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otary’de yeni bir döneme Başkan John Germ’ün “Rotary
İnsalığa Hizmet Eder” temasıyla başlıyoruz. Her yıl
olduğu gibi, 2016-17 döneminin ilk sayısının kapağında Başkan ve Eşinin fotoğrafı yer alıyor. Amerika’nın Tennessee
Eyaletinin Chattanooga şehrinde başlayan hizmet yaşamını, Rotary
hizmetinin en üst noktasında devam ettiren John Germ’ü sizlere The
Rotarian tarafından kaleme alınan röportaj ile tanıtıyoruz. Başkan
Germ, Rotary’nin geçtiğimiz Nisan ayında Yasama Konseyinde
kabul edilen değişikliklerin büyüme konusunda çok yardımcı olacağına inanıyor. Özellikle de kulüplere getirilen esneklik sayesinde
gençlerden emeklilere kadar geniş bir spektrumda üye kazanmanın
mümkün olduğuna inanan Germ, kulüplerimizin bu fırsattan faydalanmasını istiyor.
Rotary’de 2000’li yıllarda başlayan “Rotary Esasları” adı altında
yayınladığımız ek iki senedir değişik bir formatta düzenleniyor. Bu yıl
da sayfalarımızda “Rotary’yi sevmenin tam zamanı” başlığı altında
yayınlanan bölümde Rotaryen olmak için 10 temel neden şeklinde
kaleme alınmış olan sayfalarda hem Rotaryenlere, hem de Rotaryen
olma potansiyeline sahip kişilere yönelik bir yaklaşım oluşturulmuş.
Rotaryen olarak bizlerin de okuyarak organizasyonumuzun neden
faydalı olduğunu hatırlamamızda fayda olacağına inanıyoruz.
Uluslararası Rotary’nin 2017 Konvansiyonu önümüzdeki yıl
14-17 Haziran tarihlerinde Atlanta’da yapılacak. Aynı zamanda
Konvansiyonda Rotary Vakfının 100. yılı kutlanacak. Rotary’nin
hizmetinin gerçekleşmesinde en büyük rolü oynayan Vakfımızın
100. yıl kutlamasını bir fırsata dönüştürüp yaptığı işleri tanıtmak
için de kulüplerimize bu yıl görev düşüyor. Rotary liderleri 100. yıl
kutlamalarını Kore’de yapılan Seul konvansiyonunda başlattılar. Yıl
boyunca da kulüplerimizin Vakıf konusunda aktiviteler düzenlemeleri öneriliyor.
Bunu sağlamak için önce Rotaryenlerimizin Vakfımızı iyi tanmaları gerekmekte. Dergimizin sayfalarında bu konuda Uluslararası
Rotary tarafından hazırlanan bir bölüm yer alıyor. Vakfın son 100
yılının önemli kilometre taşları bir zaman şeridi içine yerleştirilmiş
olarak sunuluyor. 1917 yılında 26.50 dolar gibi mütevazi bir parayla
başlayan Vakfın, bugün dünyadaki en saygın hizmet kurumu haline
nasıl geldiğinin özetini hepimiz dikkatle okumalıyız.
Bu sayımızda UR Yönetim Kurulunda yer alan yeni direktörler
ve Vakıf mütevelli heyetine atanan görevlileri tanıtıyoruz. Dönemin
ilk sayısı olması nedeniyle kulüplerle ilgili haberler konusunda bu
sayıda yeterince bilgi gelmediği için genelde 8-10 sayfa arasında
olan kulüp haberleri bölümümüz bu sayıda yarıya düştü. Ama
önümüzdeki sayıdan itibaren yine kulüplerimizin her zamanki gibi
hizmet faaliyerlerini en iyi şekilde gerçekleştirip, insanlığa hizmet
etme örnekleriyle başarılı bir yıl geçireceklerine inanıyoruz.
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KAPAK RESMİ: UR Başkanı John Germ ve eşi Judy (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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U.R. Başkanı’nın mesajı / Temmuz
Rotary tarihinin belki en önemli yılını yaşayabiliriz

