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otary'nin yeni dönemi Uluslararası Rotary Başkanı
Barry Rassin önderliğinde 1 Temmuz'dan itibaren
başladı. Dergimizin bu sayısında yeni başkanı daha
yakından tanımamızı sağlayacak olan bilgileri içeren sayfalar
yer alıyor. Barry özellikle 12 Ocak 2010'da Haiti'yi vuran korkunç deprem felaketinden sonra bölgede organize ettiği yardım ve iyileştirme çalışmaları ile Rotary camiasında tanınmış
idi. Bahamalar'da hastane konusundaki tecrübesi sayesinde
ihtiyaçların zamanında yerine ulaşması ve depremden en fazla
zarar görenlerin bu prganizasyon sayesinde yaralarının hızlı
bir şekilde sarılması Rassin'in Rotary'de yükselmesini kolaylaştırdı. Kendi davranışlarıyla ilham kaynağı olan Rassin, tüm
Rotaryenlerden de döneminde "İlham Kaynağı Olmaları"nı
istedi. Bölgelerimizin de yapacakları projeler ile bu temayı
yaygın bir ekilde uygulayacaklarını düşünüyoruz.
Rotary'nin uluslararası boyutunun en güzel örneği, bir
yılın muhasebesinin yapıldığı, başarıların taçlandırıldığı zirve
olan konvansiyondur. Uluslararası Rotary'nin 109. konvansiyonu da Kanada'nın önemli şehirlerinden Toronto'da gerçekleşti. Konvansiyon öncesi Rotaract'ın 50. yılının kutlanması
nedeniyle konvansiyonda gençlerin de katılımının yüksek
olması dikkat çekiciydi. Dostluk evi dünyanın çeşitli bölgelerinde kulüpler tarafından gerçekleştirilen projelerin tanıtımı
ile dolup taşarken, Barış, eğitim ve sağlık konularında ilginç
konuşmacılar konvansiyona katılan Rotaryenlere önemli bilgiler aktardılar.
Rotary projelerinin dünya genelinde başarılı olması ve
etkinliğini arttırabilmesi Rotary Vakfının mali desteği sayesinde gerçekleşiyor. Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini
üstlenen Ron Burton da dönemin ilk yazısında bizlere bazı
hatırlatmalarda bulunuyor. Bildiğiniz gibi Rotary Vakfı, 2025
yılında bağışlar fonunun 2,025 milyar dolarlık bir büyüklüğe
ulaşmasını hedefliyor. Bu kapsamda Ron Burton'un bu yıl için
açıkladığı hedef 380 milyon dolar. Kulüplerimizin programlarını yaparken bu çağrıyı gözardı etmeyceklerini umuyoruz.
UR'nin yeni dönemde göreve başlayan direktörler ve Vakıf
mütevelli heyetinin yeni üyelerini de dergimizin sayfalarında
sizlere tanıtıyoruz.
Derginin bu sayısında kulüp haberlerinin azlığı dikkatinizi
çekmiş olabilir. Dönemin ilk sayılarında genelde rastladığımız
bu durumun değişip, dönem ilerledikçe yapılan faaliyetlerin
de artmasıyla yine eskisi gibi 8-10 sayfaya çıkacağına inanıyoruz.
Tüm Rotaryenlere başarılı bir dönem dileriz.

SAYFA 6 - 7

SAYFA 12 - 17

BANA "BARRY" DEYİN

ROTARY DÜNYASI

Başkanın Temmuz Ağustos mektupları

2018-29 UR Başkanı Barry
Rassin'i tanıyalım

SAYFA 8

SAYFA 18 - 25

30 - Yaratıcı kulüpler
33- Rotary ve Gençlik
GDB Ekrem Yazar
34- Kulüp Haberleri
38- UR'den Haberler

Ron Burton'un mesajları

UR'nin 109. Konvansiyonu
Kanada'nın Toronto şehrinde
yapıldı

BÖLGE
FEDERASYONLARI
2420. BÖLGE
Abide-i Hürriyet Caddesi
Black Out İş Merkezi No: 211
C Blok Kat 7
Şişli - İSTANBUL
Tel: 0212 231 3181
Faks: 0212 230 5265
sekreterya@rotary2420.org
2430. BÖLGE
Sancak Mahallesi
241 Sokak No: 9/2
Çankaya ANKARA
Tel: 0312 438 3640
Faks: 0312 438 0563
rotary2430.ofis@ttmail.com

BAŞKAN’IN MEKTUBU

VAKIF PENCERESİNDEN

SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER

Dünyada Rotary Kulüpleri
neler yapıyor?

TORONTO KONVANSİYONU

SAYFA 26 - 29

YENİ DİREKTÖRLER VE
MÜTEVELLİLER

KAPAK RESMİ:UR Başkanı Barry Rassin ve eşi Esther. Fotoğraf: Alyce Henson
“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup,
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”
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Rotary Yayın ve İletişim
Hizmetleri A.Ş. adına imtiyaz sahibi
Gündüz Hekimgil
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ahmet S. Tükel
Yayın Kurulu
DG Altan Arslan, DG Alaeddin
Demircioğlu, Murat Sevinç,
Ahmet S. Tükel
Yönetim Kurulu
GDG Güneş Ertaş (Başkan), GDG
Akın Gökyay, GDG Murat Öz, GDG
Sezai Moral, Ahmet S. Tükel
Rotary Dergisi iki ayda bir
yayınlanır.
Dergide yayınlanan yazıların
fikir sor umluluğu
yazı sahiplerinindir / Dergide yer
alan yazılar “Rotary Dergisi” adı
belirtilerek iktibas edilebilir.
Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın
(İki ayda bir yayınlanır)
İLAN TARİFESİ
Arka Kapak
1.200,00 TL
Orta iki sayfa
1.500,00 TL
İç Kapaklar
1000,00 TL
İç Kapak Karşısı
1000,00 TL
İç Sayfalar
950,00 TL
Yarım Sayfa
500,00 TL
KDV Hariçtir
Her türlü haberleşme adresi:
Ahmet S. Tükel
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D:405
Kavala Plaza, Çankaya İZMİR
Tel: (232) 461 96 42 - 441 05 16
Fax: (232) 441 14 21
e-mail:rotarydergisi@gmail.com
Osman Kaya
Tel: (212) 212 02 40
okaya@universaldil.com.tr
Bask ı ve Hazırlık:
Tükelmat A.Ş.
Bask ı tarihi: 3 Ağustos 2018
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Çevrenin önemini gözardı etmeyelim

İLHAM KAYNAĞI OLALIM

Bir yıl önce, Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu, organizasyonumuz ile ilgili beklentilerimiz ve geleceğini
yansıtan yeni bir vizyon ifadesini kabul etti. Bu ifade şöyle diyor: "Birlikte, yerküremizde, toplumlarımızda ve
kendi içimizde kalıcı değişimi yaratmak üzere hepimizin bir araya geldiği ve harekete geçtiği bir dünya hedefliyoruz."
Beraberce dünya genelinde, toplumumuzda ve kendimizde, insanların biraraya geldikleri ve kalıcı değişim
yaratmak için eylem yaptıkları bir dünya görüyoruz."
Bu basit cümle Rotary'nin neye önem verdiğinin özünü çok iyi açıklıyor. Biraraya geliyoruz çünkü beraberce,
yalnız olduğumuzdan çok daha güçlüyüz. Eylem yapıyoruz çünkü hayal görmek yerin iş yapıyoruz, Dünya genelinde ve toplıumlarımızda ilişkimiz bittiktten sonra da devam edecek olan kalıcı değişimler için çalışıyoruz. Ve
belki de en önemlisi, ksadece etrafımızda daha iyi bir dünya yaratmak için değil, daha iyi bir insan olabilmek için
kendimizde değişim yaratmak için çalışıyoruz.
Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'ye atfedilen bir cümle şöyle diyor: "Bir tekne inşa etmek istiyorsanız,
ağaç toplamak, levhalar kesmek ya da görev atamakla işe başlamayın. Çalışanlarınızın ruhunda engin ve sonsuz
bir denize özlem duygusunu yaratmakla işe başlayın." Her birimiz etkili olmak, farklılık yaratmak ve kendimizin ötesinde bir şeyler yapmak özlemi için Rotary'ye katıldık. Bizlere Rotary'de ivmeyi veren bu arzu, daha iyi bir
dünya vizyonu ve bu kapsamda oynayacağımız rol olmaktadır. Bizleri Rotary'ye üye yapan budur, hizmet etmeye
motive eden ve beni de bu yılki temamızı seçmeye yönlendiren şey budur: İlham Kaynağı olalım.
Rotary'nin toplumlarımız için dönüşümcü etkinlikteki çalışmalarla İlham Kaynağı Olmasını görmek istiyorum. Bizleri geri tutan engelleri kaldırarak ileriye doğru hareket etmeye başlamamızın zamanıdır. Kulüplerimizde düzenlemeler yapmayı basitleştirelim ya da farklı ihtiyaçlara cevap verecek yeni kulüpler kuralım. Rotaract'ı güçlendirici çalışmalar yapalım ve Rotaract kulüplerinden Rotary'ye geçişleri daha yumuşak bir şekilde
gerçekleştirelim. Her Rotaryene hizmet verebilmeleri için esneklik sağlamak amacıyla kendilerine en uygun ortamı yaratalım ve böylece Her Rotaryenin, Rotary üyeliğinde kalıcı değeri yakalamasını sağlayalım.
Rotary'de ulaşmaya çalıştığımız gerçek anlamda sürdürülebilir hizmet, daha geniş bir küresel ekoloji kapsamında yaptıklarımız herşeye yeniden bakmak demektir. Bu yıl sizlerden sürdürülebilir hizmet için İlham Kaynağı Olmanızı isterken, çalışmalarımızın çevresel boyuttaki etkisine de değinmenizi istiyorum. Çevre, altı odak
noktamızın her birinde de önemli rol oynamaktadır ve bu rol, iklim değişikliğinin etkileri ortaya çıktıkça daha
da önem kazanmaktadır. Çevremizi, altı odak noktamızın dışında bir konu olarak görme zamanı geride kalmıştır. Temiz hava, su ve toprak, sağlıklı toplumlar için temel olgulardır ve hedeflediğimiz daha iyi, daha sağlıklı bir
gelecek için de gereklidir.

BARRY RASSIN
Uluslararası Rotary Başkanı
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Güçlü, etkin ve faal olmak için, harekete kulübünüzde başlayın

Çok bilinen bir söyleyişde şöyle denmektedir: "Şayet dünyayı değiştirmek istiyorsan, evine git ve aileni sev."
Bu ifade insanların evleri dışındaki insanların ihtiyaçlarını gözardı etmeleri gerektiği anlamını taşımamaktadır, aksine yakınlarındaki ihtiyaçlara dikkat etmeleri gerektiğine işaret eder.
Önceliğimiz hizmet olduğu için, sadece hizmete benzeyen projelere odaklanmak çekici gelebilir: projeleri
planlama ve ihtiyacı olanlara görülebilir fayda sağlayacak olan çalışmalar gibi. Ancak bu çalışmaları etkin bir
şekilde gerçekleştirmek için evimizi de düzenli tutma gereği vardır. Rotary'de bunun anlamı davranışlarımızı
Rotary prensiplerine uygun olarak yapmamız gereğidir, başkalarına saygı göstermek ve Dörtlü Özdenetim testine uymak demektir, Dikkatli planlama yapıp kaynaklarımızı akıllıca kullanmak demektir. Ve üyeliğimizin güçlü, katılımcı ve sağlıklı olmasını sağlayarak organizasyonumuzun uzun vadede daha sağlıklı olmasını temin etmek demektir.
Son 20 yıldır üye sayımız 1.2 milyon civarında dolanıp duruyor. Büyüyemiyoruz ve üyelerimiz de gittikçe yaşlanıyorlar. Etki yaratacak bilgi ve motivasyona sahip olmayan bir çok kulübümüz var: küresel ölçekte neler yaptığımızı bilmeyen kulüpler, programlarımızdan ve Vakfımızın yaptıklarından haberdar olmayan kulüpler, ve nasıl
katılımcı olunabileceğini bile bilmeyen kulüpler. Çoğunluğun dahala erkek üyelerden oluştuğu da dikkate alınırsa, hizmet etmek isteyen kadınların tercih edebilecekleri bir organizasyon olmaktan da uzak kalıyoruz.
Her şeyden önce biz bir üyelik kurumuyuz. Kendimiz için koyduğumuz hedeflere ulaşmak istiyorsak, önceliği
üyeliğe vermeliyiz. Her birimiz üyelik konusunu ciddiye almalıyız; bunu sadece potansiyel üyeleri organizasyona
davet ederek değil, yeni üyelerin kendilerine bazı değerler katacak kulüplere hoş geldiklerini göstererek yapmalıyız. Bir toplantıya katıldığında tereddüt eden birini gördüğünüz zaman, onun iyi bir yere oturup, konuşmanın
içine girmesini sağladığınıza emin olmalısınız. Herhangi bir Rotary programı konusunda belli bir heyecanınız
varsa, kulübünüzün de bundan muhakkak haberdar olmasını sağlayın ve katılımcı olması için yönlendirin. Toplumunuzda bir ihtiyaç tespit ederseniz, bir sonraki haftalık kulüp toplantısında konuyu gündeme getirin. Şayet
güçlü, faal ve etkin bir organizasyonun parçası olmak istiyorsak, evinizden, kulübünüzden başlayın ve Rotary'de
ilham kaynağı olun.

