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Dünyada Rotary Kulüpleri

eni Rotary dönemine “Hizmetlerimizi dünyaya armağan etme” temamızın bize gösterdiği yol doğrultusuda
başlıyoruz. Rotary’nin “Hizmet” demek olduğunu içine
sindirmiş ve bunun için çalışan Türk Rotary kulüplerinin, her yıl
olduğu gibi başarılı çalışmaları ile bu Rotary yılını da taçlandıracaklarına inanıyoruz.
Bu yıl ilginç bir durum da söz konusu. İlk defa Uluslararası
Rotary’nin iki önemli organında, Yönetim Kurulu ve Vakıf Mütevelli
Heyetinde aynı anda Türk Rotary’sinin yakından tanıdığı dotlarımız
Şafak Alpay ve Örsçelik Balkan görev yapıyorlar. Direktör Şafak
Alpay, Uluslararası Rotary’nin yönetimindeki ikinci yılında icra
kurulu başkanı olarak görev yapacak. Daha önce direktörlüğü
sırasında aynı görevi Örsçelik Balkan da üstlenmiş idi. Rotary’nin en
üst seviyesinde iki Türk Rotaryenin bulunması bizleri gurulandırdığı
gibi, tüm Rotaryenlerin de bu fırsatı kullanıp Rotary’nin uluslararası
boyutunu önümüzdeki dönem projelerinde daha çok kullanacaklarını ümit etmemizi sağlıyor. Rotary’nin projelerinin ve programlarının gerçekleşmesinde maddi destek olarak en büyük rolü oynayan
Vakıf’ta, Örsçelik Balkan 4 yıl görev alacak ve inanıyoruz ki bu süre
içinde Vakıf başkanlığı görevini de üstlenecek. Her iki arkadaşımıza
başarılar diliyoruz.
Dergimizin bu sayısında, dönemin ilk sayısı olması nedeniyle
UR başkanı R.K. Ravindran’ı kapak resmi olarak kullanıyor ve sayfalarımızda da onunla ilgili bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. İlk kez
1941 yılında “The Rotarian” tarafından başlatılan bu gelenek ile
ilgili olarak “Tarihin Sayfalarında Rotary” bölümünde daha detaylı
bilgiye ulaşabilirsiniz.
Yaklaşık 10 yıldır, Rotary Dergilerinin dönemin ilk sayılarında
“Rotary Esasları” başlığını taşıyan bir ek yayınlanırdı. Uluslararası
Rotary bu yıl yayının içeriğini değiştirdi ve “Farklılık yaratmak için
bir düzine yöntem” adı altında özellikle Rotaryenlerin dikkatle
okumaları gereken bir bölümün dergi içinde yayınlanmasını istedi.
19. sayfamızda bu bölümü bulabilirsiniz.
Bir son dakika haberi de, 2017-18 dönemi UR Başkanı Aday
Saptama Komitesinden geldi. Avustralya’nın Victoria Eyaletinin
Sandringham Rotary kulübünden Ian H.S. Risely, aday olarak gösterildi. Ian Risely ile ilgili bilgiye 33. sayfada yer alan Yönetim Kurulu
Kararları sayfasında bulabilirsiniz.
Bir diğer sevindirici son dakika haberi de Nijerya’dan geldi. Son
bir yıldır Nijerya’da çocuk felcine rastlanmıyor. Rotary’nin en büyük
hedeflerinden olan “Çocuk felcinden Arındırılmış Dünya”ya adım
adım yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
neler yapıyor?
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Temmuz
Hizmetlerimizi dünyaya armağan edelim

B

Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı K.R.Ravindran’ın
konuşmaları ve başkanla
ilgili haberleri
www.rotary.org/officepresident adresinde
bulabilirsiniz.

izler Rotary’de büyük düşünürüz. İnsanlığa büyük armağan bırakmış
olanlara hayranlık duyarız: Mağdur insanlara haysiyetini kazandırmış olan Abraham Lincoln, unutulmuşlara şevkat veren Rahibe Teresa, baskı altında ezilenlere barış içinde değişebilme hediyesini veren Mahatma
Ghandi gibi. Bu insanların hayatları dünyaya birer armağan oldu.
Onların örneklerinden esinlenebiliriz. Yaşadığımız bu hayatta, kendimiz için
çok önemli olan şeyleri ihmal etmeden, birey olarak bizzat dünyaya bir armağan
olabilirmiyiz diye sormamız lazım.
Dönem temasını seçerken, Hint inançlarımın bana öğretmiş olduğu dersleri
düşündüm. Özellikle de Sudama’nın hikayesini. Sudama fakir bir çocuktu ve kraliyet ailesi geçmişi ile bir avatar (kutsal varlığın vücut bulmuş şekli) olarak yaşayan Krishna’nın yakın arkadaşıydı. İki çocuk büyürlerken birbirlerinden ayrılmak
zorunda kalıyorlar ve Krishna bir askeri lider ve ünlü bir kral olurken, Sudama
da mütevazi bir köylü olarak yaşamını sürdürüyor. Yıllar içinde Sudama gittikçe
fakirleşiyor. Çocuklarını bile besleyemeyecek noktaya geliyor. Eşi ona çocukluk
arkadaşı Krishna’yı hatırlatıyor ve belki de güçlü krala gidip yardım istemenin
zamanının geldiğini söylüyor.
Sudama istemeyerek de olsa bu öneriyi kabul ediyor ama krala eli boş da gitmek istemiyor. Ailesinin son kalan iaşesi bir avuç pirinci alarak bir beze sarıp arkadaşına hediye edilmek üzere paketliyor. Sudama saraya girdiğinde, ihtişam ve
Krishna’nın gösterdiği yakınlık karşısında şaşırıyor. Hazırlamış olduğu ufak hediye, küçük düşürücü olarak ona fakirliğini hatırlatıyor. Krishna, hediyesini elini
arkasında tutarak saklayan Sudama’yı kucaklıyor ve elinde ne tuttuğunu soruyor.
Krishna küçümsemek bir yana, büyük bir şükran ile pirinçleri kabul ediyor ve ikisi bir arada oturarak konuşurken, pirinçleri yiyor. Saatler geçiyor, iki arkadaşın
geçmiş günleri yadetmeleri, Sudama’nın aklından oraya neden geldiği düşüncesini
çıkarıyor. Akşam olduğunda Sudama evin yolunu tutuyor ve o zaman asıl görevini
yapmamış olduğunu hatırlıyor. Eve eli boş döneceği gibi, Krishna da ailenin son
yiyeceği olan pirinci yemiş bulunuyor.
Sudama aç çocuklarının önünde nasıl metin olabileceğini düşünerek evine
geldiğinde, evinin güzelleşmiş olduğunu ve ailesinin onu beklediğini görüyor.
Krishna, Sudama’nın getirdiği hediyenin tüm varlığı olduğunu anlamış ve bunun karşılığı olarak da ihtiyacı olan her şeyi ona vermişti. Bir hediyenin maddi
değeri hiç önemli değildir, önemli olan onunla beraber gelen sevgidir. Nasıl ki
Sudama’nın Krishna’ya verdiği armağan ona geri dönen bir hediye olduysa, bizlerin de Rotary’ye verdikleri bizler için bir armağan olarak gelecektir. Hediyelerimizi kendimiz için tutsak da veya başkalarına da versek, hizmetlerimizi dünyaya armağan edelim Hayatta tek bir şansımız var. Ve bu Rotary yılında da tek bir
şansımız olacak. Şimdi bizim zamanımız. Bunu yakalayalım ve “Hizmetlerimizi
Dünyaya Armağan Edelim”.

K.R.RAVINDRAN
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ağustos
Hizmetlerimizi, kendimizin en iyisini vererek gerçekleştirelim

D

animarkalı bir marangoz olan Ole Kirk Christiansen’in 1930’lu yıllarda duvarında asılı olan tahta
bir parçada şöyle yazıyordu: “Det bedste er ikke for godt: - Sadece en iyisi yeterince iyidir.”
Bugün Christiansen, tüm dünyada çocukların çok sevdiği plastik parçalardan oluşan Lego’nun
yaratıcısı olarak biliniyor. Lego firmasının ilk günlerinde en tanınmış ürünü, kayın ağacından en yüksek standartlara göre imal edilmiş ve üç kat vernik sürülmüş bir ördek idi. Lego firmasının tarihinde, Christiansen’in bu
ördeği kullanarak oğlu Godtfred Kirk’e kalite konusunda nasıl ders verdiği anlatılır:
“Bir akşam büroya geldiğimde babama şunu sordum:’Baba bugün çok iyi bir gün oldu. Biraz daha
fazla kazandık.’ Babam cevaben ‘ne demek istiyorsun’ dedi. Ben de ‘bugün istasyona iki kutu oyuncak
ördekle Danimarka Kooperatifi için gittiğimi, normal olarak üç kat vernik olması gerekirken, kooperatif olduğu için iki kat vernikle işi hallettim, dolayısıyla işletmeye biraz para kazandırdım’ dedim.
Babam bana dehşet verici bir bakış fırlattı. ‘Godtfred derhal o kutuları geri getir. Paketleri aç ve ve ördeklere bir kat daha vernik vur. Bu işi bitirmeden de sakın yatmaya gitme ve bunu da başkasının yardımını almadan yap’ diye cevap verdi. Babanla bu konuda tartışacak değildim ve bu da bana kalitenin
ne demek olduğu konusunda iyi bir ders oldu.”
Bugün Lego’nun kalite standartları efsanevidir ve oyuncakları da dünyadaki en popüler
oyuncaklardan biridir. Lego’nun parça sayısı dünyadaki insan sayısından 86 kat daha fazladır.
Bu başarı öyküsünün direkt olarak Lego’nun işteki uygulamalarından, kalite, verimlilik ve
inovasyonda ısrar etmesinden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Ben bunu Rotary’de yönetişim ve hesap verme çalışmalarımızla mukayese ediyorum ve bazen beklenen standartların altında kaldığımızı farkediyorum.
Uluslararası Rotary’nin zon, bölge ve kulüp seviyesinde yönetim konusunda en yüksek standartları sürdürmelidirler. UR başkanı ve direktörler, üyelere anlamlı bir şekilde hizmet götürmelidir; zon liderleri Rotary’nin onlara yaptığı yatırımın karşılığını vermelidir; Bölge liderleri,
bölgelerinde dinamik liderlik göstermeli ve muhasebede şeffaflık ve mali verilerin zamanında
bildirilmesini sağlamalıdırlar; ve kulüp liderleri de düzgün raporlama fonksiyonlarına uymalı ve
kulüplerini Rotary Club Central’a dahil etmelidirler.
Christiansen bir müşterisine nasıl düşük kalite ürün satılmasına müsaade etmediyse, biz de
çalışmalarımıza daha az gayret katmayı kabul etmemeliyiz. Profesyonel yaşamımızda ve özellikle de Rotary çalışmalarımızda
her zaman kendimizden en iyisini talep etmeliyiz.
Çünkü Rotary’de ürünümüz nedir? Ahşap ördekler veya plastik tuğlalar değildir. Eğitim, su, sağlık ve barıştır. Ümittir ve hayatın kendisidir. Bu tür bir iş için en iyiden aşağısı düşünülemez. Hepinizden bunu daima hatırlamanızı istiyor ve “Hizmetlerinizi Dünyaya Armağan Etmenizi” bekliyorum.

K.R.RAVINDRAN
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN

Geleceğin
Vizyonu Planı:
Yorumlarınız
bizim için çok
önemli

G

leceğin Vizyonu Planı, Rotary Vakfındaki bazı
programların zayıf noktalarını iyileştirmek için
yapıldı. Bunlardan biri da “Eşli Bağışlar”ın müracaatlarının değerlendirilmesi idi. Bunun sonucu olarak,
Geleceğin Vizyonu Planı, Vakıf programlarını basitleştirmek, bu programlarda Rotaryenlere daha fazla söz hakkı ve
sahiplenme imkanı vermek ve insani bağışların işleme konması için gerekli zamanı kısaltmayı amaçladı.
Geleceğin Vizyonu Planı 100 pilot bölge ile 2010-11 döneminde başladı. Tüm bölgeleri kapsayan uygulamaya 201314 döneminde geçildi. Rotary, programlarının uygulanması
ve test edilmesi için üç yıllık dönemler kullanmakta. Bu nedenle ilk kapsamlı değerlendirme üçüncü yılda, yani bu sene
gerçekleştirilecek.
Bundan böyle “Yeni Bağış Modeli” olarak adlandırılan Geleceğin Vizyonu Planının kapsamlı ve adil bir değerlendirmesinin yapılması bu yıl ben ve mütevelliler için çok önemlidir. Vakfın yeni programlarının etkinliğini ölçmek için önümüzdeki aylarda yapılacak olan çeşitli anketlere katılmanızı öneriyorum. Bir süredir, eski başkanlardan Bill Boyd’un
başkanlığında bir komite Rotaryenlerden yorumlarını talep
etmiş ve verilen cevaplar halen devam etmekte olan değerlendirme sürecinin başlangıcı için çok faydalı olmuştu.
Yeni bağışlar modelinin kapsamlı bir değerlendirmesine kendimi adamış bulunuyorum ve değerlendirme sürecini
yöneten Programlar Komitesi, yeni bağış modelini kullanan
müşterilerin memnuniyet seviyesinin belirlenmesine büyük
ilgi göstermektedirler. Bu nedenle bizlerin değerlendirmesinde sizler kritik bir konumdasınız zira Vakfın müşterileri
dünyadaki Rotaryenlerdir.
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Geleceğe doğru bakış

