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İSKANDİNAV RUH EŞİN
Senin için var olacak biri, her zaman hayalindi. Ve şimdi o hayalin
gerçekleşme vakti. Bu muhteşem İskandinav crossover, göz alıcı
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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Dönemin ilk sayısında, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
dünyada yayınlanan tüm Rotary dergilerinin ortak 
kapağında, 1 Temmuz’da göreve başlayan Uluslararası 

Rotary Başkanı Gary C.K. Huang ve eşi Yao’nun resmi yer aldı. 
Belirlemiş olduğu “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” (Light up 
Rotary) teması altında görev yapacak olan Huang, her Rotaryenin 
bir hizmet üretip, adeta bir mum yakarak, beraberce yapılan bu 
eylemle Rotary’yi ışıldatacağını düşünüyor. Gelecek için gençlerin 
ve kadınların Rotary’ye katılımını savunan Huang, aile yakınlarının 
da Rotary’ye girmeleri gerektiğini düşüncesini, kendi ailesinin tüm 
fertlerinin Rotaryen olmasıyla bir örnek olarak gösteriyor. Detayları 
sayfalarımızda yer alan yazıda bulabilirsiniz. . 

Uluslararası Rotary’de yeni direktörler ve vakıf mütevellileri 
görevlerine başladılar. Her yıl olduğu gibi bu liderleri sizlere 
bu sayımızda tanıtıyoruz. Bildiğiniz gibi bu yıl direktör olarak 
zon20B’yi temsilen Türk Rotaryen Şafak Alpay seçildi. GDD Örsçelik 
Balkan’dan sonra Uluslararası Rotary yönetim kurulunda görev alan 
ikinci Türk Rotaryen Şafak Alpay’a, iki yıl boyunca icra edeceği bu 
görevde başarılar diliyoruz. 

Rotary eğitimi Rotary’de önemli bir yer tutar. Bu nedenle her 
yıl her zon bir enstitü düzenler. Bu zon enstitüleri de UR direktörler 
tarafından organize edilir. Dolayısıyla bu görevi bu yıl direktör 
Şafak Alpay üstlenmiş bulunuyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu zon 
20B’nin Enstitüsü bu yıl Fas’ın büyülü şehri Marakeş’te yapılacak. 
Türk Rotaryenler olarak iyi bir katılım göstererek direktörümüzü 
yalnız bırakmadığımızı göstermemiz gerekir diye düşünmenizi 
istiyoruz.

Her yıl dönemin ilk sayısıyla beraber ek olarak verdiğimiz ve 
“Global Outlook” yayınlarının bir parçası olan “Rotary Esasları”nı, 
bu yıl da geçen senekine benzer bir formatta “Üyeliğinizin 
Ötesinde İyi İşlere Katılın” eki olarak sizlere sunuyoruz. Rotary’nin 
neler yaptığını anlatması bakımından gerek Rotaryenlerin, gerekse 
de potansiyel Rotaryenlerin kısa ve öz bilgi kaynağı olarak kullana-
bilecekleri bu eki, Rotary’yi tanıtmak için arkadaşlarınıza, tanıdıkla-
rınıza kolayca verebilmeniz için dergiden ayrı olarak basıyoruz. Bu 
eki yayarak Rotary’nin tanıtımına katkıda bulunacak ve yeni üye 
olabilecek kişilere Rotary’yi kolayca anlatabileceksiniz.

Rotary Dergisini yayınlayan Rotary Yayın ve İletişim Hizmetleri 
A.Ş. yönetim kurulu üyesi, İzmir Rotary kulübü Rotaryeni Ahmet 
Erdinç’i zamansız olarak kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Ailesine ve Rotaryenlere başsağlığı, müteveffaya tanrıdan rahmet 
diliyoruz.

“(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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John Kenny’nin mektupları
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Rotary hizmetlerinizle ışıldasın  

Geleneksel Çinli değerlerimin bir çoğunun Rotary’ye yansıdığını gö-
rüyorum: hizmet ve sorumluluk değerleri, aile ve başkalarına du-
yulan saygı. Bazen Konfiçyus’u dünyadaki ilk Rotaryen olarak ta-

nıtıyorum çünkü Rotary’nin kuruluşundan 2,500 yıl önce ölmüş olsa bile, fikir-
leri Rotary düşünceleriydi. Şöyle diyordu: 與其抱怨，不如改變. İngilizce’de 
şöyle diyebiliriz: Oturup karanlığa küfür edeceğine, bir mum yakmak daha iyi-
dir.

Bence bu cümle Rotary’nin dünyadaki problemlere yaklaşımını özetlemek-
tedir. O kadar çok zorluklar var ki. Yardıma ihtiyacı olan o kadar çok insan var 
ki. Bir çok kişi bu duruma baktığı zaman, “Yapabileceğim hiç bir şey yok” demek-
te. Dolayısıyla hiç bir şey yapmamakta ve hiç bir şey de değişmemektedir.

Ama bu Rotary’nin yöntemi değildir. Rotary’nin yolu bir mum yakmaktan 
geçer. Ben bir mum yakarım, siz bir mum yakarsınız, 1.2 milyon Rotaryen de 
aynısını yaparlar. Beraberce, yanlız başına yapabileceğimizden çok daha fazla-
sını gerçekleştirebiliriz. Beraberce dünyaya ışık saçabiliriz.

2014-15 döneminde her birinizin bir mum yakarak, Rotary’yi hizmetleri-
nizle ışıldatmanızı istiyorum.

Bunun bir çok yolu vardır. Bir çoğunuzun Rotary günü organize ederek top-
lumunuza Rotary’nin ne olduğunu ve neler yaptığını göstereceğini ümit ediyo-
rum. Rotaract ve Interact kulüplerinizi hizmet projelerinizin içine katarak Ro-
tary ailesinin gençlerini Rotary üyeliğine daha da yaklaştırmanızı bekliyorum. 
Eşiniz ve aile yakınlarınız da dahil olmak üzere, Rotary’yi daha güçlü tutmak 
için Rotary’ye yeni üyeler davet edeceğinizi düşünüyorum.

“Rotary’yi Hizmetlerimizle Işıldatmak” için yapabileceğimiz belki de en 
önemli şey, bundan çeyrek yüzyıl önce başlamış olduğumuz işi bitirmek ola-
caktır: Çocuk felcine son vermek. Hedefimize çok yakınız. Ancak o noktaya 
ulaşabilmek için savaşmaya devam etmeli, ivmeyi sürdürmeli ve çocuk felcinde-
ki son atılım için fon açığını kapatmalıyız.

“Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” bu dönemin temasıdır. Ama bu sadece bir 
tema değildir. Rotary’de bizlerin dünyayı nasıl gördüğü ve onun içindeki rolü-
müzü anlatmaktadır. Hiç bir kimsenin karanlıkta tek başına oturmaması ge-
rektiğine inanıyoruz. Onun yerine, biraraya gelerek, 1.2 milyon kişi olarak “hiz-
metlerimizle Rotary’yi ışıldatabiliriz.” Bu bizim hedefimiz ve benim size meydan 
okumamdır.

GARY C.K.HUANG 
UluslararasıRotaryBaşkanı

Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı Ron D. 
Burton’un konuşmaları 
ve başkanla ilgili 
haberleri 
www.rotary.org/
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Temmuz



T E M M U Z  -  A Ğ U S T O S  2 0 1 4  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 7

Aile yakınlarınızı Rotary’ye katılmaya davet edin 

Rotary’de Ağustos ayını Üyelik ve Büyüme Ayı olarak işaretleriz. Her Rotary 
yılının başında üyeliğin önemini kendimize hatırlatmada iyi bir neden var-
dır: Çünkü üyeliği arttırma işi hiç bir zaman geç kalınmaması gereken bir 

görevdir. Ayrıca hiç bir zaman da unutmamamız gereken bir vazifedir. Hizmet etmeye 
devam için Rotary’nin her zaman büyümesi gerekmektedir.  

Yıllardır Rotary ailesinin öneminden bahsederiz. Bu Rotary yılında sadece Rotary 
ailesini değil, kendi Rotary ailemizin de üyelikde öncelikli olmasını istiyorum. 37 yıl-
dır Rotary’de beni takip ettikten, benimle beraber olduktan sonra eşim Corinna geçen 
yıl Rotaryen oldu. Tayvan’da yeni bir kulübün berat toplantısında eşim şöyle konuş-
tu: “Benim de Rotaryen olma zamanım artık geldi” ve kulübe üye oldu. Hemen arkasın-
dan bir çok kişi de aynı şekilde üye oldular. Bu kulüp kısa zamanda 102 üyeye ulaştı ve 
Tayvan’ın ikinci büyük kulübü oldu.

Eşlerimizi Rotary’ye davet etmek sadece üye sayımızı arttırmakla ilgili değil. 
Rotary’de hali hazırda erkek sayısının kadınlara göre çok fazla olması gerçeğinden ha-
reketle, bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiği ihtiyacının ortada olması nedeniyle 
böyle düşünüyorum. Rotary kulüplerimizdeki kadınların ssayısını arttırabilirsek, müs-
takbel kadın üyelere daha cazip görünebilir ve aynı zamanda daha verimli de olabiliriz.

Bu yıl Rotary’de yeni bir şey yapacağız: “Üyelik Destek Ekibi Rozeti”. Bu şöyle ola-
cak.Rotary’ye yeni bir üye kazandıran Rotaryen, Rotary çarklı rozetinin yanına bunu 
da iliştirecek. Ama hepimiz biliyoruz ki, üyeliği geliştirme yeni bir üyenin katılmasıyla 
bitmiyor. Yeni üyenin Rotary’den hoşlanmaya başlaması, ondan zevk alması ve artık hiç 
ayrılmamaya karar vermesiyle sona eriyor. Üyeliği geliştirmenin önemli anahtarların-
dan biri de kulüplerimizi eğlenceli ve hoş bir ortam haline getirmektir.

İnsanlar Rotary’ye çok değişik nedenlerle katılabilirler ama Rotary’nin bir parçası 
olmaktan keyif aldıkları zaman orada kalmaya karar verirler. Bu nedenle hepinize, ku-
lüpler ve bölgelerinizi eğlenceli ortamlar haline getirmeniz gerektiğini hatırlatmak is-
tiyorum. Rotary’nin temeli, arkadaşlarla beraber hizmet verirken daha etkin 
olunacağı fikri üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle Rotary hizmetimizden keyif 
alalım, başkalarıyla paylaşalım ve hep beraber Rotary’yi hizmetlerimizle ışılda-
talım.

GARY C.K.HUANG 
UluslararasıRotaryBaşkanı

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ağustos



Rotary yılında Rotary Vakfımızın başkanı olarak 
görev yapmak bir onur ve ayrıcalıktır. Tüm dün-
yadaki Rotaryenlerin hizmet ve fedakarlıkları sa-

yesinde her gün milyonlarca kişinin Rotary’nin sihirli dokunu-
şundan etkilenmeleri nedeniyle bu kurumu “Vakfımız” olarak 
tanımlamaktan gurur duymalıyız.

Vakfımız Rotary’nin çarklarını döndüren makinadır. Ge-
rek kendi toplumumuzda, gerekse uluslararası alanda hizmet 
fırsatlarını görme ve ifa etme şansını vakıf sayesinde yakalaya-
biliyoruz. 

Bu yıl Vakıf Mütevelli heyeti beş temel hedef koydu.
Birinci hedef, çocuk felci virüsünün yok edilmesi. Dünyayı 

bu hastalıktan kurtarmak için bugüne kadar yaptığımız çalış-
malardan gurur duymalıyız ama işin sonunu da getirmeliyiz. 
Çabalarımızdan vazgeçemeyiz. Geçmişte yapılan bunca iyi işi 
yarım bırakarak mahvedemeyiz.

İkinci hedefimizi, Rotary Vakfını katkılarımızla destekle-
meye devam etmek olarak belirledik. Yapabildiğimiz iyi şeyler, 
bizim alabildiğimiz katkılar ile sınırlıdır. Bu yıla kadar Vak-
fımıza hiç katkıda bulunmamış olan kulüplerimizin, bu yıl bu 
katkıyı gerçekleştirmelerini temin edelim.

Üçüncü hedefimiz, sürdürülebilir eğitim ve insani projele-
re katılarak, yeni bağış programımızın gelişmesini sağlamak-
tır.

Dördüncü hedefimiz, dünyada barış ve ihtilafların çözümü 
konusuna kendini adamış bir kadro yaratmayı hedefleyen Ro-
tary Barış Merkezleri programının promosyonunu ve reklamı-
nı yaparak iyiniyet ve barışa destek olmaktır.

Beşinci hedefimiz, dünyada iyi şeyler yapabilmemiz ve 
Rotary’yi hizmetlerimizle ışıldatabilmemiz için vakfımızın 
sorumluluğunun ve geleceğinin kendi elimizde olduğunu vur-
gulamaktır.

Desteklerinizi sabırsızlıkla bekliyorum.

Yaklaşık bundan 30 yıl önce, biz Rotaryen-
ler, paradan çok daha önemli bir şey ver-
me tercihini yaptık. Bir söz verdik – çocuk 

felcini yok etme ve hastalıktan arındırılmış bir gelecek 
sözüydü bu.

Ancak henüz bu sözümüzü tam olarak tutamadık. 
Dünyamızı çocuk felcinden arındırılmış bir ortama 
sokamadık. Burada Henry Ford’un bir sözünü hatır-
latmak isterim: “Yapacağınız şeylerle itibarınızı oluştu-
ramazsınız.”

Rotary’de yılllardır çocuk felcini yok edeceğimizi 
söyleyip duruyoruz. Ümit ediyorum ki, yakın bir za-
man sonra bir an gelecek ve bizler “bu işi yaptık” diye-
bileceğiz.

Tüm dünyadaki Rotaryenler bu yolda önemli me-
safeler kat ettiler. “Çocuk Felcine Son”, onlarca yıldır 
Rotary’nin adeta bir parçası oldu. Ondan bahsediyor, 
ona erişmek için çalışıyor, o amaçla birden fazla kam-
panya başlatarak ciddi rakamlara ulaşan fon yaratıyo-
ruz. Şimdi tekrar Rotaryen dostlarımıza dönerek daha 
fazla vermelerini istiyoruz.