BARRY RASSIN
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF BAŞKANINDAN

Bu yıl hedefimiz
380 milyon dolar
Rotary kulübüne katıldıktan birbuçuk yıl sonra, arka
arkaya dört toplantıya katılamadığım için üyeliğime son
vermiştim. O zamanki kural buydu. Açıkça söyleyebilirim
ki ne yemek ne de haftalık toplantı bana fazla birşey ifade
etmiyordu.Zamanımı en iyi şekilde kullanabileceğim şeyler olduğunu düşünememiştim. Ama esas sorun angaje olmamam idi. Bir rolüm yoktu, üye olmam için bir sebep yoktu, ve bana hiç bir şey vermiyor gibi gözüken haftalık öğle
yemeği toplantısına gitme ihtiyacını da hissetmiyordum. .
Ama sonra, gelecek dönem kulüp başkanı bana önümüzdeki yıl kulübün Rotary Vakfı komitesi başkanlığı yapmamı teklif etti. Bu beni için bir dönüm noktası idi ve gerisi de
tarih oldu. Hepinizden, Rotary konusunda tereddütleri olan
üyeleri katılımcı yapmayı düşünmenizi istiyorum. 2018-19
dönemi için yardımınıza ihtiyacım var. Vakfımızın dört çekirdek hedefine benimle beraber odaklanmanızı istiyorum.
İlk olarak, tüm organizasyonumuzun 1 numaralı önceliği _ ki bu size sürpriz olarak gelmeyecektir_ çocuk felcine
son vermektir. Her çocuk için vermiş olduğumuz çocuk felcinden arındırılmış dünya sözünü tutmalıyız.
İkinci olarak, altı odak noktamız içinde hizmet çalışmalarımızın sürdürülebilirliğini arttırmalıyız. Bunun anlamı
kapsamlı ihtiyaç değerlendirmesi yapmak demektir. Toplumla beraber çalışıp nelere ihtiyaçlarının olduğunu tespit
etmek, o projeyi sahiplenmelerini sağlamak ve zaman içinde gelişmelerin ölçümlerini gerçekleştirmek demektir.
Üçüncü önceliğimiz tüm bölgelerin Bölge Tanımlı Fonlarının tümünü kullanmaya teşvik etmektir. İster bölge bağışları, ister küresel bağışlar ya da PolioPlus olsun, değişime yönelik ortaklıklar kurmak ve bu fonları çalışır hale getirmek için bir çok yöntem vardır.
Son olarak da, Rotary Vakfımızın Bağışlar Fonunu 2025
yılında 2,025 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. Bu yıl
için kapsamlı fon yaratma hedefimiz 380 milyon dolardır.
Bu fonlar Rotary üyelerinin her gün üstlendikleri yaşamları değiştiren programlara devam etmelerini sağlayacaktır.
Ama her birimiz Rotary'nin mirasını düşünmeliyiz. Bağışlar fonu bizim geleceğimizdir.
Dolayısıyla, lütfen bana katılın ve bu yılı Rotary için
destansı bir yıl yapalım. Sizin destanınız, Rotary'nin sözü.
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İhtiyaçları tespit edip Rotary
hizmetini gerçekleştirin
Rotary Vakfının Bağış Fonu olmasa çalışmalarımız hiç bir
işe yaramaz. Bağış Fonu, Rotary'nin dünyadaki çalışmalarının omurgası olup, farklılık yaratmak için gerekli zaman, yetenek ve kaynaklara ulaşmamızı sağlamaktadır. Bağış Fonunu 2025 senesinde 2,025 milyar dolara çıkarmak ve bu yıl da
380 milyon dolarlık fon yaratma hedefi organizasyonumuzun
en önemli görevlerinden biridir.
Rotary'nin yıllardır yaptığı şeyler sizlerin finansal desteği
sayesinde gerçekleşmiştir. Aynı değerde önemli olan ve belki
de dikkat çekmemek gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olan ise
sizlerin katılımıdır.
Sizler olmadan Rotary hiçbir şeydir. Vakfın cömert mali
katkılarınızın yanı sıra sizin mevcudiyetinize, görüşlerinize
ve yaratıcı düşüncelerinize ihtiyacı vardır. Rotary kulübünüz
toplantılarda olmanızı sadece sandalyeleri ısıtmanız için istememekte, katılmanızı ve ilham kaynağı olmanızı arzu etmektedir.
Yandaki yazıda, Rotary'deki başlangıcımda nasıl ilgisiz
biri olmaktan, Vakıf Komitesi Başkanı olduğumda odaklanıp
angaje bir kişiliğe büründüğümü anlattım. Rotary'deki günlerinizi değiştirmek için birisinin size komite başkanı olmayı ya
da kulüpte görev almayı teklif etmesini beklemeye ihtiyacınız
yok. Rotary'de hepiniz için bir adım atıp "harekete geçenler"
arasına katılma fırsatı vardır.
Angaje olun. Bölge Tanımlı Fonlara uygun olan hizmet projelerinde kulübünüzle çalışmak katılmanın bir yöntemi olup,
düşüncelerinizi paylaşarak farklılık yaratabilirsiniz. Şayet
kulübünüzün hizmet projeleri ilginizi çekmiyor ise, siz yeni bir
projeyi başlatmaya çalışın. Toplumu değerlendirerek kaynaklarımızı müspet değişim yaratmak için en iyi nasıl kullanabileceğinizi bulmaya çalışın.
Bu ay sizi Rotary'deki katılımınız ile ilgili düşüncelerinizi
değiştirmeye davet ediyorum. Her toplantıyı enerjinizi harcayacağıınız yeni kanallar keşfetmek için bir fırsat olarak görün
ve aynı fikirdeki Rotaryenlerle beyin fırtınası yaparak daha
iyi bir dünya için beraberce nasıl çalışabileceğinizi irdeleyin.
Ron D. Burton
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

TATİLİN DEĞİL, EVİN OLSUN.
Folkart Çeşme projelerinde yaşam başladı.
Çeşme’yi Folkart ayrıcalığıyla bir yaz değil,
her yaz yaşayın.

YAŞAM BAŞLADI

FOLKARTBLU

PA Ş A L İ M A N I

FENERBURNU

ARDIÇ

WWW.FOLKARTCESME.COM

FOLKARTARDIÇ

ILICA

444 22 78

B OYA L I K

dünyamız

Fransa
Amerika Birleşik
Devletleri

Venezuela

Gine

Filipinler

Dünya çevresindeki
Rotary projeleri

2017’de
Venezuelalıların
%80’i fakirlik
sınırında
yaşamaktaydı.

ABD

Venezuela

Gine

West Virginia Princeton Rotary

Venezuela’lı çocuklara yardım

Kulübü, fakirlik ve uyuşturucu

etmek için Kuzey İspanya’nın

bağımlığının neden olduğu aile

Meksika’da da üyesi bulunan

içi şiddeti konu alan bir Mardi

2202. bölgesinin e-kulübü, ağız

Bras for a Cause’a (Göğüs ve

sağlığı malzemelerini okyanus

rahim kanserine son vermek için

ötesine gönderdi. Kulübün

çalışan bir STK) ev sahipliği yaptı.

eski başkanlarından Fernando

Şubat ayındaki faaliyet 2.700$

Ortuño Bilbao Rotary kulübü

fon yarattı ve kadın barınakları

ve Katalan Ecza zinciri Nova del

için de 4.000 doların üzerinde

Vall ile, beraberce çoğunluğu

iç çamaşırı, kozmetik ve tuvalet

işyeri sahipleri tarafından

eşyası sağladı. Barınaklara genel

verilen malzemeleri topladılar.

olarak elbise ve palto bağışları

Venezuela’da dişçilik okuyan

yapılıyor ama kişisel bakım

Rotaract Maria Castillo’nun

ürünleri pek bağışlanmıyor.

2016 yılında başlattığı bu proje

Toplumun aktiviteyi

ile ilgili olarak Ortuño, sosyal

benimsemesi sonucu Rotaryen

eşitsizlikler ve fakirliğin oral

olmayan 100 kişi de toplantıya

hastalıkların mevcudiyetinin

katıldı ve aralarından üçü üyelik

temel faktörleri arasında

Conakry Rotaract kulübü,
partnerliğin gücünü ispatlıyor.
2017’nin sonunda, dört kulüp
üyesi Mali’nin Bamako-Kanu
Rotaract kulübü ile Mali’nin
Başkenti Bamako’ya 30 mil
mesafedeki Tenezana’nın
ilkokulunda bir kütüphane
yapmayı başardılar. Conakry’li
Rotaraktörler ayrıca Gine’nin
Kipe şehrindeki yetim ve özürlü
çocuklara hizmet veren Regina
Maris rehabilitasyon merkezini
tefriş ettiler. Kafeterya boyandı,
mobilyalar tamir edildi ve Benin’in
Cotonou Marina Rotaract kulübü
ile beraber çalışılarak sınıf için
gerekli aletler, gıda maddeleri ve
kap kacak temin edildi.

için müracaat etti.

olduğunu belirtiyor.
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Fransa

Filipinler

Amiens les Trois Vallées Rotary

yaygın bir mesaj gönderdi:

Kozmetik, profesyonel aşçılık ve

kulübünün 2012 yılında beratını

Şubat ayında Rotaryenler

otelcilik konularında her yıl verdiği

almasından beri, kulüp üyeleri I.

aralarında UNESCO’nun

eğitim programları ile bilinen

Dünya Savaşında Alman işgaline

Avustralya Büyükelçisi Angus

Waling-Waling (Davao) Rotary

karşı kendilerine yardımcı olan

Mackenzie’nin de bulunduğu

Kulübü, mesleki kurslarına sıhhi

Avustralya’lı güçlerin cesaretini

700 kişiyi biraraya getirdi ve

tesisatçılığı da ekledi. Rotary

her yıl övgü ile anmaktalar. 25

yukarıdaki resimde görülen

Toplum Birliğinin aktif olduğu

Nisan’da, savaşta yaşamlarını

“Do not forget Australia”

mahallelerdeki liselerden seçilen

kaybeden Avustralyalı ve Yeni

(Avustralya’yı unuymayın)

ve risk teşkil ettikleri düşünülen

Zelandalıların anıldığı Anzak

yazısını beraberce anıtın

onbeş genç, bir ay boyunca

Gününde, Rotaryenler Villers-

önündeki çimin üzerine

aldıkları sıhhi tesisat kurslarından

Bretonneux’deki Avustralya Ulusal

yazdılar. Katılımcılar yeşil ile

sonra Aralık ayında iki gün süren

Anıtında sabaha karşı yapılan

kontrast oluşturması için sarı

değerlendirme testine tabi

tören sonrası kahvaltı organize

şapka giydiler ve Avustralya’nın

tutuldular. Program kulübün

etmekteler. En kanlı ve belirleyici

renklerini de canlandırmış

1.500$, Davao Şehri Su İşlerinin de

savaşlardan biri olan ve batı

oldular. Kartpostal satışından

2.900$ katkılarıyla gerçekleşti.

cephesinde 2.400 Avustralyalının

elde edilen gelir de Rotary

Kulübün eski başkanı Remedios

yaşamını katbettiği Val de

Gençlik Değişim programı için

Calaguas, gençlerin iş bulma

Somme’un 100. yılı anısına kulüp

kullanılacak.

potansiyelinin arttığını söylüyor.

Tesisatçıların
Fillipinler’de en
çok aranan
yetenekli işgücü
olduğunu biliyor
musunuz?

– BRAD WEBBER
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Bana "Barry" deyin
Rotary'nin yeni başkanı Barry Rassin
cana yakınlık ve kararlı liderlik
arasında dengeyi yakalıyor

Nassau'nun sahilinden

birkaç mil açıkta,
2018-19 Uluslararası Rotary Başkanı Barry Rassin Rat Bat
adlı teknesinin gövdesinde dengede durmaya çalışıyor. Bu
bölgede büyük kruvazyiyer gemileri, gürültülü jet skiler yok.
Sadece arada sırada geçen tekneler ve teknenin gövdesine hafifçe vuran dalgaların sakinliği var.Bu türkuaz sularda, okyanusun zemininde yüzen büyük kaplumbağalar bulunuyor.
Benim için deniz özgürlük, sükûnet demektir diyen Barry, "Denizde iken her şeyi unutabiliyorsun. Dünya ile tek başınaymış gibi hissediyorsun ve hiç bir şeyin ters gitmeyeceğini
biliyorsun" diye durumunu ifade ediyor.
Birkaç dakika önceki hafif çiselti, yerini Aralık ayının
zayıf güneşinin bulutlar arasından geçen hüzmelerine bırakıyor. Rat Bat ani bir şekilde geçen bir teknenin dalgalarıyla
sallanıyor. İstifini bozmayan Rassin, ufuktaki mavi gökyüzünün keyfini çıkarıyor.

12 Ocak 2010'nun akşamüstü geç saatle-

rinde, Rassin ve eşi Esther, Bahamalar'ın Başkenti Nassau'da
iken, 7.0 şiddetinde bir deprem, 500 mil uzaktaki Haiti adasını sarsmıştı. Kısa bir süre sonra, Rassin Jamaika'da Errol
Alberga'dan bir telefon aldı. O sıralar Alberga Bahamalar, Jamaica ve Haiti ve Batı Hint Adalarının büyük bir kısmını kapsayan 7200. bölgenin guvernörü idi.
Alberga, bölgenin geçmiş dönem guvernörlerinden olan ve
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Nassau'daki Doctor's Hospital'ın başkanı olan Rassin'e depremden bahsetti ve Rotary'nin yardım girişimlerinde liderlik etmesini istedi. Rassin o akşamı evinde bölgedeki Rotary
liderlerini arayarak geçirdi. Salonun köşesindeki televizyon,
yerle bir olmuş Haiti'nin resimlerini gösteriyordu. Bu arada
altyazıda geçen tsunami uyarısı Bahamalara gelmekte olan
ve potansiyel olarak ülkeyi yeryüzünden silebilecek güçte bir
tehlikenin yaklaşmakta olduğu Rassin'in dikkatini çekti.
Rassin ve eşi evlerinin ikinci katına çıkarak balkonda
beklemeye başladılar. San Diego'da Ocak ayında yapılan uluslararası Asamblede söylemiş olduğu sözleri hatırladı: "Gece
okyanusa baktığınız zaman tek gördüğünüz şey suyun kenarına kadar uzanan ışıklar olur, ondan sonra ise herşey kapkaranlıktır." O akşam da eşiyle beraber, ışıklardan sonra başlayan karanlığa bakıp kendilerine doğru yaklaşmakta olan tehlikeyi beklemişler.
Ne şans ki tsunami oluşmadı ve Rassin çalışmaya başlayabildi. Takip eden günler ve haftalar içinde,Rassin, dünyanın her tarafındaki Rotaryenler tarafından Rotary Vakfına
yapılan bağışlarla finanse edilen kurtarma çalışmalarını koordine etti. Her detayı takip edebilmek için 122 sayfalık bir
excel tablosu hazırladı: ne kadar para kullanılabilir durumda, ne kadar harcandı, hangi girişimden hangi Rotary kulübü sorumlu gibi bilgilere anında ulaşılabiliniyordu. Rassin'in
Rotary Kulübü olan East Nassau'dan Lindsey Cancino, "Depremden sonraki yıl gerçekleşen bölge konferansında Bar-

ry'nin her bir proje için harcanan dolarları
indi. Yükünü boşalttıktan sonra uçak tekrar
incelediğini ve sonuçta felaket fonundaki yaHayatta risk almalısınız. Bunun geri döndü. Yaptığı konuşmada birkaç dakipılan harcamalar le birebir örtüştüğünü göska sonra tekrar denizin üzerinden harika
için buradayız. Eski yolu takip
terdi. Ben adeta büyülenmiştim" dedi.
görüntüyü yakaladıklarını söyleyen Barry
Depremden hemen sonra, Rassin, etmemek, eline bir pala alıp fazla Rassin, Haiti'nin arkada kaldığını ve BahaPort-au-Prince'teki evini bir barınak ve has- otları kesmek ve yeni bir yol açmak ma'ya doğru rotayı çevirdiklerini, kendiletaneye döndüren Haiti'li Rotaryen doktor
rinin ise bu iki kontrastın arasında kaldıkgerekebiliyor. Burada insanlar iyi
Claude Surena ile beraber çalıştı. Surena
larını anlattı. "Suya yukarıdan ufka doğru
100'den fazla evini kaybetmiş insana yar- sağlık hizmeti alamıyorlardı ve o baktığımda, hiç bir şeyin arasında bir sınır
dım etti. Adanın başka bölgelerinde onbinolmadığını algıladım, bizler ve onlar arasınhizmete acil ihtiyaçları vardı.
lerce kişi yaşamını yitirmiş, onbinlercesi de
da, bizim kurtulabildiğimiz ama bazılarıyaralanmıştı. Haiti'nin o zamanki başkanı
nın ise yaşamak zorunda kaldıkları ıstırap
René Préval'in emri ile daha sonra ülkenin özel ve kamu sağarasında." Orası Bahamalar da olabilirdi, oradakiler bizler de
lık sektörünü düzenleyecek olan Surena, her gece Rassin ile
olabilirdik.
konuşarak, acil ilaç ve malzemelerin detaylı listesini iletiyor.
ile ilgili olması gerektiğini
Her sabah Nassau'ya gelen bir uçak da ihtiyaç malzemelerini
düşünmüştü. Babası II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'den
getiriyordu.
Bahamalara gelmiş ve Kraliyet Hava Kuvvetleri mensuplaRassin uçuşlardan birine katılmaya karar verdi. Yeşil trorının sağlık bakımından sorumluydu. Nassau'nun Oakes ve
pik adaların ve masmavi bir denizin üzerinden yapılan dört
Windsor tarlaları pilotları yetiştirmek için kullanılıyordu.
saatlik alçak uçuş sanki cennetin üzerinde gibiydi. Ancak vaDr. Rassin, zamanının büyük bir kısmını özellikle cüzrış noktası Haiti idi.
zamdan mustarip olan yerel sakinlere ayırmaktaydı. Bu çaAşağıda adeta bükülmüş yollar, yıkılmış evler ve moloz
lışmaları onun toplumdaki saygınlığını arttırdı. Savaş sonyığınına dönüşmüş mahalleler dikkat çekiyordu. Port-aurası İngiltere'ye döndü ama oğlu Barry'nin 1947'deki doğuPrince havaalanına iniş yapamayan uçak çim kaplı bir piste