R

otary Vakfı, geleneksel olarak bir sonraki Rotary yılını planlarken bir kaç yıllık
hedef belirlemektedir. Bu Rotary yılında
ise çok daha kapsamlı bir plan bulunmaktadır. Ekim
2014’deki toplantıda, mütevelliler UR stratejik planının ruhuna uygun olarak önümüzdeki üç yıl için dört
önceliğin gündemde kalmasını onayladılar:
1- Çocuk felcine şimdi ve ebediyen son vermek.
2- Rotaryenlerin, Rotary Vakfı ile ilgili bilgi, bağlılık ve maddi desteklerini güçlendirmek.
3- Rotary’nin insani hizmet çalışmalarının kalite ve
etkisini, altı odak noktasında Vakfın bağışlarını kullanarak arttırmak.
4- Vakfın başarı kayıtlarının imaj ve bilinçlendirme
seviyesini yükseltmek ve özellikle Çocuk felcindeki başarı ve 100 yıldır dünyada yapılan iyi şeyler ile vurgulamak.
Önümüzdeki üç sene için mutabakata varılan bu
dört öncelikten başka, Mütevelliler her öncelik için ölçülebilir bir hedefi de onayladılar. Dolayısıyla şimdi çalışmalarımızı yönlendirmek için 16 ölçülebilir hedefimiz var. Önceliklerdeki ilerlemelere göre hedefler her
yıl değiştirilebilir ancak bu yıl için yolumuz belirlenmiş
ve ölçülebilir bir şekle sokulmuştur.
Önümüzdeki yazılarımda bazı hedeflerimizi sizlerle paylaşacağım ancak Vakıf için ölçülebilir hedef olayı tam uygun bir zamana rastgelmiştir. Başkan K.R.
Ravindran, liderlik pozisyonundaki Rotaryenler için
“Anahtar Performans Göstergeleri” (APG) uygulanması taraftarıdır ve yeni tanımlanan ölçülebilir hedefler
ile, Bölge Vakıf Koordinatörleri ve büyük bağış danışmanları için kolay bir şekilde APG geliştirilebilecektir.
APG henüz deneme aşamasındadır ve geliştirilmeye ve
rafine edilmeye ihtiyaç duymaktadır. Ancak her yıl ileriye bakmamızı kolaylaştıracak doğru yönde bir adımdır.
Ray Klinginsmith
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

GÖZLEM

2 ] DOMİNİK CUMHURİYETİ

Dünyadan Özetler

Kansas City South Rotary kulübü üyeleri, 2006 yılında Dominik Cumhuriyetine yapmış oldukları bir gezide,
bir gönüllü kuruluşun yapmış olduğu binada hastane yapılıp yapılamayacağı konusunu araştırdı. Gönüllüler
binayı hastane olarak inşa etmeye başlamışlar, ancak fon yetersizliği nedeniyle projeyi bitiremedikleri için
bina on yıldır boş olarak durmaktaydı. O tarihten itibaren proje yöneticisi John Duffey, 35 defa binanın
bulunduğu yere seyahat ederek 51 odalı hastanenin Rotary Vakfı bağışları ile 2007 yılında açılmasını sağladı.
70.000 dolar kulüp bağışlarından, yerel katolik kilisesinden, Mormon misyonerlerinden ve Beyzbol Liginden
de binlerce dolar değerinde ekipman ve yataklar temin edildi. Hastanede görev yapan dört doktor ve altı
hastabakıcı yılda 35,000 hastaya bakıyor. 2014 yılında Kansas City South Rotary kulübü hastaneye EKG ve
ultrason ekipmanı da bağışladı.

Rotary dünyasından kısa kısa

1 ] FİLİPİNLER
bazen tahrip eden yöntemler kullanarak
vahşi arı kolonilerinin yaptıkları balları
topluyorlar. Arı kolonilerini, balları toplamak

Arı kelimesi
20.000’den fazla
böcek cinsini
ifade ediyor.
Filipinler’de dört
cins arı balı türü
bulunuyor.

için dumanla veya yakarak uzaklaştırmak bu
yöntemlerin başında geliyor ve bu durum
ormanda çevre sorunu yaratırken, yerel
halkın da erişimini kısıtlıyor.
Rotary Vakfı Küresel Bağış projesi,
Quezon bölgesindeki iki yerleşim alanında
yaşayan 110 çiftiçiye arıcılık konusunda

4

2

eğitim verilmesini sağladı. Arı kovanları

5

temin ederek ve bal, polen ve mumlama
toplama ve işleme ile ilgili güvenli teknikler
öğretilerek yapılan çalışmalar sayesinde

5 ] KENYA

bölgenin tarım ekonomisi çeşitlendirildi ve
gelir yaratmak için yeni fırsatlar yaratıldı.
Çiftçiler ham balları ve sabun, sirke gibi bal

Filipinlerin Lucena University District

tabanlı ürünleri yerel pazarlarda satarak ek

Rotary Kulübü ve Güney Kore’nin

gelir elde etmeye başladılar.

Pyeongtaek-South Rotary kulübü ile Manuel
S. Enverga Üniversite Vakfı projeye destek
verdiler. Vakıf, toplum hizmeti ve araştırma
ile eğitimi birleştiren bir kurum olarak
faaliyetini sürdürüyor.
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Nisan ayında, Verkkorotary.fi E-Kulübü sanal
ortamda çok ülkeli ve çok kulüplü bir toplantı
düzenledi. Adobe Connect Pro Web konferans
yazılımı yardımıyla yapılan ve 1 saat süren toplantıya,
Danimarka’dan E-Club One, Latvia ve İsveç’in bir
kısmını kapsayan 2410. bölge ve Türkiye’de 2440.
bölgedeki E-kulüpler katıldılar. Toplantıda hizmet
projeleri, e-kulüplerde dostluk ile ilgili sorunlar,
yeni üye kazanma stratejileri tartışıldı. 2004 yılında
Rotary’nin e-club pilot projesi kapsamında oluşan
Verkkorotary.fi, dünyadaki en eski dördüncü,
Avrupa’nı ise en eski e-kulübü olarak hizmetini
sürdürmeye devam ediyor.

2004-10 arasında
Rotary E-Club
pilot projesi
kapsamında, ilk
e-kulüpler 586
hizmet projesi
gerçekleştirdiler
ve Rotary Vakfı için
150.000 dolarlık
katkı sağladılar.

3

Quezon Eyaletinin ormanlarında, bal avcıları

Kenyalı Rotaraktörler, çoklu bölge girişimi olan
Yıllık Üçüncü Rotaract Doğu Afrika Etkinliğinde
(REACT), Kisumu’da sıtma önleme programına
ev sahipliği yaptılar. Projeye, Burundi, Kenya,
Rwanda ve Uganda’dan 19 kulüpten 100’den
fazla Rotaraktör katıldı. Nehir kenarındaki şehre
gelen Rotaraktörler, Nyaleda yerleşiminde
sivrisineklerin yuvası haline gelen tıkanmış
drenaj çukurlarını da temizlediler. Rotaraktörler
aynı zamanda ilaçlanmış cibinlikleri dağıttılar
ve yerleşimdeki hanehalkını sıtma önleme
konusunda eğittiler.

3 ] FİNLANDİYA

1

4 ] VİETNAM

Estetik ameliyat imkanı sağlamak ve Asya
Pasifik ülkelerinde eğitim için 1983 yılında Royal
Australasian College of Surgeons desteğiyle
Avustralyalı Rotaryenler, Avustralya ve Yeni
Zelanda’da Interplast adlı bir kuruluş oluşturdular.
1997 yılından beri, kâr amacı gütmeyen bu
kuruluş, Vietnam’a 19 defa tıbbi ekip gönderdi.
Son olarak 2014 yılının başında, Ho Chi Minh
şehrindeki Cho Tay Hastanesine giden ekipteki
gönüllü doktorlar, ameliyatlar gerçekleştirdiler
ve yerel doktorları yanık yaraları ve deri
nakli konusunda eğittiler. Avustralya ve Yeni
Zelandadaki kulüpler ve bölgelerin yardımıyla, söz
konusu organizasyon Vietnam’da 600 ameliyatın
gerçekleşmesini sağladı.
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Uluslararası Rotary
2015-16 dönem başkanını tanıyalım
Ravi Ravindran’ın
yaşamı aile, ülke ve
Rotary tarafından
şekillendirilmiş.
Rotary başkanı
olarak hizmet
etmek, bu üç
faktörden her birine
geri vermenin bir
yöntemi.
DIANA SCHOBERG
Resimler: ALYCE HANSON
K. R. Ravindran, konuşma yapmadan önce kendisinin tanıtılmasında kullanılabilecek övgü dolu sözlerden hiç hoşlanmıyor. 2015-16 dönemi Uluslararası Rotary başkanı düşük profil ile yapılan işlerin paylaşılmasını tercih ediyor. Ona
kalsaydı, belki de bu yazı yayınlanmayabilirdi de.
Ravindran, Sri Lanka’daki iç savaş sırasında sağlık görevlilerinin aşılama yapabilmesi için ateşkes müzakereleri sonucu ortaya çıkan anlaşma masasında iken, “bir çok kişi bunu gerçekleştirmek için çalıştı” diyen bir başkan. 14,000 talebe için
tsunamiden harap olmuş 23 okulun yeniden inşa edilmesi, bir garaj büyüklüğünde alanda başlayan etiket baskı tesisini
bugün küresel bir güç haline getirip ülkesindeki çay sanayiinin katma değerini arttıran bir insan. Sadece doğru yerde,
doğru zamanda olduğunu söyleyen bir kişilik.
Colombo Rotary Kulübü üyesi Ravindran, “Bazen beni ‘kendini yaratmış biri’ olarak takdim ediyorlar. Bir insanın buna
inanması için tamamen egomerkezli biri olması lazım. Her birimiz, başka insanlar bize yardım ettikleri için mevcut konumumuzdayız” diyor.
“Rotary için bu kadar çok çalışmamın sebeplerinden biri, bana bir çok kişinin yardım etmiş olması ve bir çoğuna da karşılık
verme şansı yakalamamış olmamdan kaynaklanıyor” diyen Ravindran, bunun tek çözümünün başkalarına yardım etmekten geçtiğini vurguluyor. “Yardım etmiş olduğum insanlar bana ne yapabilirim diye sorduklarında, bu nedenle onlara gidin ve
karşılık olarak başkalarına yardım edin derim.”
Ravindran için karşılık beklemeden bir şey yapmak bir heves değil, bir yaşam stili. Dönem teması “Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun” onun bu felsefesini yansıtıyor.

K

ıvrılan bir yolda çeltik
tarlaları, kıymetli taş
madenleri ve arada sırada duyulan fillerin sesi veya gürleyen
bir şelalenin uğultusunun duyulduğu
tümsekli bir taşlı yoldan Ravindran
ailesinin çay malikanesine ulaşıyo-

ruz. Bereketli çay yaprakları yol kenarındaki kayaları kaplıyor. Bulutlar
üstünde, adeta bir filmden çıkmış bir
manzara karşısındayız.
Kelburne adı verilen malikane,
Thomas Lipton’un Seylan’da ilk çay
yetiştirmeye başladığı alandan bir
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kaç kilometre uzakta. Ravindran
misafirlerini genel olarak Lipton’un
uzun - beyaz bir bina olan ilk fabrikasına ziyarete götürüyor.
Ravindran’ın
büyük
annesi
1950’lerde Kelburne’de çay yetiştirmiş. Bölgede İngilizlerin sahip ol-

dukları plantasyonlardan satın alan
ilk Sri Lankalılar’danmış. Ravindran
Hindistan’ın Chennai’daki Loyola
Kolejinden ticaret diploması alarak
mezun olmasından sonra buraya gelerek malikanenin işletmesini öğrenmeye başlamış. Sabah beş buçukta
görevlendirme, tarlaları denetleme ve
fabrikayı ziyaretle başlayan gün, sıkı
çalışma ve başkalarına nezaketli davranma gibi değerleri güçlendirmiş.