B

Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı John F. Germ’ün
konuşmaları ve başkanla
ilgili haberleri
www.rotary.org/officepresident adresinde
bulabilirsiniz.

ugün belki de tarihimizin en önemli yılı olarak anılabilecek bir Rotary
yılına başlıyoruz: Dünyada çocuk felci vakasının son kez görüldüğü bir
yıl yaşayabiliriz. 2015 yılında, bu vahşi virüs sadece Afganistan ve Pakistan ile sınırlı olmak üzere 74 vakaya yol açtı. Yılmadan yoketme hedefimize doğru ilerlerken, bunun ötesine de bakmamız gerekir: Bu başarımızın gücünü daha
büyük başarılar için kaldıraç olarak kullanmaya hazırlanmalıyız.
Çocuk felcinin dünyadan silinmesi için yapılan çalışmalardaki rolümüzün bilinmesi Rotary’nin geleceği için çok önemlidir. Başardıklarımızla ne kadar çok tanınırsak, daha fazla çözüm ortağını cezbedebilir, daha büyük fonları sağlayabilir ve
en önemlisi yeni üyelerin de aramıza katılmalarını sağlayarak daha çok şeyler başarabiliriz. Uuslararası Rotary’nin merkezinde Rotary’nin bu tanınırlığını kazanması
için çalışıyoruz. Ama herşey Evanston’da gerçekleşemez. Kulüpleriniz ve toplumunuzda Rotary’nin ne olduğunu ve ne yaptığını anlatmanıza ihtiyacımız var. Çocuk
Felci tamamen yok olduğunda, kulüplerimizin de o an için hazır olmaları gerekecektir. Bu sayede iyi şeyler yapmak isteyen insanlar, Rotary’nin dünyayı değiştirebileceğini ve bu imkanı Rotary kulüpleri sayesinde kendilerinin de kullanabileceklerini anlayacaklardır.
Rotary’nin önümüzdeki yıllarda insanlığa hizmetini daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilmesi için daha fazla gönüllü desteğe, şevkatli kalplere ve daha parlak
zihinlere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Rotary hizmetinin genç üyelere, yeni
emekli olmuş insanlara ve çalışanlara daha cazip olması için, esnek davranan kulüplere ihtiyacımız var. Yeni ortaklıklar arama ihtiyacındayız ve diğer organizasyonlarla işbirliği ilişkilerine açık olmamız gerekmekte.
İleriye baktığımızda, liderlik konusunda sürekliliğin öncelikli ihtiyaç olduğunu net olarak görebiliyoruz. Bizler Rotary’de aynı takımın oyuncularıyız ve aynı
hedefler için çalışıyoruz. Şayet bu hedeflere beraberce ulaşmak istiyorsak, hepimiz
beraberce aynı yöne hareket etmeliyiz. Rotary’de hizmet ettiğiniz her gün, yaşamları değiştirme fırsatı yakalıyorsunuz. Yaptığınız her şey anlamlıdır; yapılan her
iyi şey, dünyayı hepimiz için daha iyi bir yer haline getirmektedir. Bu yeni Rotary
yılında, “Rotary İnsanlığa Hizmet Eder” temamızın ışığı altında, dünyayı daha iyiye
doğru değiştirme fırsatı hepimizi beklemektedir.

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Ağustos
Rotary’yi ancak siz güçlendirebilirsiniz