Eminiz ki, aramızda bir çoğumuz çocuk felcine 
son için yeterince katkıda bulunduklarını düşünüyor 
olabilir. Bu kişiler, “Artık yeter, şimdi yolumuza devam 
etmenin zamanıdır” diyebilirler. Onlara şunu söyle-
mek isterim: “Şayet durursak, ve gevşersek, ‘yaptık’ yeri-
ne ‘yaklaştık’ ile yetinirsek, bugüne kadar verdiklerimizin 
hepsini kaybetme riskini yaratmış oluruz. İyi itibarımız, 
ve bizden önce bu işe gönül vermiş olan Rotaryenlerin iti-
barlarını riske atmış oluruz.”

Rotaryenler olarak bu yapmayacağımız ve asla ka-
bul etmeyeceğimiz bir şeydir. İşin sonunu getirene ka-
dar devam etmeliyiz.

  

VAKIF PENCERESİNDEN

John Kenny
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Yeni 
yıl için 
hedefler

Bu yıl  görevimizi 
bitirmeliyiz
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DÜNYADAN 
ÖZETLER

Rotary'den kısa haberler 

[ 1 ]  TAYVAN
Taipei 'de toplu taşıma araçlarını 
kullananlar çevre  dostu bir ortamı hızla 
geliştiriyorlar. Nisan ayında Longtan 
Rotary kulübü güneş enerjisi kullanan 

kapalı otobüs duraklarından ikincisini şehir yetkililerine 
teslim etti. Şehrin en yoğun caddesi olan Xinsheng Road'a 
yerleştirilen durak, birincisine yakın bir konumda. Kulüp 
başkanı, önümüzdeki yıllarda bu konuda şehre daha çok durak 
kuracaklarını açıkladı. 

ABD
Nebraska eyaletinin 3 ilçe-

sindeki Rotary kulüpleri, Nisan 
ayında Amerikan vatandaşlığı-
na müracaat için eğitim semineri 
düzenledi. Aktivitenin amacı, göçmen-
lerin bölgeye daha kolay entegre olma-
larını sağlamak idi. Norfolk, Schuyler 
ve Columbus Morning Rotary kulüp-
leri programa katılan 28 kişinin gerekli 
masraflarının en az yarısını karşılama 
taahhüdünde bulundular ve vatandaş-
lık testlerine hazırlanmaları için ta-
rih dersleri ve gerekli eğitimi vermeyi 
planladılar. 

KANADA
Alberta eyaletinin ilk yerle-

şimcilerinin mirasçıları, kendi kasa-
balarındaki bir yardım kuruluşuna 
miraslarının bir kısmını bağışlama ka-
rarı aldıktan sonra, Rotary kulüpleri 
projeleri inceleyip eleyerek beklentileri-

fonu sağlayarak san-
dalyeleri temin ettiler. 
Aktiviteyi düzenleyen 
grup, önce bir rehabili-
tasyon merkezinde bulunan çocukların 
ihtiyacı olan sandalyeleri verdi ve San 
Salvador konferans merkezinde bir ak-
tivite düzenleyerek tüm ülkeden gelen 
çocuk felci, mayın  mağdurları, engelli-
lere sandalyeleri dağıttı 

PERU
2008 yılında, Peru'lu bir Ro-

taryen, kendi bölgesinde uygulanan 
başarılı modellerden esinlenerek kır-
sal kesimdeki ailelerin sürdürülebi-
lir tarım uygulamalarını öğrenmeleri 
için Pachamama Raymi adlı bir prog-
ram başlattı. Yaklaşık üç yıl süre ile, 
Inka Cusco Rotary kulübünün rehber 
yönlendirmesiyle yapılan bu program-
la, Carhuayo'daki 484 ailenin, toprak 

nin hayata geçmesini sağladılar. Peace 
River, Alberta ve Eugene Delta, Ore-
gon Rotary Kulüpleri, risk altında bu-
lunan çocuklara alternatif okul eğitimi 
sağlaması planlanan ve 
700,000 dolarlık bağış-
tan faydalanacak olan 
Peace Regional Outreach Kampüs 
projesinin okul binasını inşa ettiler. 
Talebelerin çocukları için de bir kre-
şi bulunan tesisler, 2013 yılının Eylül 
ayında hizmete girdi.

EL SALVADOR
2013 yılının Nisan ayında, On-

tario Eyaletinin Burlington şehrinden 
Rotaryenler, ihtiyaç sahibi kişilere 560 
tekerlekli sandalye dağıtımını gerçek-
leştirmek için El Salvador'a gittiler. 
Rotaryenler, San Salvador Rotary ku-
lübü ile iki yıl beraber çalışarak Whe-
elchair Foundation kanalıyla gerekli 

Amerika 
Birleşik 
Devletlerinde 
belgesi 
olmayan 11.7 
milyon 
göçmen 
bulunuyor.

dalyeleri temin ettiler. 
Aktiviteyi düzenleyen 

sağlaması planlanan ve 

tan faydalanacak olan 
Peace Regional Outreach Kampüs 

Nebraska eyaletinin 3 ilçe-
sindeki Rotary kulüpleri, Nisan 
ayında Amerikan vatandaşlığı-
na müracaat için eğitim semineri 

Taipei 'de toplu taşıma araçlarını 
kullananlar çevre  dostu bir ortamı hızla 
geliştiriyorlar. Nisan ayında Longtan 
Rotary kulübü güneş enerjisi kullanan 



T E M M U Z  -  A Ğ U S T O S  2 0 1 4  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 11

1

8

7

6

[6]

[7]

[8]

erozyonunu önlemek 
için otlatma düzenlerini 
yönetme gibi yöntemle-
ri kullanarak daha etkin 
ve sürdürülebilir stratejiler uygulaya-
rak gelirlerini arttırmaları sağlandı. 
Projenin sonunda, ailelerin %80'i ye-
nilikleri adapte etti ve yaklaşık 3,000 
ağaç dikimi de gerçekleştirdi.

ALMANYA
Kuzey Batı Almanya'da bir 

zamanların tekstil merkezi olan 
Mönchengladbach'ta 41 ilköğretim 
okulunda ihtiyaç tespiti için yapılan bir 
ankette, öğretmenlerin hemen hemen 
hepsi, fiziki çatışmayı  sınıfların bir so-
runu olarak belirlediler. Çatışmaları 
büyümeden önlemek için, Möncheng-
ladbach ve Hollanda'nın Nijmegen 
Rotary Kulüpleri, Rotary Vakfı Glo-
bal Bağış projesi başlatarak 22 okulda  

şiddeti önleyici eğitim programı 
oluşturdular. Bu konuda uzman 
bir profesyonel, önümüzdeki iki 
yıl boyunca yaklaşık 6,000 tale-
beyle çalışma düzenleyecek.

FAS
Oxford Üniversitesinde Modern 

İslam Çalışmaları profesörü ve ünlü 
bir İsviçreli yazar olan Tarık Ramadan,  
yerel Rotaractlar tarafından organize 
edilen bir aktiviteye konuşmacı olarak 
katıldı. Ramadan, Casablanca'da  bir 
mühendislik okulu olan Ecole Has-
sania des travaux public (EHTP)de 
300'e yakın kişiye hitap etti. EHTP 
Rotaract kulübü, Tarık Ramadan'ı bi-
lim ve etik konusunda kunuş-
maya davet etmiş, ayrıca da 
Fransız filozof Edgar Morin 
ile beraber yazmış olduğu yeni kitabı 
olan Fikirlerin Riskinde (At the Risk 

of Ideas) ile ilgili katılımcıları bilgilen-
dirmesini talep etmişti.

   YENİ ZELANDA
Genç çocukların erken yaşlar-

da oral dil yeteneklerinin geliştirilme-
si, erken okuma yazma 
konusunda önemli bir 
temel oluşturuyor. Ço-
cukları konuşmaya alıştırmak için 
Rotarua Sunrise Rotary Kulübü, bir 
konuşma uzmanı ile Te Wa Korero 
Nga Tamariki adı verilen ve "Çocukla-
rın konuşma Zamanı" anlamına gelen  
programı başlattı. Program Western 
Heights ilkokulunda beş yaşındaki 40 
çocuğu ele aldı. Kulüp üyeleri haftada 
üç defa bu çocuklarla biraraya gelerek, 
uzman kişinin önerileri doğrultusunda 
onlara kitap okuyorlar ve eğitici oyun-
lar oynayarak, konuşma yeteneklerin-
de güven oluşturmaya çalışıyorlar. 

Tayvan'ın 3520. 
bölgesi, bundan 

önce Taipei toplu 
taşıma sistemine, 
engellilere uygun 

bağışladı
4 minibüs

maya davet etmiş, ayrıca da 
Fransız filozof Edgar Morin 

şiddeti önleyici eğitim programı 
oluşturdular. Bu konuda uzman 
bir profesyonel, önümüzdeki iki 

Alman 
şehirlerindeki 
çocukların
dörtte biri, 
devlet yardımı 
alan ailelerden 
geliyor.
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Gary Huang genç 
yaşlarında çok spor 
yapmış. Basketbol 
en favori sporu. Li-

sede takımın kaptanı ve oyun kurucu-
su imiş. Huang o yılları “Boyum kısa 
idi ama çok hızlıydım. Topu nasıl çevi-
receğimi bilir ve kazanmak için takımı 
ayarlardım” diye hatırlıyor. Belki bu 
yıllar önceydi ama ister basketbolda, 
ister iş dünyasında, ister Rotary’de 
olsun, top çevirme Huang’ın oyunu 
olmaya devam ediyor. Aksiyon ve ge-
lişimi seviyor, meydan okumaya bayı-
lıyor. Taipei Rotary Kulübü ona Ro-
taryen olmak için çok genç olduğunu 
söylediği zaman, ısrar edip dokuz ay 
boyunca kulübün bütün toplantıla-
rına katılmış ve sonunda 30 yaşın-
da üyelik teklifi yapılmış. O günden 
beri de Huang hep ileri gitmeye ça-
lışmış. Rotary’ye katılımından beş yıl 
sonra Huang kulüp başkanı olmuş. 
Daha sonra Taiwan’ın en genç bölge 

guvernörü, ilk UR Direktörü ve ilk 
Rotary Vakfı mütevellisi olarak gö-
rev yapmış. Temmuz ayında da Ulus-
lararası Rotary’nin ilk Çinli başkanı 
olarak göreve başlamış bulunuyor.

Huang Güney Çin’in Fujian eya-
letinde doğmuş. Bir çok aile gibi, iç 
savaş sırasında ülkedeki komünist 
rejimden kaçan aile, Huang henüz 1 
yaşında iken 1947 yılında Taiwan’a 
yerleşmiş.

Huang’ın ailesi okulda başarılı 
olması için onu epey zorlamış ancak 
sadece sınıf notlarının önemli olma-
dığını da aşılamışlar. Huang o günler 
için şöyle diyor: “Babam bana B alma-
mın uygun olacağını söylerdi ama akti-
vitelere katılıp kulüplere girmemi ister-
di ve bunun bana ileride çok faydaları 
olacağını söylerdi.”

Huang’ın babası Rotaryen olma-
masına rağmen, oğluna hizmet ko-
nusunu aşılamış. Başkalarına yardım 
etmenin kendisine liderlik yolunu 

açacağını söylemiş. Bunun sonucu 
olarak da Huang lisede sınıf başkan-
lığı yapmış. Basketbol oynamasının 
yanı sıra, futbol oynamış ve atletizm 
de yapmış. Annesinin ısrarı üzerine 
de konuşma yarışmalarına katılmış 
ve çoğunu da kazanmış. Altı yıl bo-
yunca da her sabah Huang, okulda 
talebelerin biraraya gelmelerini orga-
nize etmiş. “Babam bu konuda bana 
hep destek oldu. Ne zaman bir kutla-
ma olsa, muhakkak o da katılırdı” di-
yen Huang babasının desteğini vur-
guluyor.

Lise ve iki yıllık askerlik göre-
vinden sonra Huang Michigan eya-
letine taşınmış ve Ypsilanti’de Eas-
tern Michigan Üniversitesine git-
miş. Taipei’den gelmiş bir genç için o 
günlerin Ortabatı Amerika’sının ne 
kadar temiz ve ilginç olduğunu hatır-
layan Huang, Amerikalı bir ailenin 
yanında kalmış. Aile Gary Cooper’ı 
çok sevdiği için de Huang’a Gary diye 

ULUSLARARASI ROTARY 
YENİ BAŞKANI

GARY C. K. HUANG

ZAN!
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Uluslararası Rotary Başkanı Gary C.K. Huang’ın, Taipei’deki Grand Hotel’de geleneksel 
Çin ceketi Tangzhuang ile bir pozu (Foto© Rotary International- Alyce Henson )
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hitap ediyormuş. Okul yıllarında bir 
onarım firmasında çalışmaya başla-
mış. Saatte 1.25 dolarla başlayan üc-
reti, bir kaç yıl sonra işi bıraktığında 
4.75 dolara yükselmiş. 1971 yılında 
işletme bölümünden mezun oldu-
ğunda memnuniyetini kendine bir 
mezuniyet yüzüğü alarak göstermiş: 
“Kendi paramla o güne kadar almış ol-
duğum en pahallı şey olduğu için bugün 
hala onu parmağıma takıyorum.”

Huang’ın babası Taiwan’da bir si-
gorta şirketinin başkanı olduğu için, 
oğlunun da aynı alanda bir kariyer 
için hazırlanması gerektiğini düşü-
nüyormuş. Bu nedenle Huang’ın eği-
timi New York Üniversitesinde de-
vam etmiş ve İngiltere, İsviçre, Al-
manya ve Japonya’da sigotacılık üze-
rine çalışmalar yapmış ve uluslararası 
bağlantılar kurmuş. Huang yıllar 
sonra UR başkanı olarak tüm dünya 
ile yeni ilişkiler kurmaya devam edi-
yor.

Huang daha sonra Taiwan’a dö-
nüp küçük bir sigorta firmasında ça-

lışmaya başlamış ve 15 yıl içinde bu 
şirketi ülkenin en büyüklerinden biri 
konumuna getirmiş. Bu arada şirke-
tin başkanı ile bir anlaşma yapmış ve 
tüm çalışmalarına Rotary’yi de kat-
ma konusunda müdahele istememiş. 
Huang bu konudaki düşüncesini şu 
sözleriyle açıklıyor: “Ne olursa olsun 
Rotary’deki çalışmalarıma devam et-
mek istiyordum.”

