti.

Uluslararası Asamblede UR 2020-21 Başkanı Holger Knaack,
UR Genel Sekreteri John Hewko ve 2015-16 UR Başkanı K.R.
Ravindran katılımcılara hitap ettiler.

Rotary'nin sadece insanların katıldığı bir kulüp olmadığını, sonsuz fırsatlara bir davet olduğunu belirten Knaack,
Rotary'nin üylerine kendi yaşamlarını ve hizmet projeleri
ile de etraflarındakilerin yaşamlarını iyiileştirecek bir yol
gösterdiğini söyledi: "Hizmet icraatlarımız, küçük ya da
büyük olsun, bize ihtiyacı olan insanlar için fırsatlar
yaratmaktadır. Rotary lliderlik fırsatları yaratırken,
üyelerine de dünyayı gezme, hizmet fikirlerini eyleme
dönüştürme ve ömür boyu süren ilişkiler kurmayı sağlamaktadır. Yaptığımız her şey birisine, herhangi bir
yerde fırsat kapısını aralamaktadır."
Knaack Rotaryenlerden, Rotary'nin genişlemesi ve güçlenmesi için değişimi kucaklamalarını da istedi. Her yeni üye
bizi biraz değiştirmektedir diyen Knaack, "Bu kişi yeni bir
bakış açısı, yeni tecrübeler getirmektedir. Bu sürekli
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yenilenmeyi kucaklamalıyız. Yeni
üyelerden öğrendikçe daha fazla
güçleneceğiz" dedi.
Rotary eylem planına da değinen
Knaack, bunun kulüplerin evrimini
yönlendirici bir pusula olması gerektiğini belirtti. Her kulübün yılda en az
bir kez stratejik plan toplantısı yapmasını neren Gelecek Dönem Başkanı Knaack, bu toplantılarda kulüplerin
beş sene sonra nerede olmak istediklerini sorgulamalarını ve üyeler için nasıl daha fazla değer yaratabileceklerini
gündeme getirmelerini istedi.
Holger Knaack, liderlik pozisyonlarında da daha fazla kadın görmek istediğini ifade etti ve Rotaraktörlerin
yeni kulüplerin kurulması ve yönetilmesinde entegre bir rol üstlenmelerinin gereğine inandığını belirtti. Bölge
liderlerine seslenerek yeni kulüp modelleri oluşturmalarını ve Rotary'de
olmanın ne anlama geldiğini bir kez
daha düşünmelerini istedi ve gençlerin
yeni kurulacak kulüplerin mimarları
olmalarını istediğini vurguladı.
"Yeni yaklaşımlara açık olmalıyız ve gençler için özgün kulüpler
kurmak çözümün bir parçasıdır"
diyen Knaack, "Bırakınız Rotaraktörler ne tür bir Rotary tecrübesinin kendileri için uygun olduğuna
karar versinler. Bu genç insanlar
zeki, enerjik ve iş bitiren kişilerdir" dedi.
Rotary üyelerinin değişimi kucaklamaları konusunu ihtiyaç olarak görmeleri gerektiğini ön plana çıkaran
Knaack, zamanın Rotary için yavaşlamayacağını ifade etti. Knaack, "Hızlı değişimin Rotary'yi yenmesine
müsaade etmeyeceğiz. Rotary'yi
büyütecek anı yakalayacağız, onu
daha güçlü, daha uyumlu ve hatta
çekirdek değerlerimizle de aynı paralele gelmesini sağlayacağız" dedi.
20 Ocak oturumunun öğleden sonraki bölümünde Uluslararası Rotary
Genel Sekreteri John Hewko katılımcılara hitap etti. İspanyolca olarak yap-

Rotary eğitim liderleri San Diego'da Uluslararası Asamblede (üstte); 2018-19 UR Başkanı
Barry Rassin Bahama'daki tabii afette Rotary'nin etkilerini göndeme getirdi. (altta)

Üstte soldan: Roger Lhors, Nick Krayacich,
John Germ, Jennifer Jones, Michel
Zaffron, Holger Knaack, Carol Pandak,
Mike McGovern, and K.R. Ravindran Bill
& Melinda Gates Vakfının anlaşmayı
uzatmasını kutluyorlar. Altta Çocuk Felci Fon
komitesi Başkanı John Germ.
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tığı konuşmasının başlığı "Değişim Kapsamında Liderlik"
idi. Geçtiğimiz yıl 400 milyon dolara yakın fon toplayan Rotary Vakfından sitayişle bahsettikten sonra Harvard Üniversitesi ile yaptıkları bir çalışmayı anlattı. Bu çalışmada Rotary
kulüplerinin toplumlarına ne kadar maddi katkıda bulundukları sorusunun cevabını aradıklarını söyledi. Rotary Vakfına
yapılan katkılar dışında 36,000 Rotary kulübünün yerel toplumlarına 1,15 milyar dolar maddi katkıda bulunduklarını
açıkladı. Hewko, "John Hopkins Üniversitesinin tahminlerine göre Rotary gönüllü hizmetlerinin parasal değeri 850 milyon dolar. Vakfa yapılan 400 milyon doları da
dikkate alırsanız Rotary 2 milyar dolardan fazla katkı
yaratan bir organizasyon olmuş durumda" dedi.
Ancak bunlardan da önemli bir durumun söz konusu olduğuna değinen John Jewko, anketlere göre üyelerin çoğunun
değişmeye ihtiyacımız olduğuna inandığını söyledi.
"Bu meydan okumaya cevap verebilmek için üç kritik soruyu sormamız gerekir. Birincisi hızla değiişen
dünyada adapte olup yaratıcı olacak kadar çevik miyiz? İkincisi, her yıl değişen liderlik durumunu göz önüne aldığımızda bu adaptasyonu uygulamak için gerekli sürekliliği oluşturabilecek miyiz? Üçüncü olarak da
acaba 21. yüzyıl için anlamlı bir bir organizasyon olmaya devam edebilecek miyiz?"
Değişimin gücü kulüp ve bölge seviyesinde olduğu için en
büyük sorumluluğun guvernörlere düştüğünü belirten Genel
Sekreter John Hewko, stratejik planımıza göre yapılması gerekli gerçek değişimin bu nedenle iki cins yenilik gerektirdiğini belirtti. Birincisi, statükonun değiştirilmesini sağlayacak yenilikçilik; ikincisi ise bu değişime istemesek de karşı
koyacak olan direncin üstesinden gelecek yeniliği bulmak.
Bölge guvernörlerine üç pratik konuya odaklanılmasını
öneren John Hewko, bunlara 3 C adını vermiş. (Clubs - Kulüpler; Cause - Amaç; Continuity - Süreklilik) Hewko'nun konuşmasında yer alan bu noktaları şöyle özetlemek mümkün:

Üç bölgemizin GLDG'leri Uluslararası Asamblede: Soldan sağa:
2430. Bölgeden Zümrüt ve Serhan Antalyalı, 2420. Bölgeden Gaye,
Mete Binark ve 2440. Bölgeden Ertan ve Zehra Soydan; altta sırayla
2420., 2430. ve 2440. Bölge guvernör ve eşleri UR Başkanı ile.

San Diego'daki Uluslararası Asamblede Başkan Maloney ve
Gelecek dönem başkanı Holger Knaack
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Kulüpler uyumumuzun şeklini belirleyecek. Guvernörler kulüplerini
kendilerine özgü eylem planı yapmaya
teşvik edebilirler. Düşüneceğiniz yeni
kulüp modelleri kuralların tümüne uymasa bile denemede her zaman fayda
vardır. Esnek toplantı düzenleyen kulüpleri devam zorunluğunu gevşetmiş
kulüpler, çeşitli türde üyelik uygulayan
ya da genç demografik yapıya çekici gelen kulüpler. Hepsi mümkün.

Gelecek Dönem Başkanı Knaack, Rotary liderliğinde kadınların daha etkin olmasını arzu
ediyor. Asamblede bu konuda çok sayıda konuşmacı vardı.

Değişimin gücü kulüp ve
bölge seviyesinde olduğu
için en büyük sorumluluğun
guvernörlere düştüğünü
belirten Genel Sekreter John
Hewko, stratejik planımıza
göre yapılması gerekli gerçek
değişimin bu nedenle iki
cins yenilik gerektirdiğini
belirtti.
İkici olarak amaç, ya da kalıcı değişim yaratmak ve Eylem Planımızın
etkisini arttırmak. Planımız hizmet
projelerinin ölçülebilir, sürdürülebilir
ve etkin olmasını tahayyül ediyor. Mesele kaç tane kitap dağıtıldığında değil, uygulanan projenin toplumda okur
yazarlık oranını ne kadar arttırdığı. Ya
da önemli olan açılan kuyu sayısı değil
ama su kaynaklı hastalıkların ne kadar
azaltıldığı gibi.
Bunlar tüm nesillerin bir parçası
olmayı arzu ettikleri projeler. Bu nedenle tüm guvernörlerden en az bir
tane projeyi sonuçlarına ve etkilerine
odaklanarak gerçekleştirmelerini bekliyorum.
Her eylem planının başarısı sürekliliğine bağlıdır. Rotary'nin eylem planı beş yıllık bir süreyi kapsar. Bu lider
yapımıza göre çok uzun bir süre. Her
bölgede amacın sürekliliği olmadığı
takdirde başarı da oluşmaz.
Dolayısyla guvernör, guvernör adayı ve gelecek dönem guvernörü ile böl16 - R O T A R Y D E R G İ S İ / O C A K - Ş U B A T 2 0 2 0

2020-21 UR Başkanı Holger Knaack asamblede Rotaraktörler ile beraber (üstte);
ülkesinin bayrağı ve eşi Suzanne ile (altta).

geniz için paylaştığınız bir vizyon ve
eylem planı için çalışmaları sürdürün.
Sadece bu şekilde, kulüplerimiz, amacımız ve sürekliliğimiz ile geleceğin
vizyonuna yaklaşabiliriz.
Gelecekte Rotary'nin her toplumda
en iyi ve en parlak kişilerin nesiller ve
sosyal farklılıklar arasında bağlandığı
bir organizasyon ve inovatörlerin buluştuğu dinamik bir merkez olacağını
düşünüyoruz. Rotary'ye, daha iyi sonuçlar elde etmek için statükoyu bozan
ve harekete geçenlerin buluştuğu, üyelerin net olarak uzun vadede faydayı
gördükleri bir çatı olarak algılayalım.
Hewko Guvernörlere seslenirken
sözlerini "Daha önce hiç denenmemiş şeyleri deneyin; hepinizin risk
alabileceğinizi ve daha iyi bir gelecek için kalıcı değişim gerçekleştireceğinize inanıyorum" diyerek bitirdi.

Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı birbirinin ayrılamaz parçaları. Vakıf
sayesine tüm projeler misli byüyerek
gerçekleşebiliyor. Gelecek dönem Vakıf Mütecelli Heyeti Başkanlığı görevini üstlenecek olan K.R.Ravindran da,
Uluslararası Asambleye katılan guvernörlere Vakfın gücünü anlatmak için
sahneye çıktı.
Bu yıl mütevelli heyeti "Büyük Bağışlar" adı altında yeni bir program
başlatacak. Bu konu ile ilgili olarak Ravindran'ın asamblede anlattıklarını
içeren söyleşi dergimizin 9. sayfasında
yer alıyor. O söyleşide verdiği örnekde,
Rotary'nin çeşitli kuruluşlar ile beraber çalışarak yapabileceği etkinin büyüklüğü gözler önüne seriliyor.
Büyük Bağışlar programı her yıl
Rotary'nin bir proje için 2 milyon dolar
fon temin edecek ve büyük olasılıkla
1978 yılında başlatılan 3-H programla-

rından daha başarılı olacak.
Ravindran, Vakfın ilk önceliğinin
Çocuk Felci olduğunu hatırlatarak, tip
2 ve tip 3 virüslerin tamamen yoksedildiği ve sadece tip 1 virüsün kaldığını ve
sadece Pakistan ve Afganistan'ın sorun olduğunu, ancak bunun üstesinden
gelineceğini vurguladı.
İkinci öncelik ise 2025 yılında Vakfın varlığını 2,025 milyar dolara çıkarırken Yıllık Fona ve Bağışlar Fonuna
katkıyı devam ettirmek. Bu yılki fon
hedefi 410 milyon dolar. Rotary'nin 50,
Bill & Melinda Gates Vakfının 100 milyon dolarlık katkısını gerçekleştirmek
için her kulüp 1.500 dolar katkı yaparsa bu hedefe ulaşılabilecek. 135 milyon
dolar yıllık fon, 85 milyon dolar bağışlar fonuna yapılan taahhütler ve direkt
katkılar ve 40 milyon dolar da direkt
bağışlar ile 410 milyon doları yakalamak mümkün. 2 milyar doların üzerindeki bir bağış fonu, her yıl harcanabilir
100 milyon dolarlık bir gelir garantisi
anlamına geliyor. Bu parayla neler yapabileceğini her Rotaryen düşünmeli.
135 milyon dolarllık yıllık fon konusunda kulüplerden ilgi bekleniyor. Kulüplerin yüzde 20'si ve onların üyeleri yıllık fona hiç bir katkı yapmıyorlar.
Kulüplerimizin yaşamları değiştirebilmesi için gerekli olan bu fonlar için
katkı yapmamış kulüpleri guvernörlerimizin yönlendirmesi bekleniyor.
Bağışların etkisinin ölçüm seviyesinin iyileştirilmesi de Vakfın üçüncü
önceliği. Ravindran, yaptığımız projelerin bizleri mutlu etmekten ziyade
yaşamları değiştirmesini istediğini de
özellikle vurguladı. Bir köy okuluna ihtiyaç elli iken beş sıra vermenin, ya da
öğretmen sorunu yaşanıyorsa bu sıraların ne işe yarayacağını düşünmek de
bizlerin görevi diyen Ravindran, Rotaryenlerden Vakfı hiç bir zaman unutmamalarını istedi.
Uluslararası Asamble tüm guvernörlerin dönem teması kapsamında
yeni fırsatlar yaratmak için ülkelerine
dönmeleri ile son buldu.
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YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Temel olan eğlence

Jeﬀerson City Evening Rotary Kulübü,
Missouri, ABD

YENİ YÖNTEM:

Kuruluş: 2002
Başlangıç üye sayısı: 24
Üye sayısı: 26

Cömertlik ve heyecan yaratmak, Rotary çalışmalarına yeni
katılanların oryantasyon oturumlarında aşılanıyor. Üyeler, rutin
ve çok ciddi olarak yapılmayan toplantıların katılımı arttırdığı
görüşündeler. Düşük aidatlar ve sabit olmayan yemek bedelleri
daha fazla paranın projeler ve Rotary Vakfına ayrılabileceği anlamına
geliyor. Kulüp her zaman eyalette Vakfa en çok bağış yapan kulüpleri
arasında yer alıyor.

ÖNCÜ CESARETİ
Missouri'nin Başkentinin planları Amerikanın öncülerinden olan Mimar
Daniel Morgan tarafından yapılmıştı. Jeﬀerson Cİty Evening Rotary Kulübü, bu
öncü ruhu kalbinde taşırken, güçlü bir hizmet de sunuyor. 6080'inci bölgede etkinliğini de liste küçük olmasına rağmen dört kişi ile bölge yönetiminde görev
almış olmasıyla gösteriyor.
2011 yılında hortikültür eğitmeni olan Nick Rackers, ders
verdiği üniversitenin başkanı tarafından Avustralya'ya yapılacak Grup İnceleme Değişim programına müracaat etmesi teklifini aldı. Onu misafir eden Rotaryen dostları eğlence ve işin beraber yapılabileceğini gösterdiler. "Birbirleriyle sürekli şakalaşan ve bu şakaları hiç bir zaman da ciddi seviyeye taşımayan bu
insanların arasında hep sevgiyi gördüm. Benimle de sanki gruptan biri imişim gibi çok samimi ve şaka dolu yaklaşım ile sanki
onlardan biriymişim gibi davranıyorlardı. Aralarında olmak istiyordum. Bu insanlarla eğlenmek istiyordum."
Edindiği bu tecrübe, Nick'i Rotaryen olmaktan hoşlanabileceğini düşünmeye itmiş. Jeﬀerson Cİty'deki kulüpleri ziyaret
etmiş ve sonunda Evening kulübünde kalmış. 1997 yılından beri
Rotaryen olan ve daha önce de Jeﬀerson City Breakfast kulübünün başkanlığını da yapmış olan Joan Kramer, Nick'in bu seçimini kulüpte gördüğü tutku nedeniyle yaptığını belirtiyor. Kramer Breakfast kulübünü iş programı nedeniyle terkedip evening
kulübüne geçmiş mecburiyetinde kaldığını da belirtiyor.
UR'nin devam ve toplantılar konusundaki yeni esnek kuralları kulübe de yardımcı oldu. Üyeler her hafta toplantıya katılmaya zorlanmıyorlar. Kramer'e göre, katılım için değişik imkanların bulunması üyelerin kulüpte kalmalarını sağlayan önemli bir
faktör. Ayrıca kulüp aile konusuna çok önem veriyor ve üyelerin
çocuklarını da toplantılara ve aktivitelere getirmelerini teşvik
ediyor.
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met. Nick Rackers kulübe katıldığından beri sürekli olarak bölgede görev alan üyeler olduğunu belirtiyor. Bu ilişkiler sayesinde kulüp Rotary Dünyası ile daha yakın ilişkiler oluşturabiliyor.
Kulübün iki üyesi üç bölgeyi kapsayan Rotary Yarının Liderlerini Arıyor (RYLA) programının yönetim yardımcıları görevini
üstlenirken, Nick de dört yıldır RYLA danışmanı olarak görev
üstlenmiş.
Kulüp üyeleri aynı zamanda Rotary Vakfının da önemli destekçisi olduklarını ispatlamışlar. 2010-11 döneminde tüm üyeler
Paul Harris dostu olduktan sonra, dört üye de Paul Harris Society üyesi olmuş.
Kulübün yıllık aidatı 160 dolar. Mart ayında düzenledikleri
ve 48 kişinin katıldığı UNO turnuvasından 1,000 dolar elde etmişler. her hafta düzenlenen 5050 çekilişinden de gelir elde
ediliyor. Kulübün gelecek
dönem başkanı Joseph
Meystrik, düşük maliyet yapısının önemli bir avantaj olduğunu
belirtiyor. Eğlence dolu
yaklaşım, işlerin daha
kolay yürümesi ve üyelerin bundan zevk almalarını sağlıyor. Üyeler arada sıraKulüp üyeleri İnsanlık için
da kulüp toplantısı dışında da
yerel müzeyi gezmek, ya da bir Habitat projesi çalışmasında
uçuş simülatörğnğ denemek (üstte); ağaç dikme aktivitesine
katılım (altta)
için de toplanıyorlar.

Fikirlerinizi bizimle paylaşmak için
club.innovations@rotary.org'a mail atın

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Sosyal ağ

Downtown Franklin Rotary Kulübü,
Tennessee ABD

HIZLI BÜYÜYEN KASABA
Tennessee Eyaletini Franklin kasabası 2017 yılında ABD'nin en hızlı büyüyen ilk
sekiz yerleşiminden biri idi. Nashville şehrinin bu banliyösünde, o yıl dördüncü Rotary kulübü kuruldu. Eski arkadaşlardan oluşan bir grup, golf oynayan aileler ve çocukları nedeniyle tanışmış aileler, arkadaşlığı eğlenceli ve hizmete dönük bir amaçla
kurulan Downtown Franklin Rotary Kulübünün çekirdeğini oluşturuyorlar.
Yıllar boyunca, Franklin, Franklin at Breakfast ve Cool
Springs Rotary kulüpleri şehrin dokusunun bir parçası olmuşlar.
Ancak topluma hizmet etmek düşüncesini taşıyan bir çok kişinin, bu kulüplerin sabah ve öğlen yapılan toplantılarına katılamadıklarını gözlemleyen Lawrence Sullivan, kulübünden bu nedenle ayrıılmış olan Mike Alday ile temasa geçip aynı konumda
olan insanlarla bir grup oluşturmuş. Gruptakiler yakın arkadaş
olmamalarına rağmen, herkes birbirini tanıyormuş. Kulübü kurduklarında 40 kişi olarak planlamışlar ve toplantılarını da farklı yerlerde organize etme kararı almışlar. İlk başkan Alday, üye
sayısının çok kısa bir zaman içinda iki misline çıkması nedeniyle belirli bir mekanda toplanmanın daha doğru olacağını düşünmüş. Kulüp artık Williamson Country Enrichment Merkezinde
toplantılarını sürdürürken, kulübün yemek programı açık bar ve
ordövr düzeninde devam etmiş.
Sosyal ağları kullanan kulübe bir çok çift müracaat etmiş. İşi
nedeniyle daha önce öğlen toplantılarına katılamayan ve eşi de
Rotaryen olan Candida Cleve Bannister, kocası Jerome ile beraber kulübe katılmış. Daha önce 6760. Bölge Guvernörü görevini
de yapmış olan Jerome'un iş değişikliği nedeniyle sabah toplanan
kulübünden ayrılmak zorunda kalması sonrası
ortaya çıkan bu fırsat,
onun da Rotary'de
kalmasını sağlamış.
Cleve Bannister,
çiftlerin da katılımının yoğun olması nedeniyle aidatları düşük
tuttuklarını ve kulübü
bir eğlence merkezi olarak

Kulüp üyeleri İnsanlık için Habitat projesinde çalışıyorlar (üstte);
Üyelerden Kathy Reynolds iş başında (altta)

Berat tarihi: 2017
Başlangıç üye sayısı: 61
Bugünkü üye sayısı: 145

YENİ YÖNTEM:
Akşam toplantıları öncesi düzenlenen ve yarım saat süren "Happy
Time" oturumları iletişim kurma ve üyelerin yakınlaşmasına fırsat yaratıyor.
Kulüp üyeleri tarafından hazırlanan atıştırmalıklar ve içecekler, ful bir
yemeğe düşük maliyetli alternatif oluştururken, yıllık aidatların da 400
doların altında kalmasını sağlıyor.

algıladıklarını belirtiyor. Rahat bir ortamda gerçekleştiği için,
bazı komite toplantılarının da rutin toplantılar esnasında yapılması, üyelerin ek zaman ayırma ihtiyacı hissetmemelerini de
sağlamış.
Kulüp, yöredeki kabak festivali gibi geleneksel olan aktivitelere destek sağlarken, organize ettiği Jockeys & Juleps partisinden ilk iki yılda 100.000 dolar elde etmiş ve bunun bir kısmını
risk altında olna gençlere yönelik "My Friend's House" projesinde kullanmış. Rotaryenler buradaki çocukların yaşamlarında
etkili oluyorlar, onlarla bowling gibi oyunlar oynarken, beraber
yaptıkları yemekleri de paylaşıyorlar.
Kulübün projelerine katılımının yüksek olması diğer kulüplerle de işbirliği yapmasından kaynaklanıyor. Alday bölgedeki
kulüplerin birbirlerini desteklediklerini belirtirken "Sonunda
hepimiz Rotary'nin bir parçasıyız; sadece farklı zamanlarda toplanıyoruz" diyor.
Dörtlü Özdenetim Testi için de Alday beşinci bir elemanı kattıklarını ve "şerefe" diye bağırdıklarını söylerken sosyal yönün
de unutulmaması gerektiğini ifade ediyor.
❏❏❏

Kulubünüzün kendini yeniden yaratması için fikir mi
arıyorsunuz?
rotary.org/flexibility linkine bakınız
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kulüplerimiz

Rotary mültecilere
yönelik insani
çalışmaları
nedeniyle 6 kişiyi
onurlandırdı
Rotary ailesinin altı üyesi geçtiğimiz Kasım ayında New
York şehrinde Birleşmiş Milletler Rotary gününde “Harekete Geçenler” olarak sınırların ötesinde kurdukları bağlantılar nedeniyle onurlandırıldılar. Rotary ve Birleşmiş
Milletlerin barış vizyonunu kutlamak için düzenlenen organizasyon, 2019 yılında küresel mülteci krizine odaklanmıştı.