K

ırk yıl önce, çalıştığım şirketin sahibi George Campbell Rotary’ye katılmam için beni
davet etti. O zamanlar Amerika’da bu ortak bir davranış olarak kabul görülüyordu.
Patronun seni Rotary’ye davet ediyordu çünkü bunun işi için, toplum için iyi olduğunu
düşünüyor, siz de evet cevabı veriyordunuz. O günlerde bu nedenle üye sayımızın hızla artması pek
sürpriz değildi.
George, Rotary’yi işi aksatmak için bir özür olarak kullanmamam konusunda beni uyardı. Ona
rağmen her zaman öğlen yemeklerine katılmak ve topluma hizmet etmek için vakit buldum. Haftada bir kez uzun süren bir öğle yemeğine gitmenin şirkette ilerlememi engelleyeceğini ya da iş sırasında gelen Rotary ile ilgili telefonların onu rahatsız edeceğini hiç bir zaman düşünmedim.
Bugün işler farklı. Firmalar zaman konusunda eskisi kadar cömert değiller ve her yönetici toplum hizmetine müspet olarak bakmıyor. Telefonunuzda epostalarınız birikirken Rotary toplantısından zevk almak pek kolay olmuyor. İş ile Rotary arasındaki dengeyi kurmak herzamankinden
daha zor gözüküyor. Yıllar önce hızlı büyümemizi sağlayan model, bugün bizim büyümemizi engelleyen bir faktör olarak ortaya çıkıyor.
Bu nedenle son yapılan Yasama Konseyi toplantısında, kulüplerin toplantı zamanlarını değiştirebilmesi, potensiyel üye havuzlarını genişletebilmeleri için yaratıcı yöntemler kabul edildi. Artık
kulüpler üyelerinin taleplerine cevap verecek ve üyelik önündeki tüm engelleri kaldırabilecek esnekliğe kavuştular. Ancak üyelik için bir engel var ki onu sadece siz kaldırabilirsiniz. Potansiyel üyenin
Rotaryen olabilmesi için Rotary kulübüne katılma davetini ancak siz yapabilirsiniz.
Ne zaman bir grup Rotaryene çalışmalarımızı daha ileri götürebilmek için gönüllü desteğe, şevkatli kalplere ve parlak zihinlere ihtiyacımız olduğunu söylesem, herkesten alkış alıyorum. Ama bu
gönüllü destek, şevkatli kalp ve parlak zihinler sihirli bir şekilde kulüplerimizde ortaya çıkamaz.
Onlara katılmalarını teklif etmeliyiz. Ve Rotary’ye daveti sadece siz yapabilirsiniz. Bu davet bir hediyedir. Davet etmek, birisine “Siz toplumu daha iyi bir seviyeye taşımak için beceri, yetenek ve karaktere
sahipsiniz; bu yüzden ben de bunları yaparken bana katılmanızı istiyorum” demektir.
Ben Uluslararası Rotary’nin Başkanıyım ama birisini Rotary’ye davet ettiğimde bu sadece
Tennessee’nin Chattanooga Rotary Kulübüne olabilir. Ben sizin kulübünüzü ya da toplumunuzu
daha güçlü yapamam. Bunu bildiğiniz kalifiye insanları Rotary
ile insanlığa hizmet etmeleri için davet ederek ancak siz yapabilirsiniz.

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı

ROTARY
İNSANLIĞA
HİZMET EDER
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VAKIF PENCERESİNDEN
100 yıldır
yaptığımız
iyi şeyleri
kutlayalım