Huang’ Rotary’ye katıldığı yıl 
eşi Corinna Yao ile bir kilisede incil 
kurslarında tanıştı. Huang dışa dö-
nük ve sosyal bir kişiliğe sahipti. Yao 
ise içe dönüktü. Başlangıçta nasıl an-
laşacakları konusunda Yao’nun te-
reddütleri olmuş ama aradan geçen 
38 yıl sonra hala mutlu evliliklerine 
devam ediyorlar. İki kız ve bir oğlan 
sahibi olan çiftin iki de torunu var. 
Evan adlı torunu, Huang’ın UR’nin 
başkanı olacağını öğrendiği gün 
doğmuş. Evan ismi de Evanston’dan 
esinlenerek konmuş.  

Huang ve Yao aileyi Rotary ile 
büyütmüş bu nedenle çocuklarının 

hatıraları da Rotary dolu. En büyük 
kızı Linda “Rotary arkadaşları ile ba-
bamın neler yaptığını hep merak etmi-
şimdir. Onlar benim her zaman teyze-
lerim, amcalarım idi” diyor. İkinci kızı 
Nancy ilk kez babasıyla bir yetimha-
neyi ziyaret ettiğinde hissettiklerini 
şöyle anlatıyor: “İlk defa Rotary’nin 
neler yaptığına şahit oluyordum. Baba-
mın tutkusunu da unutamam.”

Yetimhane, bundan 30 yıl önce 
Huang’ı esinlendiren projelerden biri 
olmuş. Tesisleri gezerken, çocukların 
geceleri kalabalık odalarda yatmala-
rı, yemeklerde bir kase pirinci paylaş-
maları onu etkilemiş. Yetimhanedeki 
çocukların çoğu da Huang’ın çocuk-
larının yaşında imiş. İhtiyaç duyulan 
ise adeta sınırsız imiş. Çatının ona-
rılması, buzdolabı, klima, alt bezleri 
ve diğer malzemeler. Bütün bunları 
Taipei Rotary kulübü sağlamış. Hu-
ang ve bir Rotaryen arkadaşı, yetim-
hanedeki iki kıza sponsor olmuşlar. 
Huang ve arkadaşı, aynı zamanda 
kendi burçları da olan Çin burçla-

Huang ve Yao, Huang’ın büyüdüğü evde bahçeye bakan pencere önünde. Evin bulunduğu Yangmin dağları, kiraz ağaçları, şelaleler ve 
termal sularıyla biliniyor (Foto© Rotary International)
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rından horozda doğmuş iki tane dört 
yaşında kız seçmişler. Her ay bu kız-
ları yemeğe çıkarmışlar. Her yıl on-
ların okul masraflarını karşılamışlar 
ve sonunda üniversiteye de gönder-
mişler. Mezun olduklarında, müka-
fat olarak onları Hong-Kong’a gön-
dermişler ve döndüklerinde de iş bul-
malarına yardımcı olmuşlar. Aradan 
geçen 30 yıl sonra, Huang ve arkada-
şı hala kızlarla muntazaman yemeğe 
çıkıyorlar ama bu kez kızların ailele-
rini de alarak bu işi yapıyorlar.

Huang, Rotary’nin insanları yük-
selten bir olgu olduğuna inanıyor. 
Seçmiş olduğu tema “Rotary Hiz-
metlerinizle Işıldasın”, karanlık olan 
yerleri Rotary’nin aydınlatması ge-
reğine duyduğu ihtiyacın yansıması-
nı ifade ediyor. Huang ayrıca Rotary 
Hizmetlerinizle Işıldasın temasının, 
Rotaryenleri de Rotary’nin imajını 
parlatmaya yönelteceğini düşünüyor. 
Rotary’nin bir eğlence olmasını, zira 

Huang, Tayvan’da çocuk felcinden kurtulanların kurduğu koronun üyesi olan 
Grace Chang ile birarada. Huang, Kwang Ching adlı grubun 1988 UR Philadelphia 

Konvansiyonunda sahne almasını sağlamıştı (Üstte)
Huang ve Yao Taipei Roundtable Rotary Kulübünün berat alışını kutluyorlar. Çoğu 

kadınlardan oluşan kulübün 102 üyesi bulunuyor. Huang’ın eşi Yao kulübün Uluslararası 
İlişkiler Komitesi başkanlığı görevini sürdürüyor. Kulüp başkanı Sabrina Lui (ortada) ile 

beraber yapılan kutlama resmedilmiş. (altta)(Foto© Rotary International)



güzel vakit geçirmenin gerçek dostluk bağları oluşturdu-
ğunu, bunun ise üyeleri muhafaza ederek yenilerini de or-
ganizasyona katacağına inanıyor.

Üye yapmak, Huang’ın Rotary kariyerinin temel taşı-
nı oluşturuyor. Kulüp başkanı iken, kulübündeki Rotar-
yen sayısı 102’den 138’e çıkmış. Taiwan, Macau ve Hong-
Kong’u kapsayan bölgenin guvernörü iken, 19 yeni kulüp 
kurmuş. Huang bu yaklaşımını şöyle açıklıyor: “Şayet in-
sanları davet edecekseniz, bazı şeyleri ilginç yapmanız gerekir. 
Bunu yapabilirseniz insanlar bundan hoşlanacak ve tekrar ge-
leceklerdir.”

Huang’ın arkadaşı UR Direktörü Celia Elena Cruz de 
Giay, bu yaklaşımı destekliyor: “Rotary bir kuruluştur ama 
o kadar da ağırbaşlı değil. Başkan Gary Rotary’de eğlenceyi 
ön plana çıkarıyor zira Rotaryenlerin hizmet ederken eğlene-
lerinin nasıl kazanç sağlayan bir karışım olduğunu görüyor.”

Huang Rotary’nin kapısının gençlere de açılması ve 
daha fazla kadın üye alınması gerektiğini düşünüyor: “Bazı 
Rotaryenler çok tutucu. Kadın ve genç üye konusuna karşılar. 

Gençler bizim geleceğimiz. Bir kaç yıl içinde büyüyecekler  ve 
belki de bizden daha iyi ve hatta zengin olacaklar. Bu onlar 
için iyi, Rotary için iyi ve toplum için iyi bir şey.”

Bu konuyu şaka yapıyormuş gibi ele almasına rağmen, 
üyelik konusunda da ne kadar ciddi olduğunu ailesinin 
tüm fertlerini Rotaryen yaparak göstermiş bulunuyor. İlk 
kez eşi katılmış ve üç çocuğu da onu takip etmiş. Her biri 
ayrı bir kulüpte faaliyet gösteriyor. Oğlu Billy, Rotary’de 
olmanın aileyi daha yakınlaştırdığını söylüyor: “Faaliyetle-
re beraberce katılıyoruz ve babamı artık daha iyi anlıyorum.”

Huang, Rotary’de Aile kavramına yeni bir anlam vere-
rek, hayatının en önemli parçası dediği aileyi biraraya ge-
tiriyor. Başkalarının da kendisini örnek alacağını düşünen 
Huang, “Rotary’deki görevlerinizi yapmak için neden aileniz-
den ayrılasınız ki? Bu görevleri beraberce yapabilirsiniz. Böy-
lece iyi şeyler yapmak, bir aile etkinliği olur.”

Bu günlerde Huang basketbol yerine golf oynuyor ama 
kazanmak için ekibini kurmayı da unutmuyor – Rotary 
ekibini. - SUSIE MA 

Huang ve Yao’nun tüm aile fertleriyle çekilmiş resimleri. Önde Yao, Huang, kızı Linda ve eşi Eddie Lucero Jr., oğulları Eddie Lucero III (4 
yaşında) ve Evan (1 yaşında);Arka sırada oğlu Billy ve eşi Vesta ile kızı Nancy görülüyor. Bir ressam olan Yao, duvarda görülen resimleri 

yapmış. (Foto© Rotary International)
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Yönetim Kurulu üyemiz 
Ahmet Erdinç’i kaybettik

Rotary Dergisini yayınlayan Rotary Yayın ve İletişim Hizmetle-
ri A.Ş. Yönetim Kurulu sayman üyesi Ahmet Erdinç’i geçirdiği 

bir rahatsızlık sonucu kaybettik. 1942 yılında İzmir’de doğan Erdinç, 
İzmir Saint Joseph ortaokulu, Galatasaray Lisesi ve İ.T.İ.A. mezunu ol-
duktan sonra iş hayatında bankacılık sektöründe çalıştı. 1984 yılında 
Pamukbank İzmir Şube Müdürlüğünden emekli olduktan sonra ken-
di firmasını kurarak finansman danışmanlığı konusunda çalışan Er-
dinç,2006 yılında oğlu ile birlikte güvenlik sistemleri üzerine çalışan bir 
firma kurdu ve 2007 yılından beri de bir inşaat şirketinde Genel Müdür 
olarak görev yapmaktaydı.

1980 yılında İzmir Rotary Kulübüne katılan Ahmet Erdinç, 1994-
95’de kulüp sekreterliği, 1996-97’de de kulüp başkanlığı görevlerinde 
bulundu. Eşi Sümer, oğlu Cenk ve kızı Ceyda’ya ve tüm Rotay camiası ve 
tanıdıklarına baş sağlığı diliyoruz.

Uluslararası Rotary’nin 20B nolu zonunun 
enstitüsü, Fas’ın Marakesh şehrinde 11-
16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşe-
cek. Enstitü, Zonu Uluslararası Rotary’de 

temsil eden direktör, hepimizin yakından tanıdığı Şafak 
Alpay‘ın organizasyonunda yapılıyor. 

Program 11 Kasımda, gelecek dönem guvernörlerinin 
eğitim semineri ile başlayacak, 12 Kasımda guvernör aday-
larının eğitimi, ertesi gün ise Rotary koordinatörleri top-
lantısı yapılacak. 14 Kasımda başlayacak olan Enstitü ise 
16 Kasım Pazar günü sona erecek. Başta UR Başkanı Gary 
C.K. Huang ve eşi ile Rotary Vakfı Başkanı John Kenny ve 
eşi June, UR direktörlerinden bazıları ve geçmiş dönem dü-

rektörleri olmak üzere Rotary liderlerinin katılacağı top-
lantıda, organizasyon komitesi çeşitli etkinlikler de düzen-
leyecek ve Fas’ın değişik yönlerini katılımcılara tanıtmaya 
çalışacak.

2440. bölge, enstitü ile ilgili olarak turistik amacı da 
içine katan bir gezi düzenliyor. 13-17 Kasım tarihlerinde 
yapılacak olan bu gezi, Rotaryen Nedim Atilla’nın rehber-
liğinde Kazablanka, Marakeş, Atlas dağları ve Agadir’i içe-
ren bir program kapsamında 5 gün 4 gece olarak organize 
edilecek.

UR Zon 20B enstitüsü hakkında detaylı bilgi ve ens-
titüye kayıt işlemleri için www.rotarymarrakeshinstitu-
te2014.ma/ web adresinden faydalanabilirsiniz.

Zon 20B’nin Enstitüsü Fas’ın Marakeş şehrinde yapılacak



2430. Bölgede, uzun yıllardır Rotary 
Vakfına büyük katkıları olan, vakıf 

komiteleri içinde yıllarca aktif olarak çalışan, “Future 
Vision Plan Programı”nın başlama tarihi itibariyle, dünya 
Rotary’sinde  12 geçmiş dönem guvernörlerinden birisi ola-
rak “Future Vision Trainer” “Gelecek Vizyon Eğitmeni” seçi-
len, bu yeni programı özveri ile tanıtan, sevdiren, hepimizin 
takdirle karşıladığı  GDG. Malik Aviral, dünyada çok az sayıda 
verilen ve Rotary Vakfının en üst seviyede onur ödüllerinden 
birisi olan “Distinguished Service Award” (Seçkin Hizmet 
Ödülü) ne layık görüldü. Uluslararası Rotary Vakfı Mütevelli 
Heyeti değerlendirmesi sonucunda, Uluslararası Rotary 
Başkanı Ron Burton imzalı bir yazı ile birlikte, ahşap üzerine 
döküm plaketi, 2430. Bölge konferansında, UR. Başkan tem-
silcisi, GDG. Michael Varotsos tarafından, UR. Başkanı adına 
GDG. Malik Aviral’e verildi.

  Bu ödül, Rotary Vakfına çeşitli boyutlarda destek 
veren, en az 4 yıl önce “Rotary Foundation Citation for 
Meriotorious Service” ödülü almış Rotaryenlere verilmekte. 
Seçim kriterleri arasında bölge Rotary Vakfı Komitesinde 
en az 5 yıl veya daha fazla çalışmış olmak, kendi bölgesinde 
ve diğer bölgelerde Rotary Vakfı Seminerleri vermiş olmak, 
Zone düzeyinde Rotary Vakfı Seminerleri vermiş olmak, 
iki yıl süre içinde bölgesinde en az 20 Rotary Kulübüne 
Rotary Vakfı Semineri vermiş olmak,   bir Vakıf bursiyerine 
danışmanlık yapmak, bölge düzeyinde veya diğer bölge-
lere, Rotary Vakfı ile ilgili fon yaratma konusunda eğitim 
vermek, bölge düzeyinde veya diğer bölgelere eski adıyla 
GSE, yeni adıyla VTT organize edilmesine destek vermek, 
önderlik yapmak, başarılı bir Küresel Bağış 
projesini gerçekleştirmek ve başından sonuna 
kadar süreci takip edip, dosyayı kapatmak,   
polio plus projeleri ve aktiviteleri konusunda 
farklı bir liderlik yapmak, mezunlarla temas-
ta bulunmak, mezunları bölge aktivitelerine 
yönlendirmek, Rotary Vakfının desteği ile ger-
çekleştirilen çok özel bir proje veya aktivite 
içinde yer almak.

Yukarıdaki kriterleri fazlası ile sağlaya-
rak bu ödülü hakettiğine inandığımız, GDG. 
Malik Aviral   “Distinguished Service Award” 
ödülünü almaktan çok mutlu olduğunu ifade 
etti.

  Bu konuda kendisi ile konuştuğumuz 
GDG. Malik Aviral, Rotary’ye girdiği 1987 yılın-
dan beri, kulüp ve bölge düzeyinde çok sayıda 
projede çalıştığını, bir çok projenin yaratıcı, 

geliştirici  rolünü üstlendiğini ifade etti. Bölge olarak yapmış 
olduğumuz tespitlerde, GDG. Malik Aviral’in, Rotary Vakfına 
verdiği desteklerin yanı sıra, gençlik değişim programının 
bölgeinde gelişmesine, büyümesine, küçük ölçekli iş kazan-
dırma Kölik projesinin etkin olarak uygulanmasına, Ekos 
ekonomiyi anlama projesinin başarılı bir şekilde bölgede 
adaptasyonuna, Evka projesi ile ev kadınlarımızın toplum 
içindeki statülerinin yükseltilmesine, temel konularda eği-
tilmesine, Avrupa birliği fonlarının bölgede kullanılmasına, 
bölgeye taşınmasına, büyük katkıları oldu.