Ravindran, “Plantasyonda çalışan insanlarla yakınlık kurabildiğimi farkettim ve gelirlerini arttırıcı imkanlar, evlerinde düzeltmeler gibi konularda yaşamlarına girmeyi başardım” diyor.
Ravindran ve ailesi, gelecek için
çay yetiştirme ve daha sonra merkezde çalışmayı düşünürken, 1972 yılında Sri Lanka’nın sosyalist hükümeti
çay yetiştirme alanlarını devletleştiren bir toprak reformunu uygulamaya koyunca, ailenin arazisi binlerce
dönümden 200 dönüme kadar küçülünce Ravindran işsiz kalmış.
Bunun üzerine ülkenin başkenti
Colombo’ya taşınarak ailenin ticari
matbaacılık işletmesinde çalışmaya
başlamış. Kabına sığamayan Ravindran, Sri Lanka’nın çayının dökme
mal olarak ihraç edildiğini ve Avrupa, Avustralya ve ABD’de paketlenerek piyasaya sunulduğuna dikkat
etmiş. İyi bir paketleme sisteminin
kurulması durumunda, işçilik maliyetlerinin düşük olduğu ülkesinde
önemli bir faaliyet yaratabileceğini
düşünen Ravindran, yeni bir firma
kurarak çay torbaları, etiketler, poşetler ve kutular imal etmeye başlamış.
Bu konuda ona güvenen bir çok
kişi de olmuş. Sri Lanka’nın ünlü
“Dilmah Çayı” nın sahibi ve halen ortağı olan arkadaşı yatırımcı olarak
katılmış. Bir banka yöneticisi de gi-

rişime inanarak ona destek olmuş.
Tüm destek olanlar aynı Rotary kulübünün üyeleri imiş. Başlangıçtaki
zor günlerde, üniversitede tanıştığı
ve evlendiği eşi Vanathy, oğulları ve
kızları, uzun çalışma saatleri ve dalgalı iş ortamında ona destek olmuşlar.
Bugün bu kuruluş dünyanın önde
gelen çay poşeti üreticilerinden biri
olarak biliniyor ve çay endüstrisine
katma değer yaratan bu girişim, Sri
Lanka ekonomisinde de önemli bir
rol oynuyor.
Printcare adını taşıyan tesislerde,
ultra modern makinalarla dünyanın
bir çok pazarına gönderilecek paketler hazırlanıyor. Günde yaklaşık 100
milyon adet çay etiketi basan tesisler
de matbaayı tamamlıyor.
Ravindran işi ile ilgili olarak kendini tanıtırken “İcra Kurulu Bahçıvanı” deyimini kullanıyor. 1994 yılında
eski bir otomobil lastiği fabrikasını
satın alan Ravindran, ambalaj tesislerini kurarken çevrede de havuzlar
ve çeşmelerin bulunduğu bir peyzajın
oluşması için büyük bir gayret sarfetmiş ve bugün bir vahayı andıran sanayi tesisi ortamını yaratmayı başarmış.
Printcare’in müşterileri arasında
Hindistan ve Sri Lanka’da bir çok
fabrikaları bulunan Unilever, Target,
Hallmark ve Twinings gibi küresel

Ravindran, Colombo Rotary Kulübü toplantısında (solda); 1987-88 yılındaki başarılı başkanlığından sonra, Ravindran görevi ortada yer
alan Ruzly Hussain’e devir ediyor. Ravindran’ın eşi Vanathy soldan ikinci; soldan 3. ise halen Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe.
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mevcudiyetimizden faydalanmalıdır.”
Colombo Rotary kulübünün
2015 yılının ilk toplantısında, otelin koridorları beyaz noel ağaçlarıyla süslenmiş ve toplantı salonunun
üçte biri de Sri Lanka’da adet olduğu
üzere yemek büfesi için ayrılmış idi.
Kulüp bu atmosferde 86. yılını kutlarken, ülkede bıraktığı izleri de yopluma hatırlattı. Tüberküloz önlenmesi için ilk ulusal organizasyonun
kurulması, ülkenin ilk kan bankası, Ravindran’ın başkanlığı sırasında
başlatılan Sri-Lanka uyuşturucuyla
mücadele derneği, yakın bir zaman
önce de ulusal olarak organize edilen
kanser ön teşhis ve önleme merkezleri. (Son beş yıl içinde 35,000 kişi ücretsiz olarak sağlık incelemesinden
geçirildi ve bunlardan 7,500 tanesi
gözlemlenen semptomlar nedeniyle
ileri seviyede tetkiklere yönlendirildi.

Projenin bir ortağı da, Ravindran’ın
onur üyesi olduğu Birmingham Alabama Rotary Kulübü).
1974 yılında, çay ekim alanında
çalışırken, Ravindran, ülkenin ücra
bölgelerinden birinde kurulmuş olan
Bandarawela Rotary kulübünün üyesi oldu. Dedesi ve babası da Rotaryen idi. Ancak 21 yaşında biri olarak
Ravindran’ın hedefi hizmetten ziyade eğlence ve dostluk kurmak idi.
Aradan geçen bunca zaman ve
gerçekleştirilmesine yol açtığı binlerce hizmet projesine rağmen, yakın arkadaşlarından biri olan Abbas
Esufally, Ravindran için Rotaryen olmanın en zevkli tarafının dünyanın
her köşesinde insanlarla tanışmak ve
onlarla karşılıklı konuşabilmek olduğunu, bu özelliğin onun DNA’sında
bulunduğunu söylüyor.
Ravindran Colombo’ya taşındık-

tan sonra, şimdiki kulübüne katılıyor
ve daha fazla liderlik isteyen görevler üstleniyor. Ravindran için Rotary
bir “tutku” oluyor. Rotary dostluğu ve
hizmeti Ravindran’ın tek odak noktası oluyor.
1983 yılında Sri Lanka’da güvenlik kuvvetleri ile ülkenin kuzeyi ve
doğusunda ayrı bir devlet kurmak
isteyen Tamil Eelam Kaplanları arrasında savaş başladı. 2009 yılında
savaşın sona erdiğinde, 100,000’den
fazla insan yaşamını kaybetmişti
ve binlerce kişi göç etmek zorunda
kalmıştı. 2014 sonu itibarıyla, hala
90,000 kişi evine geri dönememişti.
İhtilaf, Sinhalez çoğunluk ve Tamil azınlık arasındaki gerginlikten
kaynaklanıyordu. Çoğunluk Sinhalez’lerde olmasına rağmen, Sri
Lanka’daki Rotary kulüplerinin lider üyeleri Sinhalez, Tamil ve Müs-

UR 2015-16 dönem başkanı K.R. “Ravi” Ravindran ve eşi Vanathy, ailenin Kelburne Dağlarındaki çay tarlalarının bulunduğu arazideki
bir terasta çay içerken. Arazi Sri Lanka’nın Haputalé, bölgesinde bulunuyor. Aile halen 1,600 metre yükseklikteki bu arazide bulunan üç
evi kiraya veriyor. Bir zamanlar çay işledikleri binada ise bir restoran bulunuyor.
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Ravindran ve Vanathy, Kelburne çay tarlalarında yürürken. Çift Madras’ta
üniversiteye giderken tanışmışlar. (üstte) Ravindran sabah kahvaltısında
gazetesini okurken (solda)

lümanlardan oluşuyordu.
Ravindran’ın kendisi de Tamil idi. “Rotary’de herkes Srilankalı idi, din ve lisan ayrıcalığı yoktu ve liderlik yeteneğine sahip olanlar seçiliyordu”
diyen Ravindran, çoğu kez,
ülkenin tümünün neden
Rotaryenler gibi davranamadıklarını hep sorgulamış.
İhtilaflı ortam, Rotaryenlerin Sri Lankalı çocuklara yardım etmelerini
engellememiş. 1995 yılında hükümet savaştan etkilenmeyen bölgelerde ulusal
aşılama kampanyası başlatmayı planlamış. Bu durum,
ülkenin üçte birinin aşılama kapsamı dışında kalması demekmiş. O zaman
ulusal Çocuk Felci Komite
Başkanı olan Ravindran da
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dahil olmak üzere, Rotary liderleri,
UNICEF ile beraber çalışarak, isyancılarla temas kurup, “ateşkes günleri” için çalışmalar başlatmışlar. Bu
gayretlerin sonucu, ülkedeki tüm çocuklar aşılanabilmiş. 2004 yılındaki
tsunami’den sonra da, Ravindran’ın
liderliğindeki Sri Lankalı Rotaryenler, yaklaşık 12 milyon dolarlık bir
proje kapsamında yeniden inşa edilen okulların, ülkedeki tüm etnik
toplumlara hizmet verecek şekilde
yeniden uygun bölgelere yapılmasını
temin etmişler.
Colombo Rotary kulübünden arkadaşları, Ravindran’ın insanlardan
yüksek standart beklentisi olduğunu,
kendi vizyonu ve rüyasının sizinde
vizyonunuz ve rüyanıza dönüştürdüğünü, bunu yaparken de “işi ben değil,
hep beraber yaptık” düşüncesiyle hareket ettiğini vurguluyorlar.
Ravindran’ın Uluslararası Rotary

Başkanı olması ile ilgili tek pişmanlığı ise, geçtiğimiz Ekim ayında doğan
ilk torunu Raika. Rotary’nin merkezi
Evanston’da yaşaması nedeniyle, Ravindran ve eşi Vanathy, torunlarının
ilk iki yılının önemli anlarını büyük
olasılıkla kaçıracaklar. Ravindran,
bu eksikliği ileri yıllarda bir şekilde
telafi edeceğini ümit ediyor.
Sri Lanka’da iç savaşın sona ermesinden sonra, altyapı yatırımları hızla artarken, Colombo’nun şehir merkezinde barikatlar ve kontrol noktaları yerine parklar, çocuk
oyun alanları ve alışveriş merkezleri
inşa ediliyor. Ülkede hızlı bir inşaat
faaliyetinin izlerini şehirde görmek
mümkün. Colombo Rotary Kulübünün 1929 yılında ilk toplantısını yaptığı Galle Face Oteli bile renove ediliyor. Ocak ayında yapılan başkanlık
seçimleri sonrası yeni bir başkanın

yumuşak bir geçişle göreve gelmesi,
barış dolu bir geleceğin işareti olarak görülüyor. Marco Polo’nun “Dünyadaki en güzel ada” dediği, Forbes
dergisinin 2015’te ziyaret edilecek 10
mekandan biri olarak değerlendirdiği Sri Lanka’da plajlar, ormanlar ve
kültürel alanlar bir kez daha turist
kaynıyor.
“Uluslararsı Rotary başkanı olarak
bu küçük ada ülkesinin küresel haritada yerini almasına yardımcı olacağım”
diyen Ravindran, “gittiğim her ülkede
ulusal marşım çalınacak, nereye gidersem bayrağım dalgalanacak, Rotary
Merkezinin önünde Sri Lanka bayrağı dalgalanacak. Ülkem için bundan
daha fazla ne yapabilirim ki” diyerek
düşüncelerini iletiyor.
Rotary başkanı olarak bir miras
bırakmayı düşünmediğini söyleyen
Ravindran, yeteneklerini kullana-

rak içinde bulunduğu organizasyonu daha iyi bir duruma getireceğine
inandığını belirtiyor: “Rotary bana
şekil verdi, Rotary beni değiştirdi ve
bu nedenle şimdi Rotary için yapacaklarım, Rotary’den aldıklarımın yüzde
biri bile değildir.”

Ravindran ve ailesi birarada, soldan
itibaren: Damadı Nicholas Mathier, kızı
Prashanthi, eşi Vanathy, gelini Neeshan,
torunu Raika ve oğlu Krishna
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Rotary Toplum Birlikleri nedir?
M.Orhan Özbaba
RTB 2014-15
Dönem Komite Başkanı

R

otary Toplum Birlikleri,
çevremizde, okullarımızda, kırsal
kesimlerde, varoşlarda yaşayan
insanların, sosyal ve ekonomik
yaşam şartlarını iyileştirmek için,
Rotary’nin hizmet anlayışı ile,
Rotary kulüplerinin hamiliğinde,
Rotaryen olmayan insanlardan
oluşan sivil toplum örgütüdür.
Rotary’nin hizmet üreteceği mahalle, köy, okul,
engelliler derneği vs. gibi yerlerde Rotaryen olmayan
10 kişi bir araya gelerek RTB’lerini kurarlar.
Kurucuları tamamen halkın içindendir. Rotaryen
üyeleri yoktur, ancak hizmet eden, onlarla birlikte
hareket eden Rotaryenler vardır.

RTB ne üretir?
RTB kuruluşunda Rotaryenler, hizmet üretecekleri ve RTB
kuracakları bölgede çalışmalar yapar, bölgenin eksiklerini tespit
eder, öncelik sırasına koyar ve RTB üyeleri ile projelerini hayata
geçirirler.
Bu projeler ;
- EVKA
- Erken Tanı Hayat Kurtarır
- ‘Toplum Liderleri Geliyor’ gibi Rotary’nin önemli projelerinin
yanı sıra,
- Mikro kredi ile iş geliştirme projeleri
- İçme suyu projesi
- Okuma yazma projesi
- Biçki dikiş atölyesi
- Meslek edindirme projeleri
- Sağlık projeleri
- Çevre düzenlemeleri
- Hayvancılık
- Bahçecilik gibi halkın yararına olabilecek olan her projedir.
Tüm bu projelerde halkın bilinçlenmesi, eğitilmesi ve
yararlanması hedeflenir.

RTB’nin yararları nelerdir?
RTB halkla doğrudan temas eden, onların sorunlarını doğrudan
tespit ve çözüm olanağı veren kuruluşlardır.
Bir köy, mahalle veya halk evinde proje yaparken bire bir halk ile
bir araya gelinir, konuşulur, ihtiyaçları belirlenir ve çözüm üretilir.
RTB, Rotaryenlerin projelerini bir araya getirmelerine olanak
sağlar, parça parça birçok etkisiz proje yerine aynı bölgede
birden çok proje üreterek hem yararlılığı artırır, hem de
Rotary’nin daha doğru tanınmasına fırsat sağlar.
RTB, proje yapma sıkıntısı çeken Rotary kulüpleri için bir fırsattır.

RTB’nin amacı
- Yöredeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için ortak
çalışmalar yapmak.
- Organize çalışma alışkanlığını kazandırmak.
- Yörenin kalkınmasını teşvik etmek.
- Halkın eğitim düzeyini arttırmak.
- Hoş görü ortamı sağlamak, toplumlar arası ilişkileri geliştirmek.
- Topluma hizmet vermenin zevkini aşılamak.
- Rotary’nin tanıtımını sağlamak, kalıcı etkinliğini göstermek.