Barry her zaman tıp

2018-19 UR Başkanı Barry Rassin, Nassau, New Providence, Bahamalarda evindeki ofisinde.
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2018-19 UR Başkanı Barry Rassin, Bahamalarda New Providence Nassau'daki Doctor's Hospital'da bir çalışanla selamlaşıyor. Hastane 1955
yılında babası Dr. Meyer Rassin tarafından başlatılmıştı. (Solda) Bugün hastanenin başında olan ve aynı zamanda başhekimlik görevini de
yürüten Dr. Charles Diggiss le hastanenin önünde görülüyor. (Sağda)
mundan birkaç hafta sonra, baba Rassin Nassau'ya dönerek
rektiğinin farkına vardı. Yaşamının geri kalan kısmını otelde
oradaki devlet hastanesinde çalışmaya başladı. 1955 yılında,
çalışarak ve ailesiyle yaşayarak geçirebilir, ya da tekrar okula
ameliyat hemşiresi olan eşi Rosette ile hastalara daha iyi hizgeri dönebilirdi.
met vermek için Rassin Hastanesini açtı.
1967 yılında Miami'ye taşındı ve orada bir yerel üniversiBarry 10 yaşında iken ilk kez babasının bir sezaryen ameteye yazıldı ve hoşuna giden dersleri almaya başladı. Hoşuna
liyatını izledi. Bu onun aile mesleğine ilk girişi idi. Abisi Dagidecek bir şeylerin arayışı içinde idi. Barry o günleri hatırvid, farmakoloji üzerine doktorasını yapıp anne sütünün özellarken şöyle diyor: "Muhasebe kurslarında geçirdiğim iki gün
likleri konusunda araştırmalara yoğunlaştı.
kararı vermeme yetti. Hem çok kolaydı, hem de bana uygunBarry ise New York City dışında Long Island Üniversitedu."
sinde tıp öncesi bölümüne girdi ancak iki yıl sonra ayrılmak
Derslerini işletme üzerine odaklamaya başlayan Barry,
zorunda kaldı. "Benim için çok zor mu olduğu ya da ilgi alaMiami Üniversitesine transfer oldu ve oradan muhasebe bönımın dışında mı kaldığı konusunu hiç bir zaman anlayamalümünden onur derecesiyle mezun oldu. Daha sonra da Floridım" diyen Barry o günlerdeki hislerini "Hiç
da Üniversitesinden sağlık ve hastane yönebir zaman iyi bir akademisyen olmadım. Öğtimi konusunda MBA diplomasını aldı.
retmenlerim herzaman bana kendimi vereBahama'ya döndükten sonra, uzun yıllar
Bizler farklı şapkalar giyiyoruz.
mediğimi söylerlerdi" cümlesiyle ifade edibaşarılı bir dönem geçiren Rassin HastaneBu yıl ben başkanlık şapkasını
yor.
sinin düşüşte olduğunu gördü. 1973 yılında
Rassin Nassau'ya döndü ve British Colo- giyiyorum, fakat tüm Rotaryenler Bahamalar bağımsızlığını kazanınca, bir
nial Hotel'de önemsiz işlerde çalışmaya başRotaryen şapkasını giyiyorlar. O çok İngiliz gurbetçi, hastanede çalışanları
ladı. Ön büro işi hoşuna gitmemişti. Bir süre
da dahil olmak üzere İngiltere'ye geri dönşapkadan bende de var.
sonra mikrofilm ve office malzemeleri temidü. Dağarcığındaki idari bilgi ve Miami'nin
ni işine girdi. Bir yıl sonra karar vermesi geMount Sinai Hastanesindeki çalışma döne14 - R O T A R Y D E R G İ S İ / T E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 8

minin tecrübesiyle Barry ilk eşi ve Pascale, Michele ve Anthony adlarındaki
üç çocuğu ile Bahamalara döndü. Amacı Bahamalara modern tıbbı getirmek
ve bunu transformasyon geçirmiş olan
Rassin Hastanesinde yapmaktı.
Bugün Doctors Hospital olarak bilinen kurumun başkanı Charles Diggiss,
devlet hastanesinde asistan cerrah olarak çalıştığı 80'li yıllarda acil servis vardiyasında görev yapmaktaydı. Barry'nin
hastanesi sadece bir blok ötedeydi. "Zor
durumda olan bir hastaneyi yürütme görevini üstlenmişti" diyen Diggiss, başarı sözü yoktu ve doktorların karamsar
olması da o şartlarda normaldi diyerek
durumun zorluğunu vurguluyordu.
Geçmişe baktığında, Barry yaşadığı zorlukları hatırlıyor: "Her şeyden
önce annem ve babamla, doktorlarla ve
eşimle adeta savaşıyordum" diyen Barry, bu stresli dönemde eşinden ayrılmak
zorunda kalmış. Ancak Rotary'deki arkadaşları ona Bahamalarda gerçekten
böyle bir kuruma ihtiyaç olduğunu sürekli irdelemişler.
Bu olaydan birkaç yıl önce, Rassin
Florida'nın Hollywood şehrindeki American Medicorp şirketinde çalışırken
doktorlardan biri ona Rotaryen olmasını teklif etmiş. O zaman 30 yaşında olan
Barry, teklifi yapan doktorun 70 yaşında olmasını dikkate alarak öneriyi reddetmiş. "İnsanlar çoğu kez yeni üyelerin
sadece sorulmadıkları için katılmadıklarını sık sık söylüyorlar. Konu sadece
sormak değil. Bana soruldu ve kabul etmemiştim."
Barry'nin fikrini değiştiren, Nassau'ya taşındıktan sonra East Nassau
kulübünün bir fon yaratma faaliyetinde
tanıştığı Rotaryen John Roberstson olmuş. Aktivite esnasında konuşurlarken,
Barry Rotary'de öğle yemeği davetini
2018-19 UR Başkanı Barry Rassin ve eşi Esther, Nassau'da New Providence Bahamalar'daki
kabul etmiş. Yedi yıl sonra 1987'de kulüFincastle Fort'da (kale) Kraliçenin Merdivenleri olarak adlandırılan yapının yanında
bün başkanı olmuş. Kızı Michele de 2009
görülüyor. Merdivenler, mevcut kaya oyularak inşa edilmiş..
yılında kulüp başkanlığı görevini üstlenmiş.
neyi Meyer Rassin'den satın almak ve Doctors Hospital'ı kurRassin'in Rotary'de yükselmesi, hastanenin de büyümesi
ma girişimini başlatmış. 1993'de 8.5 milyon dolarlık bir yaile aynı döneme rastgelmiş. 1986'da bir grup doktor ile hastatırımla ilk genişlemenin başlangıcıyla, bugün Karayiplerin
T E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 8 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 15

otları kesmek ve yeni bir yol açmak
gerekebiliyor. Burada insanlar iyi
sağlık hizmeti alamıyorlardı ve o hizmete acil ihtiyaçları vardı."
Hastanenin CEO'su olarak Rassin'in yerine geçen Charles Sealy, en
takdir ettiği şeylerden birinin Barry'nin Rotary'ye yoğun bir zaman
ayırırken, aynı zamanda hastaneyi
de dengeli bir şekilde yönetebilmesi olduğunu belirtiyor. Sealy, bunun
dengelemeden öte bir yaklaşım olduğunu ifade ediyor.
Hastanede ve Rotary'de insanlar
Rassin'i bir vizyoner ve detaya odaklı
bir yönetici olarak tanıyorlar. Barry
ayrıca iyi bir mentor olarak biliniyor.
Hastane yönetimindeki arkadaşlarından Felix Stubbs, Barry'nin başkalarında liderlik yeteneğini keşfetmede özel bir becerisi olduğunu belirtirken, bunu da o tür insanları en
kısa zamanda Rotary'ye dahil etmek
için kullandığını ifade ediyor. Doctors Hospital'da da genç yetenekleri
bulup kullanması ve onlara yetki vermesi sayesinde Barry zamanını rahatlıkla Rotary'ye ayırabilme fırsatı
yaratmış.

Bir ada yaşamına uygun

biçimde East Nassau Rotary kulübü, bir yat kulübünde duvarları ah2018-19 UR Başkanı Barry Rassin,Nassau, Bahamaardaki evinde.
şap kaplı bir odada toplanıyor. Yakın
önde gelen hastanelerinden biri olmanın yolu açılmış.
zaman önce vefat eten ve 1956 ve 1964
Bütün bunlar olurken, Rassin'in kişisel hayatı da değişmiş
yıllarında Olimpiyatlarda yelkende bronz ve altın madalya alve tanıştığı Ester Knowles ile 1990 yılında evlenmiş. Başarılı
mış olan Sir Durward Knowles'un resimleri duvarları süslübir bankacı olan Esther, eşinin Rotary hayatına girmekte geyor.
cikmemiş. 1991-92 döneminde Barry'nin guvernörlüğü sıraBir çok açıdan kulüp 21. yüzyıla örnek teşkil edebilecek
sında onunla beraber bölgedeki tüm kulüpleri 6 aylık bir süre
yapıya sahip. Üyelerin yüzde 60'ı 50 yaşın altında ve bir üye
içinde ziyaret etmişler. Onları beraber gördüğünüz zaman
de hem Rotaryen hem de Rotaract. Ekim ayında yapılan bir
müşterek saygı ve partner olduklarını kolaylıkla algılamak
toplantıya o kadar çok kadın katılmıştı ki, ilk yarım saat hiç
mümkün. Barry, her konuşmasından sonra, şayet eşi dinlebir erkek kürsüye çıkma fırsatı bulamamıştı. 1980 yılında kamişse, nasıl konuştuğunu sorarmış. "Bana doğruyu söyleyetıldığı kulübünde sadece 1 toplantıya katılamayan Rassin, 30
cek tek kişi odur" diyerek de eşine olan güvenini aksettiriyor.
yıl kusursuz katılım ödülüne de sahip.
Rassin 2016 yılında hastanenin başkanlığı görevinden
Hayatının önemli bir parçası olmasına rağmen, Rassin'in
emekliye ayrıldı ama yönetim kurulunda görevine devam
aklında hiç bir zaman Rotary'nin başkanı olmak gelmemiş.
ediyor. Geriye baktığında, Barry tüm çabalarının karşılığıAday olarak ismini bile koymakta isteksiz davranmış: "Bahanı aldığını düşünüyor: " Hayatta risk almalısınız. Bunun için
malar ve Karayiplerden bugüne kadar hiç bir başkan çıkmaburadayız. Eski yolu takip etmemek, eline bir pala alıp fazla
mıştı ve buradaki Rotaryenler aday olmamda ısrarcı oldular.
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Rotaryenler ve Rotaraktörler Nassau'da Bahama AIDS vakfınn bulunduğu toplum merkezinde temizlik yapıyorlar. East Nassau Rotary
kulübü bu projenin organizatörü idi. 16 Aralık 2017.
Bu onlar için Rotary'nin bir parçası olma hislerini güçlendirecekti ve ben de bunu yapabilecek bir pozisyonda idim ve
aday oldum."
Bilindiği gibi 2016 yılında Kampala Rotary kulübünden
Sam Owori, 2018-19 dönemi başkanı olacaktı. 2017'nin Temmuz ayında ameliyat esnasındaki ani ölümünden sonra Rassin onun yerine aday oldu.
Rassin'in ilk aradığı kişilerden biri, Sam Owori'nin emir
eri görevini yapmış olan Florida'dan Rotary eski direktörü
John Smarge olmuş ve ona şunu söylemiş: "Sam'in hatırasının devam etmesini istiyorum ve bana bunu yapmamda yardımcı olmanı arzu ediyorum."
Smarge ve Rassin birbirlerini 20 yılı aşkın bir zamandır
tanıyorlar. Aynı zondan olup ikisi de aynı dönemde guvernör
olarak görev yapmış. Haiti depreminden sonra beraber çalışmışlar ve deprem ile ilgili 6.5 milyon dolar tutan yardım
fonlarının hesabını tutma görevini yapmışlar. Smarge "Barry Rassin Haiti'de bir Rock yıldızıdır, bunu başka türlü ifade
edemem. Rock yıldızıdır zira herkes onun bu ülke için neler
yaptığını bilmektedir" diyor.
Rassin bir rock yıldızı gibi algılanmaktadır ama aynı zamanda insani bir mütevaziliğe de sahiptir. Doctors Hospital'ı
yönetirken, herkesin birbirlerine ilk isimleri ile hitap etmesini kurumun bir politikası olarak kabul ettirmişti. Bir gün hademelerden biri yanına yaklaşıp kendisine Barry deyip diyemeyeceğini sorduğunda "tabii ki" cevabını alınca, "ama alçak

sesle söylesem olur mu, kendimi bunu söylerken rahat hissetmiyorum" diye cevap verdiğini hatırlayan Barry, "Hepimiz
aynı seviyedeyiz. Sadece farklı şapkalar giyiyoruz. Bu yıl ben
Rotary'de başkanlık şapkasını giyiyorum. Bütün Rotaryenler ise Rotaryen şapkası giyiyorlar. Bu şapka bende de var. Bu
oyunda hepimiz beraberiz. Hangi şapkayı giyersek giyelim,
beraberce çalışmamız gerekir" diyor.