Özellikle son yıllarda üstlendiği Rotary Vakfı komite 
başkanlığı sırasında 2430. bölgede, eski modelde, önce 
“Eşleşmiş Bağış”, daha sonra Gelecek Vizyon Planı içinde 
“Küresel Bağış” projelerinin sevdirilmesinde, özümsenme-

sinde,   başarılı örnekler verilmesinde önemli katkıları oldu. 
Yıllar önce, Kavaklıdere Rotary Kulübü başkanlığı sırasında 
ve daha sonraki üç dönem, 2420, 2430, 2440 bölgeleri ortak 
projesi olarak devam eden, 6-15 yaşları arasındaki çocuk-
ların müzik ve dans yeteneklerinin gelişmesini hedefleyen, 
“Harika Çocuk Yetenek Yarışması” halen unutulmayan hiz-
metleri arasındadır. Rotary’nin isminin olumlu tanınması, 
toplum içinde Rotary’nin isminin daha iyi yerlere gelmesi 
konusunda yaptığı projeler her zaman takdir toplamıştır.

Hatırlanacağı üzere GDG. Malik Aviral, 2008-09 döne-
minde de “Rotary Foundation Citation for Meritorious 
Service” (Üstün Hizmet) ödülünü, 2011-12 döneminde 
“Service Above Self” (Kendinden Önce Hizmet) ödülünü 
almıştı. Daha nice ödüllere diyoruz, kutluyoruz...

GDG Malik Aviral UR Vakfı “Seçkin Hizmet Ödülü”nü aldı
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Yıl İsim Kulübü Bölge Zon
1992-93 Rafet Tanyıldız Beşiktaş - İstanbul 2420 20
1994-95 Ünver Eğrikavuk Karaköy  - İstanbul 2420 20
1995-96 Ünal Ural Çankaya - Ankara 2430 20
1999-00 Akın Gökyay Çankaya 2430 20
2000-01 Ferit Biren Dolmabahçe - İstanbul 2420 20
2002-03 Murat Balcı Göztepe - İzmir 2440 20
2004-05 Şafak Alpay Kızılay 2430 20
2005-06 Mehmet İnal Uludağ - Bursa 2440 20
2006-07 İ. Ayhan Özdemir Uludağ - Bursa 2440 20
2007-08 Turgut Gökyiğit Topkapı - İstanbul 2420 20
2010-11 Osman Şahinoğlu Güzelyalı - İzmir 2440 20
2011-12 Yeşim Yöney Çeşme 2440 20
2013-14 Malik Aviral Kavaklıdere - Ankara 2430 20

TÜRKİYE’DE SEÇKİN HİZMET ÖDÜLÜNÜ ALMIŞ ROTARYENLER
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Dünyada her geçen gün liderlik 
(veya en azından yöneticilik) 
becerileri konusunda ihtiyaç 
artarken, gençlerin  bu konu-

da heves ve yeteneklerini geliştirmek çok 
önemlidir. Zira tüm kurum, kuruluş ve 
belki de tüm projeler liderlik yoksunluğu 
nedeniyle başarısızlığa uğramaktadır. Bu 
durumda mesleğinde lider ve/veya başa-
rı potansiyeli yüksek kişilerden oluşan 
Rotary’nin, klasik eğitim programlarının 
yetişmesinin çok da kolay olmadığı bu 
başlık altında eğitimlere öncülük etme-
mesi beklenemezdi.
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), “Rotary Yarının 
Liderlerini Arıyor” Türkçeye çevrilmiş olan, Rotary Gençlik 
projelerinden birisidir. Liderlik potansiyeli olan gençlerin, 
liderlik ve yönetim becerileri yüksek Rotaryenler veya 
dostları tarafından bu konularda eğitilme-
leri için önemli bir fırsattır.

RYLA, insana dokunur.
RYLA programı dahilinde üstlenici 
kulüp üyeleri ve eşleri ile birlikte 
katılımcı gençlerin her sıkıntıları ile 
ilgilenmektedirler. Her günü dolu dolu 
geçen program sürecinde katılımcıların 
gerçek hayattaki sorunlarını öğrenmek 
ve Rotary çalışmalarını doğru yönlendirebil-
mek adına da önemli bir şanstır.

RYLA, kendimizi doğru anlatmamız için en iyi şanstır.
Rotary, tüm dünyada çok farklı ithamlara maruz kalmış 
bir kuruluştur. Bu nedenle, tüm dünyada çocuk felcinin 
silinmesi gibi çok yüksek bütçeli ve tarihte eşi görülmemiş 
bir proje bile yanlış anlaşılabilmektedir. RYLA programına 
katılan gençlerin, Rotary üyeleri ile yakın ilişkiler kurmaları 
ile yanlış anlamaların önüne geçilmesi de mümkün olabil-
mektedir. 

RYLA, en değerli Halkla İlişkiler çalışmamızdır.
RYLA programı konuşmacılarından, katılımcılarına, yükle-
nicilerine, görevlilerine kadar toplumda çok farklı kesim-
lere ulaşmaktadır. Yapılan çalışmanın da duyurulabilmesi 
açısından samimiyetten, bilgiye, tanınırlığa kadar Halkla 

İlişkiler açısından değerli kabul edilebilecek 
bir çok bileşen barındırmaktadır.

RYLA, gençleri anlamak için en iyi fırsatı-
mızdır.
Dünyadaki tüm gelişmeler, giderek daha 
kısıtlı bir zaman aralığında gerçekleşmek-
tedir. Teknolojiden, toplum dinamiklerine 
kadar tüm hayat unsurları da bu baş dön-
dürücü hızda gelişmeye ayak uydurmaya 

çalışmaktadır. Gençlerin davranış şekilleri de 
sürekli değişmekte, yeni davranış şekilleri de dün-

yanın yapılanmasını yenilemektedir. Yeni davranış şekille-
rini tanımlayabilmek adına da, RYLA çok değerli bir fırsat 
sunmaktadır.
Kısaca; RYLA, gerçekleştirebileceğiniz en değerli, en zor, en 
kapsamlı, en canlı, en heyecanlı, en faydalı toplum proje-
sidir. Yapabileceğiniz birşey mutlaka vardır; Düzenleyebilir, 
Gençlerin katılımına destek olabilir veya en azından katı-
labilirsiniz. Ama bu gençlik programının bir noktasında 
mutlaka bulunmalısınız... Bekliyoruz...

RYLA: Bir Liderlik Okulu
Dr. Kökten Ulaş BİRANT
UR 2440. Bölge RYLA Komite Başkanı 
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K.R. Ravindran
Colombo, Sri Lanka

Ravi, dünya çapında 
müşterileri olan, halka 
açık bir çay paketle-
me firmasının kurucu 
ve İcra Kurulu Başka-
nıdır. Başka bir çok fir-
manın yönetim kuru-
lunda ve hayır vakıfla-
rında hizmet vermek-

tedir. Sri-Lanka Anti Narkotik Derneğinin 
kurucusudur. Ülkesinde PolioPlus komitesi 
başkanı iken, hükümet, UNICEF ve 
Rotary’den oluşan görev gücünün, Ulusal 
Aşılama gününde vazifesini yapabilmesi için 
kuzeydeki isyancılarla başarılı bir müzakere-
den sonra ateşkesi sağlamıştır. 1974 yılından 
beri Rotaryen olan Ravi, UR’de sayman di-
rektör, vakıf mütevellisi, komite üyeliği, baş-
kan yardımcılığı, görev gücü üyeliği, eğitim 
liderliği ve bölge guvernörlüğü görevlerin-
de bulunmuştur. Ayrıca, Tsunamiden etkile-
nen Sri-Lanka’nın bölgesinde Rotary Kulüp-
leri ve bölgelerinin sponsorluğunu yaptığı 
“Okulların Yeniden Yaratılması” projesinde, 
15,000 çocuğun faydalandığı yıkılmış olan 
25 okulun yeniden inşasını sağlamıştır.

Şafak Alpay
İstanbul - Şişli, Türkiye

Şafak, bilgi ve iletişim 
teknolojisinde med-
yada faaliyet göste-
ren Interpromedya 
A.Ş.’nin hissedarı ve 
icra komitesi başkanı-
dır. Ayrıca, Türkiye’de 
ICT sektöründe faali-
yet gösteren Interpro 

Holding’in hissedarı ve yönetim kurulu üye-
sidir. 1974 yılından beri Rotaryen olan Şafak, 
Ankara Kızılay Rotary kulübünün kurucusu-
dur. UR’de başkanın temsilciliği, komite üye-
liği ve başkanlığı, PolioPlus ulusal savunucu-
luk danışmanı, Rotary Bölge üyelik koordina-
törlüğü, Uluslararası Asamble tartışma ve 
eğitim liderliği ve bölge guvernörlüğü gö-
revlerinde bulunmuştur. Paul Harris Dostu 

ve vakıf benefaktörüdür. UR Kendinden 
Önce Hizmet Ödülü, Vakfın Üstün Hizmet 
Ödülü ve Çocuk Felcinden arındırılmış Dün-
ya Bölge Hizmet Ödülü sahibidir. 

Robert L. Hall
Dunwoody, Georgia, ABD

Robert HRH Recrui-
ting adlı, özellikle kâr 
amacı gütmeyen ku-
rumlara personel ara-
yıp yerleştiren firma-
nın sahibi ve yönetici-
sidir. Georgia eyale-
tinde riskli çocukların 
okulda kalıp mezun 

olmalarını sağlayan bir kurumun yönetimin-
de görev yapmaktadır. 1971 yılından beri 
Rotaryen olan Robert, Atlanta Rotary kulübü 
onur üyesidir. UR’de yasama konseyi temsil-
ciliği, komite üyelik ve başkanlığı ve bölge 
guvernörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 
Halen 2017 yılında Atlanta’da yapılacak olan 
UR Konvansiyonu Ağırlama Komitesi baş-
kanlığı görevini yapmaktadır. Robert ve eşi 
Charlene, Büyük Bağışçı (Major Donor) ve 
Bequest Society üyesidir. UR Kendinden 
Önce Hizmet Ödülü, Vakıf Üstün Hizmet 
Ödülü ve Çocuk Felcinden arındırılmış Dün-
ya Bölge Hizmet Ödülü sahibidir.

Per Hǿyen
Aarup, Danimarka

Per 1999 yılından son-
ra üretim yöneticisi 
olarak görev yaptığı 
Nordgraf A/S şirketin-
den 2001 yılında 
emekli oldu. Baskı ve 
grafik üzerine eğitim 
görmüş olan Per, 
meslek yaşamı bo-

yunca bir çok firmada teknik ve üretim gö-
revlerinde bulundu. 1999 yılından beri Ro-
taryen olan Per, UR Başkan temsilciliği, komi-
te üyelik ve başkanlığı ve bölge guvernörlü-
ğü görevlerinde bulundu. Ayrıca yasama 
konseyi temsilciliği, bölge Rotary vakfı komi-
te başkanlığı ve bölge polioplus koordinar-

törlüğü yaptı. İskandinav ülkelerinin yayınla-
dığı Rotary Norden dergisinin yönetim kuru-
lundaki görevi sırasında yayının dijital adap-
tasyonuna önayak oldu. Per, çoklu Paul 
Harris dostu ve vakıf benefaktörü olup Ro-
tary Üstün Hizmet ödülü ve Çocuk Felcin-
den arındırılmış Dünya Bölge Hizmet Ödülü 
sahibidir.

Julia Phelps
Malden, Massachusetts, ABD

1976 yılında eğitim 
kariyerine başlayan 
Julia, Massachusetts 
eyaleti Meslek ve Bil-
gilendirme Merkezi 
müdür yardımcısıdır. 
Amesbury Educatio-
nal Foundation ve 
John Ashford Link 

House Inc. yönetim kurullarında görev yap-
mıştır. 1997 yılından beri Rotaryen olan Julia, 
Uluslararası Rotary’de Rotary Vakıf Mezunları 
koordinatörü ve bölge guvernörlüğü görev-
lerinde bulunmuştur. Büyük bağışçı, bene-
faktör, çoklu Paul Harris dostu ve Bequest 
Society üyesidir. Julia, Vakfın Üstün Hizmet 
ödülü sahibidir.  

Greg E. Podd
Evergreen, Colorado, ABD

Yeminli Mali Müşavir 
olan Greg, bireysel fi-
nans uzmanı olup 
kendi işini 1979 yılın-
dan beri sürdürmek-
tedir. 1982 yılından 
beri Rotaryen olan 
Greg, UR’de başkan 
temsilciliği, büyük ba-

ğışlar danışmanı, komite üyeliği, UR bölge 
üyelik zon koordinatörü, yasama konseyi 
temsilciliği, eğitim lideri, grup inceleme de-
ğişim lideri ve bölge guvernörü görevlerin-
de bulunmuştur. UR Kendinden Önce Hiz-
met ödülü, Rotary Vakfı Üstün Hizmet Ödü-
lü sahibidir. Greg ve eşi Pam, Arch C. Klump 
Society üyesi olup aynı zamanda Rotary 
Vakfına sürekli bağış yapan bir Rotaryendir. 
Ailesinin tüm fertleri Paul Harris dostudur. 

Takanori, Sugitani
Tamana, Japonya
Takanori, Ariake huzurevi ve Tenkeikai sosyal 
yardım kurumunun başkanıdır. Kumomoto 
Huzur Evleri Başkan ve Başkan yardımcılığı 
ve Kyushu Üniversitesi Huzurevleri ve Sosyal 
yardım bölümü başkanıdır. Tamana Junior 

Yeni Direktörler görev başında 
UR Yönetim Kurulu 19 Direktörden oluşuyor: U.R. Konvansiyonunda seçilen U.R. 
Başkanı, gelecek Dönem Başkanı ve kulüplerin seçtiği 17 üye. Yönetim Kurulu 
UR’nin işlerini ve fonlarını UR tüzük kurallarına göre yönetiyor. Kurula yeni 
katılan sekiz direktör ve gelecek dönem başkanı 1 Temmuz’da göreve başladılar.



Chamber ve Kumamoto JC (Junior Cham-
ber) başkanıdır. 

1973 yılından beri Ro-
taryen olan Takanori, 
UR’de üyelik koordi-
natörlüğü, eğitim li-
derliği, komite üyeliği 
ve bölge guvernörlü-
ğü grevlerinde bulun-
muştur. Büyük bağış-
çı, Paul Harris Dostu 

ve Bequest Society üyesidir.