Örnek RTB
- Çömelek Rotary Toplum Birliği
Bir köyün yaşamını değiştirmenin öyküsü:
Çömelek Toplum Birliği kurulmadan önce, köyde hayvancılık
bitme noktasına gelmiş, köyden kente doğru göç başlamış ve
köyün gelir seviyesi çok aşağılara inmişti.
Ancak köy, aydın ve yeniliklere açık bir köydü.
Mikro kredi yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz inek projemize ilgi
gösterdiler ve biz de Çömelek RTB’ni kurduk.
10 gebe inekle başladığımız bu projede her doğan yavru yeni bir
proje oluyor ve proje çığ gibi büyüyordu.
Böylece 10 yıl içinde köydeki hayvan sayımız 330’a ulaştı.
Ayrıca, her Rotary döneminde Çömelek köyüne sağlık, tarım ve
hayvancılık, ilkokula destek, çevre düzenlemeleri ve köy gezileri
gibi sosyal projeler yaptık.
Köy halkı ile yakınlaştık, onlara yararlanamadıkları üzüm
bağlarından şarap üretmelerini önerdik. İlgi duyan iki köylüyü
şarap yapımı için eğitime gönderdik.
Şimdilerde ‘Taşeli’ şarapları adı altında tüm Türkiye’de satılan
şarabın tohumları bu sayede atılmış oldu.
Bu proje ile bir köyün bakış açısı değişti, üreten, gelir düzeyi ve
sosyal yaşamı çok daha iyi hale gelen bir köy oldu. Bugün dönüp
baktığımızda Rotaryen olmakla gururlanıyor, dokunduğumuz
onca insanın RTB sayesinde kat ettiği aşamayı gördükçe mutlu
oluyoruz. RTB olmasaydı bu projenin devamlılığı ve başarıya
ulaşması mümkün değildi.
❏❏❏
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R O TA R Y T E C R Ü B E N İ Z İ Z E N G İ N L E Ş T İ R İ N

FARKLILIK YARATMAK
İÇİN BİR DÜZİNE YÖNTEM

Üyeliğinizin imkanlarını kullanın. Nasıl mı?
Seyahat, oteller, araba kiralama, yemek
ve eğlence gibi ürünler ve hizmetlerde
indirimler sağlayan yeni üye programı “küresel
ödüller” hakkında bilgi sahibi olun. www.rotary.
org/myrotary’ye girerek Member Center sekmesini
tıklayın.

TÜM FOTOĞRAFLAR: ROTARY INTERNATIONAL

1

Toplumunuzda bir ihtiyacı tespit edin ve
kulübünüzle beraberce sorunu ele alacak bir
proje oluşturun.

2

www.rotary.org/grants linkini kullanarak bir
proje uygulaması için nasıl bağış müracaatı
yapabileceğinizi öğrenin.

3
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GENÇ LİDERLER
İÇİN PROGRAMLAR
ROTARACT
Rotaract, yaşları 18-30 arasındaki gençlerin ﬁkir alışverişinde
bulunmaları, aktivite ve projeler planlamaları ve sosyalleşmeleri
için kurulmuş hizmet kulüpleridir. Rotaract, genç yetişkinlerin,
bizzat katıldıkları hizmet projeleri, eğlence ve sosyal ağ oluşumu,
profesyonel gelişim fırsatları ve uluslararası genç liderler ağının
bir parçası olmalarını sağlayan pozitif değişim için biraraya gelmiş
küresel bir gençler birlikteliğidir.Üniversite talebeleri ve toplumun
genç profesyonelleri katılabilirler.

INTERACT
Interact yaşları 12-18 arasındaki gençlerin hizmet kulübüdür.
Ortaokul ve lise talebeleri katılabilir. Beraberce çalışarak,
Interaktörler uluslararası ve toplum hizmet projelerini sponsorları
olan Rotary kulüpleriyle gerçekleştirirler. Katılımcılar liderlik ve
organizasyon yetenekeleri kazanıp, bunları topluma geri verirler.

ROTARY GENÇLİK DEĞİŞİM
Rotary, yaşları 15-19 arasındaki öğrencilere yurt dışında eğitim
tecrübesi kazandırır. Talebeler birkaç haftadan bir yıla uzayabilen
sürede kültürel elçi olarak Rotary kulüplerin sponsorluğunda yurt
dışında eğitim alırlar.

RYLA
RYLA (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) her yaştaki gençler için
Rotary’nin liderlik geliştirme programıdır. Tipik olarak RYLA orta
öğrenim, üniversite talebeleri ve genç profesyoneller için bölgeler
tarafından düzenlenen seminerlerle, tecrübeyle öğrenim ve takım
oluşturma yeteneklerini öğretir. Katılımcılar edindikleri tecrübeleri
topluma hizmet olarak geri verirler.

BURS İMKANLARI
Rotary Barış Bursları
Her yıl Rotary, dünyanın en parlak profesyonellerinin bazılarına
Rotary Barış Merkezlerinde eğitim için burs verir. Bursiyerler
barışın geliştirilmesi için çalışırlar ve bir çoğu eğitimleri sonunda
hükümet, askeri veya yasama kurumlarında çalışmaya başladıkları
gibi, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi kurumlarda da
görev alabilirler. Burs, okul ücreti ve masrafları, iaşe ve barınma,
seyahat masrafları ve tüm alan çalışması ve staj masraflarını
karşılamaktadır. Ek bilgiye www.rotary.org/peace-fellowships
bağlantısından ulaşabilirsiniz.
Kulüp ve bölgelerin sponsor oldukları burslar Kulüpler ve
bölgeler kendi burslarını oluşturabilir ve bunları bölge bağışları ile
fonlayabilirler (her tür alanda eğitim için) veya küresel bağışları
kullanarak Rotary’nin odak alanlarından birinde eğitim imkanı
yaratabilirler.
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Genç bir lider tanıyor musunuz? Ona
Interact, Rotaract, Rotary Yarının
Liderlerini Arıyor (RYLA), ve Rotary Gençlik
Değişim ‘den bahsedin.

4

Diğer kulüpleri keşfedin. Dünyanın
her tarafında kulüplerin toplantılarına
katılabileceğinizi biliyor musunuz? www.rotary.
org’da “club finder”ı kullanarak ya da “Club
Locator” uygulamasını indirerek seyahatinize
rastlayan bir toplantıyı bulun.

5

Yeni bir rol üstlenin. Kulüplerin liderlere
ihtiyacı var. İlk adımı atın ve kulübünüzün
neye ihtiyacı olduğunu sorgulayın.

6
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ROTARY VE ÇOCUK FELCİ
Kore’nin Seoul şehrinde yapılacak Rotary
Konvansiyonuna katılın. Küresel liderler,
tanınmış insanlar ve aktivistlerin esinlendirici
konuşmalarını dinleyin. Dünyanın her tarafından
insanlarla tanışın. Rotary’nin kapsamını
anlamanın en iyi yolu budur. www.riconvention.
org’dan kaydınızı yaptırın.

7

Bugüne kadar Rotary 122 ülkede iki milyardan fazla çocuğu çocuk
felcine karşı aşılamak için 1.4 milyar dolar ve sınırsız gönüllü saati
katkıda bulundu. Halen 2018 yılına kadar her yıl 35 milyon dolar
fon yarattığımız takdirde, bu rakam Bill & Melinda Gates Vakfı
tarafından bire iki oranında desteklenecektir. www.endpolionow.
org. adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Tarihin bir parçası olun ve çocuk felcini
yoketmeye yardım edin. PolioPlus’ı nasıl
destekleyeceğinizi keşfedin ve www.endpolionow.
org.’a kayıt yaparak çocuk felcine son hareketine
katılın.
www.rotary.org/brandcenter bağlantısından
9 Rotary Brand Center daki kaynakların
yardımıyla iletişim kurun, esinlendirin ve işbirliği
oluşturun.

8

Sizinle aynı görüşleri ve fikirleri paylaşan
diğer üyelerle Rotary Dostluk Grupları ve
Rotary Eylem Grupları kanalıyla tanışın. Yemek
pişirme ile ilgilenenlerden su ve sanitasyon
projesi uzmanlarına kadar değişik insanları içeren
yaklaşık 70 grup bulunmaktadır.

10

Sosyal medyada bağlantı kurun. Rotary’nin
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,
Pinterest, Flickr ve benzeri uygulamalarda
resmi sayfaları bulunmaktadır. rotary.org/
socialnetworking’deki konuşmalara katılın.

11

Rotary Vakfını destekleyin. Katkılar,
dünyadaki insani hizmetlerimizi
destekleyen milyonlarca dolar katkılarınızdan
oluşmaktadır. www.rotary.org/give bağlantısından
daha fazla bilgi edinin.

12

ROTARY MARKA MERKEZİ
Rotary Marka Merkezi, üyelerin tüm iletişimlerinde uyumlu bir
görünüm sağlamaları için gerekli yardımcı araçları sunmaktadır.
Uyumlu bir görünüm, imajımızı güçlendirmek ve itibarımızı arttırmak
için önemlidir. Hikayenizi anlatmada size yardımcı olacak kaynaklar ve
şablonlardan faydalanmak için Rotary Marka Merkezini www.rotary.
org/brandcenter bağlantısından ziyaret edin.
Şfrenzle grerek:

1 Rotary, Vakıf Rotaract ve Interact logolarına ulaşın
2 Kend kulübünüz ve bölgenzn logosunu yaratın
3 Ses ve görsel kmlk rehberlern bulun
4 Kulüp broşür şablonunu özelleştrn
5 Bülten, sunum ve antetl şablonlarını ndrn
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ROTARY’YE NEDEN KATILDINIZ?
Dünyadaki üyelere neden katıldıklarını ve neden
kulüplerinde kaldıklarını sorduk.
Rotary’ye, ortak yapılan insani projeler için
katıldım ve sorunları çözdüğümüzde, faydalanan
insanların yüzlerindeki neşeyi gördüğüm için de
kalmaya karar verdim.
CHIBUZO HILARY ASOGWA

Ekulu Rotary Kulübü
Nijerya

Topluma ve dünyaya faydalı olma arzum vardı. Babam Rotaryen idi.
Dolayısıyla Rotary ile ilgili çok şey biliyordum. Bu dokuz sene önceydi.
Beni burada tutan şeyin dostluk olduğunu düşünüyorum. Sadece
kulübümdekilerle değil, tüm dünyada tanışma fırsatı bulduğum
Rotaryenlerle olan dostluğum.
ELIZABETH COHOE

Cataraqui-Kingston Rotary kulübü,
Ontario, Kanada

Toplumda fark yaratmak
için katıldım. Ben olduğum
için kaldım.
HEATHER R. KLEIN

Alleghany County Rotary Kulübü,
N.C., ABD

Engelli bir Rotaryen
çift olarak, Rotaryen
dostlarımızın bizi normal
insan olarak kabul
edeceklerini ve topluma katkı
yapmamızı sağlayacaklarını
biliyorduk. Son 10+ yıl bunun
ispatı oldu.
DAVID SHAW

Thornton-Cleveleys Rotary Kulübü,
İngiltere

2005 yılında Sri-Lanka’da tsunami sonrası bir projeye katıldıktan
sonra Rotaryen oldum. Bu benim bir Rotary kulübü ile ilk
temasımdı ve üyelerinin başkalarına yardım için gösterdikleri
çabalardan o kadar etkilendim ki, hemen memleketim İsveç’e
döndükten sonra Stockholm’de şimdi üyesi olduğum kulübe
müracaat ettim.
NICHOLAS THOMPSON

Stockholm International Rotary Kulübü,
İsveç

Arkadaş bulmak, seyahat ve kişisel gelişim beni Rotaract’a çekti. 10 yıllık bir Rotaract döneminden sonra
Rotaryen olarak mezun oldum. Rotary ailesinin bağları ve projelerin topluma fayda sağlamadaki uygulama
şekilleri benim Rotaryenliğimi güçlendiriyor.
SAKET GADKARI

Thane Hills Rotary Kulübü,
Hindistan
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Ne kadar zamanımı hizmete ayıırdığımı, kendi başıma yapmaktansa bir kulübün parçası
olarak yaptığımda daha ne kadar fazla etkin olabileceğimi düşündüm. Hizmet için
katıldım ve edindiğim arkadaşlar nedeniyle kaldım. Seyahat etmek ve nereye gidersem
anında arkadaş bulmak çok güzel.
AUR BECK

Carbondale Breakfast Rotary Kulübü,
Illinois, ABD

Dürüstçe söylemek gerekirse,
iş imkanı için katıldım. Ama
dostluk ve hedeﬂer için
kaldım.
CRAIG HOWIE

Whitby Sunrise Rotary
Kulübü,

Haksızlığa uğramışlara
hizmet için Rotary’ye
katıldım; Dostluk ve
eğlenceli bulduğum için
kaldım.
NZE ANIZOR

Ne kadar çok verirsem, o kadar geri almaya devam ediyorum.
Rotary anıları, kişisel gelişim, harika arkadaşlar, hizmetin coşkusu
_ Rotary sürekli veren bir hediye!
RAEWYN KIRKMAN

Waikato Sunrise Rotary Kulübü,
Yeni Zelanda

Rotary insani amaçlara
yaptığı iyi katkı için beni
esinlendiriyor. Kulübüm
hizmet ve dostluk için
harika bir platform.