H

er Rotary yılının
başlangıcı
heyecan vericidir.
Esinlendiğimiz yeni bir tema,
yeni kulüp görevlileri ve üzerinde çalışmayı düşündüğümüz
projeler bu heyecanı yaratır.
2016-17 döneminde kutlayacağımız çok özel bir olay da var: Rotary Vakfının 100. yılı.
1917 yılından beri Arch C. Klumph’ın “dünyada iyi şeyler yapmak için”
fon oluşturma teklifini takiben Rotary Vakfı dünya çapında insani bir organizasyon olmayı başardı. Sadece 26.50 dolar gibi mütevazi bir parayla
başladığı da düşünülürse, çok az benzer yardım kuruluşu 100 yıllık bir
tarih ile övünebilir. Halen vakfımızın varlıklarının 1 milyar doları aşmış
olması tüm dünyadaki Rotaryenlerin cömert katkıları sayesinde gerçekleşebilmiştir. Çoğu zaman, her Rotaryen istikrarlı desteğini sürdürürse
Vakfımızın nasıl bir güce kavuşacağını düşünmüşümdür.
Vakfımızın bir çok başarısını, yaptıklarından gurur duyduğumuz işleri zamanınızı ayırıp irdeleyeceğinizi ümit ediyorum. Geçtiğimiz 100 yılda, dünyadaki binlerce toplulukta büyük veya küçük, 3 milyar doları aşan
destekle çeşitli problemlere el attık. Küresel ve Bölge bağış fonlarımız hayatları kurtarıp değiştirmekte ve bu canlı mirasımızı sürdürmek için akademisyenlere öğrenim verip, profesyonelleri eğitmemizi sağlıyor.
100. yıl, üyelerimize ve genel olarak tüm dünyaya Vakfımızın zengin
hikayesini ve insani çalışmalarını anlatmak için ideal bir fırsat sunuyor.
Bill Gates ve bir çok kişinin Rotary’nin konuya gösterdiği bağlılık olmadan başarılamayacağı konusunda hem fikir oldukları gibi, çocuk felcine
son girişimindeki öncü rolümüzden herkesin haberdar olmasını sağlamalıyız. Yıkıcı hastalıklarla yaptığımız savaş, temiz ve güvenli içme suyu temin etmemiz, okuma yazmayı yaygınlaştırarak eğitimi arttırmak ve yerel
ekonomilerin kalkınmaları için yardımcı olma çalışmalarımızı ön plana
çıkarmalıyız.
100. yılımızı nasıl kutlarsanız kutlayın, bu kutlamaları toplumıu da
kapsayacak şekilde yapacağınızı ümit ediyorum. Toplumunuzun tümünü
içeren bir aktivite düzenleyin ve Rotary Vakfının yaptığı iyi işleri tanıtın.
www.rotary.org/foundation100 sitesinde yardımcı olabilecek bir çok fikir
bulabilirsiniz.
Başkan John Germ’ün teması “Rotary İnsanlığa Hizmet Eder” Rotaryenlerin yıllarca ihtiyacı olanlara insani ve hizmet vermesini sağlamış vakfımızın çalışmalarını direkt olarak ifade etmektedir. Bu yıl esinlendirici
hikayelerimizi paylaşırken, yenilerini de yazmaya devam edelim.
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Daha çok üye, daha güçlü
Vakıf demektir

R

otary Vakfımız, güçlü ve büyüyen Rotary üyeliğinden destek almaktadır. Gerçekten de,
dünyadaki bir çok acil problemlere el atmamız üyelerin sağladıkları destekler ile mümkün olmaktadır. Bu katkı önemli olsa da, Rotaryenlerin verdikleri tek
destek değildir.
Rotary Vakfının alışılagelmişin dışında bir iş modeli
vardır. Başka yardım kuruluşları gibi, biz de kritik bazı konulara çözüm için bağış kabul etmekteyiz. Kâr amacı gütmeyen diğer organizasyonların aksine, anlamlı ve etkin
hizmet projeleri üretmeyi üyelerimiz ile yapıyoruz. Sizin
gönüllü çalışmalarınız katkı dolarlarınızı genişleterek az
şey ile çok iş yapmamızı sağlamaktadır.
Tipik bir küresel bağış, tek bir dolar harcanmadan ve
vakıftan alınmadan saatler sürecek planlama ve bütçeleme çalışması gerektirmektedir. Bu etaptan sonra sponsorlar malzemeleri satın almalı, bağış malzemeleri aramalı,
banka hesabı açmalı, gönüllüleri organize etmeli, raporları
yazmalı, projenin gelişmesini kontrol etmeli ve bütün bunları dünyanın başka bir tarafındaki Rotaryenlerle çalışırken yapmalıdır. Çok şükür ki kulüplerimizin bu tür işleri
yapacak nitelikli üyeleri var. Küçük kulüpler Vakfın misyonuna inanmış olmalarına rağmen küresel bağış organize
edebilecek mali ve insan kaynağı yapısına sahip olmayabilirler. Bu tür kulüplerin iki-üç misli daha fazla üyeleri olması durumunda neler yapabileceklerini bir düşünün.
Ağustos ayında “Üyelik ve Yeni Kulüp Geliştirme Ayı”nı
kutlarken, yeni üyeleri Rotary hizmetine hızlı bir şekilde
sokmayı unutmayalım. Vakfımızın üyelere ilgi duydukları
hizmet alanı, sağlık konularında çalışma, eğitim ve öğrenim konuları ve ihtiyacı olan toplumlara barış ve istikrar
için gerekli imkanları nasıl sunduğu konusunda yeni üyelerimizi bilgilendirmeyi unutmayın.
Rotary Vakfı kanalıyla üyelerimiz yeteneklerini kullanarak farklılık yaratma şansını yakalamaktadırlar. Ama
önce bu yetenekli insanları yanımıza almalı ve onları Vakfımızın daha iyi bir dünya yaratmak için yaptığı çalışmalara dahil etmeliyiz. Ve sadece bizler, Rotaryenler olarak
bu yeni üyeleri içimize alabiliriz. Yani her şey bize bağlı,
değil mi?
Kalyan Banerjee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