Ace Robin
Mataram Rotary Kulübü
Lombok, Endonezya

➠Ace 2018 yılında Endonezya’nın Lambok adasını vuran depremlerden sonra yerlerinden olan insanlara kulübü ve toplumun
çabalarıyla oluşan yardım çalışmalarına liderlik etti. Shelter Box’ın
bağlantı elemanı olarak, Lambok bölgesinde 685 adet geçici mesken oluşmasını sağladı ve daha sonra da bunlara 230 tane daha ekledi. Kulüp üyeleriyle beraber zor durumdaki insanların su, gıda ve
diğer ihtiyaçlarını karşıladı ve talebelere de destek oldu. Ace halen
uzun dönem toparlanma çalışmalarına yardımcı oluyor.
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Hasina
Rahman
Dhaka Rotary Kulübü
Mavericks, Bangladeş

➠Rahman, Concern Worldwide
adlı bir kurumun ülke direktörü
olarak, Myanmar’daki şiddetten
etkilenerek Bangladeş’teki bir
mülteci kampından kaçan Rohingya’lı çocuklar ve annelerine
sağlık hizmeti ve beslenme desteği veren ayakta tedavi merkezinin
kurulması için Rotary kulüpleri
ve partnerlerini harekete geçirdi.
Merkezde binlerce çocuk tedavi
edildi ve kötü beslenmiş olan
yüzlercesine de yardım edildi.
Çalışanlar ve gönüllüler bebeklerin ve genç çocukların beslenmesi
konusunda eğitildiler ve mülteci
aileler de kendi lisanlarında emzirme ve doğru hijyen konusunda
bilgilendirildiler.

LUCIENNE HE Y WORTH’UN RESMİ KENDİSİ TARAFINDAN;
DİĞER PORTRELER: MONIKA LOZINSKA/ROTARY INTERNATIONAL

Rotary’nin tarihi boyunca üyeler savaş, açlık ve felaketlerden etkilenmiş insanlara yardım etmişlerdir. Bugün dünyadaki mülteci sayısı 2. Dünya savaşından beri en yüksek seviyededir. Beşi Rotaryen ve biri Rotary Barış Bursiyeri olan bu
insanlar, mülteci krizine toplum tabanlı çözüm üretmenin
yolunu bulmuşlardır.

Ilge Karancak-Splane
Monterey Cannery Row Rotary Kulübü, Kalifornia

➠Türkiye’de, Suriye’den kaçanların barındıkları bir çok kampı
gezdikten sonra Karancak-Splane, Rotary kulüplerini organize ederek
2017 yılında çocuklar için 1.000 çift ayakkabı ve çorap temin etti. Çocukların okul ihtiyaçlarını da gören Karancak-Splane ve üyesi olduğu
Rotary kulübü mültecilerin çocuklarının eğitimi için bir küresel bağış
projesi başlattılar.

Lucienne Heyworth
Rotary Barış Bursiyeri (Uppsala Universitesi 2015-17)

➠Heyworth, ihtilaflar nedeniyle yerlerinden olan insanların eğitiminin verilebileceği mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan bir
“acil durumlarda eğitim” müfredatı geliştirdi. Bu mekanlar tüm toplum
için güvenli yer olarak ailelerin gıda, hijyen ve sağlık gibi konularına da
fırsat yaratıyor. İhtilafların bulunduğu bölgelerde eğitim konusunda
uzmanlığını geliştirmeden önce öğretmen olan Heyworth, çalışmalarını
Orta Doğu bölgesine odaklamış bulunuyor.

Vanderlei
Lima
Santana
Boa Vista-Caçari,
Rotary Kulübü Brezilya

➠Santana, ülkelerindeki
zor ekonomik şartlar nedeniyle Kuzey Brezilya’ya kaçan
binlerce Venezuelalı mülteciye
yardım ve bakım çalışmalarına liderlik etti. Santana’nın
Rotary kulübü, Brezilya Hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yerel otobüs
istasyonunun yakınındaki bir
meydanda sokakta ya da geçici
barınaklarda yaşayan binden
fazla mülteci için yemek ve aşı
dağıtımının koordinasyonunu
yapıyor. Ayrıca profesyonel
gelişme desteği ve uyumak için
yer temini yanı sıra, mültecilerin ülkenin başka bölgelerine
yerleşmelerine de yardım
ediyor.

Bernd Fischer
Berlin Rotary Kulübü, Almanya

➠Emekli bir diplomat olan Fischer, Avrupa ve Amerika’daki Rotary kulüplerini
bir küresel bağış projesi etrafında koordine ederek Almanya’da bulunan 240 kadın
mültecinin Alman toplumuna entegrasyonu ve toplumun günlük yaşamına katılmalarını engelleyen kültürel ve lisan sorunlarının üstesinden gelmelerini sağlayacak girişimi gerçekleştiriyor. Projede şimdiden 100 kadın kendi lisanlarında mentorluk, iş ve işe yerleşme, tıbbi ve psikolojik tedavi ve çocuk bakımı hizmeti aldı.
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UR Başkanı Daniel Maloney ve eşi Gay'in Türkiye ziyareti
2430. BÖLGE ZİYARETİ

A

ralık ayında önemli bir ziyaretçimiz vardı. Uluslararası Rotary Başkanı Mark Daniel Maloney ve
eşi Gay ülkemizi ziyaret ettiler. Başkan
ve eşinin ilk durakları Başkent Ankara
idi.
Başkent'te Anıtkabir ziyareti 10
Aralık günü saat 09:15’te bayrak direği
altında buluşma ile başladı. Rotaryenler eşleriyle birlikte Atamızın huzurunda en üst düzeyde temsil edildi.
Anıtkabir ziyaretinde Başkan Maloney hatıra defterine yandaki resimde
görülen cümleleri yazdı. Modern Türkiye'nin kurucusunun huzurunda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden
Maloney, Atatürk'ün liderliğinde Türkiye'nin bir hukuk ve insan hakları devletine dönüştüğünü,kadınlara verdiği politik ve özellikle de oy kullanma hakkının tüm dünyada kalıcı etkileri olduğunu yazdı. Rotary'nin de kurulduğundan
beri Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" düşüncesine paralel olarak bu
ideali ve kardeşliği savunduğunu ve bu
nedenle "Rotary Dünyayı Birleştirir" dediğini yazdı.
Öğle saatlerinde Resmi Ziyarette
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Maloney'lere bölge yöneticilerinden on kişilik bir ekip refakat etti.
Öğleden sonra GDG Akın Gökyay'ın
kurmuş olduğu Gökyay Vakfı Satranç
Müzesi ziyaret edildi.Bu ziyarete çok
sayıda Rotaryen iştirak etti.
Saat 19:00’da Ankara Sheraton otelde yapılan Intercity toplantısına da Başkanlar ve Bölge Görevlileri katıldılar.
Intercity toplantısında yeni üye alım
töreni, PHD/Benefactor rozet töreni, "5
dalda hizmet ödülü" takdim töreni yapıldı.
Akşam yemeği sonrası otele dönen
Başkan Maloney ve Eşi Gay, ertesi sabah İzmir'e hareket ettiler.

UR Başkanı Daniel Maloney ve Eşi Gay Türkiye
ziyaretlerinin ilk durağı olan Ankara'da Anıtkabir'i
ziyaret ettiler. Başkan Maloney hatıra defterine
yandaki cümleleri yazdı. Altta Büyükşehir Belediye
Başkanı ziyareti.
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2440. BÖLGE ZİYARETİ

B

UR Başkanı Mark Daniel Maloney ve Eşi Gay Maloney İzmir'i ziyaretlerinde DG Fatih
Akçiçek ve Bölge Görevlileri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de ziyaret
etti. Bölge kulüpleri tarafından yapılan bazı projeler Başkan'ın durak noktaları arasında
yer aldı.

aşkan Maloney ve eşinin bir
sonraki durağı İzmir'di. 2440.
bölge Rotaryenleri havaalanında Başkanı karşıladıktan sonra Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret
etti. Başkan Soyer ziyaretinde Bölgenin Rotary liderleri de hazır bulundular.
Daha sonra, Başkan ve beraberindekiler yeni kurulan Tevfik Fikret
Gündoğdu Interact Kulübü ile biraraya geldi. Bu toplantıda Interaktörlere
rozetleri Başkan Maloney tarafından
takıldı.
Daha sonra, UR Başkanı Maloney
ve Eşi, Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek ve beraberindekiler ile bölgede
aktif faaliyetleri ile dikkat çeken 100.
Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün Buca’daki Toplum Birliği okulunun projelerini yerinde incelendiler.
Gençlerle beraberliği devam ettirmenin memnuniyetini belli eden Balkan Daniel Maloney için hazırlanan
programda Rotaraktör ve Interaktörlerin dönem projelerini dinlemek de
yer aldı. Maloney projeleri dinledikten
sonra kendisi de gençlere hitap etti ve
çalışmalarını takdir ettiğini belirtti..
Akşamki programda ise tüm kulüplerin katılımıyla gala yemeğinde biraraya gelindi. Yemeğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de
katıldı. İzmir Swiss Otel'de yapılan
Gala yemeği öncesi, yemek salonunun
fuayesinde kulüplerle de resim çektiren Başkan Makoney ve eşi Gay, yemek
esnasında da Rotaryenlere seslenerek
"Dünyayı Birleştirmek" konusunda
Rotary'nin hizmet projelerine önem
vermesi gerektiğini belirtti.
Ertesi gün kulüp toplantısı için sabah toplanan Göztepe Rotary kulübü
seçilmişti. Toplantıda yapılan üye alım
törenine de katılan Başkan Maloney,
yeni üyenin rozetini de bizzat taktı.
Başkan Daniel Mark Maloney ve eşi
Gay, toplantıdan sonra 2420. Bölgeyi
ziyaret için İstanbul'a uçtular.
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2420. BÖLGE ZİYARETİ

İ

stanbul durağında Maloney’ler
ilk gün Swiss Otel’de Bölge Rotaractları ve İnteractları ile bir toplantı
yaptılar. Ardından Guvernörler ile beraber bir kokteyl sonrası Rotaryenlerle beraber akşam yemeğine geçildi
Akşam yemeğinde bazı kulüpler
toplantı açtı, bu dönem PHD olan ve
yeni üye olan Rotaryenlere rozetleri takıldı. Bu dönem % 100 PHD ve % 100
EREY olan kulüplere bayrakları verildi.
Görme engelli ilk Rotary Kulüp Başkanı ödüllendirildi, Yeni kurulan ve üyelerinin tamamı eski Rotaractlardan oluşan Bebek Rotary Kulübünün Charter
Belgesi takdim edildi. UR'de yeni açılan
Örsçelik Balkan Barış Bursu için bağış
yapanlara teşekkür belgeleri verildi. Bu
yılın dünyada Göbeklitepe Yılı olması
dolayısı ile başkana özel yapım bir Göbeklitepe simgesi takdim edildi.
Ertesi gün, sabahtan Yeniķöy RK
nün ve Bölgenin destekleri ile yapılan
Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi ziyaret
edildi. İkinci durak, İstinye park AVM
de kurulan Görme Engelliler Fotoğraf
Sergisiydi. Serginin açılışı yapıldı, 100
Görme Engelliye beyaz baston, sesli tartı ve sesli tansiyon aletleri teslim edildi.
Rotary Kulüpleri dönem içerisinde yapmış oldukları tüm Engelli Projelerini
panolarda sergilediler.
Daha sonra Koç Müzesine geçildi,
öğlen yemeği sonrası İstanbul Rotary
Kulübü tarafından yaptırılan Matematik Müzesi ziyaret edildi
Haliç’den motoryata binilerek Altınboynuz ve Boğaz turu yaptırılarak
Kuleli Askeri lisesinin önüne yanaşıldı.
Oradan Kandilli Rasathanesine gidilerek Ataşehir Rotary Kulübü tarafından
yaptırılan Deprem simülasyon odası ve
diğer sismogragik aletler konusunda
bilgi alındı, uygulama yaptırıldı.
Akşam yemeği Beylerbeyi’nde Boğaz Köprüsünün altında bulunan Villa
Bosporus’da yenildi. Ertesi sabah Maloney’ler mutlu ve mesut bir şekilde ülkemizden ayrıldı
24 - R O T A R Y D E R G İ S İ / O C A K - Ş U B A T 2 0 2 0