Hikayenizi paylaşın!
Neden katıldığınızı ve
Rotary’de kaldığınızı bize
anlatın:
membership.minute@rotary.org
facebook.com/rotary
twitter.com/rotary

SAYEED CHAUDHURY

Sonargaon Dhaka Rotary Kulübü,
Bangladeş

Trans Amadi Rotary Kulübü,

SİZE YARDIM İÇİN BURADAYIZ
Rotary’de her zaman öğrenilecek yeni bir
şey vardır. Görevliler sorunlarınızı telefon
veya e-posta ile yanıtlamak için ABD
merkezi zaman diliminde 8.30’dan 17.00’ye
kadar hizmet vermektedirler .

Rotary International and The Rotary Foundation
One Rotary Center
1560 Sherman Ave.
Evanston, IL 60201 USA
Telefon: 847-866-3000
Ücretsiz arama: 866-976-8279
Email: RotarySupportCenter@rotary.org
Fax: 847-328-4101
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Yeni Direktörler görev başında
UR Yönetim Kurulu 19 Direktörden oluşuyor: U.R. Konvansiyonunda seçilen U.R.
Başkanı, gelecek Dönem Başkanı ve kulüplerin seçtiği 17 üye. Yönetim Kurulu
UR’nin işlerini ve fonlarını UR tüzük kurallarına göre yönetiyor. Kurula yeni
katılan sekiz direktör ve gelecek dönem başkanı 1 Temmuz’da göreve başladılar.

JOHN F. GERM
Chattanooga, Tennessee, ABD

MANOJ D. DESAI
Baroda Metro, Hindistan

John, Danışman mühendislik firması Campbell and Associates
CEO’ sudur. 1965 yılında
mühendis olarak dört yıl
Amerikan Hava Kuvvetleri görevi sonrası firmaya katılmıştır. Tennessee
Jaycee Vakfı Başkanı ve
Chattanooga State Tecnical Community College
Vakfı başkanıdır. 1976 yılında Rotary’ye katılan
John, UR başkan yardımcılığı, direktör, vakıf mütevellisi ve başkan yardımcılığı, Rotary 200 milyon
dolarlık meydan okuma projesi başkanı, başkan
emir subaylığı, üyelik zon koordinatörlüğü, komite üyelik ve başkanlığı, UR eğitim liderliği ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Yasama Konseyi başkan ve temsilciliği, 2006
Asamble Komitesi üyeliği, 2008 Los Angeles Konvansiyon Komitesi danışmanlığı, 2008-09, 201011, 2012-13 ve 2014-15 Başkan Aday Tespit komitesi görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 2012
Bangkok Konvansiyon Komitesi başkan yardımcılığı ve Yatırım Komitesi ve Finans Komitesi başkanlığı yapmıştır. Rotary Kendinden Önce Hizmet
Ödülü, Rotary Vakfı Üstün Hizmet ve Seçkin Hizmet ödülleri sahibidir. Eşi Judy ile beraber Arch C.
Klumph Society üyesidirler.

Manoj, Arpan Spine &
Fracture kliniğinin sahibi
bir nöroşirürji doktorudur. Hindistan Tıp Derneği, Hindistan Omurilik
Cerrahları Derneği ve
Hindistan
Ortopedik
derneği ömür boyu
üyesidir.
1986 yılından beri Rotaryen olan Manoj, UR’de
Vakıf koordinatörlüğü, bölge üyelik koordinatörlüğü, görev gücü, komite üyeliği, UR eğitim liderliği, Yıllık fon stratejik danışmanlığı, bölge üyelik
koordinatörlüğü ve bölge guvernörlüğü görevlerini yapmıştır. 2011’de Ensititü moderatörü olmuştur.

JENNIFER E. JONES
Windsor - Roseland Ontario Kanada
Jennifer, Medis Street
Productions Inc. başkanı
ve CEO’sudur. UR başkan temsilciliği, UR eğitim liderliği, komite danışmanlığı, üyelik ve
başkan yardımcılığı, Rotary kamu oyu imajı ve
zon koordinatörlüğü, liderler semineri eğitmeni moderatör ve bölge
guvernörlüğü yapmıştır. UR Kendinden Önce
Hizmet Ödülü sahibi olan Jennifer, eşi Nicholas
Karayacich ile Arch C. Klumph Society üyesi, Paul
Harris Dostu ve Rotary Vakfı Bequest Society
üyesidir.

KAREN WENTZ
Maryville-Alcoa, Tennessee, ABD
Karen yüksek eğitimde
yöneticilikten emekli olmuş, fon geliştirme,
stratejik planlama, bağışlar ve proje yönetimi
konusunda çalışmaya
devam etmektedir. United Way, Habitat for Humanity, Humane Society of Tennessee Valley, AARP Sürücü Güvenlik
Programı ve Amerikan Kanser Derneği aktif üyesidir. 1990 yılından beri Rotaryen olan Karen
UR’de eğitim liderliği, zon 30 koordinatörlüğü,
Rotary Vakfı mezunlar korrdinatörlerinin genel
koordinatörlüğü ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

SAOWALAK RATTANAVICH
Bangrak, Tayland
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Saowalak, Srinakharinwirot Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde doçenttir.
Tayland Eğitim Dekanları Konseyinin Ulusal Üstün Öğretmen Ödülü
sahibidir. 1990’dan beri
Rotaryen olan Saowalak, UR’de başkan tem-

silciliği, Zon 6B koordinatörlüğü, komite ve görev
gücü üyeliği, UR eğitim liderliği ve bölge guvernörlüğü yapmıştır. Chulalongkorn Üniversitesindeki Rotary Barış Merkezi koordinatörlüğü ve Rotary Okuma Yazma Eylem Grubu başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuştur. Saowalak 15
yıldan uzun bir süre de okuma yazma konusunda
10’dan fazla ülkede “Lighthouse” projesi eğitim
lideri olmuştur. UR Kendinden Önce Hizmet, Başkanın Takdirnamesi, Rotary Vakfı Üstün Hizmet ve
Seçkin Hizmet ödülleri sahibidir.

BRADFORD R. HOWARD
Oakland Sunrise, California, ABD
Howard Tours başkanı
ve Howard Properties
yöneticisi olan Brad, Berkeley Üniversitesi Hass
School of Business Mezunları Derneği başkanı
ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Vakfı mütevellisidir. 1985’ten beri
Rotaryen olan Brad, Oakland Sunrise Rotary kulübü üyesidir. UR Başkan temsilciliği, zon koordinatörlüğü, Yasama Konseyi temsilciliği, komite ve
görev gücü üyeliği, UR lider eğitmeni, liderler seminer eğitmeni, bölge guvernörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Zon 26 için 200 milyon dolar
meydan okuma koordinatörü ve zon 25, 26 zon
enstitüleri başkanlığı yapmıştır. UR Kendinden
Önce Hizmet Ödülü, Vakıf Üstün Hizmet ve Seçkin Hizmet ödülleri, ve Çocuk Felcinden Arındırılmış Dünya Uluslararası Hizmet ödülü sahibidir.

PETER L. OFFER
Coventry Jubilee, İngiltere
Peter, mobilya kumaşı
imalatı yapan bir firmanın
yöneticiliğinden
emekli olmuştur. Coventry Jubilee Rotary
kulübü kurucularından
olan Peter, 1977 yılından
beri Rotaryendir. RIBI
başkanlığı ve komite
üyeliği yapmıştır. UR’de komite ve görev gücü
üyeliği, zon enstitü başkanlığı ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2009 Birmingham Konvansiyonu ağırlama komitesi başkan yardımcılığı da yapmış olan Peter, UR’nin
Kendinden Önce Hizmet ödülü sahibidir. Paul
Harris Dostu ve Rotary Vakfı benefaktörüdür.

HSIU-MING LIN
Taipei Tungteh, Tayvan
Frederick, satelit iletişimine uygun sistem tasarımı ve entegrasyonu konusunda uzman olan

Continental Worldwide
Ent. Co. Ltd.’nin yöneticisidir.
Taipei Lifeline ve Şartlı
Tahliye Ediilmiş Suçluları
Korunma Derneği direktörüdür. 1988’den beri
Rotaryendir.

JOSÉ UBIRACY SILVA
Recife, Brezilya
Bira, EBGE (Brazilian Special Guides Publishing)
tarafından yönetilen 10 firmanın CEO’sudur. Pernambuco Basın Derneği üyesidir. 1970 yılından
beri Rotaryen olan Bira, UR’de başkan temsilciliği,

bölge üyelik koordinatörlüğü, Büyük Bağış danışmanlığı, UR eğitim liderliği, kaynak grup zon
koordinatörlüğü, zon
kamu oyu imaj koordinatörlüğü, Daimi Fon
Güney Amerika ulusal
danışmanlığı ve bölge
guvernörlüğü yapmıştır. Guvernörlüğü döneminde New Jersey’nin 7500. bölgesi ile eşli bağış
kapsamında 250.000 dolar değerinde seyyar göz
ameliyathanesi temin etmiş, Rotary Gençlik Değişim programının genişletilmesini sağlamıştır.
Bira Paul Harris dostu ve Vakıf Büyük Bağışçısıdır.

EDUARDO SAN MARTIN CARREÑO
Majadahonda, İspanya
Eduardo, Grupo Bancario Santander’de finansal danışmandır. 19912004 yılları arasında
Grupo
Bancario
Santander’in
Avrupa
Maliye ve Finans genel
direktörü olarak görev
yapmıştır.
Eduardo Asociación Española de Entidades Financieras üyesidir.
1990 yılından beri Rotaryen olan Eduardo,
Asociación 2001 başkan yardımcısı ve Mundo
Cooperente - Niños de Papel üyesidir.

Mütevelli Heyetine dört yeni atama

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

Mário César Martins de Camargo
Santo André, Brezilya
Mário César Grafica Bandeirantes’in başkanı idi
ve halen Brezilya’da basım sektöründe danışmanlık yapıyor. Sekiz yıl Brezilya’nın ABIGRAF
kurumunda direktör ve başkan, altı yıl São
Paulo’da Sindigraf’ta başkan, 11 yıl Fiesp başkan yardımcılığı ve Conlatingraf başkan yardımcılığında bulundu. Patrol Boys Group danışmanılığı yanı sıra Rotary’nin 1953 yılından
beri sponsorluğunu yaptığı ve engelli çocuklara yönelik Casa de Esperanza’da (Umut Evi) yönetim kurulu üyesi.
1980’den beri Rotaryen olan Mário César, UR Başkan temsilciliği, eğitim liderliği, liderler seminer eğitmeni, komite üyeliği ve başkanlığı,
Konvansiyon başkan yardımcılığı ve görev gücünde çalıştı.

Örsçelik Balkan
İstanbul - Karaköy, Türkiye
Örçelik, Türkiye ve Rusya’da ürün imalatı yapan
EAE Elektrik firmasının icra kurulu üyesidir.
Türkiye’de yenilenebilir enerji uygulamalarında
çalışmaları vardır ve Kültür Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansı dersleri vermektedir. Bir
çok sağlık ve eğitim vakfının mütevellisi ve İstanbul Ticaret Odası Konsey üyesi, İstanbul Milletvekili eski adayıdır. 1973’den beri Rotaryen
olan Örsçelik, UR direktörü, UR İcra Komitesi Başkanlığı, komite üyeliği, danışman, başkan yardımcılığı, görev gücü koordinatörlüğü, UR
başkan temsilciliği, UR lider eğitmeni, Yasama Konseyi temsilciliği görevlerinde bulunmuştur. Operasyon Değerlendirme Komitesi ve Reach Out to Africa komiteleri başkan yardımcılığı ve Akdeniz Bölge Çocuk Felci Komitesi üyeliği yapmıştır. 2007 yılında Sofya’da (Bulgaristan), İstanbul ve Nairobi (Kenya) da Rotary Başkanlık Barış Konferanslarını düzenlemiştir. 1999 depreminden sonra yardım çalışmalarını
yönlendirmiş ve Rotary hizmetinin Bosna Hersek’e ulaştırılmasını sağlamış, Iraklı çocukların kalp ameliyatı olmalarını organize etmiştir. UR
Kendinden önce Hizmet, Vakıf Üstün Hizmet Ödülü sahibi olup, Vakıf

büyük bağışçısı ve benefaktörüdür.

Ron D. Burton
Norman, Oklahoma, ABD
Ron 2007 yılında Oklahoma Üniversitesi Vakfının başkanı olarak emekli oldu. Oklahoma ve
ABD Yüksek Mahkemesinde avukat olarak görev yetkisine sahip olan Ron, Norman Kamu
Okulları Vakfı kuruculuğu ve başkanlığı, Norman Toplum Vakfı kuruculuğu ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Amerikan İzcileri “Last
Frontier Council” başkan yardımcısı olup, “Gümüş Ayı” ödülü sahibidir. 1979’dan beri Rotaryen olan Ron, UR Başkanı, Direktör, vakıf mütevellisi ve başkan yardımcılığı, UR İcra Komitesi Üyeliği, UR Başkan emir subaylığı, görev
gücü üyeliği, Uluslararası Asamble Grup Tartışma Liderliği ve moderatörlüğü yaptı. Rotary Vakfı Bölge Koordinatörlüğü ve Daimi Fon Yerel Danışmanığı görevlerinde de bulunan Ron, UR Kendinden Önce
Hizmet Ödülü, Rotary Vakfı Üstün Hizmet, ve Seçkin Hizmet Ödülleri,
Çocuk Felcinden Arındırılmış Dünya için Uluslararası Hizmet ödülü
sahibidir.