Guiller E. Tumangan
Makati West, Filipinler
Guiller Solid Mills Inc. başkan yardımcısı. Fi-
lipinlerin Tekstil Dokumacıları Derneği di-
rektörlüğü ve Filipin Ticaret ve Sanayi Oda-
sı başkan yardımcılığı görevlerinde bulun-

muş. 1988 yılından beri Rotaryen olan Guil-
ler, UR’de başkan temsilciliği, komite üyeliği, 
eğitim lideri, zon koordinatörü ve bölge gu-
vernörlüğü görevlerinde bulundu. 

Büyük bağışçı ve Be-
nefaktör olan Guiller, 
Paul Harris Society 
üyesi. UR Kendinden 
Önce Hizmet Ödülü 
ve Başkanın takdirna-
mesi yanısıra Rotary 
Vakfının Üstün Hiz-
met Ödülünü de sa-

hip.  

Guiseppe Viale
Cenova, İtalya
 Giuseppe, Sassari ve Cenova üniversitele-
rinde nöroşirürji bölümünde fahri profesör 

ve nöroşirürji bölümünün başkanı. Bu gö-
revleri sırasında Almanya, İngiltere, İsviçre, 
Polonya ve Amerika Birleşik Devletlerindeki 
üniversitelerle uluslararası araştırma prog-
ramları koordine etmiş biri olarak tanınıyor.  . 

1988 yılından beri Ro-
taryen olan Guiseppe, 
UR’de Yasama Konse-
yi temsilciliği ve böl-
ge guvernörü görev-
lerinde bulundu. Ro-
tary Vakfı büyük Ba-
ğışçısı, Benefaktör ve 
Paul Harris dostu 

“Glance at a Forgotten Rotary” adlı kitabın 
yazarı ve İtalyanca ve İngilizce yazılmış olan 
ve 2013 yılında 11 cilde ulaşmış bulunan Col-
lana Storica Rotariana bir dizi tarihi çalışma-
ların da editörü. 

Mütevelli Heyetine dört yeni atama
UR Yönetim Kurulu Başkanı Gary C.K. Huang, 15 
kişilik Rotary Vakfı Mütevelli Heyetine dört yeni 
üye atadı. 1 Temmuz’da göreve başlayan üyeler 4 
yıl için atandılar.

Sushil Gupta
Delhi Midwest Rotary Kulübü, Hindistan

Sushil, Asian Hotel West Ltd şirketinin başkan 
ve yöneticisi, Edenpark Otelleri başkanı ve 
Mumbai Hyatt Regency ve Yeni Delhi Aerocity 
JW Marriott otellerinin sahibi. Hindistan Ticaret 
ve Sanayi Odaları Federasyonu icra komitesin-
de de görev yapmış olan Sushil, Gangotri çevre 
koruma projesi başkanı ve Himalaya Çevre Vak-
fı ile Hindistan Dağcıları Vakfı mütevellisi. 
Hindistan’ın Operation Eyesight Universal ku-

ruluşunun da yönetim kurulunda bulunuyor. 1977 yılından beri Ro-
taryen olan Sushil, UR’de direktör, kaynak grup danışmanlığı; komite 
üyeliği, başkan yardımcılığı ve başkanlık; UR eğitim liderliği ve bölge 
guvernörlüğü görevlerinde bulundu. Turizm sanayii ve sosyal çalış-
malara katkıları nedeniyle Hindistan Cumhurbaşkanı tarafından Pad-
ma Shri ulusal ödülü ile taltif edilmiş olan Sushil ve eşi Vinitra, Rotary 
Vakfının büyük bağışçısı, Benefaktörü ve Paul Harris dostu .  

Paul A. Netzel
Los Angeles Rotary Kulübü, Kaliforniya ABD

Paul Netzel, batı Amerika’da kâr amacı gütme-
yen organizasyonlar için çalışan Netzel Grigsby 
Associates Inc. kurucusu ve başkanı. 1968 yılın-
dan beri Rotaryen olan Payl, UR’de direktör, gö-
rev gücü zon koordinatörü, komite başkanlığı, 
zon enstitüsü başkan ve toplantı organizatör 
yardımcısı, Uluslararası Asamble moderatörü 
ve başkanı, UR eğitim lideri ve bölge guvernör-

lüğü görevlerinde bulundu. UR Finans komitesi, Mesleki Hizmetler 
Komite başkanlığı UR Yönetim Kurulu İcra Komitesi başkanlığı ve Vakıf 
Mütevellileri irtibat görevlisi olarak çalıştı. Rotary Vakfı Şeçkin Hizmet 
Ödülü sahibi olan Paul, 45 yıllık Rotaryen hayatında hiç bir toplantıyı 
kaçırmamış. Paul ve eşi Diane, Arch C. Klumph Derneği beratlı üyesi, 
Büyük Bağışçı, Rotary Vakfı Bequest Society ve Paul Harris Society 
üyesi.

Sakuji Tanaka
Yashio Rotary Kulübü, Japonya

Daika Company ve National Household Papers 
Distribution derneği eski başkanı olan Sakuji, 
1975 yılından beri Rotaryen. UR’de başkanlık, 
Vakıf mütevellisi, komite başkanlık ve üyeliği, 
bölge vakıf koordinatörlüğü, UR eğitim liderliği 
ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu. 
Bölgesinin bir projesinde Bangladeş’te bir okul 
inşa edilmesine yardımcı oldu. UR Kendinden 
Önce Hizmet Ödülü ve Vakıf Seçkin Hizmet 

ödülü sahibi. Eşi Kyoko ile Paul Harris Dostu, Büyük Bağışçı, Arch C. 
Klumph Society üyesi ve Vakıf benefaktörü.

Yound Suk Yoon
Seul Hoehyon Rotary Kulübü, Kore

Daewoo Corporation, Doewoo Heavy Indust-
ries & Machinery Ltd., Korean Heavy Industries 
& Machinery ve Doosan Heavy Industries & 
Machinery başkanlığı görevlerini yapmış olan 
Y.S. Yoon, uluslararası ilişkilerde Kore ve Moğo-
listan ekonomik işbirliği, Kore - Almanya eko-
nomik işbirliği ve Kore - Rusya ekonomik işbirli-
ği konsey başkanlığı görevlerinde bulundu. 
1990’dan beri Rotaryen olan Y.S. Yoon, UR’de 

komite üyeliği, eğitim liderliği, bölge Vakıf komitesi başkanlığı ve böl-
ge guvernörlüğü görevlerinde bulundu. Rotary Barış Merkezleri Bü-
yük Bağış girişimi üyeliği de yapan Y.S. Yoon, eşi Seung Ja ile büyük 
bağışçı, Vakıf benefaktörü ve Paul Harris Society üyesi.  
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UR Dönem Başkanımız haklı olarak kulüplerden, bölgelerden 

üye artırımını istiyor. Dünya çapında üye sayısında artış 

değil eksilme varsa bu demektir ki Rotaryenler borçlarını 

ödemiyorlar. Öyle ya, birisi onu kulübüne önermişse o da kendisini önerene karşı 

borcunu ödemek için mutlaka kulübüne bir üye kazandırmalıdır.

 UR 1986-87 dönem başkanı M.A.T Caparas: “Yaşayan her şey için büyü-

menin bitmesi, ölümün başlaması demek olduğundan, amacımız, kulüp-

lerimiz ve Rotary topluluğumuzda üyeliği geliştirmek olmalıdır”; başka bir 

konuşmasında da “Bir Rotary kulübünün üye sayısı, yörede temsil edilen 

iş ve mesleklerin saygın temsilcilerinin sayısı ile orantılıdır” demiş. Sevgili 

Başkanın bu güzel özdeyişine katılmamak mümkün mü?

 Standart Ana Tüzük hükümlerine göre uygarlık haklarını kullanma ehliye-

tine sahip 18 yaşını bitirmiş ve “Dernekler Yasası’na” engel hali bulunmayan, 

işinde ve mesleğinde tanınmış kimseler, o kulübün bir üyesinin önerisi ile Rotary 

üyesi olabilirler. Ancak bu kural her ülkenin kendi yasalarına göre belirlenir.

 Hemen akla gelen soru şu olabilir: “Bu konuyu neden yazma gereği 

duydu?” diye. Doğrudur; her üye o kulübe nasıl üye olunduğunu bilmesi gerekir 

diye düşündüm. Ne yazık ki yenilerin az da olsa üyelik hakkında bilgileri var. 

Ancak eski kulüp başkanlarından bazıları, kendi döneminde bellediği kural-

ları yeni bilgilerle geliştirmedikleri için kulüpte hata üstüne hata yapıyorlar. 

Bir asamblede GDG’lerden bir dostum, “1993’lerin, 2007’lerin bilgileriyle 

Rotary’i yönetemezsiniz” demişti. Ben bu güzel cümleyi tuttum ve her bilgilen-

dirme toplantısında da tekrarlayıp duruyorum.

 Geçenlerde bir kulüp toplantısına katıldım.  Eski üyelerden bir arkadaşımız 

üye alım konusunda bir şeyler demek istedi. Ama belli ki ne Rotary Dergisi’ni 

okumuş ne de kendi başkanlığından sonra toplanan Yasama Konseyi kararlarını 

takip etmiş. Bu arada toplantılara da fazla katılmadığı için yeni gelişmeleri  takip 

edememiş. Ama sevgili GDB arkadaşımız sanki her şeyi ve doğru olarak  o biliyor-

muşçasına başladı konuşmaya.  Ne yazık ki o konuştukça ben utandım. Çünkü 

genç üyeler karşısında konuştukça battı da battı. Düşündüm; bir insanın bir olayı 

bir konuyu bilmemesini bilmemek ne kötü şey diye.

 İşte o toplantıda bu konuyu yazmaya karar verdim. Çünkü benim Rotary’e 

karşı bir sorumluluğum da var. Bu konuyu işlemek ve doğruyu yazmak da göre-

vimdir. Çünkü bir kulübün dinamizminin bilgilendirme, değişim ve büyümeden 

geçeceğini iyi biliyorum. Bana göre doğru bilgilendirme yoksa büyüme de 

olamaz. Çünkü Rotary’e doğru üye almak da o kavramı iyi bilmekten geçer. Bana 

göre, “Doğru üye”kavramı Rotary’de çok önemlidir.  Peki  kimdir doğru üye?

1. İş ve mesleğinde saygın,

2. Aile yaşamında dengeli,

3. Çalıştığı yerde söz sahibi,

4. Rotary’e ayıracak zamanı ve maddi gücü olan,

5. Alan değil veren ve her an hizmete hazır olan kişidir.

Sevgili dostlarım, tümümüz işte o doğru üyeyi bulmakla görevliyiz. Çünkü 

aydın olmanın ve çağdaş olmanın temel ayraçlarından biri de o ülkedeki  

Rotaryen sayısı  ile doğru orantılıdır. Her toplantıda ve her konuşmamda üze-

rine basa basa anlatmaya çalıştığım ülkemizdeki Roteryen sayısının azlığıdır. 

Rotary’nin kurulduğu ülkelerde Rotaryen sayısının ülke nüfusuna oranı ortalama 

1/1000’dir. Hâlbuki ülkemizde her 11000 kişiden bir kişi Rotaryendir. Türkiye’deki 

bu orana baktığımızda bu oranın üzücü  olduğunu herkes kabul eder sanıyorum. 

Ama suçlu kim?

 2006 yılında GDG Merhum Orhan Karul ağabeyimizin yazısının başlığı 

“Neden Sevilmiyoruz” idi.  Bu sorunun yanıtını yine kendisi kısa ve net olarak 

vermişti. “Biz topluma kendimizi tanıtamıyoruz ki.”  İşte topluma gereği gibi 

tanıtılamayan bu uluslararası kuruluş ülkemizde dünya ortalamasının çok altında 

kalmaya mahkûmdur. Bizler bu kuruluşun içinde yılarca bulunmuş olmamıza 

karşın kendimizi yenileme gereğini duymadığımız sürece bu kuruluşla insanımı-

zı nasıl bütünleştirebiliriz ki?

 Eylem olarak okuma gündeme geldiğinde ilk ele alınacak araç kitaptır. 

Bizim kuruluşumuzda da okumak ve bilgilenmek için ilk düşünülecek araç, 

elbette ki Rotary Dergisi ‘dir, Guvernör mektubudur. Ama kaç kişi bin bir emekle 

yazılan ve basılan bu dergiyi veya mektubu okuyor ki? 

 Benim Rotaryen olduğumdan beri bize telkin edilen bir bilgi vardı. “Ben 

istemezsem, önerilen aday üye kulübe alınamaz.” Ne yazık ki bu saplantıya 

ben de inanmıştım. Yöntem el kitaplarını irdeledikçe gördüm ki bu kuruluşun 

hiçbir döneminde üye alımında bu tür keyfiliğe yer verilmemiştir.

 Elbette dünyadaki her Rotaryen dostunun bir ayrıcalığı vardır. Çünkü o üye, 

üyelik için bir başka üye tarafından önerilmiştir. Bu yaklaşım ve ayrıcalık sanıyo-

rum ki dünyanın hiçbir kuruluşunda yoktur. Yöntem El Kitabı iyi incelendiğinde 

görürüz ki, kılı kırk yararcasına üyelik alımı altı aşamalı bir bütün halinde gerçek-

leşmektedir. Bunları burada sıralamaya gerek görmüyorum.

 Bu aşamalar bence yarı gizlilik içinde yapılmalıdır. Kulüp toplantılarına 

davet edilen, kendisine Rotary ile ilgili bilgiler sunulan kişi bazı şeylerin farkında 

olacaktır. Toplantılara gelip giden kişi kulübü benimsemişse üye olmayı zaten 

sezdirecektir. O zaman o adayın üyeliği açısından sorun yok. Bir de tersini düşü-

nelim; haberi olmadan önerilen aday kulübümüzce benimsenmiştir ama aday, 

üyeliği kabul etmemiştir. İşte bu yaklaşımla da kulübün prestiji zedelenebilir 

diye düşünüyorum.

Rotary her yıl üyelerinin yüzde onunu kaybediyor. Kaybın bir bölümü, 

ölüm, bir kısmı başka yere atanma, bir kısmı da  Rotary’nin kendilerine sunacağı 

olanakların farkında olamamalarından kaynaklanmaktadır. Bizler, çabalarımızı 

“üyenin bir ayağını kapının dışına attığı zaman” başlatıyoruz. Ne yazık ki artık 

çok geç kalınmıştır. Onun için yeni üyeye atayacağımız rehberle o üyeyi kulübe 

adım atar atmaz koruma altına almakda yarar var.