EL ELE
EKONOMİK
ÖZGÜRLÜĞE
Abdurrahman Baştaş / Kızılay RK Başkanı

T

opluma hizmet etmeyi amaç
edinmiş uluslararası bir sivil
toplum kuruluşu olan Rotary
2430 Bölge Federasyonu tarafından,
Başkent Üniversitesi, Ankara Çankaya Belediyesi, Mersin Mezitli Belediyesi, Adana Sarıçam Belediyesi ve Kanal B Televizyonu işbirliği ile "El Ele
Ekonomik Özgürlüğe" sloganıyla
2018 yılında başlatılan, hedefi evlerinde üretim yapan 18-99 yaş aralığındaki
kadınları ekonomik özgürlüklerine kavuşturarak kadının sosyal yaşamdaki
gücünü artırmak için onlara e-ticaret
yapabilme imkanı kazandırmak olan
"GİKA Girişimci Kadınlar" projesinde, Rotary Vakfı hibe desteğiyle,
e-ticaret faaliyetlerinde kullanmaları
için temin edilen 1.000 adet tablet Eskişehir’den sonra Ankara’da da projeye katılan Girişimci Kadınlara törenle
dağıtıldı.
TBMM Başkan Vekili Levent Gök,
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Rotary 2430 Bölge Federasyonu
Başkanı M. Hakan Karaalioğlu, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Haberal, Çankaya Belediyesi Başkan
Yardımcısı Gülsün Bor Güner, GİKA
Projesi Koordinatörü Levent Çolak,
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ülkü
Karaalioğlu, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir
Varoğlu ve Prof. Dr. Nermin Özgülbaş
ve Rotaryenlerin katıldığı törende Ankara’dan projeye katılarak eğitim programını başarıyla tamamlayan 230 girişimci kadına tabletleri dağıtıldı.
GİKA Projesi koordinatörü Levent
Çolak tarafından, 8 ilde 1000 kadına
verilen sertifikalı girişimcilik eğitimleri sonrasında, çok yakında kadınların e-ticaret faaliyetlerine başlamaları

GİKA projesine katılan girişimci kadınlar tabletlerine kavuşmanın sevincini yaşadılar
için bir e-ticaret sitesinin faaliyete geçeceği ve tabletleri dağıtılan girişimci
kadınlara verilecek uygulamalı ürün
yükleme eğitimleri sonunda, projeye
katılan girişimci kadınların ürünlerini artık kermes vb yerlerdeki stantların dışında elektronik olarak ülkemiz
ve dünya pazarına pazarlayabilmeleri
için fırsat sunulacağını söyledi.
Eskişehir ve Ankara’dan sonra 16
Ocak’ta Antalya, 17 Ocak’ta Adana, 18
Ocak’ta Mersin’de yapılan tablet dağıtım törenlerinin, ilerleyen günlerde Gaziantep, Samsun ve Karadeniz
Ereğli’de süreceğini söyleyen Levent
Çolak, GİKA projesinin Mart ayında
başlayacak 2. etabı için gika2430 instagram ve facebook sayfaları üzerinden şu an itibarıyla 800 üzerinde yeni
girişimci kadın adayının kayıt yaptırmış olduğunu ve yeni dönem kayıtlarının 15 Şubat 2020 tarihine kadar devam edeceğini belirtti.
Projenin başlangıcında gika2430
instagram ve facebook sayfaları üzerinden yaklaşık 1500 kadınla yapılan
anket çalışması sonucunda kadın istihdamının %30’larda olduğu ülkemizde, kadın girişimciliğinin önündeki en
önemli engellerin, ürünlerin satış ve
pazarlamasındaki finansal yetersizlikler, ürünlerin ve hizmetlerin yeterince tanıtılamaması, doğru kişi ve kurumlarla işbirliği fırsatlarının yetersizliği, kadınların kendilerine olan gü-

vensizlikleri, girişimcilik fırsatlarının
yetersiz olması, girişimcilik ile ilgili
bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir.
Girişimcilik düşüncesini gerçekleştiremeyen kadınların çoğu bunun nedeni olarak, cesaretsizlik, bilgisizlik, eğitim yetersizliği ve teknoloji kullanım
yetersizliğini vurgulamaktadır.
Proje kapsamında, yapılan anket
sonuçları da dikkate alınarak, Başkent
Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan eğitim programı kapsamında,
Girişimcilikte elektronik ticaret, girişimci kadınlar için pazarlama stratejileri, elektronik ticarette hukuki sorumluluklar, mali yükümlülükler ve
sorumluluklar, marka oluşturma, sosyal medya kullanımı ve kamu kurumlarından hibe destek alabilme yöntemleri konularında 7 saatlik seminer
dokümanları hazırlandı ve Ankara’da
eğiticiler eğitimi düzenlendi.
Ankara, Adana, Mersin, Gaziantep,
Antalya, Samsun, Eskişehir ve Karadeniz Ereğli’de 3 hafta içinde, gönüllü
eğitmenler tarafından 7 saat süre ile
verilen eğitimleri başarı ile tamamlayarak sertifika alan 1000 girişimci
kadına tabletlerinin dağıtılmasından
sonra, bir e-ticaret sitesi üzerinden
ürünlerini pazarlama imkanı sunulacak ve böylelikle ekonomik özgürlüklerine kavuşmaları için bir fırsat yaratılmış olacak.
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2420. Bölge Konferansı
16 - 19 Mayıs 2020

Bodrum Hilton Oteli

2420. Bölge BES
7-8 Mart 2020

Wellborn Otel

İzmit Rotary Kulübü

İletişim
Aytun Demirsoylu
0532 211 7647
aytun@adimpex.com.tr

2420. Bölge ASAMBLE

Karaköy Rotary Kulübü

Erenköy Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

11 Nisan 2020

Acıbadem Üniversitesi

18 - 21 Haziran 2020

2430. Bölge
BES ve Asamblesi

Mirage Otel
Göynük- Antalya

Xanadu Resort Hotel
Belek - Antalya

İletişim
Reşat Gürkan
resatgurkan@semas.com.tr
0532 363 5578
Çankaya Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı
28 - 31 Mayıs 2020

Sheraton Bursa

15 - 19 Nisan 2020

İletişim
Yakup K. Ersoy
yersoy01@yahoo.com.tr
0532 266 6826
Mersin
Rotary Kulübü

2440. Bölge

BES ve Asamblesi
2 - 5 Nisan 2020

İletişim
Murat Yavuz
muratyavuz@bayaltd.com
0533 426 6597

Korumar Ephesus Otel
Kuşadası Pamucak
İletişim
Çağlayan Bingöl
caglayanbingol@gmail.com
0532 351 1767

www.ur2440bursakonferans.com/
Online kayıt yapılabilir
Uludağ Rotary Kulübü

Urla
Rotary Kulübü
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ROTARY VE TOPLUM
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*

R

otary özünde toplumsal bir kuruluştur.
Çünkü toplumu ile bütünleşemeyen ve
bireyci veya sınıfsal özellik gösteren Rotary kuruluşları uzun süre varlığını sürdürememiştir. İçine kapanık, toplantı gününden,
toplantı gününe kendisini Rotaryen olarak
anımsayan kulübün üyeleri kendilerini toplumdan soyutlamışlardır. Dolayısıyla toplum
bu güzel kuruluşu tanıyamamış ve değer de
vermiyordur.
Bence ülkemizde Yunus Emre, Mevlana
gibi kendini topluma adamış insanlar ne ise
ABD’de de Rotary’nin kurucuları odur. Bir
farkla. Paul Harris ve arkadaşları sevgilerini
bir kuruluş aracılığı ile göstermişlerdir. Çünkü onlara göre iki kişi bir kişiden her zaman
üstündür. Paul Harris ve arkadaşlarının toplumsal ve ruhsal yapıları incelendiğinde görülüyor ki onlar da tıpkı Yunus ve Mevlana gibi
içleri sevgi doludur. Çünkü onlar da barıştan,
sevgiden yanadırlar. 19 yüzyılda ABD devletleri toplumsal barışı sağlamış değildi. Irk savaşları, sınıfsal savaşlar sürüp gitmekteydi.
Rotary bu toplumsal gerginliğin ve toplumsal
uyuşmazlığın içinden doğmuş ve topluma barışı sevgiyi götürmek istemiştir.
Ülkemizde de Rotary sevgi ve barış işlevini yerine getirmek zorundadır. Bunu başarmak temel görevidir. Ne yazık ki bu konuda
başarılı değiliz. Elbette ki bu oluşumu engelleyen dini, siyasi ve ekonomik engeller vardır.
Çıkarına dokunan ve kandan gerginlikten nasiplenen insanları aşmak zordur. Rotary aleyhine çaba gösteren bu kuruluşlar, toplumsal
açıdan elbette ki Rotary'den çok güçlüdürler.
Toplumda daha etkilidirler. Toplumun inançlarını sömürerek kendi varlıklarını etkili kıl-

maktadırlar. Bunun yanında ekonomik yapı
da Rotary’de üyeliği engelleyici bir unsurdur.
Bizde 12 bin kişiden bir kişi Rotaryen’dir ama
Finlandiya’da her üç yüz kişiden biri Rotaryendir. Çünkü bizde kişi başına düşen ulusal
gelir 10 bin dolar civarında, Finlandiya’da ise
48 bin dolardır.
Bunların ötesinde bizim de kusurlarımızı
dile getirmek de görevimiz. Her zaman da yazarım GDG Orhan Karul Rotary dergisinde bir
tespitini dile getirmişti. "Toplum bizi sevmiyor. Çünkü toplum bizi tanımıyor."
Sevgi, her yaştaki insanın gereksinimidir.
Çocuk da büyük de bu açlığı her zaman içinde
duyar. Ama bunu çocuklar dışa vurur, büyükler ise içinde yaşatır. Freud diyor ki, "Bir çocuk yaramazlık yaptığı zaman annesinin
onu cezalandırmasını beklermiş. Çünkü annesinin öfkesi geçince onu yeniden
daha çok seveceğine inanırmış."
Sevgi böyle bir şey. Toplumların da sevgiye barışa gereksinimleri yok mu? Toplumu
oluşturan insanların yüzlerinin güldüğünü,
gülüp oynadıklarını görmek her barışsever
insanı sevindirir. İsa’dan iki bin yıl önce
yaşayan Heceato şöyle demişti "Sana içinde
ilaç, ot ya da içinde büyücü tılsımı olmayan bir aşk iksiri göstereceğim, eğer sevilmek istiyorsan sev." İşte biz Rotaryenler de topluma aşk iksiri göstermek için çaba
sarfetmek zorundayız. Çünkü toplumun bizi
sevmesini istiyorsak önce biz toplumu sevmek
zorundayız. İşte o zaman üye sayımız da artar
ve biz de mutlu oluruz.
Topluma sevgi yayalım, toplumdan sevgi
alalım.
Rotaryen sevgilerimle
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ROTARY VAKFI BÜNYESİNDE 'ÖRSÇELİK BALKAN' BURSU KURULDU
GDG Yeşim Yöney / Zon 21B Vakıf Koordinatörü