GÖZLEM

Dünyadan Özetler
Rotary dünyasından projeler

1 ] KENYA
Nairobi Gigiri Rotary kulübü üyesi David

4,000’den
fazla atlet
Paralimpik
oyunlara
katılıyor

Hastie, görsel engelli olan Hannah
Ngendo adlı bir atletin duygu dolu bir
mülakatta, devlet fonları olmadığı için
Uluslararası Paralimpik Komitesinin Dünya
Atletizm Şampiyonasına katılamadığını
söylemesinden etkilenerek yardım etmeye
karar verdi. Yeni beratını almış olan Rotary
kulübü kısa zamanda Rotaryenlerden,

3

Chandaria Foundation ve National Spinal
Injury Trust’dan 6.000 dolar fon yarattı ve
haftalık antremanlara katılan 52 atletin
gıda ve içeceklerini teminini sağladı. Daha
önceden Çocuk Felcine Son kampanyasında
paralimpik yüzücülerle de çalışmış olan
Hastie, Nairobi’den Mombasa’ya düzenlenen
300 millik bir tekerlekli sandalye yarışı ile de
takım için ek fon yaratmayı başardı. Hastie,
takımın çalışmalarına sıklıkla oğlu John ve
kulüp üyesi Peter Mudanya ile beraberce
katılıyor. Atletlerin fotoğrafları ve videolarını
çekmenin yanı sıra, Kenya ulusal Paralimpik
Komitesi için açtıkları Facebook sayfasını da

Bu destek bir çok şekilde kendini ödemiş.
Rio de Janeiro’da yapılacak olan Paralimpik
oyunlar kalifikasyonları döneminde, Kenyalı
atletler Birleşik Arap Emirlikleri ve Tunus’ta
yapılan elemelerde ve daha bir çok yarışta
24 madalya kazanmışlar. Kenya’nın dünya
klasında bir çk paralimpik atleti olduğunu ve
bunlara yarışma fırsatı verilmesi gerektiğini
söyleyen Hastie, “Kulübümüz moral ve mali
destek verdi, ama daha yapılacak çok şey
var” dedi.

yönetiyorlar.
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2 ] ABD

ABD’nn Oho eyaletnn Farborn Rotary Kulübü, Rotary’nn “Dörtlü Özdenetm” prensbn öğreten
ktabı 100.000’den fazla çocuğa sattı. “Andy & Elmer’s Apple Dumplng Adventure” adını taşıyan resml
ktap yanında boyama ktabı ve faalyet ktabı le beraber satılıyor. Ktaptak hkayeler, y yurttaşlık,
hedefler takp etme ve takım oyunu kavramlarını çeryor. Bu grşm, kulübün hzmet projeler çn fon
yaratmada temel faalyetn teşkl ederken, ABD ve başka ülkelerde 300’den fazla Rotary kulübü ktabı
satın alarak lkokullara, kütüphanelere dağıttılar. Proje bundan on yıl önce Dotte Meade tarafından
başlatılmıştı. Proje le lgl daha fazla blg almak steyenler veya sparş verecekler andyandelmer.com
stesn zyaret edeblrler

3 ] NEPAL
Nĳerya’nın
Lagos eyaletinde
10 kişiden az
işçi çalıştıran
mikrogirişimci
sayısı 3.2 milyon