Bahamalar yüzen domuzlarıyla ünlü

ama Barry ve Esther Rassin dikkatlerin başka hayvanlara
yönlenmesini tercih ediyorlar. Bölge 20. yüzyılın ortalarına doğru avlanma nedeniyle yok olma seviyesine kadar inen
dünyadaki Karayip Flamingolarının en yoğun yavruladığı
alan olarak biliniyor.Nassau'daki hayvanat bahçesi ve koruma alanı olan Ardastra Gardens'da flamingolar adeta ziyaretçilere poz veriyor gibi ilginç görüntüler arz ediyorlar. Rassin,
çocukken ziyaret ettiği bu parkı, bir çok kez çocukları ve torunları ile de ziyaret etmiş. Kapak resmimiz de burada çekilen resimler arasından seçildi.
Esther ve Rotary Başkanı olan eşi, kuşların halkasına
katılıyorlar. Kendilerine özgü sesler çıkaran Flamingolar etraflarında dönüyorlar. Barry ve Esther kollarını iki yana açıp
ayaklarının birini havaya kaldırıyorlar. Birbirlerine bakarken, gülmeden de duramıyorlar. Bu tünemiş pozisyonlarını
dengeli bir şekilde sonsuza kadar muhafaza edecek gibiler...
❑❑❑
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Resimler: Alyce Henson

Rotary'nin 109. Konvansiyonu 25 binden fazla
Rotaryenin katılımıyla Toronto'da yapıldı

U

luslararası Rotary'nin dönem içinde yaptıklarının
kutlama zirvesi olarak da
adlandırılabilecek
olan
konvansiyonu 24-27 Haziran tarihleri
arasında Kanada'nın Toronto şehrinde
yapıldı. Toplantıya dünyadaki 172 ülke
ve coğrafi alandan 25.188 Rotaryen katıldı. En yüksek katılımı gösteren ABD
olurken, onu Kanada, Japonya, Filipinler ve Nijerya takip etti. Konvansiyonun ilginç istatistiklerinden biri de bir
prenses, üç başbakan ve ABD eski First
Lady'sinin de katılımı oldu.
İster konvansiyonun koridorlarında eski bir arkadaşla rastlaşmak olsun, ister oturumlarda ilginç konuşmacıları dinlemek olsun, Uluslararası
Rotary'nin 109. konvansiyonuna katılanların her biri kendilerini birarada
tutan dostluk hatıraları ve Rotary'nin
içerdiği çeşitlilik içinde aradıklarını

✔✔ Rakamlarla Konvansiyon
✔✔ Ücretli

katılım : 25,188

✔✔ Temsil

edilen ülke ve coğrafi bölge sayısı: 172

✔✔ En

çok katılım sağlayan ülkeler sıralaması:
ABD, Kanada, Japonya, Filipinler, Nijerya

2017-18 UR Başkanı Ian Riseley Toronto Konvansiyonunun açılış konuşmasını 24
Haziran'da yaptı.
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Her konvasiyonun en önemli olaylarından biri de "Dostluk Evi" (House of Friendship) dir. Burada kulüpler projelerini teşhir ederek
diğer kulüplerden destek bulma imkanını yaratırken, aynı zamanda da diğer kulüplere örnek olacak girişimleri sergilerler. Yine her
konvansiyonda olduğu gibi Dostluk Evi konvansiyondan bir gün önce 23 Haziran'da açıldı ve yoğun bir trafiğe sahne oldu.
buldular.
Kanada'nın Ontario Eyaletinin Toronto şehrinde dört gün süre ile gerçekleşen konvansiyonda konuşmacılar Rotary'den övgüyle söz ederlerken,
partnerliklerini de vurguladılar. İngiliz Kraliyet Ailesinden Prenses Ann,
Rotary'nin çocuk felci ile mücadelede
oynadığı önemli rol için teşekkür etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin eski
First Lady'si Laura Bush, Rotaryenlere
çocukların eğitimini öncelikli olarak
dikkate almalarını isteyerek meydan
okudu.
Yeni Zelanda eski Başbakanı ve
Birleşmiş Milletler "Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri" mimarlarından
olan Helen Clark, Başkan Ian H.S.Riseley ile beraberce cinsiyet eşitliği ve
çevre, fakirlik, açlık ve barış arasındaki kritik bağlantıyı tartıştı.
Konvansiyona gönderilen video
mesajında, Haiti Başbakanı Jack Guy

Dostluk evinin açılış seremonisi ilginç gösterilere de sahne oldu.
Lafontant, Rotary ve Haiti hükümeti arasında oluşturulan ve ülkenin su
ve sanitasyon sorunlarıyla uğraşacak
HANWASH devlet ajansının kurulduğunu anons etti.
Kanada Başbakanı Justin Trude-

au'ya Rotary tarafından "Rotary Çocuk Felcine Son Şampiyonluk Ödülü"
verildi. Trudeau Rotary'ye dünyadaki
tüm hükümetlerle yaptığı çalışma için
teşekkür etti. "Rotaryenler çocuk felci
savaşında kritik bir rol oynuyorlar" di-
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İngiltere Kraliyet ailesinden Prenses
Ann, konvansiyona katılanlara hitap
eden konuşmacılar arasında yer aldı.
Prenses Ann, Rotary'nin Çocuk Felci ile
mücadelede oynadığı rol için teşekkür
etti. (üstte) ABD Eski First Lady'si Laura
Bush da Rotaryenlere çocukların
eğitimine verilmesi gereken önem
konusunda bir konuşma yaptı. (altta)

yen Trudeau, "Beraberce bunu gerçekleştireceğiz" dedi.
Konvansiyonun gayri resmi açılışı 22 Hairan Cuma günü iki gün süren
Rotary Barış Zirvesi ile başladı. Zirvede Dr. Tererai Trent'in konuşması ve
Rotary'nin Ekonomi ve Barış Enstitüsü ile yaptığı ortaklığın içyüzü anlatıldı.
Pazartesi yapılan genel oturumda, Uluslararası Rotary Genel Sekreteri John Hewko, kendisinin başından
geçen ve UNICEF ABD'nin CEO'su ve
Başkanı Caryl M. Stern 'den kişisel hikayeleri güçlü bir ifade ile anlattı.Her
ikisinin de ailesi, savaş sırasında Avrupa'yı terketmek zorunda kalmışlar-

Konvansiyonun 4. Oturumunda Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin çocuk
felcine son için yaptığı katkılardan dolayı Rotary tarafından ödüllendirildi. Resimde
soldan itibaren Ian H.S. Riseley, Kanada Başbakanı Trudeau ve PolioPlus Komite
Başkanı Micheal McGovern görülüyor.

Kanada Başbakanı Trudeau'ya özel ödül

Kanada hükümetinin Çocuk Felcinden Arındırılmış Dünya için gösterdiği gayretlerin karşılığı olarak Uluslararası Rotary Başkanı konvansiyonda
Başbakan Justin Trudeau'ya "Çocuk Felcini Yok Etme Şampiyonu" ödülünü
verdi.
Kanada 1986 yılından beri çocuk felcini yok etme kampanyasına destek
verdiği gibi, dünyadaki resmi olarak çocuk felci aşılama çalışmalarına fon
ayıran ilk hükümet olmuştu. Kanada bugüne kadar "Çocuk Felcine Son" kampanyasına 750 milyon Kanada dolarından fazla mali katkıda bulundu. Sadece 2017 yılında yaptığı katkı taahhüdü 100 milyon doları geçti. Mayıs ayında
G7 zirvesinin ev sahibi olarak da bu ülkelerin çocuk felcine olan taahhütlerini
yeniletmişti.
Uluslararası Rotary Başkanı Ian H.S. Riseley, Başbakan Trudeau'nun ülkesi Kanada'nın çocuk felci yok oluncaya kadar partner olma kararı aldığını
söyledi. Riseley "KanadaBaşbakanı ve Hükümetinin bu değişmez destek tutumları ve aşılama çalışmalarına gösterdikleri ilgi sayesinde dünyadan çocuk felcini yok edeceğimize inanıyorum" dedi.
Konvansiyon sonrası Rotary, çocuk felcinin halen bir tehdit olarak süregelmekte olduğu ülkelere 50.2 milyon dolarlık bir destek yapılacağını açıkladı. 1988 yılından beri Rotary 2.3 milyon dolardan fazla katkıda bulunmuş, bu
katkının da 66.6 milyon doları Kanadalı Rotary kulüplerinden gelmişti. Bunun yanı sıra sayılamayacak kadar çok gönüllü çalışma da dünyanın her ülkesinde gerçekleşmiş bulunuyor.
Bilindiği gibi 1985 yılından beri Çocuk Felci Rotary'nin önceliğini oluşturan proje oldu. Çocuk Felcine Son Küresel Girişiminde Rotary Dünya Sağlık
Örgütü, UNICEF, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve daha sonra katılan Bill & Melinda Gates Vakfı ile partner olarak çalışıyor.
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24 Haziran'da yapılan açılış oturumunda katılımcılar çeşitli grupların gösterilerini izleme
fırsatı yakaladılar.

Tererai Trent International Vakfı kurcusu ve yazar Dr. Tererai Trent, 22 Haziran
konvansiyon öncesi aktivitelerde Rotary Barış İnşası Zirivesinde konuşmacı idi

Uluslararası Rotary 2019-20 dönemi başkanı Mark Daniel Maloney kapanış
oturumunda konvansiyon katılımcılarına hitap etti

dı. Bunu takip eden oturumlarda çeşitli konuşmacılar Rotary'nin altı odak
noktası üzerine muhtelif görüşlerini
aktardılar.
Rotary hizmet demektir ve Rotaryenler genel oturumlarda ve oturum
aralarında daha büyük ve daha iyi projeler için esinlenme fırsatını yakaladılar.
LeapFrog adlı kurumun kurucularından, ABD'nin Kalifornia Eyaleti Lamorinda Sunrise Rotary kulübü
üyesi Jim Marggraff, firmasının Afganistanlı kadınlara okuma yazma öğretmek için yarattığı popüler eğitim tabletinin Dari ve Pashto versiyonlarının
tanıtımını yaptı. Marggraff ayrıca firmasının Rotary ile nasıl beraber çalıştığını ve hizmet çabalarını ilerletmek
için sanal gerçek teknolojisini nasıl geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.
Rotary Elçilik Bursiyeri ve E-Club
Houston üyesi Dr. Isis Mejias, su, sanitasyon ve hijyenin önemini vurguladı.
Gençlik Değişim eski katılımcılarından Dr. Jane Nelson da Rotary'nin iş
dünyası ile beraber çalışıp ekonomik
kalkınmada nasıl farklılık yaratabileceğini anlattı.
Konvansiyonun ilginç yönlerinden
biri de Rotaract'ın 50. yılını kutlamasıydı. Genç kadın ve erkekler heyecanlı
bir şekilde bu kutlamayı gerçekleştirdiler.
Konvansiyon Çarşamba günü, Fab
Fourever'ın Almanca olarak Beatles'ların iki şarkısını söylemesiyle son
buldu. 60'ların dünyaca ünlü Beatles
topluluğu performans yeteneklerini,
gelecek yıl konvansiyonun yapılacağı
şehir olan Hamburg'da perçinlemişlerdi.
Toronto konvansiyonunun ilginç
anlarından biri de 16 tane geçmiş dönem Uluslararası Rotary Başkanının
sahnede biraraya gelmesi ve 2018-19
Başkanı Barry Rassin'in de konvansiyona katılımcıları motive edip dönem
teması "İlham Kaynağı Olalım" hakkında konuşmasıydı. Başkan Riseley
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de konuşmasını dinleyicilere "İlham Kaynağı Olmamız Hayatidir" diyerek selefine güzel bir jest yaptı.
Her konvansiyonda olduğu gibi, Toronto konvansiyonunda da bir sonraki konvansiyon tanıtıldı. 1-5 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Hamburg şehrinde yapılacak olan
konvansiyon, uzun bir süre için Avrupa kıtasında yapılan son
konvansiyon olacak. Konvansiyon Organizasyon Komitesi
Başkanı John T. Blount da bunu vurgulayarak tüm Rotaryenleri, özellikle de Avrupalı Rotaryenleri Hamburg'a davet etti.
Konvansiyon öncesi Cuma günü binlerce Rotaryen ve Rotaractör dünyanın bir çok yerinden gelmiş barış liderleri ile
Rotary Barış İnşası Zirvesinde biraraya geldiler. Başkan Ian
H.S. Riseley barış konusunu, döneminde de konferanslarla ön
plana çıkarmış idi ve zirvenin açılışını Metro Toronto Convention Center'da yaptı.
"Rotary dünyada barışta farklılık yaratmak için tüm kurumlardan daha özgün bir şekilde kendini konumlandırmıştır" diyen Risely'den sonra eşi Juliet de Rotaryenlere meydan
okuyarak herkesten, ayrı durup güçlü arabuluculuk ve barış
savunuculuğu yapmalarını istedi.
Gün boyu süren zirvede dört kişi daha sahne aldı; Seven
Women kurucusu Stephanie Woolard, Tererai Trent International Vakfı kurucusu Dr. Tererai Trent, Kanada Uluslararası
Kalkınma Bakanlığı meclis sekreteri Celina Caesar-Chavannes ve Kanada Hava Kuvvetlerinden emekli La Salle Ontario
Belediye danışmanı Mike Akpata.
UR Genel Sekreteri John Hewko 25 Haziran'da Konvansiyonun 2.
oturumunda konuştu.
ABD Eski Başkanı George Bush'un eşi Laura Bush da konvansiyona katılan konuşmacılar arasındaydı. Laura Bush çosanlar, insanlar, insanlar.
cukların hayatını şekillendirmede eğitimin önemini vurgu25 Haziran oturumunda UR Genel Sekreteri John Hewladı. Okuma yazma, eğitim ve kadın hakları savunucusu olan
ko ailesinin II. Dünya savaşı sonrasında Bavaria'daki mülteci
Laura Bush, gençlerin ihtiyaçlarının tüm dünyada bir probkamplarından Amerika'ya geldiğini ve bunu anlattıkları zalem olduğunu ve özellikle de temel ihtiyaçlar olan gıda, barınman kendisinde kamu servisinin önemi algısını oluşturdukma, sevgi ve güvenlik konularındaki eksikliklerin sorun yalarını belirti. Hewko dünyada ihtilafların arttığı şeklinde bir
rattığına değindi.
algının olduğunu ancak dünyamızın aslında iyiye
Başkan Riseley,
Açılış oturumunda konuşan Başkan Riseley,
gittiğine dair işaretler bulunduğuna dikkat çekToronto'ya neden
Toronto'ya neden geldiklerini anlattıktan sonra,
ti: "Son 70 yılda ölümcül politik ihtilaflar gittikçe
tüm Rotaryenlere farklılık yaratmak teması kap- geldiklerini anlattıktan azalmaya başladı; 1980'den beri gelişmekte olan
samında gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür sonra, tüm Rotaryenlere ülkelerdeki iç savaşlar yarıyarıya azaldı ve savaşfarklılık yaratmak
etti. Döneminin başlangıcında her Rotaryenden
lardaki ölümler de %75'den fazla geriledi. Tarihin
teması kapsamında
bir ağaç dikmesini istediğini hatırlatan Başkan,
hiçbir döneminde fakirliğin azalması, sağlık ve
bu yıl sadece kendisi ve eşi Juliet'in 200 ağaç dik- gösterdikleri çabadan eğitim koşullarının iyileştirilmesi, gelirlerin yükdolayı teşekkür etti
tiklerini, aynı duyguda olan Rotaryenlerin de ağaç
selmesi ve kişisel özgürlükler bu derece gelişim
dikme ve çevreye katkı konusunda adeta yarıştıkgöstermemişti. Bir örnek vereyim: Bir zamanlar
larını ve beklentilerin çok üzerinde sayıda ağaç
dünyamızda her 5 kişiden 4'ü aşırı yoksulluk sınıdikildiğini söyledi. Rotary'de yaş ortalamasının çok yüksek
fında idi. Şimdi bu oran 5'te 1'e inmiş bulunuyor. 1960 yılınolduğuna da değinen Riseley, organizasyonun önceliklerinin
da gelişmekte olan ülkelerde doğan çocukların %22'si 5 yabaşında genç üyeler temin etmek geldiğine değindi.
şına gelmeden ölüyorlardı. 60 yıl sonra bu oran %5'e düşmüş
Riseley konuşmasını bir soru ile bitirdi: Dünyadaki en
bulunuyor. Ve hepinizin bildiği gibi çocuk felcinin yeryüzünönemli şey nedir? Cevap Yeni Zelanda'nın Maori atasözü oladen silinmesinde son günlere yaklaşıyoruz. Dolayısıyla dünrak sahneye yansıdı: He tangata, he tangata, he tangata.İnyamızın daha barışçıl ve daha müreffeh bir duruma geldiğini
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Konvansiyonun kapanış oturumunda Uluslararası Rotary 2018-19 Başkanı Barry Rassin
ve eşi Esther sahnede idi. Barry İlham kaynağı olmamız konusunda tüm Rotaryenlerin
dönem temasına uyacaklarına olan inancını vurguladı ve beraberce dünyayı daha iyi bir
yer haline getirecek projeler gerçekleştirileceğini söyledi. (Üstte)
Kapanış oturumunun ilginç anlarından biri de Uluslararası Rotary'nin 16 geçmiş
dönem başkanının konvansiyona katılmış olmaları ve hep beraber sahneye gelerek 1
Temmuz'da görevine başlamış olan Barry Rassin'in "İlham Kaynağı Olalım" temasına
destek vermeleri oldu. (altta)