Thomas M. Thorfinnson
Eden Prairie Noon, Minnesota, ABD
Tom, kurumsal yasalar üzerine çalışan Torfinnson Hukuk Bürosu başkanıdır. Minnesota Üniversitesi iş hukuku eğitmeni ve 14 yıldır da First
Minnetonka City Bankası yönetim Kurulu üyesidir. Hopkins Suç Önleme Vakfı, Eden Prairie
ABC Vakfı, Eden Prairie Girls Athletic Derneği,
Open Circle Adult Day Care direktörü olarak
görev yapmıştır. 15 yıl süreyle, kızlar beyzbol
koçluğunu gönüllü olarak yapmıştır. 1980’den
beri Rotaryen olan Tom, UR Başkan yardımcılığı, direktör, UR, USAID
Water Alliance Steering Komitesi ve Stratejik Planlama Komitesi üyeliği, Rotary Vakfı bölge koordinatörlüğü, Yasama Konseyi temsilciliği,
Daimi Fon ulusal danışmanlığı ve zon koordinatörlüğü görevlerinde
bulunmuştur.
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Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

Rotary’yi yaşamak

B

ir dönem daha bitti. Yılların eskitemediği aksine
büyüttüğü bir kuruluş olan Rotary, çalışmalarını
aksatmadan sürdürmek için 1 Temmuz’da görevi
yeni kişilere devretti. UR Başkanından tutun da,
kulüp başkanlarına kadar ve yönetim kurulları da dahil yeni
heyecan ve şevkle görevi üstlendi yeni kadro, tüm hazırlıkları ile
birikimleri ile heyecanla işbaşındalar. Ne güzel!
Hiçbir çıkar düşünmeden görev yapan, insanlığın yücelmesi için gecesini gündüzüne katan geçmiş dönem kadrolarını
başarılarından dolayı kutluyorum ve iyi ki vardırlar diyorum. Bu
dostlarımız, hizmetleriyle Rotary’i ve insanlığı ışıldattılar.
Rotary ciddi bir kuruluştur. Ciddi olduğu kadar, ilkeli ve
kurallıdır da. Biz Rotaryenler bu ilkeli kuruluşa ayak uydurmak
zorundayız. Evet, Rotary, gönüllü kişilerin oluşturduğu büyük bir
topluluktur; ama biz gönüllü kişiler, Kuruluşun koyduğu ilkelere
uymak zorundayız.
Rotary’ de çıkar değil hizmet vardır. Hizmet ilkesine uyamayan, kısaca Rotary Derneği üyesi olup da Rotaryen olamayan
kişiler bu yüce kuruluştan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ne yazık
ki sistem ister istemez bu arkadaşlarımızı ayıklamak zorundadır.
6 Haziran günü Bursa Rotay Kulübü’nün 41 yıllık üyesi Metin
Kangal dostumdan bir mektup, bir de Bursa Rotay Kulübü’nün
çıkardığı bülteni aldım. Gerçekten çok duygulandım. Çok mutlu
oldum. Bursa Rotary Kulübü Türkiye’de kurulan dördüncü Rotary
kulübüdür. Bu kadar deneyimli bir Rotary Kulübü üyesi Metin
Kangal Bey’den aldığım bu mektubu çok önemsedim. Çünkü
14 yıldır Rotay Dergisi’ne yazı yazarım. Bildiğim veya bilmeye
çalıştığım bilgileri Rotaryen dostlarımla paylaşmaktan mutlu
olmaktayım. Ancak bu kadar uzun süreli yazı yazmama karşın,
övücü, taktir edici veya yerici bir yazı, hiçbir Rotaryen dostumdan almadım. Ben de mektubundan çok etkilendiğim Rotaryen
Dostum Metin Bey’in duygularını sizinle paylaşmak istiyorum
Diyor ki:.
“Rotary Dergisi’ne yazdığınız bilgi sayfalarını dikkatle okuyor ve çok yararlanıyorum. Bunlardan, ’Rotary’i
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Tanıyabiliyor muyuz?, Rotary ve Bilinç, Rotary ve Aile,
16 Mart Öğretmen Okulları, Kemal Sulaoğlu, Rotary’de
Üyelik…’ Daha nice değerli yazılarınızı hem kendi arşivimde
hem de kulübümüzün arşivinde biriktiriyorum. Amacım
diğer Rotaryen dostlarımızın da yararlanmalarını sağlamaktır.”
Birikiminiz ile Rotary’i bizlerle paylaşmanız nedeniyle sizleri
tebrik ediyorum. Bizleri aydınlattığınız için size teşekkür ediyorum……..” diye mektup devam ediyor.
Sevgili Rotaryen Dostum, bu uzun mektup ile duygularını,
düşüncelerini o kadar güzel sıralamış ki gerçekten yazılarımın
okunduğundan mutlu oldum. Kendilerine bu duyarlılığından
dolayı teşekkür ediyorum.
Rotaryen, üyesi olduğu bu kuruluşu, yalnız kitâbi bilgilerle
değil, felsefi özellikleriyle de tanımalıdır. Onun için Rotary ile
ilgili bilgi kaynakları iyi okunmalı, Asamblelere gidilmeli, kulüp
içi, kulüpler arası seminerler düzenlenmelidir. Çünkü toplumumuz, bu kuruluşu iyi tanımıyor ve yanlış propagandalarla da
zayıflatılmaya çalışılıyor. İşte üyelerimiz bilgili ve bilinçli olurlarsa
o zaman toplum aydınlatılmış olur. Düşünebiliyor musunuz,
dünya nüfus ortalamasına baktığımızda her beşbinbeşyüz kişiden birisi Rotaryendir. Ama ülkemizde bu oran gerçekten bunun
ancak yarısı kadar bile değildir. 11 bin’de bir kişimiz üyemizdir ki
bunun kusuru toplumda değil biz Rotaryenlerdedir diye düşünüyorum.
Dünya Rotary’yi barış elçisi olarak değerlendiriyor. Çünkü
Rotary, ırk, dil, din, mezhep ayırımı gözetmeden tüm insanlığa
hizmet etmek için yola çıkmış tek kuruluştur. Barışı isteyen,
dünya barışını benimseyen her birey, Rotary’ye önem vermelidir
ve bu birikiminden de yararlanılmalıdır
❏❏❏
Özür: Rotary ve Kadın başlıklı yazımda sehven yaptığım
yanlışı, Türk Rotary’sinde ilk kadın Kulüp Başkanı’nın Prof. Övat
Güray olduğu şeklinde düzeltir, sevgili üyelerimizden özür dilerim. E.Y.

KULÜPLERDEN HABERLER
gerçekleşmesini sağladılar. Tesise şeker hastalığı hakkında bilgi veren 9 afiş
asıldı. İlkadım Rotary Kulübü Başkanı Dr. İnci Etikan şeker hastalığının damar
tıkayan organ bozan sinsi bir hastalık olduğunu, başlangıçta gizli ve sinsi seyrettiğini açlık ve tokluk kan şekeri bakılarak hastalığın tespit edilebileceğini
anons ederek halkı bilgilendirdi. 2000 kişinin iftar yaptığı tesiste yüzlerce kişiye iftar öncesi açlık şekeri bakıldı. Projeyi gerçekleştiren ekip iftar saatinde
halkımızla birlikte orucunu bozdu. Bir süre dinlenen ekip, yemeğin 2. saatinde
yüzlerce kişinin tokluk kan şekerine baktı.

Çukurova Rotary’den eğitime destek

Ç

ukurova Rotary Kulübü, Rotaract kulübü ile beraber Adana’nın Seyhan İlçesindeki Yalmanlı Köyü İlkokulu’na destek amacıyla binayı boyadı ve sınıflarda da düzenlemeler yaptı.
“Bir Okulumuz Var” projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyete okulda dış cephe boyaması, tuvaletlerin iyileştirilmesi, muslukların hijyenik hale
getirilmesi için 6 Rotary kulübünün çalışmalar yaptığını belirten 2430. Bölge
Guvernörü Canan Ersöz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Her kulüp olanakları çerçevesinde okul ihtiyaçlarını gidermek için önderlik yapacak. Toplumun
diğer kesimlerini ve kamu kurumlarını da işin içine katarak okulları iyileştirme çalışması yapacağız” dedi. Çukurova Rotary Kulübü Başkanı Lütfi Candır
da okulun ek binasının kapı ve pencerelerinin sponsor aracılığı ile yapılacağını belirtti ve Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) ile gerçekleştirecekleri proje çerçevesinde okulda kütüphane de yapılıp kitapların da temin
edileceğini belirtti.

İlkadım RK’dan diyabet hastalığına farkındalık yaratma
projesi

İ

lkadım Rotary Kulübü “DİYABETE FARKINDALIK YARATMAK PROJE”sini
Büyükşehir belediyesi, Sağlık Bakanlığı , Çokay Hemodiyaliz merkezi ve
Canik belediyesinin katkıları ile 02.07.2015 de gerçekleştirdi. Canik belediyesi
iftar tesisinde gerçekleşen çalışmada Gazi Devlet Hastanesinden 9 , Başkan
İnci Etikan’ın Çalıştığı Çokay Hemodiyalizden 7 olmak üzere 16 gönüllü hemşire çalıştı. Rotary kulübün üye ve eş ve çocukları büyük bir özveri ile projenin

Sağlık bakanlığı Halk sağlığı müdürlüğünün yüzlerce sağlıklı beslenme
önerileri ve diyabetle yaşam broşürleri dağıtıldı.
Şekeri bakılan kişilere yüzlerce hediye dağıtıldı. Hediyeler Büyükşehir belediyesince, Gönüllü bağış yapan İlkadım Rotary Kulübü üyelerince ve Canik
belediyesince temin edildi. Büyük hediyeler kura çekilişi sonucunda çok neşeli
bir ortamda sahiplerini buldu.
Sonuçta çok güzel ve neşeli bir ortamda halkın çok büyük ilgi gösterdiği
çalışmada diyabet hastası olduğunu bilmeyen 54 diyabet hastası bulundu.54
kişinin sağlıklı yaşama geçmesi için ön eğitimleri ve ilgili sağlık kuruluşlarına
gitmeleri için sonuç belgeleri ellerine verildi.

Antalya Falez Rotary Kulübü 2015-16 Dönem ilk toplantısını
İftar Yemeği olarak gerçekleştirdi.

1

0 Haziran 2015’de yapılan Devir Teslim Töreniyle 2015-16 Dönem
başkanlığını devralan Osman Ersoy, ilk toplantısını eşli iftar yemeği
olarak gerçekleştirdi. 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü Rixos Downtown Otel
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KULÜPLER’DEN HABERLER
lent Tuzlak ve Antalya Falez Rotaract Başkanı Melis Akıncı katıldı. Kulübün bu
dönem ilk toplantısında, özel nedenlerden dolayı daha önce kulüpten ayrılmış
olan Berna Tuzlak’ın kulübe tekrar üye olması nedeniyle Dönem Başkanı Osman Ersoy kendisine Rotary rozetini tekrar takmaktan mutlu olduğunu söyledi.

daşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü 2015-2016 Dönem Başkanı Abuzer Tanrıverdi: ”Bu yıl “ROTARY ENGELLİLERLE ZİRVEDE-Nemrut’a Tırmanıyoruz” projemize önemli destekler sağlayan ATK Tekstil’in Adıyaman’daki engelli kardeşlerimize Bayram
hediyesi olarak gönderdiği 9 adet tekerlekli sandalyeyi Adıyaman ve Besni ilçesindeki Engelli Derneklerimizin ihtiyaç sahibi üyelerine teslim ettik. Ben bizlere destek olan tüm ATK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanına kulübümüz adına
teşekkür ediyorum. Ayrıca Adıyamanlı ve engelli bir genç kızımızın bozuk olan
akülü aracının tamir edilerek kullanılır hale gelmesine destek olan kardeş kulübümüz Çorlu Rotary Kulübüne de çok uzaklardan sağladıkları destek ile bizleri yalnız bırakmadıkları için şükranlarımızı iletiyorum” dedi.
Adıyaman Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı Abidin Harputluoğlu
ve Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan’da Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün ATK Tesktil’in destekleriyle yaptıkları tekerlekli sandalye bağışları için duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür ettiler.

Ostim Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü

O

stim Rotary Kulübü, Meslekte Başarı ödülünü bu sene Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkan’ı ve TV 6 Genel Yayın Yönetmeni Sayın Deniz GÜÇER’e Türk basınına yapmış olduğu katkılardan dolayı verdi.
Tandoğan, Kale, Emek, Ostim ve Çayyolu Rotary Külüpleri olarak ortak toplantısında Deniz Güçer’e ödülü takdim edildi.