         Paul HARRİS  diyor ki: “ROTARY’İ, BÜYÜK ORGANİZASYON YAPAN; 

GÜÇLERİNİ, BİLGİLERİNİ VE SEVGİLERİNİ BU YOLA ADAMIŞ BİNLERCE 

İNSANIN ÇABASIDIR.”

Rotaryen sevgilerimle...

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

Rotary’de üyelik
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Denizli Rotary Kulübü “Bugün 1 saat yarın 1 hayat” 
adıyla meme ve kolan kanserinde erken teşhis projesi baş-
lattı.

Denizli Rotary Kulübü Başkanı Mürüvet Algümüş, bu 
projeye başlama sebebinin kendisinin çok erken yaşta bu 
hastalıkla tanışması olduğunu kaydetti. 23 yaşındayken 
çok erken evrede tespit edilen bir tümörle yine erken ve çok 
hızlı yapılan müdahale ve tedaviler ile şuan hayatta oldu-
ğunu kaydeden Algümüş, “Bedenini tanımanın, zamanında 
doktora gitmenin ve başına ne gelirse gelsin korkmadan mü-
cadele etmenin ne kadar önemli 
olduğunu bu dönemde öğrendim. 
Benim için hayatımın ‘dönüm 
noktasıydı’ diyebilirim ve hayatı-
mı erken tanıya borçluyum. Bu-
gün çevremde bu hastalıkla mü-
cadele eden yakınlarım, arkadaş-
larım var”. 

“Geçtiğimiz yıl Kasım ayın-
da Facebookta Kanserle Dans 
Derneği’ne rastladım. Yaptıkları 
çalışmaları, hastalara verdikleri 
destekleri, bilgileri gördüğümde 
hayran kaldım. İlgili mail adre-
sine;  ‘ben de bir şeyler yapmak istiyorum, biz birlikte ne ya-
pabiliriz’ diye sormam üzerine Esra Bayraklı ve Ebru Tontaş 
ile tanıştık. Amerika’da yaşayan 2 genç Türk kızı. Bu hasta-
lıktan kaybettikleri aile fertleri var. Kayıplardan sonra  Kan-
serle Dans Derneğini kurmaya karar vermişler. Mailler, skype 
görüşmeleri, beyin fırtınası ve uykusuz geceler derken, kısa sü-
rede 3-4 farklı Proje  çıkarttık ortaya.  Bunların arasından da 
erkekler için en etkili, en yararlı olabilecek olanı kolon kanse-
rini, kadınlar içinse en önemli olan meme kanserini seçtik ve 
proje üzerinde çalışmaya başladık” diyerek projenin öyküsü-
nü özetledi. 

Proje kapsamında ilk   faaliyetlerinin başkanların, ko-

mitelerin ve proje hekimlerinin eğitimi olduğunu kayde-
den Algümüş, “Yoğun bir katılımla gerçekleşen seminerde 
hem Kolon Kanseri, hem de Meme Kanseri hakkında uygula-
malı  bir eğitim aldık.  Projemizin il durağı ve açılışı  14 Ağus-
tosta Bodrum Rotary Kulübü destekleri ile Bodrum’da yapı-
lacak. Dev kolon, insanların yoğun bulunduğu bir Meydan 
ya da AVM’lerde kurulacak. Eğitim alan Rotaryenler, eşleri, 
Rotaractlar ve doktorlarımız alanı ziyarete gelen ziyaretçile-
re kolonu gezdirecek, bilgilendirmeler yapacak. Biz bu Proje 
ile meme ve kolon kanseri hakkında farkındalığı arttırmak, 

halkımızı bilinçlendirmek istiyo-
ruz. Kadınlarımız ve kızlarımız 
kendi kendine meme muayenesi-
ni yapabilsin istiyoruz. Mamog-
rafi, gaita (dışkıda) gizli kan ve 
kolonoskopi gibi hayat kurtaran 
muayene ve taramalar konusun-
da bilgilendirmek, bilinçlendir-
mek ve sağlıklı bir yaşam için 
yönlendirmede bulunmak istiyo-
ruz. Meme kanseri görselimiz 
olan limonlar, ziyaretçilere Mag-
net olarak dağıtılacak” diye ko-
nuştu.

Algümüş proje süresince halkı bilgilendirmek için ma-
teryaller kullanacaklarını, el ilanları dağıtacaklarını, Kan-
serle Dans Derneği gönüllülerinin ve Rotaryenlerin ziya-
retçilerle kısa anketler yaparak bilgi ve verileri toplayacak-
larını anlattı. Projenin yaklaşık 3 ay süreceğini ve 9 Ka-
sımda Denizli’de tüm il ve ilçelerden toplanan  verilerin 
açıklanacağı bir finalle sona ereceğini kaydeden Algümüş 
“Bu proje ile amacımız, kanser hastalığından korkmak yeri-
ne, bu hastalığı tanıyarak, düzenli kontrolleri ihmal etmeyerek 
hastalığın engellenmesi veya erken teşhisine olanak sağlamak” 
diye konuştu. 

❏❏❏

Denizli Rotary’den hayat kurtaracak proje
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Yeniköy RK Kılıç Ali Paşa Ortaokulunu boyadı

2420. Bölge Rotary Vakfı, Marshall boyaları ile anlaşarak ihtiyacı olan 
okulların boyama faliyetlerini üstlendi. Yeniköy Rotary Kulübü, bu gi-

rişime destek olarak 16 Temmuz 2014 günü Ortaköy’de bulunan Kılıç Ali Paşa 
Ortaokulu’nu 62 günüllü ile boyadı. Boyama faalliyetine lise öğrencileri, 18-25 
yaş arası gençler, Yeniköy Rotary Kulübü üyeleri, Rotaractlar da katıldılar ve 
büyük katkı sağladılar. Şenlik havasında geçen bu faaliyette elele, gönüllü ola-
rak çalışarak, toplumda fark yaratmak ve herkese sosyal sorumluluk bilincini 
aşılamak kulübün en büyük amacıydı. 

Balçova RK İZKA Projesi Hayata Geçiyor

Balçova Rotary Kulübü’nün İZKA desteği ile yürüttüğü “İş’le Yaşamını 
Değiştir” projesi hızla yol alıyor. Cezaevlerinde mahkumların serbest 

kaldıktan sonra yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan proje, meslek 
edindirmeyi hedef alıyor. Yukarıdaki fotoğrafı görülen tabela proje süresince 
cezaevindeki bu duvarda asılı kalacak.

Bursa RK İklim Değişikliği Konferansı tamamlandı

Bursa Rotary Kulübü Su - Açlık - Sağlık komitesi (SAS) “İklim Değişik-
liği” konusunda toplumda farkındalık yaratma amaçlı konferansları-

nın onaltıncısını 5 Haziran 2014 tarihinde, Dünya çevre gününde –Borçelik A.Ş 
Bursa Gemlik tesislerinde gerçekleştirdi. Bu konferansta, iklim değişikliği ko-
nusunda verilen bilgi ve dokümanların yanı sıra her konferansın başlangıcında 
yapıldığı gibi dinleyicilere Rotary kulüpleri ve çalışmaları ile ilgili tanıtım yapıl-
dı.  Rtn. Ersin Karaaslan tarafından verilen konferansa dinleyici olarak Bor-
çelik A.Ş. Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Bölüm Müdürleri dahil 
olmak üzere toplam 80 beyaz yakalı çalışan katıldı.

Dokuz Eylül RK’den Toplum Birliği Okuluna destek

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Toplum Birliği kapsamında yardımcı olduğu 
okula destek verdi. Kulüp üyesi Banu Bakkaloğlu’nun katkılarıyla Do-

kuz Eylül Rotary Kulübü Toplum Birliği Saadet Onart İlkokulunun girişini çatı 
ile kapladı.

Ege Rotary Kulübünden yaz okulu

Ege Rotary Kulübü geleneksel hale getirdiği yaz okullarının bu yıl 3. 
sünü Karabağlar İyiburnaz İlkokulunda açtı. Temmuz ve Ağustos ay-

larını kapsayacak olan okulda ailelerin maddi imkansızları nedeniyle anaoku-
luna gidemeyen çocukların okul öncesi eğitimi hedefleniyor.

Çalışan personel giderlerinin ve öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçları-
nın kulüpleri tarafından karşılandığını ifade eden Ege Rotary Kulübü Başkanı 
Ahmet Koyuncu, İyiburnaz İlkokulu öğretmenleri  Yelis Özeryüksel ve Miyase 
Can’ın katkılarıyla çocukların sosyal, duygusal, psiko-motor, dil ve öz bakım 
gelişmelerine destek olmanın ve çocukları ilköğretime hazırlamanın mutlulu-
ğu içinde olduklarını dile getirdi. Koyuncu ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Eşrefpaşa Hastanesi ve Ege Rotary Kulübü ortak çalışması ile öğrencilere ge-
nel sağlık taraması yapıldığını, ailelere de ilk yardım semineri düzenleyerek ilk 
yardım çantaları dağıtıldığını  sözlerine ekledi. Yaz okulunun açılışına çok sa-
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yıda Ege Rotary kulübü üyesi, geçmiş ve gelecek dönem başkanları ve 7. grup 
dönem başkan yardımcısı Murat İzgeren katıldı.

Gençler yelkenle tanıştı

Gündoğdu Rotary Kulübü’nün bu yıl 14. sünü düzenlediği geleneksel 
yelken yarışları Çeşme Altınyunus otelde gerçekleştirildi. Gündoğdu 

Rotary Kulübü Başkanı Nejat Tezol, kulübün kurulduğu yıl olan 2001 yılından 
buyana her yıl yelken festivali düzenlediklerini belirterek, “Amacımız gençleri 
yelken sporuna özendirmek ve sevdirmek. Yelken gençlerimizin hızlı ve doğru 
karar almalarını ve bunları uygulamayı, ailelerinden bağımsız düşünebilmele-
rini sağlayan, sorumluluk ve özgüvenlerini artıran bir spor dalıdır” dedi.  

Optimist ve Lazer Piko sınıflarında yapılan yarışlarda 5 ila 16 yaş arası 
40’a yakın sporcunun yarıştığını, katılımcıların ilk yarışları olması nedeniyle 
festival niteliğinde geçen organizasyonda bütün çocukların madalya ve kur-
sa katılım sertifikası ile ödüllendirildiğini kaydeden Tezol, “ Gençlerimiz ‘Rotary 
Hizmetlerinizle Işıldasın’ dönem teması ışığında yelkenleriyle ışıldadılar. Festi-
valimize katılan ve yelken sporuna gönül vermiş tüm gençlerimizi kutluyor ve 
başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu. 

İzmir RK Akran Arabuluculuk Sertifika Töreni gerçekleşti

İzmir Rotary Kulübü, Toplum Birliği  Buca Akşemsettin Ortaokulunda 5 
Haziran 2014 tarihinde 3. Dönem olarak Akran Arabuluculuk eğitimle-

rini tamamlayan 30 öğrenciye yemin ettirip rozetlerini taktı ve sertifikalarını 
dağıttı. 6, 7, ve 8. sınıflar göreve hazır olarak döneme başlayacak, yeni gelecek 
5. sınıflara da uyum dönemini geçirdikten sonra eğitim verilecek.

Hayal dünyalarını resimlerine yansıttılar

Konak Rotary Kulübü Zihinsel Engelli çocuklar için geleneksel olarak 
düzenlediği resim yarışmasını bu yıl 20. kez gerçekleştirdi. Yarışmayı 

kazanan öğrencilere ödülleri Kordon Otelde düzenlenen törenle verildi. Konak 
Rotary Kulübü Başkanı Ali Süreyya Perçin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü vası-
tasıyla zihinsel engelli ve otistik çocuklar arasında oldukça yoğun bir katılım 
aldıklarını belirterek, “Yarışmaya 12 özel eğitim veren okulun öğrencileri ka-
tıldı. 124 öğrencimiz hayal dünyalarını yansıtan resimleriyle yarışmaya renk 
kattılar. Mart ayı içerisinde başlayan yarışmamız Jüri üyelerimizin seçimleriyle 
son buldu. Bu yıl 20. kez düzenlediğimiz bu yarışmamız önümüzdeki yıllarda da 
sürecek” diye konuştu. 

Jüri üyeleri arasında Ressamlar Yıldız Çıma ve Tayfur Yağcı ile resim öğ-
retmeni Meryem Polat’ın yer aldığı yarışmanın sonunda birinci iki tam cumhu-
riyet altını ve kol saati, ikinci bir tam cumhuriyet altını ve dolma kalem, üçüncü 
yarım cumhuriyet altını, mansiyonlar ise çeyrek cumhuriyet  altını ile ödüllen-
dirildi. 