T

ürk Rotary'sinim adını tüm dünyaya duyurmuş,
Rotary yaşamı boyunca barış konusunda çalışmalar yürütmüş çok önemli bir değerimizi maalesef geçen yıl aniden yitirdik. Sevgili Örsçelik Balkan'ın
adını sonsuza dek yaşatmak amcıyla "Örsçelik Balkan
Barış Fonu" Rotary Vakfı nezdinde kuruldu. Bu fonun
getirileri barış bursiyerleri için kullanılacak. Bu fonun
kurulmasını yaptıkları maddi katkılarla mümkün kılan
Rotaryen Halil Mehmetoğlu ve değerli Direktörümüz
Şafak Alpay ve Deniz Alpay'a çok teşekkür ederiz. Türk
Rotary'sine büyük emek vermiş olan çok değerli Örsçelik Abimizin adını sonsuza kadar yaşatacak bu fona
katkı yapmak isteyenler için banka bilgilerini paylaşıyorum. Katkı yaparken mutlaka açıklanan kısmına:
Orsçelik Balkan Endowed Fund-Tracked Fund ID
E11955 yazılması gerekmektedir.
Alıcı: Rotary Foundation
IBAN: DE31300700100067181800
SWIFT of Beneficiary Bank: DEUTDEDDXXX
Bank Name/Address: Deutsche Bank AG, Koenigsalle
45-47, 40212 Dusseldorf, Germany
Payment Details: Bağış yapan kişinin adı ve Rotary
ID'si - Orscelik Balkan Endowed Fund- Tracked Fund ID
E11955

Eğitim Dostları Platformu ile Türkiye'nin her yerine ulaşın

Eğitim Dostları Platformu, Türkiye genelinde anaokul, ilkokul, ortaokul
ve lise seviyesindeki devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin, sınıflarındaki eğitim seviyesini yükseltmek için yapacakları projeleri desteklemek
amacıyla, Türk Rotary'si tarafından oluşturulmuştur ve tüm Türkiye’ye açılmış bir internet sitesidir.
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https://www.egitimdostlari.net linkini kullanarak ulaşılan sitede, proje sahibi öğretmenlerle projelerinin finansmanını sağlayacak destekçilerini
bir araya getirerek, destekçilerin destek oldukları projelerle yarattıkları
farkı bizzat görmeleri sağlanacak. Projenin amacı çocuklarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için öğretmenlerimize destek olmaktır.

İletişim ve İtibar Yönetimi Semineri

R

otary 2440. Bölge "İLETİŞİM VE İTİBAR YÖNETİMİ" semineri Bölge Kurumsal İletişim Komitesi
önderliğinde 23 kasım 2019 tarihinde Bursa’da Kuzey Yıldızı ve Osmangazi Rotary Kulüpleri organizasyonu ve
Bursa Halkla İlişkiler Derneği paydaşlığıyla Bursa Osmangazi Belediyesi Ördekli Hamamı Kültür Merkezinde, 18 Ocak
2020 tarihinde ise İzmir’de 100. Yıl Güzelbahçe ve Gaziemir
Rotary Kulüpleri organizasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasında gerçekleştirildi.

Her iki panelde de, kulüp başkanlarının ve bölge kurumsal
iletişim komite başkanının hoş geldiniz konuşmalarının sonrasında, 2440. Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek'in
ana tema konuşmacısı olarak açılış konuşmalarını yapmasının ardından moderatörlüğünü Bölge Kurumsal İletişim Komite başkanı Huriye Serter’in yaptığı "Harekete Geçenler"
panelinde GDG Yeşim Yöney, GDG Güneş Ertaş, GDG İsmail Rodoplu, Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Murat Çağlar, Anlaşmazlıkların Çözümü Komite Başkanı Nevin
Can, BRT Burak Terlemez konuşmacı olarak katıldılar.
Rotaryenler, Rotaraktörler ve eşlerinin katılımlarının yanı sıra iş insanları, girişimci gençler, meslek odaları,
STK’ların temsilcilerinin de katıldığı her iki seminere ilgi oldukça genişdi.
2440. Bölge yönetimi, seminerlere gönüllü olarak katkı
sunan değerli konuşmacılar Marka Mühendisi Ömürden Sezgin, Bursa Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Mustafa Sönmezay, Kebapçı İskender Yönetim Kurulu üyesi İskander İskenderoğlu, web bağlantı ile Hindistan’dan katılan Nischal Pandey, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Yönetim Kurulu Bsşkanı
Ulvi Puğ, Doç. Dr. Engin Deniz Eriş, İtibar Yönetimi Danışmanı, gazeteci ve yazar Sn Salim Kadıbeşegil’e teşekkür etti.

2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek İletişim ve
İtibar Seminerlerinin açılış konuşmasını yaparken ve Bölge
Komite Başkanları (üstte); Geniş bir katılımcı topluluğu
semineri izledi (yanda).
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KULÜPLER’DEN HABERLER

Bostancı Rotary Kulübünün "GELECEĞİMİ PLANLIYORUM" Projesi
Yazan: Neşet Taştepe / Bostancı Rotary Kulübü

UR

2420. Bölge Bostancı Rotary Kulübü olarak, ilk kez ülkemiz rotarysini oluşturan üç bölgenin de içinde yer aldığı, özgün, geleceğe yatırım yapan bir hizmet projesini
gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.
Projemizde UR.2430 ve UR.2440 bölgelerinden 12 adet Lise 3. Sınıf
öğrencisini 18-25 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul'da misafir ettik.
Onlara İstanbul'da 4 ayrı üniversitede 5 farklı eğitim programı ile geleceğin meslekleri, istihdamda öne çıkacak meslek kolları ve bunları içeren
öğretim dallarını tanıtan bir program hazırladık. Gençlerimizin imkanları
kısıtlı, başarılı ve kapasiteli bir profilden seçilmesi konusunda bizlere UR.
2430 bölgeden Gaziantep İpek Yolu, Mersin Akdeniz, Samsun Atakum, Silifke, Malatya, Diyarbakır, Kayseri, UR. 2440 bölgeden ise İzmir Mavi Şehir,
İzmir 9 Eylül, Manisa Salihli, İzmir Kültürpark ve İzmir Varyant Rotary Kulüpleri partnerlik yaptılar. Bu kulüplerimiz ayrıca ilk defa uçakla seyahat
eden bu gençlerin İstanbul gidiş dönüş uçak biletlerini de temin ettiler, ailelerden programa katılmaları için gerekli yasal izinleri aldılar.

insanlarla tanışma, onların tecrübelerini dinleme fırsatı buldular. Kulübümüzün her sene gerçekleştirdiği Geleneksel Konser Organizasyonun provalarından sunumuna kadar içinde yer aldılar, sanatçılarla tanıştılar.

Gençlerimize sadece kariyer planlarını yaparken bildikleri dünyadan başka seçeneklerinin de olduğunu göstermekle kalmadık. Onlar için
sürprizlerle dolu bir tatil ve eğlence programımız da vardı. Tarihi İstanbul'u gezdiler, Marmaray ve Metro deneyimleri oldu, sinemaya gittik, biri
Eurolig maçı olmak üzere iki uluslararası basketbol maçında tezahüratları
ile maçların kazanılmasına katkı verdiler. Rotary'yi GDG Ömer Tezcan'dan
dinlediler. Onların deyimiyle akıllarını başlarından alacak hediyeler aldılar
ve Rotary dünyasının desteğini arkalarında hissettiklerini söylediler. Herbirine Dell firmasından birer diz üstü bilgisayar, Mavi Jeans mağazasından
dilediklerini giyip çıkmak, kişisel bakım ürünleri ile dolu birer sırt çantası
hediye edildi. Bu ürünlerin sağlanmasında katkılarından dolayı Mavi Jeans,
Şahsuvaroğlu Otomotiv ve Dönem Guvernörümüz Nezih Bayındır'a ve şahsi sponsorluk yapan tüm dostlarımıza şükran borçluyuz.

Misafirlerimiz Guvernörümüz ile tanıştılar, kulüp toplantımıza katıldılar, 17 ay sonra girecekleri üniversite sınavında İstanbul bölgesinde bir
devlet üniversitesi programını kazanırlarsa üniversite hayatları boyunca
vermeyi taahhüt ettiğimiz burs ile motive oldular. Umuyoruz harıl harıl çalışmaya başlamışlardır.
5 Kız 7 Erkek öğrenciden oluşan grubumuz İstanbul'da Rotaryen ailelerin evlerinde konuk edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinde hazırlanan
eğitim ve tanıtım programlarının yanında gençlerimiz Google İstanbul Ofisi, Ford Otosan Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Merkezi ve Kempro Kimya Ar-Ge
merkezlerinde hem işleyişi görme hem de mesleklerinde başarılı olmuş
30 - R O T A R Y D E R G İ S İ / O C A K - Ş U B A T 2 0 2 0

KULÜPLERDEN HABERLER
Aspendos Rotary Kulübü hizmet faaliyetlerini sürdürüyor

A

spendos Rotary kulübünün 2018-2019 döneminde eğitimlerini verdiği, ev kadınlarının, el işi göz nuru ürettikleri ürünleri e-ticaret yoluyla satarak ekonomik hayata dahil olmalarını ve emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlayan GİKA (Kadın Girişimciler Projesi) projesinin son etabını
gerçekleştirdi.

Ordu Rotary Kulübünden Eğitime Destek

O

rdu Rotary kulübünün hedef projelerinden biri olan "Bizim Bir Okulumuz Var" projesi bu dönemde Ağrı - Diyadin ilçesi Karapazar Ortaokulu ve Ağrı - Taşlıçay / Balıkgölü İlkokulu ana sınıfına uygulandı.
Öğretmenlerden Nurbanu Şehitoğlu Okulu ve Betül Kabadaş’ın sınıfı için
talepte bulundukları malzemeler incelendi ve bir kısmının karşılanması kararlaştırıldı. Eksik listesi üyelere iletildi. Üyeler tarafından gönüllü olarak ihtiyaçlar temin edildi. Hazırlanan koliler GDB. Ömer Aydın tarafından ilgili adrese
gönderildi. "Nelson Mandela’nın dediği gibi Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir" diyen kulüp başkanı, ihtiyaçların teminde, ha-

16 Ocak'da 2430.Bölge Guvernörü Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza Karaalioğlu’nun katılımıyla e- ticaret satış portalı tanıtılarak 36 girişimci kadına
tabletleri teslim edildi.

zırlanmasında emeği geçen tüm dostlara teşekkür etti.

Kodlama Eğitimi

A

spendos Rotary Kulübü ve Lara Rotary Kulübü ortak olarak Dr.İlhami
Tankut Anadolu Lisesi öğrencilerine Kodlama Eğitimi verdi. Ali Özen
ve Eray Turan’ın eğitmen olarak destek verdiği büyük ilgi gören bu projeye katkıda bulunan herkese teşekkür edildi.

Kızılay Rotary'den Okullarda Akran Arabuluculuk

A

nkara Kızılay Rotary Kulübü Keçiören Yeşiltepe İlköğretim okulunda
okullardaki şiddeti önlemek için Akran arabuluculuk sistemini kurdu.
48 tane öğrenci akran arabulucuk eğitimini alarak yemin edip göreve başladı.
Eğitim ile ilgili faaliyetlerini devam ettiren Ankara Kızılay Rotary Kulübü
Ankara dışında bulunan Zeki Tartaç İlköğretim okulundan 55 tane daha önce
hiç sinemaya gitmemiş öğrenciyi getirerek Ankara TAURUS AVM de sinema
izletti ve mutlu bir şekilde tekrar dönmelerini sağladı.