Balıkesir RK bayramda çocukları ve yaşlıları
sevindirdi

B

Engelliler tekerlekli sandalyelerine kavuştu

A

dıyaman Nemrut Rotary Kulübü ATK Tesktil’in destekleriyle Ramazan ayında Adıyaman’da ve Besni ilçesinde ihtiyaç sahibi engellilere
tekerlekli sandalye dağıtarak yüzlerini güldürdü. Adıyaman Nemrut Rotary
Kulübünün geleneksel hale getirdiği “ROTARY ENGELLİLERLE ZİRVEDE-XV
“Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında tekerlekli sandalye dağıtıyor.
Bu yıl ATK Tekstil’in bağışladığı tekerlekli sandalyeler Adıyaman Anadolu Engelliler Derneği ve Besni Anadolu Sakatlar Derneğinin ihtiyaç sahipleri üyelerine teslim edildi.
Adıyaman’da 16 yıl önce kurulan Adıyaman Nemrut Rotary Kulübün her
yıl toplum yararına birçok projeye imza attığını ifade eden “ROTARY ENGELLİLERLE ZİRVEDE-Nemrut’a Tırmanıyoruz” Proje Koordinatörü Ferit Binzet, bir
sivil toplum kuruluşu olarak engellilerin sorunlarına dikkat çekmenin yanı sıra
onların hayatlarını kolaylaştıracak projeler üreterek çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.
“Birbirimizin hayatını kolaylaştırmak esas olmalı” diyerek engelli vatan28 - 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 5

alıkesir Rotary Kulübü her yıl gerçekleştirdiği bayram öncesi çocuk
projesini bu yıl da gerçekleştirdi. 85 çocuğun giydirildiği proje Civil
Mağazalarında 3 gün sürdü. Sakarya, Kayabey, Yıldız ve Aygören mahalleleri
muhtarları aracılığı ile belirlenen çocukların aileleri ile birlikte Civil mağazalarında proje gerçekleştirildi. 4 mahalle yanında “Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği OBİDER” tarafından da belirlenen çocuklar ile birlikte toplam 85
çocuk yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayramlık giysilerini teslim aldılar.
Toplam bütçesi 5.000 TL nin üzerinde olan proje kapsamında kulüp üyeleri bizzat çocukların giydirilmesi esnasında projede yer aldılar. 3 gün devam
eden ve her yıl tekrarlanan bu proje sonunda mutluluklarını aileleri ile birlikte paylaşan çocuklar Balıkesir Rotary Kulübü üyelerine teşekkürlerini ilettiler.
Balıkesir Rotary Kulübü ayrıca ramazan bayramı öncesi yaşlıları da unutmayarak Firdevs Saraçoğlu yaşlılar bakımevindeki 27 yaşlı ile bayramlaştı, onları
da giydirerek sevindirdi.

Karagöz RK ramazan boyunca iftar organizasyonu
gerçekleştirdi

K

aragöz Rotary Kulübü, bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiği
iftar
organizasyonunu
başarıyla
tamamladı.
Amacı topluma hizmet olan, insana değer veren, varlık nedenini insandan alan Rotary camiasının siyasi oyunlar içerisinde hedef olarak
gösterildiği bir sürecin ardından, rektörlük seçimleri sonrası Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nden 3 yıldır etkinliğin gerçekleştirildiği üniversite kampüsündeki alan için izin alınamadı. Bu organizasyona

KULÜPLERDEN HABERLER
2012 yılında başlarken, kulübün amacı, üniversite öğrencileri, U.Ü.’nde yatmakta olan hastalar ve hasta yakınlarına iftarda destek olabilmekti. Bu doğrultuda hastaneden uzaklaşmak zorunda kalınsa da en azından öğrencilere
ulaşabilmeye devam edebilmek adına etkinliğin Görükle’de gerçekleştirilmesine karar verildi ve gerekli izin Nilüfer Belediyesi’nden alındı.

gili birimlerince karşılanamamasından dolayı kontrollerin yapılamadığı bilgisi
Bodrum Rotary kulübüne ulaşınca, konuyu bir hizmet fırsatı olarak ele alan
kulüp üyeleri, derhal bir karar alarak hizmete destek için gerekli adımları attılar. Kulüp toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda katkıda bulunmak amacıyla ilgili birimin ihtiyacı olan 384 adet tarama kitini temin etti ve birime bağışladı. Bodrum Rotary kulübü, dönem sonuna kadar kadar bu sayıyı 1000 adede
çıkartarak tarama kiti temini ve ilgili birime aktarılmasını sağlayacak.

Üç bölgeden birer kulüple gerçekleştirilen toplantı
Başlangıçta seçilen yer ile ilgili soru işaretleri yaşansada, endişelerin
yersiz olduğunu ikinci günden itibaren anlaşıldı. İlk gün 250 kişi ile başlayan
etkinlik, birinci haftanın sonunda günde 550 kişiden fazla dostla devam etmeye başladı ve Ramazan süresinde yaklaşık 14.000 kişiye ulaşıldı. Hep beraber masalar kuruldu, tabildotlar dağıtıldı, yemekleri dağıtıldı, yemek sonrası
tekrar masalar ve çüpler toplandı. Çoğu akşam yemekler bittiği için ekmek ve
kaldıysa biraz zeytinle iftar yapıldı ama bazı günler yemek bittiğinde hala sırada olup yemek verilemeyenlerin olması kulüp üyelerinin tek üzüntüleri oldu.
İftar esnasında yeni dostlar edinildi, sohbetler yapıldı, yeri geldi mesleki deneyimler paylaşıldı, Rotary’nin ne olduğu anlatıldı, bazı katılımcılara iş ve staj
konusunda yardımcı olundu. Ve tüm bunlar başta Karagöz Rotary’nin değerli
üyeleri, sonrasında Tophane Rotary Kulübü ailesi, Nilüfer Rotary Bursa , Yeşil
Rotary ve uzaklardan gelerek faaliyet esnasında Karagöz Rotary’yi yalnız bırakmayan Ege Rotary kulübü üyeleri yanı sıra birçok sponsor dost, Rotaract
kulüp üyeleri ve tabi ki 4 yıldır yemekleri sihirli eli ile hazırlayan “YANKI YEMEK”
( başta Coşkun Dönmez olmak üzere Seda, Mehmet Abi ve Fatma Abla) ile gerçekleştirldi. Neticede Karagöz Rotary kulübü Rotaryenleri bu yıl bir kez daha
“İyiki Rotary ailesinin bir parçasıyız” diyerek önümüzdeki yıl tekrar buluşmak
üzere aktiviteyi sonlandırdılar.

Ç

ankaya ve İstanbul Kalamış Rotary Kulüpleri, Bodrum Rotary Kulübü
ev sahipliğinde ortak toplantıda buluştu. Ülkemizdeki üç bölge böylece birer kulüp ile aynı toplantıda temsil edildi. Uluslararası Rotary Direktörü
Şafak Alpay’ın da onurlandırdığı ortak toplantıda Kulüpler arası tanışıklığın
arttırılması ve proje ortaklıkları hedeflenirken, GDB. Yaşar Yıldız “Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi” eski müdürü olarak “Sualtı Arkeolojisi” ile ilgili bir sunum
yaptı.

Yeşil Rotary Kulübünden anlamlı bir Genç Kuşaklar Projesi    

Y

eşil Rotary kulübü, BUGES(Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü)’den
12 görme engelli genci “GELECEĞIN YILDIZLARI” ile buluşturdu. Bursa Uludağ’da tüm yaz yürütülen Geleceğin Yıldızları Kampına günlük katılan
13-17 yaş grubu görme engelli gençler, interaktif oyunlar ve doğa sporları yapacaklar. Bu anlamlı projenin mimarı Yeşil RK üyesi Erol Kesen’e, Demirtaş RK
üyesi Nazan Boran’a ve Yeşil Rotary Kulübüne eşekkür ediyoruz.

Bodrum Rotary kulübünden sağlığa katkı

B

odrum toplum sağlığı merkezinin rutin olarak Bodrum ve mahallelerinde yapmış olduğu “Rahim ağzı kanseri taraması çalışması” nda
kullanılan tarama kitleri bürokratik gecikmeler sonucu Sağlık Bakanlığının il-

Ege RK Minikler için Yaz Okulu Düzenledi

E

ge Rotary Kulübü eğitime destek projelerini başarı ile devam ettiriyor.
Bu sene de yapılan etkinlikte, anaokuluna gidemeyen çocuklar için
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Milli Eğitim ile işbirliği yaparak Karabağlar İyiburnaz İlkokulu’nda bu yıl 4. kez
yaz okulu açıldı.

6 yaş grubundakilerin eğitim alacağı yaz okulu programında; sanat çalışmaları, okuma yazmaya hazırlık, oyun gibi eğitimlerin yanısıra, tiyatro, sinema, Doğal Yaşam Parkı gezilerini kapsayan sosyal etkinlikler yeralacak.

Edremit Rotary’den ramazan kolisi desteği

E

dremit Rotary Kulübü üyeleri, Ramazan ayıındaki etkinliklerini düşük
gelirli ailelere yönelik olarak organize etti. Kulüp bütçesiyle hazırlanan 40 adet Ramazan kolisi daha önceden belirlenmiş olan ve ekonomik geliri
düşük ailelere teslim edildi.

İstanköy’de beyin fırtınası

U

R 2440 Bölge Guvernörü Reha Akın liderliğinde Yunanistan’ın Kos
(İstanköy) adasına yapılan ziyarette bölge görevlileri ve kulüp baş-
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kanları dönem projeleri üzerine beyin fırtınası yaşadılar. Türkiye Yunanistan
ÜAK Başkanı Nedim Atilla’nın bilgilendirmeleri ile İstanköy ve Kilimli (Kalimnos) adalarını gezen 2440 Bölge Guvernörü, görevli ve başkanlar yaşadıkları
beyin fırtınasının son derece yararlı olduğunu söylediler.

Bodrum Belediye Başkanını ziyaret

U

luslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Yeni Dönem Başkanı
Reha Akın, Bodrum’daki Rotary kulüplerinin yeni dönem başkanları ve yönetim kurulu ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret
ederek, projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Ziyarette, Reha Akın, devir teslim töreninin ardından yeni yönetim ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bölge olarak 2015 – 2016
dönemi için hazırladıkları projelerinden bahsetti. Bu yıl çalışmalarını “Hizmetleriniz dünyaya armağan olsun” sloganıyla sürdüreceklerini belirten Akın,
özellikle trafik konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi. Rotary’nin
dünyanın dört bir yanında yerel yönetimlerle el ele çalıştığını ifade eden Akın,
“Görevimiz yerel yönetimlerin görevlerine müdahale etmek değil, tam tersine onların arzu etmiş oldukları bazı projelerde ki bunlar Rotary’nin yaptığı
faaliyetlerle de örtüşüyorsa, onlara bazı imkanları sağlamak. Bodrum Belediye Başkanı olarak sizin değerli katkılarınız da bizim için çok önemli. Trafik, en
önemli dosyalarımızdan birisi ki bunları yerel yönetimlere ve emniyet müdürlüklerine de sunacağız. Bu dönem trafik ile ilgili dört tane toplantı yapacağız.
Bunların bir tanesi de Bodrum’da olacak. Ayrıca sevgili Hülya Başkanımıza da
kulübümüze destekleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise nazik ziyaretleri için Rotary yöneticilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Topluma
fayda sağlayan projelere elinden geldiğince her zaman destek verdiğini ifade
eden Başkan Kocadon, “Toplumsal açıdan yapmış olduğunuz bu projeleri, telafisi olmayan ‘can’ üzerinde gerçekleştiriyorsunuz. Bunlardan biri de devlet
hastanesi için yaptığınız çalışmalar. Ayrıca çocuklarımız için yaptığımız park
gibi projeler de var ama şu an Türkiye’nin başındaki en büyük sorun trafik. Bugün trafikteki hataların %70-75’i hatalı sollama. Bunun nedeni de eğitim. Bu
konuda sizlere yardımım dokunabilir. Bodrum trafiğini biz çok iyi biliyoruz, sıkıntılarını da çok iyi biliyoruz. Bodrum’un düzenli bir trafiğe ihtiyacı var. Çevre
yolunda, trafik ışıklarında sıkıntı yaşıyoruz, döner kavşaklarda vatandaşların
tam bilinçli olmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz. Sizlerle birlikte özellikle okullarda sempozyumlar vererek insanları daha da bilinçlendirebiliriz. Telafisi olmayan tek şey can ve bütün projeleriniz de insan sağlığı üzerine, can üzerine; çocuk felcinden erken doğuma kadar her şeye katkıda bulundunuz. Şimdi

KULÜPLERDEN HABERLER
de trafikle ilgili yaptığınız bu çalışmanız çok güzel. Ayrıca Bodrum’a yeni yollar
açılmasına taraftar değilim. Mevcut yolları genişletelim yeni yollar açmayalım.
Yeni yol açılırsa hemen imar gelir ve yapılaşma başlar. Yeni yol demek aynı zamanda imar rantı demektir.” dedi.
Ziyaretin ardından Rotary Yöneticileri hep birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

ni koruyarak kalkınma yöntemlerini bulmak yolunda alternatif bir model olan
“Slow Food” organizasyonu hakkında bilgi verdi. Çeşme Rotary Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe Germiyan sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiğini
belirten dönem başkanı Pınar Kırmızıoğlu, oluşturdukları Germiyan Toplum
Birliği’nin bu etkinlikle ‘Germiyan’ın korunması gereken değerleri nedir, bunları yitirmeden nasıl bir kalkınma olabilir ve bölgeden uzaklaşan gençlerin geri
dönmesi nasıl sağlanabilir?’ sorusunun yanıtını aramayı amaçladıklarını söyledi. Kırmızıoğlu, “Bu arayış, Çeşme Belediyesi’nin farklı mahalleler için yürüttüğü kimlik ve model arayışı ile de örtüşmekte. Bu arayışa destek veren Çeşme
Rotary Kulübü olarak, Germiyan’ı “Slow Food” hareketiyle tanıştırmaya karar
verdik. Eğer Germiyan bu zincirin bir parçası olmayı kabul ederlerse, uluslararası boyutta sahip olduğu değerleri hem tanıtıp, hem de koruma şansına
sahip olacak ve bunun ekonomik getirisini de tüm Çeşme ve yarımada ile paylaşacaklar” diye konuştu.