1

3

2015 yılında Nepal’i vuran 7.8 büyüklüğündeki
deprem sonrası, Georgia eyaletinin Stone Mountain
Rotary kulübü üyesi olan 13 Rotaryen, birçoğu
bizzat Rotaryenlerin elden geçirip yeniledikleri ve
500.000 ABD doları değerindeki tıbbi malzemeyi
bir konteynere yerleştirdiler. Taşıma maliyeti olan
10.000 dolar kulüp ve 6900. bölge tarafından
karşılandı. Projede kâr amacı gütmeyen ve ihtiyacı
olanlara tıbbi malzeme temin eden “Friends of
Disabled Adults and Children adlı kuruluş da yer
aldı ve yardımcı oldu. Ortotikler, terapi masaları,
yürümeye yardımcı araçlar, koltuk değnekleri,
hastane yatakları, şilteler, dolap ve sandalyeler 40ft
konteynere dolduruldu ve Nepal’de ihtiyacı olanlara
teslim edildi.

5

5 ] NİJERYA

Ikeja Rotary kulübünün mali destekleri sayesinde, Lagos
eyaletinin Isolo bölgesindeki düzinelerce küçük işletme
zor durumda olan işlerini genişletme imkanı buluyor.
Kulübün mikrokredi projesi, geçen yıl iki misli artarak
2.500 $’lık bir rakama ulaştı. Kulüp başkanı Tosun
Kadiri, krediden faydalananların, et ve balık ürünleri
satıcıları, balıkçılar ve saç bakımı yapanlar olduğuna
işaret ediyor. Proje kulübün yarattığı fonlar ve üyelerin
katkılarıyla yürütülüyor. Mikrokredi projesi, toplumun
alt kesimlerini güçlendirmesi nedeniyle büyük başarı
olarak nitelendiriliyor. Kredinin geri ödenmesinin
de zamanında yapılması bu konuya toplumun alt
kesimlerinin de ne kadar duyarlı olduğunu gösterdiğinin
ve bunun devam etmesi gerektiğinin de bir işareti olarak
algılanıyor.

4

4 ] MAURITIUS

Küçük adanın başkentindeki Port Luis Rotary Kulübü, banliyölerde yaşayan, yüksek işsizlik
oranının olduğu, alkol ve uyuşturucu problemlerinin yaşandığı ve diğer sosyal problelerin
görüldüğü bölgelere hizmet eden “Eğitim Öncelikli Bölgeler”deki (EÖB) okullara sıcak
yemek temin eden bir projeyi yürütüyor. Bu girişim 2006 yılında kulüp başkanı Bernard
Leong-Son’un eşi Cecile Leong-Sun tarafından başlatıldı. Başkan ve ailesi bizzat 30 öğrenciye
kahvaltı temin etmekte idi. Ancak çift, Rotaryenlerin hizmetinin çok daha etkili olabileceği
düşüncesindeydi. Nitekim son 10 yıl içinde 6 EÖB’de 500çocuğa hizmet götüren girişim
bugüne kadar 188.000 dolar harcama yaptı. Kahvaltı nedeniyle çocukların okula daha
muntazam gittikleri ve beslenme sayesinde de öğrenmeye daha yatkın duruma geldikleri
tespit edildi. Okul yetkilileri de testlerdeki başarı oranının artışı ve yüksek moral oluşumunu
verilen kahvaltılara bağlıyorlar. Projeye kurumsal katkılar da destek oluyor.
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Chattanooga
Şampiyonu
Yazan:
Kevin Cook
Fotoğraflar:
Alyce Henson

J

ohn Germ içeriye girmeden
biraz önce, Rick Youngblood derin bir nefes aldı:
“Onun enerjisine eş enerji
vermelisiniz ama bunu yapmak hiç de
kolay değil.” Youngblood, 1972 yılında John Germ’ün kuruluşunda yardımcı olduğu Tennessee Eyaletinin
Chattanooga Şehri bölgesel kan bankası olan Blood Assurance kurumunun başkanı ve CEO’su görevini yürütüyor. Youngblood’ı ziyaret ettikten sonra, Chattanooga’nın Orange
Grove’da John F. Germ’ün kendi tasarladığı geri dönüşüm merkezinde
şişe ve teneke kutulardan oluşan dağlar arasında dolaştı. Daha sonra bir
inşaat alanına giden Germ, özel ihtiyaç isteyen çocukların beyzbol oynayacakları Miracle League sahasının açılışını mantarı patlatarak yaptı ve oradan hızla havaalanına giderek Chicago uçağına yetişti. Bir taksi
yolculuğu da onu 1 Temmuz’dan
itibaren başkan olarak görev alacağı Chicago’nun Evanston kentindeki