Prof. Dr. Mehmet Haberal
Onur Üyesi oldu.

U

luslararası Rotary Dünya Başkanı Daniel Maloney ve eşi Gay Maloney'nin 11 Aralık 2019 tarihinde ziyaret
ettiği gecede, Ankara Kızılay Rotary Kulübü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı onur üyesi alarak Rotary’e önemli bir değeri
kazandırdı.

Nemrut Rotary'den Köylü Kadınlara Kanser Eğitimi

A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum
Sağlığı Merkezi ile işbirliği yaparak Adıyaman Merkeze bağlı Kuşakkaya Köyünde yaşayan kadınlara ve genç kızlara "Erken Tanı Hayat Kurtarır"
Projesi kapsamında meme kanseri ile "Anne ve Çocuk Sağlığı" hakkında bilgilendirici bir eğitim verildi.
Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Emine Çiftçi, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Ebe Şengül Kayaalp ve Serap Çelik tarafından verilen meme
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kanseri ve erken tanı ile ilgili eğitime Kuşakkaya Köyünde yaşayan 7’den 70’e
bütün kadın ve genç kızların göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti
ifade etti.
Meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşam elde etmenin en iyi yolunun erken tanı ve erken tedavi olduğunu söyleyen Başkan Emine
Çiftçi, "Ülkemizde her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanseri ile karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle meme kanserinde erken tanı koyulması
hastalığın vahim sonuçlara yol açmasını engellediği gibi tedaviyi de kolaylaştırıyor. Bizler sadece şehirlerde yaşayan ya da fabrikalarda çalışan kadınlarımız ve
kızlarımızın yanı sıra köylerde yaşayan ve şehre sıklıkla gelemeyen kadınlarımızın ayağına kadar giderek onlara da bu konuda eğitimler veriyoruz. Amacımız,
Nemrut Rotary Kulübü olarak her yerde toplumun sağlığı ile ilgilenebilmek, kızlarımız ve kadınlarımızı 'Meme Kanseri' konusunda 'Erken Tanı Hayat Kurtarır'
diyerek bilinçlendirirken hem de anne ve çocuk sağlığı konusunda tüm köyde
yaşayan kadınlarımıza eğitimler veriyoruz. Kuşakkaya köyünde düzenlediğimiz
eğitimlere kadınlarımızın ve genç kızlarımızın ilgisi bizleri çok mutlu etti. Umarım faydalı olmuşuzdur" dedi.
Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Ebe Şengül Kayaalp ve Serap Çelik ise
Kuşakkaya Köyünde verdikleri eğitimlerde Meme Kanserinde erken tanının
hayat kurtardığına dikkat çekerek, bayanların özellikle 20 yaşından sonra yılda bir kez doktorda meme muayenesi yaptırmasını önerdiklerini belirterek,
kadınların kendi kendine nasıl meme kontrolü yapmaları gerektiğini ve bu
hastalığın ilk belirtileri hakkında önemli bilgiler vererek Anne ve Çocuk Sağlığının da önemine değindiler.
Ayrıca," Adıyaman’da hizmet veren Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi
KETEM’e her zaman gelebilir kontrollerinizi yaptırabilirisiniz" diyerek, bizler sizin sağlığınız için çalışıyoruz. Sizler de asla kendinizi ve sağlığınızı ihmal etmeyin
diyerek uyarılarda bulundular.

Rotary Eğitim Dostları projesi Rotary ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında
imzalanan ortak protokol ile toplanan yardım ve bağışları ihtiyaç sahibi okul
ve öğrencilere ulaştırdığını belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı
Emine Çiftçi, amaçlarını şöyle anlattı:
"Ülkemizin ve gençlerimizin gelişiminde eğitimin öneminin farkına varılarak, Türkiye genelinde tüm çocuklarımıza eşit eğitim ve kendini geliştirme imkânları sunmak, çocuklarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için öğretmenlerimize destek olmaktır. Ayrıca kulübümüzün "Yaşamak İçin Spor Yap"
Projesi kapsamında okulumuza masa tenisi ve spor malzemeleri de verdik. Ayrıca öğrencilere sosyal medya ve güvenli internet kullanımı konularında eğitimler
vererek öğrencilerimizin sakıncalı site, sayfa ve oyunlardan nasıl korunacakları
konusunda bilgilendirdik. Bu bağlamda her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizde farklı
okullara ve bu okullarda eğitim gören öğrencilerimize destek olmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projede bizlere destek olan gönüllü bağışçılarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyorum.

Eğitim için tüm Rotaryenlerin her zaman güçlerini birleştirdiğini belirten
Kulüp sekreteri ve "Siber Zorbalık" komite Başkanı Emrah Candar, "Hepimiz birer internet ve akıllı telefon kullanıcısıyız. İnterneti kullanırken güvenlik her şeyden önce gelmektedir. Özellikle bizler gerekli bilgilere ulaşırken bizlere zararlı
bilgilere de ulaşabileceğinizi ve biz istemeden biranda yasaklı bir siteye veya oyuna girebileceğimizi asla unutmamalıyız. Bu eğitimlerde öğrencilerimizi interneti doğru kullanarak özellikle çocukları intihara kadar sürükleyebilen 'Mavi Balina
veya Momo' denen sakıncalı ve tehlikeli oyunlardan neden uzak durmaları gerektiğini ve nasıl korunacaklarını anlatarak bilgiler veriyoruz. Amacımız İnterneti güvenli, doğru ve bilgiye erişim aracı olarak daha kullanabilmelerini sağlamak” dedi.

Tut İlçesi Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel, okula yapılan spor malzemesi bağışı ile öğrencilere yönelik verilen “Siber Zorbalık” eğitimlerinden dolayı
Nemrut Rotary Kulübüne teşekkür etti.
Tut Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler için gerçekleştirilen “Siber Zorbalık” eğitimlerine Tut İlçesi Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel,
Okul Müdürü Mustafa Işık, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Emine
Çiftçi, UR 2430. Bölge Geçmiş Dönem Guvernör Yardımcısı Ferit Binzet ve kulüp üyeleri katıldı. Eğitimlerden sonra spor malzemeleri teslim edilerek hep
birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Tut Çok Programlı Anadolu Lisesine spor malzemesi verildi

Beysukent Rotary Kulübü tablet dağıttı

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından organize edilen ve gönüllü bağışçıların destekleriyle 265 öğrencisi bulunan Tut Çok Programlı Anadolu Lisesine "Yaşamak İçin Spor Yap" projesi kapsamında Masa
Tenisi Masası, spor malzemesi (Basketbol, Futbol ve Voleybol topları), Badminton raketleri ve topları ile satranç malzemeleri verilerek, öğrencilerine de
"Siber Zorbalık" konusunda eğitimler verildi.

eysukent Rotary kulübünün ev sahibi olduğu ve Rotary vakfınca desteklenen WOMENT küresel bağış kapsamındaki GİKA Girişimci Kadınlar Projesi organizasyonunda, 8 ilde eğitimlerini tamamlayan 1000 girişimci kadından, Ankara’da tablet almaya hak kazanan 204 kadına Rotary Vakfı hibe desteği ile temin edilen tabletler, yaklaşık 250 kişinin katıldığı tören ile
takdim edildi.

A
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Bir diğer projesinde, Beysukent Rotary kulübünün üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladıkları Defibratör cihazının nereye takılacağının tespiti, ne tür eğitimler verileceği ve açılış seremonisi ile ilgili olarak Sağlık
Hizmetleri Dairesi Baskani Seyfettin Aslan ile toplantı gerçekleştirildi.
Ayrıca, Beysukent Rotary, Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde bulunan oyun alanının renovasyonunu da gerçekleştirdi.

Etiler Rotary Öğretmenler Günü daveti

U

Konya Rotary'den spor salonu

K

onya Rotary kulübü, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı cinsel
tacize ve istismara uğramış 12-18 yaş arası kızların kaldığı "Çodem
Çocuk Destek Merkezi"ne kapalı spor salonu yaptı.
Konya Rotary kulübü, geçen yıllarda kurmuş olduğu bilgisayar laboratuvarı ve resim atölyesine ilave olarak, bu merkezde koruma ve bakım altında
bulunan kızların travmalarını çabuk atmaları, deşarj olmaları, sportif ve kültürel faaliyetlerini yerine getirerek sosyalleşmeleri için 450 m2 lik yaklaşık
maliyeti 700.000 TL olan kapalı spor salonu’nu iki yıl içerisinde tamamlayıp
22.Kasım günü hizmete açtı.
Bu açılışa 2430. Bölge Guvernörü, geçmiş dönem guvernörleri, Roteryenler, Konya Valisi ve yardımda bulunan Konya’ lı hayırseverler de katıldılar.

Başkent Rotary Kulübü Meslek Hizmetleri Ödül Töreni

A

nkara-Başkent Rotary Kulübü 2019-2020 Dönemi Meslek Hizmetleri
Ödülünü düzenlenen tören ile Ankara Devlet Operası sanatçısı, öğretim görevlisi Tuncay Doğu'ya verdi. Törene DG Hakan Karaalioğlu ve eşi Feza,
GDG Altan Arslan ve eşi Neslihan, GDG Müfit Metin ve eşi Hülya, Guv. Yrd. Uluğ
Atay, Guv.Yrd. Eran Sözen ve eşi Fisun ile Rotaryen ve eşleri katıldılar.
Tören sonrasında Tuncay Doğu ve Cem Türkay (piyano), Melda Cömert
(görsel sunum) birlikte "ALNINDA IŞIĞI İLK HİSSEDENLER" isimli müzikli, görsel sunumu gerçekleştirdiler.

Aynı toplantıda Ankara-İncek R.K. Meslek Hizmetleri Ödülü de Zeynel Abidin Topal'a takdim edildi.

luslararası 2420. Bölge kulüplerinden Etiler Rotary Kulübünün düzenlediği 11. Geleneksel Öğretmenler günü daveti bu yıl 23 Kasım
2019 Cumartesi günü Galatasaray Kalamış tesislerinde yapıldı. 160 öğretmenin ve bölge kulüplerinin katıldığı kahvaltı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başladı. Gündem Etiler Rotary Kulübü başkanı Cenk Okan Özpay’ın günün kendi hikayeleri ile önemini anlattığı konuşması ile devam etti. Dönem Guvernörü
Nezih Bayındır, öğretmenlerin ülkemiz ve Rotary’nin tüm üyeleri için anlamına
değindiği bir konuşma yaptı. Rotary görevlilerinin ardından etkinliğe katılan
Kasev Başkanı Kamil Çetin Oraler teşekkür konuşması yaptı. Ardından katılan
öğretmenlerimiz kendi hikayeleri ve şiirleri ile güne duygu dolu anlar yaşattılar. Öğretmenlerimizin konuşmaları arasında güne şiirleri ile katılan 4 ilköğretim öğrencisi öğretmenler gününün öğrencisiz olmayacağını kanıtladılar
ve katılımcıları gülümseten anlar yaşattılar. Bütün katılan öğretmenler adına
TEMA vakfı aracılığı ile ağaç bağışı hediye edildi.