Çeşme Rotary Toplum Birliği sayesinde “Germiyan,
Türkiye’nin ilk Slow Food Köyü olabilir”

T

ürkiye Slow Food hareketi kurucularından Gazeteci-Yazar Rtn. Nedim Atilla, Çeşme Germiyan mahalle kahvesinde, yörenin değerleri-

Yeni dönem üç bölgemizin Anıtkabir’i ziyaretiyle başladı
4 Temmuz 2015 cumartesi günü 24202430-2440. Bölge Guvernörleri, Rotary
ve Rotaract Kulüp Başkanları ve eşleriyle
birlikte Anıtkabir ziyaret edilerek

mozoleye çelenk konuldu ve saygı duruşu
yapıldı. Resimde, üç bölgemizden ziyareti
gerçekleştiren Rotaryenler Anıtkabir’in
önünde birarada görülüyor.
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My Rotary ‘yi deneyin

KULÜPLER’DEN HABERLER

Rotary tecrübenizin hayata
geçtiği sanal dünyaya katılın

My Rotary’yi ziyaret edin ve yeni Üye Merkezi’ni (Member Center) tıklayarak:
• Sizinle aynı konulara ilgi duyan Rotaryenlerle ﬁkir alışverişi yapın ve BAĞLANIN
• Proﬁliniz ve tercihlerinizi güncelleyerek on-line tecrübenizi ÖZELLEŞTİRİN
• Seoul’daki Uluslararası Rotary Konvansiyonuna KAYIT YAPTIRIN
• Rotary Küresel Ödüller ile İNDİRİMLER KAZANIN

www.rotary.org/myrotary
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YÖNETİM KURULU KARARLARI
TEMMUZ 2015
HAZİRAN 2015

kından oluşuyor.

Uluslararası Rotary 2015-16 Yönetim Ku-

Uluslararası Rotary 2014-15 Yönetim Kurulu

rulu ilk toplantısını 12-14 Haziran tarihlerinde

dördüncü ve son toplantısını 29 Mayıs - 2 Haziran

Evanston’da yaptı.

2015 tarihleri arasında Brezilya’nın Guarujá şeh-

✔ Rotary Dostluk Gruplarına Uluslararası

rinde yaptı.

YÖNETİM
✔ 2015-16 dönemi için Greg Podd’un UR

UR PROGRAMLARI, İLETİŞİM VE
TOPLANTILAR
Rotary ve Rotary Vakfı programlarının mezunla-

YÖNETİM VE FİNANS

rının ve katılımcılarının katıllabilmeleri onaylandı.

Başkan Yardımcılığına, Per Høyen’in saymanlığa

✔ Uluslararası Rotary Başkanı Aday Sapta-

✔ ABD ve Kanada dışındaki bölgelerin, ken-

ve Şafak Alpay’ın İcra Komitesi Başkanlığına atan-

ma Komitesinin prosedürü değiştirildi ve adayla-

dilerine Yönetim Kurulu tarafından tavsiye edilen

masını memnuniyetle karşıladı.

rın bireysel mülakatları yöntemi getirildi.

dergiden başka bir dergiye abone olmalarının ih-

✔ Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti’nin Haziran

✔ 2016 Seoul Konvansiyonunda seçilecek

tiyaçlarının daha iyi karşılayacağını düşünmeleri

toplantısında kabul ettiği 2016-17 için dört öncelik

olan UR direktörleri aday saptama komitelerinin

durumunda, değişimin nasıl yapılacağına dair pro-

ve destek hedefleri kabul edildi: 1) Kulüplerin güç-

Eylül ayındaki toplantı yerleri ve düzenleyicileri

sedürler belirlendi.

lendirilip desteklenmesi; 2) İnsani hizmete odak-

tespit edildi. Direktörler 1, 5A, 9, 14, 23A, 25, 28 ve

lanme ve arttırma; 3) Kamu oyu imajını ve bilincini

31. zondan seçilecek.

arttırma; 4) Mali sürdürülebilirlik ve operasyonla-

✔ İlke olarak 2019 Uluslararası Rotary Konvansiyonu için Almanya’nın Hamburg şehri, 2022

✔ 2015-16 UR bütçesi kabul edildi. Büt-

konvansiyonu için de ABD’nin Texas Eyaletinden

çe, 103,432,000$ gelir, 103,663,400$ gider,

Houston şehrinin uygun olacakları kabul edildi.

✔ Zon 3, 7A, 12, 16B, 20A, 27,32 ve 34’ün,

5,200,000$ bir kez olmak üzere emeklilik son-

Yönetim Kurulu, 2021 Konvansiyonu için Taiwan’ın

2017 Atlanta Konvansiyonunda seçilmek üzere,

landırma harcaması, emeklilik değerlendirme

Taipei şehrine müspet baktığını da belirtti.

2016-17’de UR direktörü aday göstermeleri için

ayarlaması kazancı 9,000,000$, genel yedek-

komite kurmalarına onay verildi.

lerden 1,663,000$, konvansiyon rezervlerinden

rın etkinliğini iyileştirmek.

❏❏❏

102,000$ olmak üzere, 5,333,400 gelir gider far-

2017-18 UR Başkanı Avustralya’dan Ian H.S.Risely

A

vustralya’nın Victoria Eyaletinin Sandringham Rotary kulübünden Ian H.S.Risely,
aday saptama komitesi tarafından Uluslararası Rotary 2017-18 dönemi başkanlığına aday gösterildi. Karşı çıkan herhangi bir aday olmadığı takdirde
1 Ekim’de Risely’in başkan adaylığı kesinleşmiş olacak.
Risely, Rotary’nin geleceği için kurumlar ve organizasyonlarla anlamlı partnerliğin önemini vurguladı:
“Bizim gerekli programlarımız ve personelimiz var, onların
ise kaynakları” diyen Risely, “Herkesin hedefi dünyada iyi
bir şey yapmaktır. Çocuk Felci programından edindiğimiz
tecrübelerden faydalanarak, kamu oyu bilincini geleceğe
dönük ortaklıklar için maksimize etmeliyiz” dedi.
Risely, Ian Risely and Co. Muhasebe firmasının sahibi olup, yerel ve uluslararası firmalar üzerinde ihtisas sahibi. 2002 yılında, Timor Leste’deki çalışmaları
nedeniyle Avustralya hükümeti tarafından “AusAID
Peacebuilder” ödülü ile taltif edilmiş olan Risely, ayrıca Avustralya’ya yapmış olduğu hizmetlerden ötürü de
“Order of Australia” ödülünü almış. 1978 yılından beri
Rotaryen olan Risely, Rotary’de direktör, saymanlık,
UR Yönetim Kurulu İcra Komitesi üyeliği, komite üye-

liği ve başkanlığı ve bölge guvernörlüğü yapmış. Risely,
Avustralya Çocuk felcini Yoketme Özel Sektör kampanyası eski üyesi olup, Vakıf “Üstün Hizmet” ve “Seçkin
Hizmet” ödülleri sahibi. Eşi Juliet ile Paul Harris Dostu, Büyük Bağışçı ve Bequest Society üyesi.
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

TEMMUZ 1941

Seul Konvansiyonu
1988 yazında Seoul’da yapılan
olimpiyatta, hükümet yetkilileri
“kimchi” konusunda tereddüt içinde
idiler. Endişeleri, bu milli yemeklerinin
kokusunun misafirlere ağır gelebileceği
idi. Organizasyon komitesi, gönüllü
çalışanlara yemekten sonra dişlerini
iyi fırçalamalarını tavsiye ediyordu.
Belki de bu endişeleri yersizdi. Zira
ziyaretçilerin bir çoğu kimchi’nin
tadına varmış ve o tarihten sonra
bu yemeğin ihracatı da artmaya
başlamıştı. Bugün kimchi’yi
dünyanın değişik ülkelerinde bir çok
süpermarkette bulmak mümkün.
28 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde
konvansiyona iştirak edecek olan
Rotaryenler kesinlikle kimchi’yi
tadacaklardır.
Alışık olmayanlar için açıklayalım;
kimchi fermante olmuş bitkidir.
Yaklaşık 100 değişik çeşidi
bulunmaktadır ama en popüler olanı
karnıbahar yaprağı ile sarılmış, her
yaprağa acı kırmızı biber salçası
sürülmüş ve soğuk bir yerde belki bir
hafta, bazen de daha uzun bir süre
oluşmaya bırakılmış olanıdır.
Yemekte ne sunulursa sunulsun,
kimchi kahvaltıda, öğlen ve akşam
yemeklerinde sunulmaktadır. Güney
Kore hükümeti, vietnam savaşında
askerlerine kimchi göndermek için
Amerikan hükümetinden yardım
istemiştir. İlk Koreli astronot da
2008 yılında uzay istasyonuna
gönderildiğinde beraberinde bir parça
kimchi götürmüştü. Büyük olasılıkla
yanına ekstra bir diş fırçası da alarak.

Son 74 yıldır, Uluslararası
Rotary Başkanı’nın resmini
derginin Temmuz sayısının
kapağında yayınlamak bir
gelenek olarak devam ediyor.
Kapakta yer alan ilk başkan,
Montana Eyaletinden Tom J.
Davis oldu. II. Dünya Savaşının
ortasında göreve başlayan
Davis, dergide yer alan ilk
yazısında barış ve gelecek için
ümitlerinden bahsetmişti. “Bu
savaşan dünyada 210,000 iş
adamı ve profesyonel ile 5,000
kulübün oluşturduğu hareketin
yeri nerededir?” diyen Davis,
“Rotary’nin şimdiki görevi barışı planlamaktır. Çünkü barış gerçekleşecektir.
İster bir yılda, ister beş yılda ya da 15 yılda olsun bilemeyiz, ancak bu
belirsizliği, icraat yapmamak için bir özür olarak kabul etmemeliyiz”diye
yazısını bitirmişti

AĞUSTOS 2009
2009 yılında editörlerimizden
biri Dominik Cumhuriyetine
seyahat düzenleyerek,
ülkede Rotaryenlerin basit
biolojik toprak ve su filtreleri
kullanarak ülkenin sağlık
sorununa nasıl katkıda
bulunduğunu tespit etmek
istemişti. Puerto Playa
bölgesinde “Sin Agua, no hay
vida” “Su olmadan yaşam da
yoktur” cümlesi insanların
ağızlarından düşmüyordu.
Rotary’nin yardımıyla ve
az bakım isteyen filtreler
sayesinde, 100,000’de fazla
insan içilebilir, yemek ve yıkanmada kullanılabilecek temiz suya kavuştular.
Bir yerel kişinin söylediği gibi, dışarıdan gelen insanların ilgilenmesi, topluma
da haysiyet gelmesini sağlamıştı. Fakir bir toplumda yaşamanın utancının
kaybolmasına yardımcı olmuştu.

34 - 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 5

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Güney Sudan’a su getirmek

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,207,102 *
Kulüpler: *............................................................ 34,823
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 180,964
Kulüpler: ................................................................ 7,868
Interact
Üyeler: ................................................................ 414,115
Kulüpler: .............................................................. 18,005
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 191,889
Topluluk.................................................................. 8,343
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 328
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 6 Nisan 2015 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların rakamları ise 1 Ekim 2014 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
2420: Bölge:**
81
2430: Bölge:
88
2440. Bölge:
65
TOPLAM
234
** UR İstatistiklerine göre

Rotaryen Sayısı
2,176
2,337
1,697
6,210

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Seoul, Kore, 29 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

Ü

lkedeki coğrafyanın zorlukları ve süregelen iç savaşa rağmen, Rotary kulüpleri Güney
Sudan’ın en ücra köşelerinden birine içme suyu
getirmeye niyetli görülüyorlar.
Wausau Wisconsin ve Güney Sudan’ın Juba Rotary kulüpleri, Doğu Ekvatorya Eyaletindeki Tennet Boma’daki 10
dağ köyüne, sürdürülebilir su kaynağı temin etmek için çalışıyorlar. İki kulüp Rotary Vakfından 47,000 dolar küresel
bağış temin ettiler ve bununla derin kuyu açarak güneş enerjisini kullanan pompalarla suyu 5,000 galonluk bir rezervuara basacaklar. Çalışmalar yaklaşık 14,000 kişiye su teminini
sağlayacak.
Şiddetin sınır bölgelerinde konsantre olmuş olmasına
rağmen ülkenin iç kesimlerindeki topluluklar ekonomik güvensizlik ve kötü altyapı nedeniyle zor bir ortamda yaşıyorlar. Halk, devletin hiç bir desteği olmaması nedeniyle de sudan kaynaklanan akut hastalıklar ve açlık ile mücadele ediyor.
2011 yılında bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, 2013
Aralık ayından beri şiddet içinde yaşıyor. Ülkenin önde gelen Dinka ve Nuer kabileleri, 19. yüzyıldan beri süregelen
arazi ve kaynakların paylaşımı kavgasını sürdürüyorlar.
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