söyleyebiliriz. Ama unutmamalıyız ki
hâla 1 milyardan fazla insan aşırı yoksul olarak yaşamakta, her yıl 3 milyondan fazla kişi aşı ile önlenebilecek hastalıklardan yaşamlarını kaybetmekte,
844 milyon kişi, yani her 9 kişiden 1'i
temiz suya ulaşamıyor ve gezegenimizdeki 2.3 milyon kişi de yetersiz sağlık
koşullarında yaşamını sürdürüyor."
Hewko konuşmasına yapılacak çok
şeyin olduğunu ve bunun için de ilham
kaynağı olmamız gerektiğini çünkü
hepimizin geleceğin barış yapıcıları
olduğunu ve kalıcı değişim yarattığını
söyleyerek bitirdi.
Konvansiyonun kapanış oturumu,
her zamanki gibi 2018-19 döneminde
organizasyonumuzu yönetecek olan
Barry Rassin ve eşi Esther'in sahne
almasıyla doruk noktasına ulaştı. Teması belli idi. "İlham Kaynağı Olalım."
Tüm Rotaryenler coşku ile bu konudaki niyetlerini gösterirlerken, dostlukları pekiştirmiş, yeni dostlukların oluşmasını sağlamış bir konvansiyon daha
geride kaldı. 2019'da Hamburg'da buluşmak üzere...

T E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 8 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 23

Konvansiyonda Türk Rotaryenler

Konvansiyona Türkiye'nin üç bölgesinden geniş katılım oldu. Toronto'ya yakın olan Niagara Şelaleleri Konvansiyonda ziyaret edilebilecek
yerler arasındaydı. Türk Rotaryenler de bu fırsatı kaçırmadılar. Resimde 2420 ve 2440 bölge Rotaryenleri birarada görülüyor.

✔✔ Uluslararası Rotary 2018

Toronto Konvansiyonuna
Türkiye'nin üç
bölgesinden de
geniş katılım oldu.
Türk Rotaryenler
konvansiyonun
aktivitelerine
katılırlarken, boş
zamanlarında da bölgede
görülmeye değer yerleri
ziyaret ettiler. Bu sayfada
GDG Güneş Ertaş
tarafından çekilmiş olan
bazı resimlere yer verdik.

Toronto Konvansiyonuna katılan Rotaryenler bir örnek tişörtleri ile dikkat çeken
bir grup oluşturdular.

Konvansiyonun önemli anlarından biri her zaman için açılış oturumunda yapılan ülke
bayraklarının resmigeçidi olmuştur. Resimde Toronto Konvansiyonunda Türkiye anons
edildiğinde sahneye yansıyan görüntü ve önde Türk Bayrağı görülüyor. Yandaki resimde
ise UR geçmiş dönem direktörelerimizden Örsçelik Balkan ve Şafak Alpay, Rotary
Dergisini yayınlayan Rotary Yayıncılığın Yönetim Kurulu Başkanı GDG Güneş Ertaş
beraberce görülüyor. Örsçelik Balkan halen Vakıf Mütevellisi olarak görev yapıyor.
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kulüplerimiz

Yeni direktör ve mütevelliler
göreve başladı
UR Yönetim Kurulu 19 üyeden oluşuyor: UR Başkanı, gelecek dönem başkanı ve 17 tane kulüpler
tarafından atanmış direktör Rotary Konvansiyonunda seçiliyorlar. Yönetim Kurulu Uluslararası
Rotary'nin uluslararası işlerini ve fonlarını UR anayasa ve tüzüğüne göre yönetiyor. 8 yeni direktör ve
Gelecek Dönem Başkanı 1 Temmuz'dan itibaren göreve başladılar.
Rotary Vakfının 15 üyeden oluşan Mütevelli Heyeti Rotary'nin yardım kolu olan ve hizmet aktivitelerini
fonlayan Vakfın işlerini yönetir. UR Gelecek Dönem Başkanı, UR Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan
mütevellileri atar. Gelecek dönem Mütevelli Heyeti Başkanı ve dört mütevelli 1 Temmuz'da görevlerine
başladılar.

DİREKTÖRLER
Mark Daniel Maloney,

Francesco Arezzo

Decatur, Alabama ROTARY KULÜBÜ

,

BAŞKAN ADAYI 2018-19

Mark Daniel Maloney
Decatur Alabama'da
Blackburn, Maloney ve
Schuppert avukatlık
firmasının ortaklarından olup vergi, varlık
planlaması ve tarım hukuku konularında
uzman.
1980 yılından beri Rotaryen olan Maloney, Decatur Rotary kulübü eski başkanlarından ve 1989-90 yılı 6860. bölge
guvernörü. Maloney ayrıca 1999-2001
yıllarında UR Yönetim Kurulunda görev
yaptı ve 2003-04 dönemi UR Başkanı
Jonathan Majiyagbe'nin emir eri görevini üstlendi. Maloney 2004 yılı yasama
konseyi başkan yardımcılığı, 2010 konseyi başkanlığı, 2016 konseyi parlamenteri ve eğitmeni olarak görev yaptı. 200408 döneminde Rotary Vakfı mütevellisi

ve 2006-08 dönemi Mütevelli Heyeti
Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Maloney dört dönem Rotary Operasyon Denetleme Komitesi başkanlığı
yaptı ve 2014 Sydney Konvansiyon komitesi başkan yardımcılığı ve Vakfın
Geleceğin Vizyonu komitesi başkan yardımcılığında bulundu. Maloney Üstün
Hizmet Ödülü ve Seçkin Hizmet ödülü
sahibi.
Eşi Gay, aynı firmada çalışan bir avukat ve Alabama'nın Decatur Daybreak
Rotary kulübü üyesi ve eski başkanı.
Mark ve Gay, Paul Harris Dostu, Vakıf
Benefaktörü ve Vakıf Büyük Bağışçısı ve
Bequest Society üyesi. Maloney'ler iki
kız evlat, bir Vaftiz kız ve iki erkek torun
sahibi.
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Raguza ROTARY KULÜBÜ, İtalya

Bir ortodontist olan
Francesco Arezzo
1980 yılından beri serbest çalışıyor. Mesleği
ile ilgili dersler veren
Arezzo, çeşitli profesyonel derneklerin de
üyesi. Natürel sızma zeytinyağı da üreten bir çiftliğin sahibi. Eşi Anna Maria
ile sanat ve müzik düşkünü olan Arezzo'lar sanat ve çevrenin korunması konularına odaklanan Fondo Ambiente
Italia'nın (Italya Ulusal Vakfı) Raguza
şubesinin kurucuları arasında yer
alıyorlar.
1988'den beri Rotaryen olan Arezzo UR'de eğitim liderliği, başkan temsilciliği, Rotary koordinatör yardımcılığı ve komite üyelik ve başkanlığı
görevlerinde bulundu. 2009-10 yılları

arasında İtalya'nın bölge dergisi Rotary Italia'nın da yayın kurulunda yer
aldı. Arezzo Rotary Vakfı Benefaktörü
ve Büyük Bağışçısı.

Olayinka Hakeem
Babalola

Nijerya Trans Amadi ROTARY KULÜBÜ

Olayinka
Hakeem
Babalola Shell petrol firmasının Afrika'nın Sahra altı bölgesindeki petrol ve
gaz aktivitelerinden sorumlu güvenlik
yöneticisi ve petrol ve gaz mühendislik
konsorsiyumu Riviera Nigeria Ltd. nin
de yönetim kurulu başkanı.
Babalola UR'de Fon/büyük bağış
danışmanlığı, eğitim liderliği, Rotary
Vakfı Teknik Danışman Kadrosu üyeliği, komite üyeliği ve başkanın temsilciliği görevlerinde bulundu. Rotary Vakfı
Bölge Koordinatörü olarak bulunduğu
zon'da Arch C. Klumph Society üye sayısını 4'ten 19'a çıkardı. 2002-03 dönemindeki kulüp başkanlığı sırasında
tüm dünyada yüzde olarak kulüp üye
sayısını en çok arttıran kişi sıfatıyla
UR Küresel Arayış ödülünü aldı ve bu
ödül Brisbane konvansiyonunda sahnede kendisine takdim edildi.
Babalola UR Kendinden Önce Hizmet Ödülü, Rotary Vakfı Seçkin Hizmet Ödülü ve Çocuk Felcinden Arındırılmış Dünya için Rotary Bölgesel Hizmet ödülü sahibi.
Babalola ve eşi Precy, Vakıf benefaktörleri ve Büyük bağıçıları. Babalola çifti Rotary Vakfını ismen tanımlı
bir endowment fon kanalıyla ve Arch
C. Klumph Society de üyelikleri ile desteklemeye devam ediyorlar.

Jeffry Cadorette

Media ROTARY KULÜBÜ, Pennsylvania

Jeffry Cadorette 25 yıllık fizyoterapist kariyerinde kendi işinde ve
Pennsylvania'nın Delaware County'sinde
Fizyoterapistler derneği CEO'su olarak çalıştı. Kendi işini
daha sonra Riddle Memorial Hospital ile
birleştirdi ve Riddle Rehabilitasyon Enstitüsü ve Riddle Spor Hekimliğini kurdu.
Jeffry Cadorette, halen ortağı olduğu Media Real Estate firmasının başkan yardımcısı olarak ticari emlak satışı, kiralanması, kiracı temsilciliği ve yeni proje
geliştirilmesi konusunda aktif bir görev
yürütüyor.
1977 yılından beri Rotaryen olan
Cadorette, UR'de komite üyeliği, yasama konseyi delegesi, eğitim liderliği,
seminer eğitmeni ve başkanın temsiciliği görevlerinde bulundu. 2010-11
döneminde Rotary Vakfı Dünya Mezunları Koordinatörlüğü görevini
üstlendi.
Cadorette, Vakıf Benefaktörü ve Büyük Bağışçısı olarak Seçkin Hizmet
Ödülü, Üstün Hizmet ödülü ve UR'nin
Kendinden Önce Hizmet Ödülü
sahibi.

Lawrence A. Dimmitt
Topeka, KansasROTARY KULÜBÜ

Lawrence A. Dimmitt genel avukat
olarak çalıştığı
AT&T şirketinden
emekli.Daha sonra
e ğ i t i m i n i ya p t ı ğ ı
Washburn ÜniversitesiHukuk Fakül-

tesinde misafir profesör olarak görev
yaptı. Bir çok profesyonel derneğin de
üyesi.
1983 yılından beri Rotaryen olan
Dimmitt, UR'de komite üyeliği, Bölge
Vakıf Koordinatörlüğü ve başkan temsilciliği görevlerinde bulundu.2010 yılında 6040. bölgenin (Missouri) "Milyon Dolar İçin" yemeğinde kişisel
olarak 200.000 dolar fon temin etti ve
2014 yılında da 5710 bölgede (Kansas)
aynı şekilde bir organizasyon
düzenledi.
Dimmitt, Vakfın Üstün Hizmet Ödülü ve Seçkin Hizmet Ödülü sahibi. Eşi
Lois ile Vakıf Benefaktörü ve Büyük
Bağışçısı ve Arch C. Klumph ve Bequest Society üyesi.

Rafael M. Garcia III

Pasig, Filipinler
ROTARY KULÜBÜ

Rafael “Raffy” Garcia
III, yüksek teknoloji
sistemleri üzerinde
uzmanlaşmış olan 44
firmadan oluşan Bilgisayar Firmaları
Mega Group CEO'su. Merkezi Filipinler'de olan firmanın ABD'de, Şangay,
Buenos Aires, Singapur ve Almanya'da
ofisleri bulunuyor.
Garcia Rotary'ye 1971'de katıldı.
UR'de Bağış Fonu/Büyük Bağışlar
danışmanlığı, eğitim liderliği, komite
üyeliği, başkan temsilciliği ve Rotary
Vakfı Teknik Danışmanlar Kadrosu
üyeliği görevlerinde bulundu.
Garcia Uluslararası Rotary'den, Pasig City'de 159 konutluk Pasig GK Köyü
projesindeki hizmetlerinde dolayı Hizmet Avenüleri Ödülü aldı. Eşi Minda
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kulüplerimiz

ve kendisi Rotary Vakfı benefaktörü
ve büyük bağışçısı ve Arch C. Klump
Society üyesi.

Akira Miki

Himeji ROTARY KULÜBÜ Japonya

Kendi muayenesinde
dişçilik yapan Akira
Miki, 20 yüzyılda Japonyayı vuran en büyük depremlerden
biri olan ve 1995 yılının Ocak ayında meydana gelen Hanshin-Awaji depremi sonrası kendisini
felaketten kurtarma projelerine adadı.
Miki bir çocuklar evi inşa etmek için
çalıştı ve duygusal bakım arayan çocuklara destek verdi.
Miki başkan temsilciliği, eğitim liderliği, GETS eğitmenliği, komite üyeliği, Rotary asistan koordinatörlüğü,
uluslararası konvansiyonlarda ve
asamblelerde toplantılardan sorumlu
güvenlik görevinde bulundu.
Eski bir Interaktör olan Miki, Rotary
Vakfı Üstün Hizmet Ödülü sahibi. Eşi
Chiharu ile beraber Vakıf benefaktörü
ve büyük bağışçı

David D. Stovall

Hall County, ROTARY KULÜBÜ Georgia

David D. Stovall, 22
yılını Başkan ve CEO
olarak geçirdiği ticari
bankacılık ile iştigal
eden NASD Bank Holdingden, 32 yıllık bir
kariyerden sonra emekli oldu. Emeklilikten sonra ticari emlak komisyonculuğu ile ilgili bir kariyere başladı.
Stovall UR'de komite üyeliği,bölge
Rotary Vakfı Koordinatörlüğü, eğitim
liderliği, başkan temsilciliği, bağış
fonu/büyük bağışlar danışmanlığı, yasama konseyi delegesi görevlerini

MÜTEV

yaptı. 1994-95'te Senegal'de Rotary
Barış Konferansının ev sahibi idi ve bu
faaliyet sonrası Nüfus ve Kalkınma
Rotaryen Eylem Grubu kuruldu..
Stovall Hizmet Avenüsü Ödülü, Rotary Vakfı Seçkin Hizmet Ödülü ve
Rotary Vakfı Üstün Hizmet Ödülü sahibi. Kendisi ve geçmiş dönem guvernörlerinden olan eşi Kim Waters, Vakıf
benefaktörleri, büyük bağışçı ve Bequest Society Üyesi.