Marmaris RK’nün Eğitime Desteği Sürüyor

Marmaris Rotary Kulübü tarafından MTO ve DTO’nun sponsorlukları, 
Rotaryen Ressam Sibel Sun’un katkıları ile Selimiye Şükrü Tugay İl-

kokulunda yapımı tamamlanan “Akıllı Sınıf”ın açılışı 10 Haziran 2014 tarihinde 
Marmaris Kaymakam Vekili Kamil Köten tarafından yapıldı. Bir çok özel okulda 
artık standart haline gelen ancak devlet okullarının bir çoğunda bulunmayan, 
öğrencilerin problem çözme, düşünme, dikkat etme yeteneklerini arttırma-
larını sağlayacak farklı bir öğrenme ortamı oluşturulan sınıf, bölgedeki tüm 
okulların öğrencilerinin kullanımına da açık olacak. 25 öğrencinin aynı anda 
kullanabileceği şekilde düzenlenen sınıfta; öğrencilerin düşünme ve problem 
geliştirme yeteneklerinin gelişmesini sağlamanın yanı sıra öğrencilerin özgü-
ven, motivasyon ve güven artışını sağlama, sosyalleşmeleri, olaylara çeşitli 
yönlerden bakabilmelerinin sağlanması hedefleniyor. Açılış törenine Marma-
ris Kaymakam Vekili Kamil Köten’in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züley-
ha Aldoğan, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akyazıcı, 
Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi ve Marmaris Rotary Kulübü üye-
leri katıldılar. Sınıfın açılışını yapan Marmaris Kaymakam Vekili Kamil Köten, 
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sınıfın oluşturulmasındaki katkılarından dolayı Marmaris Rotary Kulübüne ve 
okulun yaptırılmasında katkısı buluna İş adamı Doğan Tugay’a teşekkür ede-
rek, “artık günümüzde en önemli şey bilgiye hızlı ulaşmaktır, bu da teknoloji, ve 
internetten geçiyor” dedi. Törende konuşan Marmaris Rotary Kulübü Başkanı 
Ferhat Düztaşlık da çocukları geleceğe hazırlayan bu güzel okullara katkıda 
bulunan herkese şükranlarını sunduğunu belirterek, projenin gerçekleşme-
sine katkıda bulunan MTO Başkanı Mehmet Baysal, DTO Başkanı Hasan Mengi 
ve Ressam Sibel Sun’a günün anısına birer plaket verdi. Düztaşlık konuşmasını 
şöyle sürdürdü; “İlköğretim insan hayatının en önemli aşamasıdır. Bu aşamada 
çocuklarımızı okulumuzda öncelikle Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada 
ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insa-
ni, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, 
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarını ve Ana-
yasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarının 
bilen ve bunları davranış haline getirmelerini hedefliyoruz. Gelecekte bu ül-
keye hizmet edecek ve çağdaş medeniyet seviyesine çıkaracak çocuklarımızı 
anne ve babası olan sizler, her şeyden sakınıp, her zorluğa göğüs gerdiniz, göz 
bebeğiniz olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek bizlerin en büyük göre-
vidir. Sayın veliler, Okulumuzda çocuklarımıza bilimi, teknolojiyi ve sevgiyi bü-
tünleştirip imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zevkli ve de eğlenceli 
hale getirerek eğitimde hayallere ulaşmayı amaçlamaktayız. Bu gerçeğin 
bilinci ile çocuklarımızı uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmayı, araştıran ve 
sorgulayan kendi kendine karar verebilen, kararların sorumluluğunu taşıyan, 
gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren, eleştirmekle kalmayıp, çözüm 
üreten bir nesil olarak yetiştirmeye çalışmaktayız. Biz Marmaris Rotary kulübü 
olarak bunun bilincindeyiz. Öğrencilerimize en iyi eğitim hizmetini sunmak için 
çalışıyoruz. Çalıştık ve bundan sonra da devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği, 
geleceğimizin güvencesi sevgili öğrencilerim, sizler okulumuzda kişiliği 
gelişmiş ilke ve hedefleri olan, çağdaş, bilgili, küçüklerini seven ve koruyan, 
büyüklerine karşı saygılı gençler olarak yetiştirileceksiniz. Sizlerin başarısı 
gelecekte Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyet ve uygarlık düzeyine 
çıkaracaktır.»

Nilüfer RK Akran Arabuluculuk Programı Sertifika 
Töreni Gerçekleşti

Nilüfer Rotary Kulübü’nün Tophane Meslek Lisesi’nde 50 öğrenci için 
tamamladığı akran arabulucu eğitiminin sertifika ve rozet takma tö-

reni 10 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşti. Akran arabulucular gelecek dö-
nemden itibaren görevlerine başlayacaklar.

Osmangazi RK 25. Yıl Projesi Açılışı Yapıldı

Osmangazi Rotary Kulübü’nün 25. Yılı anısına gerçekleştirdiği Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi Özel 3 Mart Azizoğlu İlköğretim Okulu Çok Amaçlı 

Spor Sahası Açılışı 24 Haziran 2014 tarihinde bölge Başkanı Esat Kardıçalı’nın 
katıldığı tören ile gerçekleştirildi.

Rotary Soma’ya Yanık Ünitesi kuruyor

Rotary 2440. Bölge 2013-2014 Dönem Başkanı Esat Kardıçalı görevi 
2014-2015 Dönem başkanı Mecit İsce’ye teslim etti. Kordon Otel’de 

gerçekleştirilen toplantıda yeni başkan Mecit İsce bölge olarak en önemli pro-
jelerinin Soma Devlet Hastanesi’ne Yanık Ünitesi kurmak olduğunu söyledi. 

Rotary 2440. Bölgeye bağlı 23 kulüp başkanının katıldığı toplantıda konu-
şan eski başkan Esat Kardıçalı “Çok güzel bir yıl oldu, sözün bittiği yerdeyiz. Bu 
yıl ‘Rotary ile hayatları değiştirin’ sloganıyla pek çok hayatı değiştirdiğimize ina-
nıyorum. Yeni dönemde ‘Rotary hizmetlerinizle ışıldasın’ diyerek yepyeni ışıltılı 
projelerle kulübümüz yoluna devam edecektir” dedi. 

Yeni dönem başkanı Mecit İsce ise çok başarılı bir dönem geçiren 
Rotary’nin yükselen çıtasını daha da yükseğe çıkarmak arzusunda olduklarını 
belirtti. Öncelikli hedeflerinin Soma Devlet Hastanesi’ne bir Yanık Ünitesi kur-
mak olduğunu ifade eden İsce “Maden kazalarındaki yüzde 80 yaralanmaların 
yanıklardan olduğu ortaya çıkmıştır. Geçen kazada da gördük yaralanmala-
rın tamamı yanıklardan dolayı. Biz de Rotary olarak bu konuya el atalım dedik.  
Soma devlet hastanesi başhekimi ile görüşmemiz oldu. Hastanenin ihtiyaçları 
doğrultusunda ne gibi yardım edebiliriz, uluslar arası Rotary’den  ne gibi des-
tek alabiliriz bunları konuştuk. Yeni açılacak olan hastane ünitelerinde bir ya-
nık merkezi kurulmasının çok iyi olacağını onların da yardım edeceğini ve bizim 
de elimizden gelen gayreti göstereceğimize karar verdik. En kısa sürede Soma 
devlet hastanesinde Rotary Yanık ünitesini hayata geçireceğiz” diye konuştu. 

Rotary’nin bu seneki temasının “Rotary Hizmetleriyle Işıldasın” olduğunu 
kaydeden İsce toplum ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabilirlerse onların yaşam-
larına ne kadar dokunabilirlerse amaçlarına o kadar ulaşabilecekleri inancın-
da olduklarını söyledi. Uluslar arası Rotary’nin öncelikle altı temel alan üzerin-
de faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden İsce, “Bunlar, barış ve çatışmaları 
önleme, çözümleme, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, temiz su ve çevre, ana 
ve çocuk sağlığı, temel eğitim ve okur-yazarlık, ekonomik ve toplumsal gelişim 
şeklinde sıralanmaktadır” dedi. 
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Ordu Rotary Kulübü Amerika-Türkiye Yardım Köprüsü 
Bisiklet Turu üyelerine ev sahipliği yaptı.

Sarp sınır kapısı - İstanbul arasında, 14 gün, Karadeniz sahillerinde 
toplam 1500 km. pedal çevrilerek gerçekleştirildi. Ordu ve Ünye ge-

çişlerine Ordu Rotary kulübü ev sahipliği yaptı. Amerika’dan ve Türkiye’den 
köy çocukları için kışlık mont ve bot hediye etmek için bağış toplamak ve bu 
kampanyayı duyurmak için Amerika’da yaşayan 5 Türk ve Bisikletliler Derneği 
Başkanı, bu projede pedal çevirdi. Bağışlar, Eylül ayında, okulların açılışında, 
köylerde dağıtılacak.

 Misafirleri Guvernör Yardımcısı ve GDB Tuğrul Odabaş ile Ordu 
Rotary kulübü üyeleri Ordu Anemon Otelde karşıladılar. Misafirler belli bir 
zaman dinlendikten sonra Ünye‘ye hareket ettiler. Ünye’den sonra Güzergâh 
dâhilinde yollarına devam ettiler. Bisikletçiler Derneği Genel Başkanı Murat 
Suyabatmaz kendilerine Ordu ve Ünye ayağında ev sahipliği yapan Ordu ve 
Ünye Rotary kulüplerine teşekkür etti.

Ordu Rotary Kulübü’nde Kısa Dönem Yaz Kampı

Ordu Rotary Kulübü tarafından, Ordu’ya davet edilen 12 yabancı öğ-
renci kısa dönem yaz kampını tamamladı. Gençlik değişim progra-

mı kapsamında, Amerika, Avustralya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, 
İtalya, Belçika, Hırvatistan ve Fransa’dan Ordu’ya davet edilen yaşları 15-17 
arasındaki 12 yabancı öğrenci Rotaryen ailelerin yanına yerleştirildi. Öğren-
ciler Ünye’de 3 gün, Ordu’ da 10 gün ve Trabzon’ da 1 gün olmak üzere toplam 
14 gün kaldılar.

Programa katılan öğrencilere Ordu Anemon Otel’de iftar yemeği verildi. 
Yemekte konuşan Ordu Rotary Kulübü Başkanı Ali Ayyıldız “Programın ana 
amacının, yöremizin tanıtımı, Rotary şemsiyesi altında gençlere başka ülkeleri 
ve kültürlerini tanıma fırsatı vermek, bu yolla gençlerin görüşlerine yeni boyut-
lar kazandırmak” olduğunu belirtti.

Program süresince Ordu’ nun tarihi yerleri, Ordu Üniversitesi, Sagra 
Fabrikası, Altaş Yağ Sanayi, Pro Gıda Fındık Fabrikası, protokol ziyaretleri, de-
niz keyfi ve yat gezisi yapılarak öğrencilerin keyifli bir program geçirmeleri 
sağlandı. Öğrencilere dalış eğitimi verildi ve dalış sertifikaları verildi.

Öğrenciler Trabzon‘da bulunan Sümela manastırını ve Gümüşhane’de bu-
lunan Karaca mağarasını gezdikten sonra ülkelerine uğurlandı.

Bütün öğrenciler ayrılırken Ordu Rotary Kulübüne ve üyelerine teşekkür 
ederek memnuniyetlerini illettirler.

2430. Bölge Guvernörü Adıyaman’da

2430. Bölge 2014-2015 dönem Guvernörü Korhan Atilla ve eşi Aylin, 
Guvernör yardımcısı Hamdi Özcan ile birlikte yeni dönemin ilk ziya-

retini Adıyaman’a gelerek gerçekleştirdi. Yeni dönem kulüp ziyaretleri kap-
samında ilk olarak Adyaman’a gelen 2430. Bölge Guvernörü Korhan Atilla 
ve eşi Aylin, Guvernör Yardımcısı Hamdi Özcan,  Nemrut Rotary Kulübü Dö-
nem Başkanı Ferit Binzet ve kulüp üyeleri ile birlikte Adıyaman Valisi Mahmut 
Demirtaş, Belediye Başkan Vekili Yaşar Öncel ve İl Emniyet Müdürü Fikret 
Salmaner’e nezaket ziyaretinde bulunarak Rotary’nin faaliyetleri, çalışmaları 
ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaptığı başarılı projelerle Nemrut Rotary 
Kulübünün dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başardığını belirten 2430. 
Bölge Guvernörü Korhan Atilla, kulübün özellikle 14 yıldır başarı ile sürdür-
düğü “Engellilerle Zirvede-Nemrut’a Tırnmanıyoruz” projesinin önümüzdeki yıl 
uluslararası boyuta taşınması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, yerel yö-
netimlerin ve valilğin böyle anlamlı bir projeyi sahiplenerek destek olmalarını 
istedi.

Bolu Rotary Kulübünden İftar Yemeği     

Bolu Rotary Kulübü’nün düzenlediği geleneksel iftar yemeği, Dağkent 
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Okulu’nda 

neşe içinde gerçekleşti. Öğrenci velileri, öğrenciler ve misafirlerin yoğun ilgi 
gösterdiği yemekten sonra, okulun öğrenci korosunun seslendirdiği birbirin-
den güzel şarkılarla davetliler neşe içinde eğlendiler. Ayrıca Karagöz-Hacivat 
gösterisi de geceye renk kattı.       

Bolu Rotary Kulübü Başkanı Enver Günay yaptığı konuşmada “her yıl dü-
zenlediğimiz bu iftar yemeğini bu yıl da değişik etkinliklerle daha da zenginleş-
tirdik. Önümüzdeki senelerde de aynı şekilde Dağkent Zihinsel Yetersiz Çocuk-
ları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na yardım faaliyetimizi devam ettireceğiz” dedi.
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TEMMUZ 1930

Temiz Su partnerleri
İstatistikler ürkütücü. Dünyada 2,5 
milyar insan düzgün sanitasyon 
tesislerinden yoksun. 783 milyondan 
fazla kişi ise temiz suya sahip 
değil. Ancak, 30 Mayıs’ta Sydney 
Konvansiyonu öncesi gerçekleşen 
Dünya Su Zirvesi, Rotary üyeleri ve 
kulüplerinin özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları ve hükümetlerle işbirliği 
yaparak ilerleme kaydedildiğini 
göstermesi bakımından umut 
vericiydi.
Rotary Su ve Sanitasyon Eylem 
Grubunun 6.sını düzenlediği bu 
zirvede amaç Rotary’nin önderliğini 
yaptıığı projelerle konusunda uzman 
sanayi kurumlarını eşleştirmekti. 
Avustralya’daki bir bölgenin 
GDG’si Brian Cook, gelişmekte olan 
ülkelerde su konusunda eğitim için 
üniversitelerle yaptıkları işbirliğini 
anlattı ve bunun sonucu Malezya ve 
Hindistan’da bu programların nasıl 
uygulandığını detaylandırdı.
Yerel ihtiyaçlara en iyi cevap 
verebilecek olan kurumun Rotary 
olduğuna değinen katılımcılar, 
doğru oyuncularla doğru ilişkilerin 
oluşturulması ile, su projelerinin 
sadece başarılı olmayıp, çok iyi 
gelişmelere neden olacağı konusunda 
hemfikir olarak toplantıdan ayrıldılar.

1930 yılında bir İngiliz uçak 
mühendisi ve pilot olan 

Sir Frank Whittle, turbojet 
motoru için bir patent aldı 

ve uluslararası seyahat 
imkanını sadece yaratmakla 

kalmadı, pratik bir şekle de 
dönüştürmenin adımını attı. 

Bu buluş milyonlarca insanın 
atlantiği kolaylıkla ve makul 
fiyatlarla geçmesinin yolunu 

açtı. 1920’li yıllarda ortalama 
uçuş hızı 100 mil civarında idi. 