İstanbul Fatih Rotary Kulübü, Fizik Tedavi Aleti Bağışı

F

atih RK, engelli bir hastamızın acil ihtiyaç duyduğu, fizik tedavi egzersiz aletini, anlamlı bir tesadüf olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kendisine teslim etti. Fizik tedavi gören hastaların, hastane tedavisinden
sonra söz konusu tedaviye devam edememesi, ilgili sağlık yetkilileri tarafından
en önemli sorunlardan biri olarak kabul edilmekte. Bir süredir kaldığı hastaneden tedavisi sonucunda evine dönen hastanın, orada yaptığı egzersizlere ev
ortamında da devam etmesi büyük önem arzetmekteydi. Bu nedenle bu alete
sahip olması, tedavisini sürdürmesi ve belki de belli bir oranda iyileşmesi bu
alet sayesinde gerçekleşecek.
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koloji ve Hematoloji bölümünde kemoterapi gören çeşitli yaş gurubundaki
hastaları ziyaret etti.
Onkoloji Uzmanı Prof Dr. Erkan Doğan ve Pediatrik Hematoloji Uzmanı
Prof Dr.Barış Malbora’nın önderliğinde hastalara kemoterapi şapkaları ve çeşitli hediyeler sunarak moral ziyaretinde bulunuldu.
Ayrıca Çocuk Felci farkındalığını arttırmak için de,"ÇOCUK FELCİNE SON"
flamasını hastanede asılmak üzere hocalara takdim edildi.

İstanbul Fatih Rotary Kulübü, Eğitim ve Engelli öğrenciler
için Kermeste

F

atih Rotary Kulübü, Edirne Innerwheel Kulübü tarafından 26 Aralık
2019 tarihinde Edirne’de, Eğitim ve Engelli öğrenciler icin düzenlenen
Kermeste, destek verdi. Stand açıldı. Aynı zamanda kulübün tanıtımına katkı
sağlandı. Kermes haberi ve Kulübün ismi ayrıca Edirne yerel basın ve medya
yayımlarında da yer aldı.

Dünya Çocuk Felci Günü Defilesi

2

4 Ekim Dünya Polio (Çocuk Felci) Günü” sebebiyle Ispartakule Rotary
Kulübü Elite World Hotel’de Uğurkan Erez’in katkıları, Modacı Arzu
Yetiş Kocatepe’nin kıyafetleri, Fatih Ömerciklioğlu’nun Koreografisi ile Altıer
Fashion&Beauty Acedemy Serkan & Sümeyye Selamet ‘in katkılarıyla, başta
manken Ece Gürsel ile Bilge Kara, Zeliha Çal, Fatma Yaman, Alona Kral, Açelya
Kartal, Sinem Sülün, Anastasia Görel ve Ecehan Sökmez’den oluşan mankenlerin sunduğu "Dünya Polio Günü Defilesi"ni Rotary’nin Polio Plus Aşı Programı
sayesinde Polio'yu (Çocuk Felci) dünyadan silmek için ne kadar az kaldığını anlatmak için farkındalık etkinliği düzenledi.

“Veren El, Alan Eldir”
Projesi

Eğitim Dostları Yararına Tiyatro Organizasyonu

İ

stanbul Fatih Rotary Kulübünün yeni yıldaki ilk etkinliği sanatla ilgili bir
etkinlik oldu. 05 Ocak Pazar günü; "Unutulan" isimli tıyatro eseri, Rotary Eğitim Dostları platformu yararına, Cihangir Atölye Sahnesi’nde (CAS)
özel olarak sahnelendi. Etkinliğe, üyeler, diğer kulüplerden Rotaryenler, aileleri ve misafirleri katıldılar.

Ispartakule Rotary Kulübü hasta ziyareti

R

otary 2420. Bölge Ispartakule Rotary Kulübü "Sevgi Şapkası Projesi"
kapsamında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi On-
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spartakule Rotary Kulübünün "Veren El, Alan Eldir"
Projesi kapsamında, ikinci defa,
toplanılan 2. el (Yıkanıp,ütülenip,
paketlenip), yeni giysi, ayakkabılar,
çantalar şapkalar ve oyuncaklardan oluşan malzemeler ihtiyaç sahiplerine Etkinlik Komitesi Başkanı Filiz Ülgür öncülüğünde ve üyelerin bir kısmıyla götürülüp, sevgi dolu yüreklerle paylaşıldı.

Ispartakule RK ve
Büyükçekmece
Belediyesi Türkiye
Omurilik Felçlileri
Derneğine destek
verdiler

I

spartakule Rotary Kulübü, Büyükçekmece Belediyesi ile beraber Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin "Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezi" ve
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Büyükçekmece Belediyesi’nin Engelli Biriminden gelenler ve çocuklarla Ah
Müzeyyen Restaurant’ın evsahipliğinde, Ünlü Sanatçı Bülent Yetiş’in seslendirdiği şarkılarla, DJ Cem Kunaçaf’ın müzik sunumlarıyla sevgi dolu, eğlenceli,
dostlukların pekiştiği bir gün gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkan
Danışmanı Sacide Bolcan,Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, GDG ve Guvernör Özel Temsilcisi M. Sabri Görkey katılımlarıyla girişime destek verdiler. TUANA Temizlik malzemelerinin hazırladığı, ihtiyaç kolilerinin de engelli dostlara hediye edildiği çok özel bir gün gerçekleştirildi.

ketli geçen satış şenliğine gerek Rotary camiasından gerek diğer ziyaretçilerden yoğun ilgi vardı. 21 Aralık tarihinde de Alsancak Tren garında 2. El Satış
Şenliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

İlkokul öğrencileri için Kültür ve Sanat gezileri
UR Başkanı ve Eşine Dünya Çocuk Felci Günü Kartpostalı
Takdimi ve Polio Farkındalığı

U

R Başkanı Mark Maloney ve eşi Gay Maloney'nin 2420. Bölgeyi ziyaretlerinde, Dönem Guvernörü Nezih Bayındır ve Eşi Belkıs Bayındır
öncülüğünde Bölge Engelsiz Yaşam Komitesinin İstinyepark’daki sergisini
gezdiler.
Ispartakule Rotary Kulübü de tüm bölge ile birlikte toplantıya katıldı. Kulübün UR'de yayınlanan projelerinin resimlerinden hazırlanan kartpostallar
başkana hediye edildi. Başkan Maloney'den gelen tebrik maili Ispartakule Rotary Kulübü üyelerini onurlandırdı.

100.

Yıl Güzelbahçe RK olarak her yıl ilkokul çocuklarına yönelik gerçekleştirilen Kültür Sanat gezilerinin 3. sünü bu
kez Toplum Birliği Okulu Buca Mimar Kemalettin İlkokulu 3.sınıf öğrencileri ile
önce Konak Belediyesi Mask Müzesine ardından Karikatür ve Neşe müzesine
yaptı. Müzeleri büyük ilgi ile gezen öğrenciler yetkililerden eserlerin hikayelerini dinledi ve atölye çalışması yapma fırsatı buldu. Öğrenciler kendi tabiri ile
unutulmayacak bir gün yaşadıklarını belirttiler.

Gençler permakültür ile tanıştılar

K

100. Yıl Güzelbahçe RK'dan kampanya

100.

Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü 1 Aralık'da anlamlı bir etkinliğe imza attı ve "Prematüre doğsan da yalnız değilsin"
kampanyası için ilk büyük organizasyonu gerçekleştirdi. Ege Üniversite Çocuk
Hastanesi Neonatoloji Bölümündeki Uluslararası bağış projesi olan AEEG monitör alımına destek amacıyla Urla Esopark’da 2. El Giysi Satış şenliğinde kulüp
üye, eşleri ve çocuklarının katılımı ile satış yapılıp fon sağlandı. Gün boyu hare-

ültürpark Sürdürülebilir Yaşam Bahçesinde konunun uzmanı öğretmen ve bir grup gönüllü lise öğrencisinin önderliğinde, 100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün Toplum Birliği Buca Mimar Kemalettin İlkokulunun
4.sınıfından 40 öğrenci, 17 Aralık tarihinde 4 farklı atölye çalışması yaparak
Permakültür ile tanışıp bilgilendiler. Başta kompost yapımı olmak üzere evsel
gıda atıkları, malçalama, kardeş bitkiler atölyelerinden öğrendiklerini kendi
okul bahçelerinde uygulamak üzere gerekli hazırlıkları yaptılar. Aynı zamanda
bu atölye çalışması ardından Kültürpark içindeki İzmir’in 150. yılı sergisini de
gezme fırsatları oldu. Güneşli ve güzel havada yapılan bu çevresel farkındalık
projesi öğrenciler açısından çok keyifliydi.
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RYLA Semineri
Veli Akademisi etkinliği

100.

Yıl Güzelbahçe Rotary kulübünün Rotary Okulda proje okulu
Buca Mimar Kemalettin İlkokulunda Velilere yönelik düzenlediği Veli Akademisi etkinliğinin üçüncüsü 20 Aralık’ta gerçekleştirildi. Aralık
ayının Rotary’de "Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi" ayı olma sebebiyle Dermatoloji Uzmanı Dr. Oya Aydın tarafından öğrencilerde sık görülen bit, pire ve
son günlerde karşılaşılan uyuz hastalığının belirti ve korunma yolları, aynı zamanda genel cilt temizliği ile hijyenin nasıl sağlanacağı konuları anlatıldı. Ayrıca günlük hayatta faydalı olacak önemli ipuçları paylaşıldı.
Yeni yılın ilk Veli Akademisi ise 14 Ocak’ta, İş güvenliği uzmanı Tuğba Çelen tarafından velilere ‘Güvenli Okul’ konusunda görseller ile zengin bir sunum
olarak gerçekleştirdi. Özellikle okul içi ve çevresinde güvenliği açısından çok
önemli olan konuya veliler yoğun ilgi gösterdi.

K

aria Rotary kulübünün "İçindeki Lideri Keşfet" temalı RYLA seminerine 24 muhteşem genç lider katıldı. İki gün süren eğitimler sonunda
içlerinden bir genç yeni mezun endüstri mühendisi olarak başvurduğu iş yerindeki ilk görüşmesinde RYLA seminerinde edindiği bilgileri kullanarak başarılı bir görüşme sonucunda işe kabul edildi.

Çocuk Felci bilinçlendirme
Karia Rotary Kulübü, Başkan Tülay Ersoy önderliğinde kulüp üyesi kadın
Rotaryenler ile beraber Bodrum'da bir alışveriş merkezinde bilgi alışverişi yaparak Rotary çalışmalarından ve dünyadan çocuk felci hastalığını silmek için
Rotary çalışmalarından bahsettiler.
Kulübün haftalık toplantılarında hizmet veren otel personeline de teşekkür plaketi verildi.Kulüp üyeleri, teknik hizmet ve yemek öncesi, sonrası, salon
düzeni gibi konularda kulübü eksiksiz destekleyen otel çalışanlarına teşekkür
etmeyi bir görev bildiklerini ifade ettiler.
Bu faaliyetler yanı sıra Karia'lı Rotaryenler Bodrum da bir yıldır faaliyet
gösteren ana baba kitap kulübünün toplantısına katılarak Rotary ve Çocuk
felci çalışmaları hakkında bilgilendirme ve halkla ilişkiler çalışması yaptılar.

Karşıyaka Rotary
Okul yeniledi

Karia Rotary'den Rotary Okulda projesi

K

aria Rotary Kulübü, "Rotary Okulda" projesi kapsamında çocukların
ihtiyacı olan kaban ve botları temin ederek yüzleri güldürdü. İhtiyacı
olan ancak maddi yetersizlikleri nedeniyle sahip olamadıkları kaban ve botlara
kavuşan 122 ilkokul öğrencisinin mutluluğuna vesile olan Karia Rotary kulübü
Rotary Okulda projesini 14,640 TL sponsor desteği ile tamamladı.
Karia RK, Dönem başkanı Tülay Ersoy önderliğinde kulüp üyeleri ve yönetim kurulu olarak Bodrum ilçesinde bir köy okulunu ziyaret ettiler ve okul
öğrencilerine müzik atölyelerinde kullanmaları ve öğrenmeleri için özel yapım
bir ud hediye ettiler.
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arşıyaka Rotary Kulübü
İzmir'in Menderes ilçesindeki Bulgurca İlköğretim Okulunun yıpranmış dış cephesini elden
geçirdi ve gençlerin ruhuna uygun renklerle
boyayarak neşeli bir ortamın yaratılmasını sağladı.