Piotr Wygnańczuk

Gdynia ROTARY KULÜBÜ, Polonya

Piotr Wygnańczuk
Gdańsk Teknik Üniversitesi Gemi Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Kariyerinin ilk yarısındaPolish Ocean Yards'a ait muhtelif
tersanelerde gemi yapımları denetmeni olarak çalıştı. Daha sonra İsveçli sanayi firması Alfa Laval için çalıştı ve
mesleğinin son beş yılını Alfa Laval
Polska genel müdür olarak geçirdi. Halen oğlu Pawel tarafından işletilen Izipak adlı ambalaj firmasını kurdu.
Wygnańczuk 1997 yılında Rotaryen
oldu. UR'de yasama konseyi delegesi,
komite üyeliği, başkan temsilciliği, Rotary koordinatör asistanlığı görevlerinde bulundu ve bölge guvernörünün özel
temsilcisi olarak bir çok Rotary Kulübünün kuruluşunu gerçekleştirdi.
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Gary C.K. Huang,
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Taipei ROTARY KULÜBÜ, Taiwan

Gary C.K. Huang Wah
Lee Industrial Corp.
danışmanı, Wah Hong
Industrial Corp. denetçisi, Sunty Development Co. Ltd.direktörü ve Huang Ping Sing Insurance
Scholarship Foundation yönetim kurulu başkanı. Daha önce Malayan Overseas Insurance Co.başkanı ve Taiwan
Shin Kong Security Co. Ltd. başkanı idi.
1976'dan beri Rotaryen olan Huang,
UR'de 2014-15 dönem başkanlığı ve
başkan yardımcılığı, direktör, Vakıf mütevellisi, Uluslararası Asamble grup tartışma lideri, bölge oturum lideri, komite üyeliği ve başkanlığı görevlerinde
bulundu. İş ve Rotary hayatı ile ilgili
tecrübelerini "Çözümler Bulmak; Özürler Değil" adlı kitabında topladı.
Huang Taiwan İçişleri Bakanlığından Üstün Toplum Hizmeti ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar Derneği Yurttaşlık Hizmet Ödülünü aldı. 2001
yılında Rotary Konvansiyonunun Teksas'ın San Antonio şehrinde yapıldığı
yıl, o şehrin onursal Baladiye Başkanı
oldu.UR Kendinden Önce Hizmet Ödülü, Başkanlık Ödülü ve Rotary Vakfı
Seçkin Hizmet ve Üstün Hizmet Ödüllerinin de sahibi. Eşi Corinna ile Vakıf
benefaktörü ve büyük bağışçı.

ELLİLER
John F. Germ

Chattanooga, Tennessee ROTARY KULÜBÜ

John F. Germ Danışman Mühendislik firması olan Campbell &
Associates Inc. yönetim kurulu başkanlığı
ve CEO görevlerinden
emekli. Dört yıllık Hava Kuvvetleri hizmetinden sonra 1965 yılında firmaya
katılmış. Bir çok organizasyonun yönetiminde görevli. Bunların arasında Public Education Foundation ve Orange
Grove Center Inc. yönetim ve icra kurulu üyeliği, Blood Assurance Inc. kurul
başkanlığı bulunuyor. Ayrıca Chattanooga State Technical Community College kurucusu ve saymanı, Tennessee
Jaycee Vakfı başkanı. Yapmış olduğu
gönüllü çalışmalar nedeniyle muhtelif
ödüllerin de sahibi.
Germ Rotary'ye 1976 yılında katıldı
ve UR'de 2016-17'de başkanlık, başkan
yardımcılığı, direktör, Vakıf mütevellisi ve başkan yardımcılığı, Vakıf Başkanı emir eri, Rotary 200 milyon dolarlık
meydan okuma girişimi başkanı, muhtelif komiteler başkanlığı, alan koordinatörü ve eğitim lideri olarak görev
yaptı. 2013 yılında Beyaz Saray tarafından "Değişim Şampiyonu" ilan edildi.
Germ UR Kendinden Önce Hizmet
Ödülü, Vakıf Üstün ve Seçkin Hizmet
Ödülleri sahibi. Eşi Judy ile Vakıf benefaktörü ve Arch C. Klumph Society
üyesi.

Per Høyen

Aarup, ROTARY KULÜBÜ Danimarka

Per Høyen Danimarka'da Medya ve Gazetecilik okulundan
medya prodüksüyon
ve yönetimi bölümünden mezun. Grafik

sanayiinde teknik, üretim ve yönetim
kademelerinde bir çok firmada çalışmış ve 2001 yılında Nordgraf A/S firmasından emekli olmuş. 1995-96'da
Danimarka Yuvarlak Masa ulusal başkanlığı görevini de yapmış.
1999 yılından beri Rotaryen olan
Høyen, UR'de sayman, direktör, başkan
temsilcisi, komite üyelik ve başkanlığı,
Yasama Konseyi temsilciliği, Rotary
Vakfı Bölge Komite Başkanlığı, bölge
polio koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş. İki yılı başkan olmak üzere, altı
yıl da Danimarka'nın beş bölgesini Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç
ve İsveç'in resmi bölge dergisi olan Rotary Norden'de temsil etmiş ve yayının
dijitale dönüşme komitesi başkanlığını
yapmış.
Høyen Rotary Vakfı Üstün Hizmet
Ödülü ve Çocuk Felci'nden Arındırılmış Dünya Bölge Hizmet Ödülü sahibi.
Eşi Annette ile (Assens Rotary Kulübü
üyesi ve 2012-13 dönem guvernörü)
Vakıf büyük bağışçıları, Bequest Society üyesi ve Benefaktörü.

Gulam A. Vahanvaty

Bombay, ROTARY KULÜBÜ Hindistan
Gulam A. Vahanvaty
ailesinin hurda işleme
ve gemi söküm işletmesine katıldı ve daha
sonra başka girişimleri
de oldu. 1978'de Vahanvaty Indiana'nın 656. bölgesini
Gençlik Değişim programı ile ziyaret
etti ve bu seyahatini hayatı geliştiren ve
Rotary'ye katılmasını isteten bir tecrübe olarak tanımladı.
1979 yılından beri Rotaryen olan Vahavaty, bölge guvernörü olarak Rotary
Vakfına 654.000 dolar rekor katkıda
bulundu. Bu rakam Hindistan Rotary

bölgeleri arasında rekor olarak 20062007 dönemine kadar kırılmadı.UR'de
bölgeVakıf Koordinatörü, komite üyeliği ve başkanlığı, eğitim liderliği görevlerinde bulundu.
Vahanvaty UR'nin Kendinden Önce
Hizmet Ödülü Sahibi, Rotary Vakfı
Seçkin Hizmet ve Üstün Hizmet Ödülleri sahibi. Eşi Haseena ile Vakıf Benefaktörü ve Vakıf büyük bağışçısı.

SangKoo Yun

Sae Hanyang ROTARY KULÜBÜ Kore
SangKoo Yun, New
York'ta Syracuse Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu ve mimari malzeme ticareti
ve mühendislik firması Dongsuh Corp. başkanı. Bir çok şehirdeki organizasyonlarla ilgili ve tarihi miras konusuna özel bir ilgisi var.
1987'den beri Rotaryen olan SangKoo
Yun, Sae Hanyang Rotary kulübü üyesi.
UR'de direktör, konvansiyon ağırlama
komite başkanlığı, Geleceğin Vizyonu
Eğitmenliği, Rotary koordinatör eğitmeni, komite başkan ve üyeliği, kaynak grubu zon koordinatörlüğü, asistan moderatör ve eğitim liderliği görevlerinde
bulundu. Rotary'nin 100. yılında guvernör iken, Moğolistan'ı Yeşil Bırakalım
projesinde liderlik yaptı.
Eşi Eunsun ile Rotary Vakfı Benefaktörü ve Büyük Bağışçı; aynı zamanda Arch C. klumph Society ve Bequest
Society üyesi.
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YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Mutlu gezginler
Avustralya Nomad Rotary E-Kulübü

YENİ YÖNTEM:
Başlangıç üye
sayısı: 26
Kuruluş: 2015
Üye sayısı: 40

Avustralya'nın binlerce kilometrekare alana yayılmış
olan doğu eyaletlerinde, Rotaryenler laptop, tablet ve akıllı
telefonlarını devreye alarak, telekonferans uygulaması kullanıp
haftalık toplantılarını gerçekleştiriyorlar. Karavanlarında
dolaşan üyeler eğlence, hizmet projeleri ve fon yaratma
çalışmaları ile ilgili kulüplerinde ve ziyaret edecekleri
kulüplerde kullanacakları yöntemleri belirliyorlar.

Kampçılar Rotary ile beraber yürüyorlar
Her yıl Avustralya'nın karayollarında 135,000 karavan yol alıyor. Bu çağrıya
cevap veren Rotaryenler için, karavanların yaşam stili, geleneksel kulüplerin vazifeleri ile çatışabilir. Queensland Eyaletinin Jindalee Rotary kulübü tarafından 2014
yılında dolaşan Rotaryenler konsepti üzerine kurulan Avustralia Nomads Rotary
e-kulübü, hizmet ve dostluk için ilişkileri bu şekilde oluşturuyor.
Avustralya'nın New South Wales'deki iki Rotary kulübünün
eski başkanı Wayne Kemmi, 2011 yılında eşinin vefatı sonrası
6.70 metre uzunluğunda bir RV(karavan) almaya karar vermiş.
Yeni yaşam stiline Rotary uyabilir mi diye düşünürken, Rotary
Down Under dergisinde Australia Nomads adlı yeni bir kulüp dikkatini çekmiş. Gazete yöneticiliğinden emekli olan Kemmis, Kulüp üyelerinin çoğu zamanını seyahat etmekle geçirdiklerini öğrenmiş.
Yeni kulüp kurulunca, ilgi de artmış. Queensland Lockyer Valley Rotary Kulübü eski başkanı Geoff St Clair, Rotary yaşamını bu
sayede tekrar başlatmış: "Yedi yıl Rotaryen olduktan sonra dört
yıl bıraktım. Ancak Nomads'lar kurulunca 2014'de ben de eşimle beraber katıldım. Çünkü kulüp, Rotary ideallerini muhafaza
ederken, seyahat etmenize de müsaade ediyordu. Her yıl, üç dört
ay boyunca eşim Laurelle ve maltiz karışımı köpeğimiz Josie ile
5.80'lik karavanımız içinde Avustryalya'yı dolaşmaya devam ettik."
Kulüp üyeleri nerede olursa olsunlar, çarşamba akşamları
düzenledikleri iletişim yöntemleri ile seyahatleri hakkında bilgi
veriyorlar ve hizmet projelerinin gelişmelerini gündem maddesi
olarak tartışıyorlar. Kemmis toplantıların temasının genel olarak
eğlenmek olduğunu belirtiyor. Üyeler çevrim içi duruma geçip,
bir bardak şarap ya da başka bir içecek ile toplantıya katılıyorlar.
Üyeler gündelik kıyafetleriyle toplantıya katılıyorlar. Herhangi
bir giyim kuralı olmadığı için pijamaları ile katılan üyeler bile bulunuyor.
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St Clair birbirlerinden yüzlerce kilometre uzakta olan insanların hizmet fırsatı yaratmada karşılaştıkları zorluklar ve meydan okumaya dikkat çekiyor. Diğer engeller arasında beraberliği
sürdürebilmek ve yaşlı üyelere bilgisayar ile iletişim yöntemlerini öğretmek bulunuyor.
Üyeler yılda iki kez biraraya gelerek bazıları bir hafta süren
toplantılar yapıyorlar. Queensland'ın Bribie Adasında son yapılan ve dört gün süren toplantıda üyeler, kumulların kaymasını
önlemek için dörtyüz ağaç dikmişler.
Kulüp üyeleri fon yaratma çalışmalarını yaşam tarzlarına
adapte etmişler. Bir çok üye örgü, tığ gibi el işlerini yolda iken yapıyorlar. Kulüp toplantı yapmak için biraraya geldiğinde de bir
stand hazırlayıp yaptıklarını satıyorlar. Her yılın Mart ayında da
el işleri sergisi düzenleyerek, atölyeler düzenliyor, konuşmacılar
davet ediyor ve satış yapıyorlar. Bu faaliyetlerden elde edilen gelirler, Royal Flying Doctor Service gibi hizmetler için kullanılıyor. Rotary'nin sponsor olduğu yarışlar, konserler, yat yarışları
ve Doğu Avustralya'da yapılan bir çok festival için bizzat destek
de olmak, gezginci kulübün özelliği oluyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında Brisbane
billycart* şampiyonasında Carindale Rotary kulübüne destek
olmuşlar. St Clair, kulüplerin
çoğunun bu yardımlardan
hoşlandıklarını ve bunun da
kulübün sloganı olan "Ülke
Genelinde Yardım Elleri"ne
uygun olduğunu belirtiyor.

Karavanlı Rotaryenler toplantıda
*Billycart: Avustralya'lıların 19. yüzyıldan beri kullandıkları ve ucuz bir şekilde
yapılmış, motorsuz ve pedalsız araçlar.

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Kurumsal vatandaşlar
DeMotte-Kankakee Valley Indiana Rotary Kulübü

YENİ YÖNTEM:
Üye sayısını arttırmak için kurumsal üyelik modellerini
incelerken, kulüp 6540. bölgede bir çok kulübün öncülük ettiği
ve yerel işyerlerinin çalışanlarına sponsor olduğu sistemi seçmiş.
Toplantılara katılım esnekliği sağlayan program çerçevesinde
9 kişi Rotary'ye katılmış ve katılımlar halen de devam ediyor.
İşverenler kulüp, bölge ve UR aidatlarını ödüyorlar.

Üye sayısı: 49
Berat tarihi: 1979
Başlangıç üye sayısı: 26

GENİŞLEYEN TOPLUM
Chicago ve Indianapolis arasında eyalet otoyolunun bir kaç mil içinde kalan De
Motte, insanların yatmak için geldikleri bir banliyö. Bir çok mukim, hafif imalat ve tarım ile ilgili işleri için işyerlerine günlük gidip gelmeyi tercih ediyorlar. DeMotte-Kankakee Valley Rotary Kulübü her yıl düzenlediği 5 km'lik yarıştan elde edilen fonlar
ile toplumda girişimlerde bulunuyor ve bölgenin kulüpleriyle beraber Meksika'nın
Guanajuato şehrinde su tankları inşa ediyorlar. Bunlar 4,000 kişilik bir kasabada bulunan Rotary kulübü için tipik görevler. Kulüp "kurumsal üyeliği" kullanarak iş alemine de ulaşmaya çalışıyor.
Deann Patena'nın Rotary bilgisi, çalıştığı işte Merrilville
Indiana Rotary kulübünün oteldeki toplantılarını ayarlamadan öteye gitmiyordu.
"İnsanları tanıyordum ve hepsi de çok nazik idi" diyen Patena, bir Rotaryen olabileceğini ise asla düşünmemiş. Tek çocuğuyla, çalıştığı işte, toplumda ve dünyada iyi işler yapabilecek
mali gücü olmadığını düşünmüş.
Ancak iki sene önce toplantı yeri kapanınca, Patena benzer
bir işi, hayvanlarla daha yakınlaşmayı sağlayan, sergiler ve restoran hizmeti veren tarımsal bir turist noktası olan Fair Oaks
Farms'da bulmuş. İşe başladıktan bir ay
sonra, 2017 yılının Ekim ayında,
şirketteki yöneticisi, DeMotto Rotary kulübünde şirketi
temsil edip edemeyeceğini
sormuş. Rotaryen olacağını
düşünmeyen Patena iş dünyasından insanlarla tanışacağını düşünerek ve masrafları da zaten firma karşıladığı
için teklifi kabul etmiş.