1930’lara gelindiğinde bu hız 
140-200 mile yükselmişti. 1930 

yılının Temmuz sayısında, 
American Airways halkla ilişkiler direktörü Edward H. Sharpe, havacılığın 

büyümesi ve bunun modern ticarete etkisini konu alan bir yazı yazmıştı.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

AĞUSTOS 1930
1727 yılında, Benjamin 
Franklin 12 arkadaşıyla bir 
grup kurarak iş aleminde 
etik, politik felsefe ve 
fikir değişimi konularını 
tartışmaya başlamıştı. Grup 
Junto olarak tanınıyordu. 
Üyeler farklı meslek ve 
geçmişten gelmelerine rağmen, 
kendilerini ve toplumu 
geliştirme ve başkalarına 
yardım arzusunu taşıyorlardı. 
1930 yılında yayınlanan 
dergide, Carl Van Doren 
200 yıllık farka rağmen 
Paul Harris ve Benjamin 
Franklin’in fikirlerindeki 
benzerliklerden esinlenerek, 
“Franklin neredeyse Rotary’yi 
yaratıyordu” başlıklı bir makale yazmıştı.



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,220,115 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,558
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 158,401
Ku lüp ler:  ............................................................... 6,887
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 385,066
Ku lüp ler:  ............................................................. 16,742
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 182,137
Top lu luk ................................................................. 7,919
Arch C. Klumph Society üyeleri ............................ 328
Pa ul Har ris Dost la rı:  .................................... 1,310,366
Ma jor Do nors ...................................................... 14,482
Va kıf Be ne fak tör le ri ........................................... 86,588
Be qu est So ci ety Mem bers ................................... 7,812
Not: Ra kam lar 2 Nisan 2014 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. Bağış yapanların ra-
kamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 81 2,176
2430: Bölge: 88 2,225
2440. Bölge: 65 1,679
TOPLAM 234 6,080
** UR İstatistiklerine göre

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Sao Paulo Brezilya, 6 - 9 Haziran 2015
Seoul, Kore, 29 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017 
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

2016-17 UR Başkan adayı John F. Germ

ABD’nin Tennessee eyaletinin Chattanooga Rotary Kulübü üyesi ve Uluslararası PolioPlus 
Komitesi başkanı John F. Germ, aday saptama komitesi tarafından 2016-17 dönemi 
UR başkanlığı için seçildi. 1 Ekim’e kadar herhangi bir itiraz gelmediği takdirde John F. 

Gern’ün adaylığı kesinleşecek. 
Rotary’nin gelişmesi için üyelerin mevcut ve gelecekteki meydan okumaları tutku, 

heyecan, ısrar ve herşeyden öte doğrulukla karşılamaları lazım diyen Germ, “Rotary’nin 
cesaret ve yaratıcılıkla çocuk felcine sonun başarısı, üyelik ve kimlik sorunları, 
kulüpleri güçlendirme, gelecekteki yaşam suyumuz olan gençlerle çalışma ve kritik, 
stratejik ortaklıklar geliştirmesini öngörüyorum” diyerek dönemi için planları konusunda 
ipucu veriyor. Germ, 2016-17 döneminin Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın altı odak 
alanında ortak girişimlerinin önemli fırsatlar yaratacağını belirtiyor.

“Hiç kimse Rotary Nedir? sorusunu bundan böyle sormamalı” diyen Germ, 
Rotary’nin halk nezdindeki imajını başarılı ve heyecanlı pazarlama yöntemleriyle, kim 
olduğumuzu, yerel ve global seviyede ne tür inanılmaz şeyler yaptığımızı anlatarak 
güçlendireceğimizi belirtiyor. 

Başkan adayı, global ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle, Rotary’nin 
yapacağı harcamalarda dikkatli olması gerektiğini ve harcanan her doların etkin ve verimli bir 
şekilde kullanılmasını öneriyor.

Bir mühendis olan Germ, 1965 yılında, dört yıllık ABD Hava Kuvvetleri deneyiminden sonra 
mühendislik konusunda danışmanlık yapan Campbell and Associates Inc. şirketine katılmış. 
Halen bu kuruluşun yönetim kurulu başkanı ve CEO’su olarak görev yapıyor.

Public Education Foundation, Orange Grove Center Inc., ve Blood Assurance Inc. 
firmalarının da yönetim kurulunda görev yapan Germ, Chattanooga State Technical College 
Vakfı kurucu ve saymanı ve Tennessee Jaycee Vakfı başkanı görevlerini yapıyor. Germ 1970 
yılında Tennessee eyaletinde Yılın Genç Adamı ve yılın mühendisi seçilmiş. 1992’de de yılın 
gönüllü fon yaratan adamı olmuş.

1976 yılından beri Rotaryen olan Germ, Rotary’de başkan yardımcılığı, direktör, Vakıf 
mütevellisi ve başkan yardımcısı, Rotary’nin 200 milyon dolarlık meydan okuma programının 
başkanı ve UR başkan emireri olarak görev yaptı. Rotary Üstün Hizmet Ödülü, Vakıf Seçkin 
Hizmet ve Üstün Hizmet ödülü sahibi. Eşi Judy ile beraber Arch C. Klumph Society üyesi.

Germ adaylığı sonrası görüşlerini şöyle özetliyor: “Rotary kendi geleneksel değerleri 
rehberliğinde yenilikleri kucaklayarak hızla değişen dünyaya adapte olacaktır. Yeni 
teknolojileri, sosyal medyayı ve yeni fırsatları kucaklayınca, insanlar ve iş dünyası 
Rotary’nin iyi bir sivil ve kamu imajı yansıtırken, üyelerinin de kredibilitesini 
arttırdığını görecektir.”

São Paulo Konvansiyon günleri değişti

Brezilya’nın São Paulo kentinde yapılacak olan 2015 
Uluslararası Rotary konvansiyonunun tarihleri değişti-
rildi. Başkan Huang ve UR Yönetim kurulu yeni tarihleri 

6 - 9 Haziran olarak açıkladı. 
Daha önce 7 Haziran’da yapılacak olan açılış, o gün Brezilya’nın 

en popüler resmigeçitlerinden birinin yapılacak olması nedeniyle 
değiştirildi. Konvansiyon açılışının bir gün önceye alınması, şehir-
de trafik yoğunluğunu azaltacağı gibi Rotaryenlerin de açılış otu-
rumuna katılmalarını kolaylaştıracak. Ayrıca, organizasyon komi-
tesi tarafından 6 Temmuz günü düzenlenecek olan Rotary Karna-
valına da katılımı kolaylaştıracak.

Rotaryenlerin bu bilgiyi kulüp web sayfalarında, bültenlerde 
belirtmeleri isteniyor. riconvention.org sitesini sık sık ziyaret ede-
rek tarihler ve kayıt, konaklama seçenekleri ile ilgili bilgilere ula-
şabilirsiniz.
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HAZİRAN 2014
UR Yönetim Kurulu 2014-15 dönemi ilk 

toplantısını 6-7 Haziran 2014 Avustralya’nın 
Sydney şehrinde yaptı.

YÖNETİM VE FİNANS
 ✔ Yönetim Kurulu 2014-15 dönemi için 

Celia Elena Cruz de Giay’ın başkan yar-
dımcısı, Holger Knaack’ın sayman ve 
Larry A. Lunsford’un İcra Komitesi baş-
kanı olarak görevlendirilmelerini onay-
ladı.

 ✔ Yönetim Kurulu komiteleri belirledi 
ve görev sürelerini tespit etti. Kurul, 1, 
5A, 9, 14, 18A, 23A, 25, 28 ve 31. zon-
ların 2014-15 döneminde Kore’nin Seo-
ul şehrinde 2016 yılında yapılacak kon-
vansiyonda seçilmek üzere UR Direktö-
rü aday saptama komitesi oluşturmala-
rını kabul etti.

 ✔ Yönetim Kurulu 2014 - 15 bütçesi-
ni onayladı. UR tüzüğünün 17.050.6 
nolu bölümüne göre ve direktörlerin 
üçte ikisinin oylarına istinaden, yöne-
tim kurulu olağan yedekler fonundan 
1,630,000 doların 2014-15 dönemin-
de Yönetim Kurulunun spesifik olarak 
onayladığı operasyonel ve diğer stra-
tejik girişimler için harcanmasının yet-
kisini verdi.

 ✔ Yönetim Kurulu ayrıca Rotary Vakfının 
2014-15 dönemini kapsayan 89,023,000 
dolar tutarındaki, kısıtlı olmayan yıllık 
fon katkıları tarafından finanse edilen 
programların bütçesini onayladı.

ÖDÜLLER
 ✔ Yönetim Kurulu, başkan Huang’ın Ro-

tary Onur Ödülünü, Tayvanlı budist 
rahibe ve filantropist Dharma Master 
Cheng Yen’e verilmesi konusundaki 
planını destekledi. Onur ödülü, devlet 
başkanları da dahil olmak üzere hak 
eden kişilere veriliyor. Başkanın her yıl 
beş adet ödül verme hakkı bulunu-
yor. Cheng Yen, 1966 yılında Budd-
hist Compassion Relief Tzu Chi Vakfını 
kurdu. Vakfın sloganı “Zenginleri bilgi-
lendirmek, Fakirleri Kurtarmak” olarak 
belirlenmiş. Son yıllarda vakıf uluslara-
rası felaketlere yardım, kemik iliği trans-
plantasyonu, çevre koruma ve toplum 
gönüllülüğü konularında da çalışmaya 
başlamıştı.

MAYIS 2014
UR Yönetim Kurulu 2013 -14 dönemi 

dördüncü ve son toplantısını 26-30 Mayıs 
2014 tarihlerinde Avustralya’nın Leura şeh-
rinde yaptı

KULÜPLER VE BÖLGELER
 ✔ Yönetim Kurulu, üyelik eğilimleri, UR 

yönetim yapısı, bölgesel üyelik planla-
rı, aidatlar ve üyelik kaynakları da dahil 
olmak üzere üyelik ile ilgili anahtar so-
runlara yönelik üyelik geliştirme iş pla-
nını destekledi. Kurul 2011 yılında kabul 
etmiş olduğu bölgesel üyelik planları-
nın devam etmesini ve onaylandığında 
30 Haziran 2015’te sona ereceğinin be-
lirtilmesine rağmen uygulamanın de-
vam etmesine karar verdi.

 ✔ Kurul bölge guvernörlerinin harcama 
tahsisatlarını Ocak ayında yapacağı 
toplantıda değerlendirmeyi ve guver-
nör adaylarına tahsisatlarının ne kadar 
olacağını yeterli bir zaman dilimi içinde 
bildireceğini onayladı.

 ✔ Kurul 3051 ve 3052 (Hindistan) bölge-
lerinde yeni bir reorganizasyona gide-
rek 1 Temmuz 2017’den itibaren 3054. 
bölgeyi kurdu; Aynı şekilde Arjantin’de 
4835 ve 4865. bölgeler 1 Temmuz 
2014’ten itibaren yeni 4849. bölgeye 
aktarıldı; Kore’de 3720. bölge, 3721 ve 
3722 olmak üzere iki yeni bölgede re-
organize edidi.

YÖNETİM VE FİNANS
 ✔ Yönetim Kurulu tüm Yasama Konse-

yi temsilcilerinin konseye katılmadan 
önce online konsey eğitimini tamam-
lamış olmalarını zorunlu hale getirdi ve 
eğitimi tamamlamamış olan temsilcile-
rin seyahat giderlerini karşılamayacağı-
nı karara bağladı.

 ✔ Yönetim Kurulu, Rotary kulübünün “iş-
levini yapmama” konusundaki politika-
sını değiştirerek bu kategoriye, kulüp 
bünyesinde UR'nin tüzüğünde bulu-
nan düzeltme yollarının tümünü kul-
lanmadan UR'ye karşı yasal tazminat 
yoluna başvuran ve bunu devam etti-
ren üyenin ait olduğu kulüpleri de da-
hil etti.

 ✔ Kurul, Eylül 2014'te yapılacak olan ve 
2015 São Paulo Konvansiyonunda seçi-
lecek UR direktörleri belirleyecek aday-
lık tespit komitelerinin toplantılarının 
toplantı organizatörleri ve yerlerinin 
belirlenmesi konusunda başkana yetki 
verdi. Direktörler 2, 8, 11, 15, 19, 21A ve 
33. zonlardan seçilecekler.

 ✔ Yönetim Kurulu UR Başkanı aday tespit 
komitesinin en uygun kalifikasyona sa-
hip adayı seçmesinde mülakatların fay-
dalı olacağı düşüncesinden hareketle 
2014 yılı komitesinin her aday ile video 
konferans imkanını kullanarak mülakat 
yapmasını uygun gördü.

 ✔ Yönetim Kurulu, 97,353,000$ gelir, 

3,388,000$ olağan yedekler fonundan 
kullanımı, 557,000$ konvansiyon re-
zervleri ve 100,928,000$ harcama içe-
ren ve gelir fazlasının 370,000$ olarak 
belirlendiği 2014-15 bütçesini onayladı.

PROGRAMLAR, İLETİŞİM VE 
TOPLANTILAR

 ✔ Yönetim Kurulu Rotaryen Eylem Grup-
larına üyelik uygunluk şartlarını geniş-
leterek, tüm UR ve Vakıf programlarına 
katılmış olanlar ve mezunları dahil etti.

 ✔ 2013-18 döneminde uygulanacak Ço-
cuk Felcine Son girişiminin stratejik 
planına destek amacıyla, UR tüzüğe 
uygun olarak ve direktörlerin dörtte 
üçünün oylarıyla olağan yedeklerden 
3,09 milyon doların 1 Temmuz 2014 
ile 30 Haziran 2016 tarihleri arasında 
çocuk felcine son kampanyasının kap-
samlı iletişim faaliyetleri için kullanıl-
ması onaylandı.

 ✔ Yönetim Kurulu, Dostluk Değişim poli-
tikasına esneklik kazandırmak için de-
ğişiklik yaptı. Kurul, bireysel olarak fon-
lanan bu değişimlerin, katılan Rotar-
yenler ve ailelerine karşılıklı uluslararası 
ziyaret etme fırsatı yarattığını, bu saye-
de yeni ilişkiler ve dostluklar oluşması-
na ve mümkün olduğu zaman da ortak 
hizmet projeleri için temel teşkil ettiği 
fikrini kabul etti.

 ✔ Beklenmeyen şartların ortaya çıkma-
sı ve UR’nin Milano’da yapılacak olan 
Expo 2015’e katılım maliyetlerinin art-
ması nedeniyle, Yönetim Kurulu Ulus-
lararası Rotary’nin bu ekspozisyona ka-
tılımını fonlamayı durdurma kararı aldı.   

❑❑❑

ULUSLARARASI ROTARY YÖNETİM KURULU KARARLARI
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