KULÜPLERDEN HABERLER

Gaziemir RK "Rotary Okulda" projesi

G

aziemir Rotary Kulübü'nün Toplum Birliği Okulu Remzi Oğuz Arık İlkokulu 4.sınıfındaki 50 öğrencinin, sınıf öğretmenleri ve kulüp üyelerinin de katıldığı "Gaziemir Rotary Kulübü 8.Geleneksel Kültür ve Sanat Gezisi"
gerçekleşti.
İzmir Mask ve Karikatür Müzeleri ile başlayan program İzmir Türk Koleji
Uşakizade Köşkü ziyaretinin ardından Atatürk Müzesi, ArkasMüzesi Picasso
Sergisi ve Fransız Kültür Merkezi Dora Enstalasyonu ile tamamlandı.
Nitelikli eğitimin kültür, tarih gezileri ve sanat ile birleştiğinde genç zihinlerde mükemmel anlamlar aldığını söyleyen
Gaziemir Rotary Kulübü Başkanı Selen
Toron, 2440. Bölge Rotary Okulda Projesi kapsamında Gaziemir Rotary Kulübü olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri
zenginleştirmeye devam edeceklerini
belirtti. "Çocuklarımızın Atatürk sevgisi
ve dünyayı keşfetme merakları heyecan

Yıldırım Bayezid RK - 1 Dakika 40 Yürek Projesi

Y

aşadığı yerden hiç dışarı çıkmamış, ülkesinin güzelliklerini hiç görememiş çocuklar Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü tarafından Bursa'ya
getirildi. Projenin hedefi, bu yolla çocukların ufkunun açılması, geleceğe olan
bakış açılarının geliştirilmesi olarak belirlenmişti. Katılan gençler, farklı illerdeki öğrencilerle kaynaştırılarak dostluk bağıyla sosyalleştirildiler. Gördükleriyle, deneyimledikleriyle birlikte hedeflerini büyütebilecekleri gösterildi. Projede sonuç olarak 46 öğrenci ağırlandı ve Bursa'da tarihi ve kültürel bir gezi
yapıldı. Üyelerin işyeri/fabrikaları gezdirildi ve çocukların iş hayatına dair bir
görüşleri oldu. Yöresel yemek organize edilerek farklı bir zenginlik katılmaya
çalışıldı.

verici" diyen Toron, çocuklar için düzenledikleri gezi programlarının bale, opera
ve tiyatro ile devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ölüdeniz RK Orman Dostları Projesi Yararına
takvim bastırdı

Ö

lüdeniz Rotary Kulübü Orman dostları projesi kapsamında düzenlediği resim yarışması sonucunda, ödül kazanan resimlerden oluşan
bir takvim bastırdı. Takvimler 30 TL bağış karşılığında Fethiye ve civarındaki
Okullara bedelsiz dağıtılacak.

İzmir RK Meslek Hizmet Ödülü verdi

Demirtas RK - Rotary Okulda Projesi

zmir Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülünün ilkini Od Urla Restoranın
kurucusu Osman Sezener’e verdi.Kulüp Başkanı Dr. Vildan Gündoğdu,
Sezener’e bu ödülü, mesleğine gösterdiği özen, yaratıcılığı, vizyonu, kent kimliğine ve tanınırlığına koyduğu katkı, Urla’nın ticari hayatına katkısı ve İzmir’in
gastronomi kenti olarak anılmasında mihenk taşlarından biri olması nedeniyle verdiklerini ifade etti.

emirtaş Rotary Kulübü. Interactörlerinin desteğiyle organize ettiği geleneksel yeniyıl kutlama programı çerçevesinde Toplum Birliği
olan Çukurca İlköğretim Okulundaki 600 çocuğa İş Bankası Yayınlarından birer kitap hediye etti.

İ

D

❏❏❏
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Hawaii mutfağı sizleri şaşırtacak...

R

KONVANSİYON SÜTUNU

H

onolulu'da 6-10 Haziran tarihlerinde yapılacak Uluslararası Rotary Konvansiyonu
için hatıra eşyası düşünüyorsanız, Hawaii'nin esnaf ve sanatkarları
size en iyi seçenekleri sunacaklardır.
Yukarıda resmi görünen ve konvansiyon merkezine iki blok mesafedeki Ala
Moana Center, Hawaii'nin özel havasını
taşıyan açık bir alışveriş merkezidir. Her
gün öğlen 1'de yapılan Hula gösterisi geleneksel ve modern dans formlarını içermekte. Dünyaca ünlü Coach, Gucci gibi
markaların yanı sıra yerel imalatçı Maui
Divers Jewelry'de mercan eşyalar ve Auana Quilts'deki tekstil eşyaları ilginizi çekecektir.
Daha egzotik bir alışveriş arıyorsanız, Aloha Stadyum'daki Swap Meet &
Marketplace'de 400'den fazla yerel esnaf
el ile yapılmış eşyaları ve el sanatı eserlerini göstereceklerdir. Burası Çarşamba,
Cumartesi ve Pazar günleri açık. İkram
edilen yerel çerezleri kaçırmayın. Tropik
güneşinde dolaşırken, "Shave Ice" yemenin serinlemenin en iyi yolu olduğunu da
unutmayın.

Güncel bilgiler için:

HANK SARTIN

riconvention.org/en/hamburg/breakoutsessions

otary Konvansiyonu
nedeniyle Hawaii'ye
gittiğinizde, şehirde çok sayıda iyi yemek sunan
restoranların olduğu dikkatinizi muhakkak çekecektir.
Konvansiyon merkezinin yakınında da bu çeşitli yemekleri tadabileceğiniz mekanlar
yer almakta.
Kahvaltı için Aloha Kitchen'da standart egg Benedict ve omlet bulabilirsiniz ama
buranın özel sufle kreplerini
tatmadan ayrılmamanızı tavsiye ederim. Yürümeyi seviyorsanız, yaklaşık 1,8 kilometre uzaktaki Nook sabah kahvaltınıza egzotik bir tad katabilecek menüye sahip. Portakal çiçeği pancake'leri, hindistan cevizi karamelli waffle'ları ve pirinç unu ile yapılmış mochi
waffle muhakkak ilginizi çekecektir.
Yine yakında öğle yemeği sunan mekanlar Kickin' Kajun'dan Hokkaido Ramen Santouka ve Do-ne Japon mutfağına kadar size global seçenekler sunacaktır. Akşam yemeğinde gidebileceğiniz Kore'nin Kang Nam barbekü restoranında
yakiniku'yu (ızgara et) tadabilirsiniz. Bir grup olarak burada akşam yemeğine giderseniz, karışık tabak ısmarlamanızı tavsiye ederiz.
Bir bira eşliğinde bir şeyler atıştırmak istiyorsanız, ki bu Hawaii'de kızarmış ahi(balık) salatası yanında piliç kanatlarıi burger ve pizza demektir, Waikiki
Brewing Co.'yu deneyebilirsiniz. Biraları tatmayı da unutmayınız.
Oturum aralarında biraz serinlemek isterseniz. Hawaii'nin meşhur tatlılarından shave ice'ı Snow Factory ya da Ice Monster Hawaii adlı mekanlarda ısmarlayabilirsiniz.

Bill & Melinda Gates Vakfı fon ortaklığı uzatıldı
22 Ocak'ta Eevanston'dan yapılan açıklamaya göre, Bill & Melinda Gates Vakfının Rotary ile çocuk felci için fon yaratma ortaklığı uzatıldı. Rotary gönüllü liderlerinin katıldığı toplantıya video mesajı ile seslenen Bill
Gates, anaşmanın uzatıldığını açıkladı. Gates mesajında "Beraberce çocuk felcini sonlandırmayı başarabiliriz" dedi.
Rotary her yıl çocuk felci için 50 milyon dolar taahhütte bulunmuş,
Bill & Melinda Gates Vakfı da her dolar için iki dolar katkı yapacağını belirtmişti. Bu anlaşmanın uzatılması, çocuk felcini yok etme çalışmalarına önümüzdeki iç yıl için 450 milyon doların harcanmasını garanti ediyor.
Gates anlaşmasının yanı sıra, Rotary ayrıca 45 milyon dolarlık bir
fonu daha Angola, Etyopya, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Afganistan, Pakistan, Papua Yeni Gine ve Filipinlerdeki çocuk felci çalışmaları
için ayırdığını belirtti. Bu ek destek aşılama ve hastalık belirleme, araştırma ve toplum bilinci için kullanılacak.
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.204.996
Kulüpler: *......................................................35.907
Rotaract
Üyeler: .........................................................168.960
Kulüpler: ........................................................10.192
Interact
Üyeler: .........................................................321.172
Kulüpler: ........................................................13.964
Rotary Köy Toplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri.................................10.853
Not: Rakamlar 15 Ocak 2020 itibarıyla UR'den alınmıştır.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
72
1.890
2430: Bölge:
101
2.478
2440. Bölge:
63
1.494
TOPLAM
236
5.862
** UR İstatistiklerine göre 2019 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Honolulu, Hawai, ABD, 6-10 Haziran 2020

Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

Afrika'daki ilk Rotary Barış Merkezi

B

arış bursiyerleri konusunda çeşitli üniversitelerle ilişki
içinde olan Uluslararası Rotary, Afrika'da Uganda'nın
Başkenti Kampala'daki Makarere Üniversitesinde Afrika'da barış ve kalkınma konusuna odaklanacak olan Barış Merkezini hayata geçiriyor..
İnsan hakları ihlallerinden, iklim değişikliği gibi konularda
Afrikalı ya da Afrika'da çalışmış olanlar için lisansüstü sertifika
verecek olan program bir yıl süreli olacak ve barışı oluşturmak,
ihtilafları ve kalkınmayı değiştirmek gibi konularda Afrika için
anlamlı olan konulara odaklanacak. Ayrıca mülteciler ve göçmenler ile kaynak ve kimlik tabanlı ihtilaflar ele alınacak.
Bu program Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından
başlatılan Pozitif Barış çerçevesinde uygulanacak ve arabuluculuk ile müzakere kavramları tabanlı, Afrika felsesi ve ihtilafların
çözümü için yöreye özgü mekanizmalar oluşturacak.
UR Başkan Yardımcısı Olayinka Babalola, asırlardır barış konusuna, şiddetin olmadığı bir ortam olarak baktıklarını ve diğer
etmenleri dikkate almadıklarını belirtiyor ve "Makarere Üniversitesindeki barış bursiyerleri, sadece savaşın nedenleri
konusuna değil, insanca yaşamın seviyesi ve gelişmeyi hedefleyen somut tedbirleri ele alacak" diyor.
Programa en az beş yıl barış ve kalkınma alanında tecrübesi
olanlar katılabilecek. Her biri 20 bursiyerden oluşan iki grup olacak ve progra 2021 yılının Şubat ayında başlayacak. Online müracaat formları 2020 Şubat'ında yayında olacak.
Makarere Üniversitesi, Afrika'da en şiddetli ihtilafların yaşandığı Uganda'nın göller bölgesinde yer alıyor. Üniversitenin
barış konusuna eğilmesi bundan 15 yıl önce başlamış olduğunu
belirten Üniversite'nin başkan yardımcısı Barnabas Nawangwe,
Rotary gibi uluslararası bir organizasyon ile müşterek çalışmanın, kendilerinin yerelde yaptıklarını küresel ölçüde gösterme
imkanı yaratacağını belirtiyor.
Uluslararası Rotary her yıl dünyadaki yedi barış merkezinde çalışmaları için 130 kişiye ful burs veriyor. Bugüne kadar Rotary 115 ülkede 1,300 kişinin barış konusunda kariyer yapmalarını sağladı. Program mezunları, gerek hükümetler gerekse de sivil
toplum örgütlerinde çalışmalarını sürdürüyorlar.
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