Patena'nın kabul töreni (üstte);Üyeler "Çocuk felcine
son"a fon yaratmak için yürüyorlar(altta).

Kurumsal üyelik konusu, 6540. bölgenin guvernörü ve kulübün de üyesi olan Dan Ryan'ın görevi imiş. Kurumsal üyelik
opsiyonunun temelini de Indiana eyaletinin Portage Rotary
kulübü atmış. Kurumlar, çalışan temsilcileri için aylık aidatları ödüyor, toplantılara katılım kuralı ise üye sayısına göre değişiyor: bir temsilci için ayda iki, ya da iki temsilcinin her biri için
ayda bir toplantı kural olarak konmuş.Katılan temsilciler tam
Rotaryen statüsünde kulüp üyesi olmaktalar.
Ryan, emlak ve inşaat konusunda çalışan Hamstra Group'a
yaptığı ilk teklifi hatırlıyor: "İki genç yönetici ile, yerel topluma katılımın önemini konuşuyorduk. Firmanın iki başkan yardımcısı, Eric Van Kley ve Bruce Przybylski kısa bir süre sonra,kurumsal destek ile kulüp üyesi oldular."
Çocuklarının spor takımlarıyla da uğraşan Przybylski,
özellikle esnek katılım koşulunu ilginç bulmuş. Durumunu,
toplum ve Rotary için biraz daha fazla iş yapabilecek bir düzen
olarak değerlendiriyor. Patena da kulübün bu girişimini anlamlı bulurken, küçük kasabalarda kulüplerin bu kadar etkili olabileceklerini hiç düşünmediğini belirtiyor.
Ryan'a göre, kulübe bu yeni katılımlar önemli sonuçlar doğurdu: "Kulübe enerji kattılar ve projelerde destek oldular. Kulüp olarak yaş ortalamamız yükselmişti. 20 yıl önceki gençlik
yıllarımızdaki kadar projelerle ilgilenemiyorduk. Sponsor olan
iş yerleri için de önemli faydalar oluştu. Avantajlardan bir tanesi topluma hizmet etmek. Ayrıca çalışanlarınıza liderlik eğitimi ve toplumdaki daha yaşlı iş insanları tarafından mentorluk
yapılma ve iletişim kurma fırsatı vermiş olmak da, o personel
için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendiriliyor."

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor?
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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Bir Gençlik Değişim Öğrencisinin izlenimleri
Zeynep AKINCI
Rotary 2440. Bölge
Rotex 2017-18

İ

nsanlara değişim öğrencisi olduğumu söylediğimde
bana hayatımdaki bir yıllık sürenin nasıl geçtiğini
sordular. Çoğu kişinin yanıldığı konu ise o bir yılın
hayatımdaki sıradan bir yıl olduğunu düşünmeleridir. Oysaki öğrenci değişim yılım, bir yılın içine sığdırdığım heyecan
dolu yepyeni bir hayattı.
Değişim yılım 11 Ağustos 2017 tarihinde İzmir’den Meksika’ya başlayan yolculuğum ile orada beni misafir eden Fernandez de Hoyos ailesinin sıcak karşılamasıyla başladı. Önceleri şaşkın ve ürkek başlayan bu süreçte Annem Claudia de
Hoyos, Babam Hugo Fernandez, kardeşlerim Hugos, Roberta
ve Silvana ile Piedras Negras’daki evimize giderken yaşadığım heyacanı dün gibi hatırlıyorum. Onlar bana merhaba derken Silvana’ya veda edecek olmanın karışık duygularını yaşıyorlardı.
Bir hafta sonra okulum açılacağı için oldukça hareketli
başladı her şey. Okul kıyafetleri etekten ayakkabıya ve çoraba kadar her kes tek tip giyinmek zorundaydı. Kıyafetlerimi
tamamladıktan sonra nihayet okulumla tanışma vakti geldi.
Instituto Cumbres y Alpes Kolejinde aynı bahçede kızların
ve erkeklerin ayrı binalarda okuduğu bir okuldu. Büyük kardeşim Silvana’yı aynı tarihlerde Tayvan’a uğurladık ve artık
yeni aile düzenim başlamış oldu.
16 yaşında, ailenizden uzak ve hiç tanımadığınız bir ortamda iseniz hayatınızın birçok ilkini yaşarsınız. Mesela
ilk kez at binmek, ilk kez ve zorla hiç sevmediğiniz sebze yemeklerini hayır diyemeyip yemek zorunda kalmak gibi. Ya da
benim gibi matematik dersi kabusunuz olduğu halde hayatınızda ilk kez bir mucize yaşayarak sınavdan 98 almak. Ama
şunu söylemeliyim ki en güzel ilklerimden biri kardeşlerimin
olmasıydı. Düşünsenize, yıllardır tek çocuk olmanın saltanatını yaşadıktan sonra birden bire size iki kardeşiniz olacağı
söyleniyor. Yaşadığım mutluluğu, şaşkınlığı, endişe ve korkularımı tahmin edebilirsiniz belki.
Kardeşi olanların çok iyi bildiği, aslında kardeş olmanın
ilk kuralının birbirine olabildiğince ters davranmak olduğunu öğrenmem kardeşlerimin katkısıyla çok da uzun sürmedi.
Üç dakika içerisinde önce birbirine bağırıp sonra sarılmak
kardeşlik oluyormuş meğer. Bu duruma alışmam ve anlamam
biraz zamanımı alsa da (6 ay falan) aslında ne kadar güzel bir
bağ olduğunu öğrendim.
Öğrendiğim diğer bir şey ise kurduğumuz dostlukların ne
kadar önemli olduğuydu. Dünyanın her yerinden arkadaşlar
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Zeynep Akıncı'nın değişim programı kapsamında evlerine kaldığı
Fernandez de Hoyos ailesi (üstte); değişim programı esnasında
çekilmiş resimler (altta)

edinmenin ne kadar harika olduğunu ne kadar anlatmaya çalışsam da yetersiz kalır. Hep öğrenci değişimin ne kadar güzel olduğundan bahsettim ya, işte bu da en kötü kısmı. O kadar çok insanla o kadar güzel anılarınız oluyor ki ayrılma vakti geldiğinde
kalbinizin dünyanın her yerine bölündüğünü ve kilometrelerin
hiçbir önemi olmadığını hissedebiliyorsunuz.
Biliyorsunuz ki bundan sonraki yaşamınızda bu bir yıl içinde yaşamınıza, yüreğinize dokunan, yeni bir sürü şey öğrendiğiniz, büyümenizi sağlayan üzücü, sevindirici bir sürü anınız
olan; ikinci bir anne babanız, büyükanneleriniz, dedeleriniz,
kardeşleriniz, teyzeleriniz, halalarınız, amcalarınız, kuzenleriniz ve arkadaşlarınızın olduğunu bilmek şahane bir şey.
Böyle güzel ve unutulmaz bir tecrübe yaşamamı sağlayan
Rotary 2440. Bölge ve Dokuz Eylül Rotary Kulübü’ne, 4110.
Bölge ve Piedras Negras Poniente Rotary Kulübü’ne her zaman
minnet duyacağım. Teşekkürler Rotary iyi ki varsınız...

ROTARY VE GENÇLİK
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

B

iz Rotaryenler, gençlerimize her zaman

daha önemlisi bu insanların duygu yüklü olmaları

önem vermişizdir. Onların yaratıcılıkla-

ve duygulara seslenmeleridir. Bu yaklaşımda olan

rı ve pratik zekâları bizleri her zaman

liderler, tarih boyunca toplumları coşturmuş ve onlara

etkilemiştir. Gerçekleştirdikleri projelere

güven vermişlerdir. Kısaca onlar gruplarının duygusal

baktığımızda , "yaptıkları başarılı iş" ten çok, "güzel

rehberleridir. İşte biz Rotaryenler de gençlerimizin

bir fikir" ürettikleriyle gurur duyar, mutlu oluruz.

duygusal rehberleri olmalıyız.

Çünkü her birey, dünyaya özgün bir açıdan

Çağdaş toplumlarda duygusal oluşum pek fark

bakar. Değişik söylersem her bireyin görüş pence-

edilmez. Ama birçok lider toplumunu duygularıyla

resi farklıdır. O nedenle bir soruna hepimiz farklı

güzelleştirir.

açılardan bakması zenginliktir. Bu farklı yaklaşımlarla

Bize göre lider eğitici yaklaşımda bulunur. Kendi

farklı çözümler üretiriz. Rotary’de kültür, dil, uzmanlık,

toplumlarına veya gruplarına yaklaşırken onların

cinsiyet ve yaş konusundaki çeşitliliğimiz bizi başarıya

hayalleri, yaşam hedefleri, kariyer umutlarını ön plana

götürüyor ve başarımıza güç katıyorsa, bunun nedeni

çıkarır.

bakış zenginliğimizdendir.

Bazı liderler vizyoner yaklaşımda bulunurlar.

Rotary 'de üretilen hizmetler uzun vadelidir. Kalıcı

Toplumu serbest bırakırlar. Yenilik yapmasına, hesaplı

etki yaratacak özelliktedir. İzlediklerimize göre genç-

risklere girmesine karışmazlar. Ancak ortak çalışma ve

lerimiz kalıcı ve etkileyici projelere daha yaratıcı ve

ortak paylaşım bu liderlerin temel hedefleridir.

duygusal bakmaktadırlar.

İlişkisel yaklaşımda bulunan liderler ise işbirliğini

Zaman, yeni projelerin yapılmasını önümüze
koyuyor. Rotary kurulduğunda elbette ki belirli hedef-

temsil ederler. Dostça yaklaşmak, önderlik etmek,
kişisel ilişkileri geliştirmek temel hedefleridir.

ler seçilmişti. Ama şimdi bu hedeflere çevre, temiz su

Demokratik yaklaşımlı liderler ise deneyimli kişi-

gibi yenileri eklenmiştir. Bugünün gençleri için yeni

lerden görüş alır. Bu yaklaşım duygusal zekâ ile oluşur.

konular daha önemli oluyor. O nedenle gençlerimizi

Ekip çalışması ve iyi bir dinleyici olmaları kendilerini

her zaman desteklemek ve onların önlerini açmak

toplumla bütünleştirir.
113. yaşını yaşayan Rotary, 1.200.000 üyesi ile

bizlerin temel görevi olmalıdır.
Rotaract, Interact, Rotay Gençlik Değişim, RYLA

uyumlu çalışıyorsa bunun nedeni konulan kuralların

katılımcıları, yarının Rotaryenleridir. Onları destekle-

tavizsiz uygulanmasıdır. Yeni başkanlarım öncelikle

diğimiz ve önemsediğimiz zaman geleceği destekle-

Yöntem El Kitabı’nı enine boyuna okumalıdırlar. Lider

miş oluruz. Çünkü yarının kulüp başkanlarının, bölge

olarak o kitaptaki yazılı kuralları uygulama yolunu ve

guvernörlerinin, UR Başkanlarının bu gençlerden ola-

hedefini belirlemelidirler

cağını hiçbir zaman unutmamalıyız.

Özetin özeti, Rotaryenler gençlik kuruluşlarına

Bu konuyu neden irdeledim? 1 Temmuzda göre-

önem vermelidir. 18-30 yaşlarındaki Rotaract güçlerle

ve başlayan yeni yönetimin gençlerimizi ön plana

mutlaka ortak çalışılmalıdır. İşte o zaman 2018-2019

çıkarmalarını anımsatmak için. Liderler bir kurumun

dönemi başarılı olur sanıyorum.

veya bir kuruluşun esin kaynaklarıdır. Bunlar, içimiz-

“Herkese Esin Kaynağı Olalım.”

deki yaşam ve esin kaynağımız olmuşlardır. Liderler

Rotaryen sevgilerimle.

evet, vizyon sahibi ve güçlü kişilerdir; ama bundan

❑❑❑
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Türk Rotary'si Ata'sının huzurunda

T

ürkiye Rotary'sinin üç bölgesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da döneme Atamızı huzurunda ziyaret ederek başladı. 3 Bölgenin
guvernörleri, 2420. Bölgede Hasan Akbayrak
ve eşi Kazumi Yoshida , 2430. Bölgeden N. Altan Arslan ve eşi Neslihan Arslan ve 2440.
Bölgeden Alaeddin Demircioğlu ile Rotaryenler, Rotaractörler, Interactörler ve ailelerin katılımıyla geniş bir topluluk olarak Türk
Rotary'si Ata'nın huzurunda temsil edildi.

Mavişehir RK Engelsiz Kampına rekor katılım

M

avişehir Rotary Kulübü Foça Forum Ekibi ile birlikte Foça ve İzmir
Büyükşehir Belediyelerinin de desteği ile Bergama’nın Kozak Yaylası’nda engellilere yönelik 2 gün süren bir kamp düzenledi. Yaklaşık 300 kişinin
katıldığı ve “Engelsiz Kamp” adı verilen kampta İzmir ve Manisa’dan gelen engelliler aileleri ile birlikte 2 gün boyunca doğada olmanın keyfini yaşadı.
Foça’daki bir gönüllü grubu olan Foça Forum Ekibi’nin
fikriyle geçen yıl ilki düzenlenen Engelsiz Kampa bu yıl Mavişehir Rotary Kulübü’nün iş
birliği ile rekor bir katılım sağlandı. Bergama’nın Kozak Yaylası’nın serin havası ve muhteşem doğasında kurulan çadırlarla gün boyunca süren eğlenceli aktivitelerin
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yanı sıra akşamları da kamp ateşi etrafında şarkılar söylenip danslar edildi.
Doğa’da engel yoktur mantığı ile eşit yaşam koşullarının
her ortamda herkese sağlanması gerektiğini savunan Foça
Forum Ekibi Sorumlusu Celal
Demirkıran, geçen yıl daha küçük bir grup ile başlattıkları bu
kampın bu yıl 300 kişiye ulaşmasından son derece mutluluk
duyduklarını ifade etti. Hazırlıkları çok uzun bir zaman alan fakat 2 gün süren kampın süresini de uzatmak
istediklerini de dile getiren Celal Demirkıran, “Bizler hepimiz birer engelli adayıyız, sokakta yürürken onları görmezden gelemeyiz. İnsanlara hep bir arada
yaşamanın güzelliğini paylaşarak anlatmak bunun için de birilerine dokunmak
gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

KULÜPLERDEN HABERLER
Önümüzdeki yıl bin kişiyi Kozak Yaylası’nda ağırlamak istediklerini söyleyen Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Altan Yücel ise bu kampın herkes için
son derece öğretici olduğunu söyledi. Yücel, “Bu kamp hepimize çok şey öğretti. Her şeyden önce insan olabilmeyi öğretti. Misafirlerimizin yüzündeki mutluluğu görünce daha da güçlendim. Destek veren katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Doğa ile iç içe eğlenerek zaman geçirmenin mutluluğunu yaşayan engelli
konuklar, Türkiye’nin değişik yerlerinde yada ailelerinin olmadığı, kendi başlarına iş yapabilmenin mutluluğunu yaşayacağı ve uluslararası bir boyutta yapılabilecek olan bu aktivitelerin fikirlerini paylaştılar. En büyük dileklerinin ise
ayrıştırılmamak olduğunu da ifade ettiler.

Kapadokya Rotary Kulübü 12. Otizm Kampını düzenledi

K

apadokya Rotary Kulübü'nün her sene geleneksel düzenlediği
"Otizmli Çocuklar Yaz Kampı" nın 12. si bu dönem 19-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. Kulüp organizasyona Egemen Karagöl'ün annesi ve ablası ile birlikte katılmasını sağladı.
Başta kulüp başkanı İlknur Hanım olmak üzere emeği geçen Kapadokya
Rotary Ailesini bu aktiviteyi bunca yıldır sürdürmelerinden dolayı kutlarız. Her
sene çocuklar ve ailelerin mutluluğu, farklı illerden gelen ailelerin kaynaşmaları
açısından çok değerli bir organizasyon yapıyorlar.

Bandırma Rotary Kulübünden sualtı temizliği

B

andırma Rotary Kulübü 21 Temmuz Cumartesi günü, Erdek limanında çay bahçelerinin önünde çevre etkinliği olarak sualtı temizliği
organizasyonu yaptı. Son zamanlarda özellikle plastik malzemelerin yarattığı
kirliliğin yanı sıra, denize atılan her türlü artığın yarattığı kirliliği göstermesi
bakımından da temizlik sonrası ortaya çıkan manzara ibretlik bir durum ortaya çıkardı.
Bandırma
Rotary Kulübü bu
etkinliği Erdek
Dalış Kulübünün
desteği ile gerçekleştirdi. Kulüp
hazırladığı büyük
boy afişler ile de
şehirde denizleri temiz tutmanın
önemine vurgu
yapan bilinçlendirme yaratmış oldu.
Afişlerde “Suyu kirletmek hayatı tüketmektir, denizlerimizi temiz tutalım,
haydi sen de harekete geç. Çok geç olmadan” sloganı yer almaktaydı.

Toros Rotary Kulübünden Yaz Kampı Mesin
STEP, Kısa Dönem Değişim Programı kapsamında Toros Rotary Kulübünün düzenlediği “Sun of Mersin” yaz kampı başarıyla tamamladı. 9 yabancı ve
5 Türk öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kampı, Toros Rotary kulübü tek kulüp
olarak gerçekleştirdi. Mersin şehrini, Rotary ailelerini, Türk kültürünü, Türk örf
ve adetlerini tanıma fırsatı bulan, kendilerini anlatan katılımcılar aynı zamanda
“Yelken Dersleri” aldılar, tatil yaptılar. Toros Rotary Kulübü üyeleri, katılan, katkı
sunan tüm dostlarına teşekkür ettiler.
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gerçekleştirilen Küresel Bağış Projesi ile satın alınarak teslim edildi. Yılda
2000'den fazla hastanın faydalanması öngörülen merkeze toplam 40,200
Amerikan Doları bedeli ile satın alınan 12 cihaz Rotaryenlerin de katkıları ile
kurularak yerine konuldu.

"Discover Anatolia" Kısa Dönem Yaz Kampı

T

andoğan, Falez, Meram, Kayseri, İlkadım, Atakum ve Anıttepe Rotary
Kulüplerinin organize ettiği Discover Anatolia yaz kampının bu sene
14. sü yapıldı. 1 Temmuz'da İzmir Adnan Menderes Havaalanına inen katılımcılar, Çeşme'ye gittiler ve denizin tadını çıkardılar. Daha sonra Efes, Selçuk,
Meryem Ana Evi, Şirince Köyü turlarına katıldıktan sonra Pamukkale'de travertenleri ziyaret edip Antalya'ya geçtiler.
Burada Falez Rotary kulübünün önderliğinde ev sahipleriyle tanışan
gençler için bir yat turu düzenlendi. Daha sonra görevi devralan Kaleiçi Rotary kulübü Kemer, Faselis ve Tekirova turlarını gençler için düzenledi. 7 Temmuz'da Kayseri'ye geçen gençler burada Kapadokya'yı gezdiler, müzeleri ziyaret ettiler ve ailelerle akşam yemeği yediler.
9 Temmuz'da Samsun İlkadım Rotary kulübü üyelerine teslim edilen genç
katılımcılar, Karadeniz kıyısında gezip görme turuna katıldılar. Samsun'dan
sonra 13 Temmuz'da Ankara'ya geçen genç misafirler, burada Tandoğan ve
Anıttepe kulüplerinin misafiri oldular ve 15 Temmuz'da arkalarında güzel anılar bırakarak ve ülkemizi daha iyi tanıyarak Esenboğa'dan memleketlerine uçtular.

Aşağıda yazılı Rotary kuruluşları, proje katılımcıları olarak katkıda bulunmuşlardır:
Rotary Vakfı - 2440. bölge kulüpleri: Didim (proje sahibi), Bademli, Çanakkale, Çekirge, Ege, Manisa, Mavişehir ve Smyrna kulüpleri -Uluslararası kulüpler: Yunanistan - Kos RK (İstanköy) (ana partner olarak), Ukrayna - Lviv RK ve
Almanya - Waiblingen RK - Rotary Bölgeleri: 2440. - Türkiye / 2232. - Ukrayna
/ 6060. - Missouri USA / 2482. - Bulgaristan / 1910. – Avusturya.

Kavaklık RK , EMSC kısa dönem kampı sona erdi

K

42.000 dolarlık Küresel Bağış projesi

D

idim Devlet Hastanesinde faaliyete geçecek olan yeni Fizyoterapi
merkezinin ekipmanları Rotary Vakfı ve katılımcıların katkıları ile
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avaklık Rotary kulübünün, 12 yabancı öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen kampı, üç kulübün ortak planladıkları bir program çerçevesinde 13 gün süre ile başarıı bir şekilde yürütüldü ve tamamlandı. Bölgenin,
Rotary ailesinin ve Türkiye'nin en iyi şekilde temsil edildiği gözlendi. Katılımcıların aileleri her an çekilen resimler ile olaya hep dahil oldular. Kampın teması
''mutfak sanatları'' ''Türk yemekleri nasıl pişirilir'' idi ve pratikte uygulamalar
ön plana çıkarılmıştı. Dolayısıyla katılımcılar her gün en az bir saat yemek pişirme atölyelerine katıldılar ve Türk yemekleri ile ilgili geniş bildi sahibi oldular.

KULÜPLERDEN HABERLER

Konya Rotary Kulübü Çodem Çocuk Destek Merkezine 500 m2'lik kapalı spor salonu inşa ediyor

K

onya Rotary Kulübü eğitime ve istismara uğramış çocuklara destek amacıyla önemli bir
projeye imza atıyor. Kulüp, 12-18 yaş arası cinsel tacize ve istismara uğrayan kızların kaldığı ÇODEM Ço-

cuk Destek Merkezine ek olarak 500 m2 lik ve toplam tutarı
80.000 ABD doları olan kapalı spor salonu projesini tamamlamak üzere. Bu projenin toplam tutarı Konya Rotary kulübü
ve Konya'lı hayırseverler tarafından karşılanmakta.

HEP BİRLİKTE

HEP BİRLİKTE

Rotary Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya tek bir amaç için getiriyor.: daha iyi şeyler
yapabilmek. Toplumlarda kalıcı değişimler yaratmak üzere bir araya geliyoruz. Daha iyi şeyler
yapabilmek içn — Hayatlara Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

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

HAREKETE GEÇENLER

HAREKETE GEÇENLER
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Komitelere müracaat ediniz
KONVANSİYON SÜTUNU

S

on 15 yılda, Hamburg'un her
tarafında kafeler ve şık dükkanlar açıldı. 1-5 Haziran
tarihlerinde yapılacak olan
Uluslararası Rotary 2019 konvansiyonunda zaman ayırarak şehrin sizlere
sıunduğu güzelliklerden faydalanın.
Güneşli bir güne Ausselalster gölünün kenarında Alstertepesindeki platformda kahvaltınıza başlayın. Koyu
çavdar ekmeği ve karides ile ikram edilen omleti deneyebilirsiniz.
Buradan yürüyerek Pöseldorf bölgesine geçebilirsiniz. Sıcak restoranlar, sanat galerileri, antika dükkanları
ve moda butiklerini burada bulabilirsiniz. Ya da her saat başı Fährdamm'dan
kalkan buharlı gemiye binip şehrin
kalbinde yer alan tarihi göl kenarı bulvarı Jungferstieg'e ulaşabilirsiniz.
Jungfernstieg ve etrafındaki caddelerde kafelerde ufak bir atıştırmalık
alabilirsiniz. Apple, Hermès ve Gucci
gibi mağazaların yanı sıra aile işletmesi olan çukulatacı Leysiefer'e de uğrayabilirsiniz. Geleneksel tuğla kullanılarak yapılmış Levantehaus'ın içindeki
oyuncak ayı imalatçısı Steiff'ı ziyaret
etmeyi unutmayın. Ünlü mimar Hadi
Teherani tarafından tasarlanmış Avrupa Pasajı'nı da ziyaret listenize ekleyin.
Karolinenviertel'e gidip Gretchens
Villa'da Alman cheesecake yemeniz
tavsiye edilir. Genç tasarımcıların da
bu bölgede yer aldıklarını hatırlatalım.

B

ir komitede çalışarak Rotary'ye katkıda bulunmak ister misiniz?
Rotary'nin her bir komitesi dünyanın her tarafındaki Rotaryenler ve Rotaraktörlerden oluşmakta, organizasyonun liderleri ile çalışıp etkinliği garanti etmekte
ve stratejik planda tanımlanmış hedefler ve önceliklerin promosyonunu yapmaktadır.
Aşağıda listelenmiş olan komiteler 2019-20 dönemi için kalifiye adaylar aramaktalar. Tüm komiteler ihtiyaca göre e-posta, telekonferans ya da webinar ile haberleşmekte, bazıları ise yılda en az bir kere zorunlu olarak yüzyüze gelecek şekilde toplantı yapmaktadır. Komitelerin çoğunda konuşmalar ingilizce olarak yapılmaktadır.
Komite üyeliğine aday olmak için ya da her hangi birisini randevu amacıyla
önermek için on.rotary.org/application2018'i ziyaret ediniz.
Müracaatların My Rotary'de rotary.org/myrotary'a kayıt etmeniz gerekmektedir. Bu işlemleri yaparken My Rotary profilinizin de en güncel iletişim bilgilerini ihtiva ettiğinden emin olunuz.
Adaylar sadece bir komite için müracaat edebilirler
Son müracaat tarihi 11 Ağustos 2018'dir.

Komiteler Listesi:
Audit (Denetim): Altı yıllık görev, yılda iki kez Evanston'da toplantı ve iki webinar
Communications (İletişim): Üç yıllık görev, çok sayıda telekonferans, Evanston'da yılda bir kez toplantı.
Finance (Finans): Üç yıllık görev, Evanston'da yılda iki toplantı
Global Networking Groups: Üç yıllık görev, Evanston'da yıllık toplantı ve yılda iki telekonferans
Joint Committee on Partnerships (Partnerlik Konusunda Ortak Komite): Üç yıllık görev, yılda iki kez Evanston'da toplantı.
Leadership Development and Training (liderlik Geliştirme ve Eğitim):
Üç yıllık görev Evaston'da yıllık toplantı
Membership (Üyelik): Üç yıllık görev, yılda iki kez Evanston'da toplantı.
Operations Review (Operasyon Değerlendirme): Altı yıllık görev, yılda iki
kez Evanston'da toplantı.
Rotaract and Interact (Rotarakt ve İnteract): Rotaryenlerden bir kişi üç
yıllık görev, Evanston'da yıllık toplantı, Rotaraktörler için bir yıllık görev ve Evanston'da bir toplantı.
Strategic Planning (Stratejik Planlama): Dört yıllık görev, yılda dört defaya
kadar Evasnton'da toplantı
Youth Exchange (Gençlik Değişim): Çok sayıda teleconferans ve webinar
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Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.201.005
Kulüpler: *......................................................35.705
Rotaract
Üyeler: .........................................................257.853
Kulüpler: ........................................................ 11.211
Interact
Üyeler: .........................................................528.885
Kulüpler: ........................................................22.995
Rotary Köy Toplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri...................................9.942
Not: Rakamlar 13 Temmuz 2018 sonu itibarıyla Rotary Club
Central “Reports” bölümünden alınmıştır.

Rotary ve Dünya Bankası
Kadınlar gününü kutladı

M

art ayında Washington DC'deki Dünya Bankası Merkezinde yaratıcı insani projeler ile yaşamları iyileştirme üzerine yaptıkları çalışmalara istinaden 3 kadın onurlandırıldı. Bu
üç kadının bir özelliği de üçünün de Rotaryen
olması idi. Ödüllendirilenler:

Türkiye’de Rotary*

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

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Hamburg Almanya, 2019

Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

2021 - Taipei
2022 - Houston ABD

GEETHA JAYARAM, Maryland Howard West Rotary Kulübü üyesi ve Maanasi Kliniği kurucusu. Klinik, Dünya Sağlık
Örgütü tarafından gelişmekte olan ülkelerde akıl sağlığı çalışmaları nedeniyle onurlandırıldı. 2002'den beri klinik 6 milyonu aşkın eve ulaştı. St. John Medical College ile beraber çalışan
klinik, Maryland'de Columbia Rotary Kulübünden ve Rotary
Vakfından bağışlar temin etmiş. Eski bir Rotaract da olan Jayaram.2014-15'te, Vakıf KüreselMezunlar Hizmet Ödülünü de almış.
MARIE-IRENE RICHMOND AHOUA, Fildişi Sahilinde
Abidjan Bietry Rotary Kulübü üyesi ve ülkesinde PlioPlus komitesi başkanı. Halen Batı Afrika'da aşılama aktivitelerinin koordinasyonunu yapıyor. Uluslararası iletişim danışmanı olan
Ahoua, ülkesinde Birleşmiş Milletler opersyonunda da çalışmış.
Richmond Ahoua 2017 Konvansiyonunda da Bill Gates tarafından çocuk felcine katkıları nedeniyle ödüllendirilmişti. .
DANIELLE DE LA FUENTE, Californiya Coronado Binacional Rotary Kulübü üyesi olup, Amal Alliance'ın kurucusu.
Kâr amacı gütmeyen bu kuruluş, mülteci çocukları için dünya
genelinde sosyal gelişim ve eğitim programları uyguluyor. De La
Fuente Washington'da National Defense Üniversitesinde Orta
Doğu ve Güney Asya ile ilişkilerini oluşturarak bu işe girmiş.
Üç kadın Rotaryen, 300 kişinin katılıdığı Dünya Kadınlar
Günü kutlamaları çerçevesinde hikayelerini anlattılar. Aktiviteye Dünya Bankası Grup Çalışanları Derneği, Uluslararası Rotary ve yatırım firması Oppenheimer & Co. sponsor oldu.
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