Uluslararası Rotary Merkezine ulaştırdı.
Germ bu hızını hobileri olmamasıyla açıklıyor ve “İnşaat benim eğlencemdir” diyor.
Kısa bir süre önce, 77 yaşındaki Germ Chattanooga Konvansiyon
Merkezinde kendisi hakkında yapılan şakalarla dolu bir geceye katıldı.
Arkadaşı Harry Fields “John çok iyi
biridir. Halloween bayramında ne kadar çok kişinin onu taklit ettiğini size
söyleyemem. Yani o uzun boylu, karanlık yakışıklıdır. Karanlık olduğu zaman yakışıklıdır” gibi şakalara en çok
gülen de onur konuğu Germ oldu.
Yemekte Chattanooga Community
College için 75.000 dolar bağış toplandı.
Efsanevi bir fon yaratıcısı olan
Germ, Bill & Melinda Gates Vakfının 200 milyon dolarlık meydan
okuması kampanyasını yürüten kişiydi ve sonunda Rotaryenler çocuk
felci ile savaşta beklentilerin üzerinde 228.7 milyon dolar fon yarattılar.
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Şimdiden Rotary’de başkan yardımcılığı ve direktörlük, Vakıfta da başkan yardımcısı ve mütevelli olarak
görev yaptı. Çocuk Felci ile yapılan
savaşa katkısı nedeniyle, 2013 yılında “Değişim Şampiyonları” olarak tanımlanan ve Beyaz Saray tarafından
dünyada toplumların daha iyi konuma gelmesini sağlayan 12 Rotaryenden biri olarak onurlandırıldı. Başkan olarak da dönem teması olarak
dört basit kelimeden oluşan sloganı
seçti: “Rotary İnsanlığa Hizmet Eder.”
“Rotary parlaklığını uzun bir süredir saklamaktaydı. Davamızı tanıtmak
için daha iyi bir iş çıkarmalıyız. Bu
bizim için bir meydan okumadır ama
bunu bir problem olarak görmüyorum.
Zaten problemlere inanmam. Fırsatlara inanırım” diyor John Germ.
Kendi evini inşa etmiş bir duvarcı ustasının oğlu olan Germ, çalışma etiğini genç yaşında geliştirmiş.
Hiç bir şey kolay olmamış. Okulda arkadaşları ismiyle alay ederek
ona “bakteri” diyorlarmış. Ailesinin

ise üniversiteye gönderecek maddi imkanı yokmuş. Meslek okulunda kısıtlı bir dönemden sonra, bir tornacıda ve
aynı zamanda okul yatakhanesinin kafeteryasında yemek
dağıtarak Knoxville’de Tennessee Üniversitesinde kendi masrafını karşılayarak okumuş. Mezun olduktan sonra Amerikan Hava Kuvvetlerine katılmış. Kısa bir zaman
sonra yüzbaşı rütbesine yükselmiş ve 50 tonluk Douglas
C-124 nakliye uçağı ile Vietnam’a asker ve tank taşımış.
1965 yılında, Germ’ün kullandığı C-124, Gemini IV Uzay
Kapsülünü Cape Kennedy’ye taşımış. Bir başka görevde,
uçağın iki motoru da deniz üzerinde durmuş. Neredeyse
dalgaları sıyırarak yapılan bir yolculuktan sonra hava üssüne indiklerinde uçağın alt bölümlerinde deniz yosunlarını görmüşler. Deniz yüzeyine o kadar yakın bir seyahat
olmuş.
Askerlikten sonra Germ mühendislik firması Campbell & Associates’de çalışmaya başlamış. Firmanın patronu George Campbell genç mühendisin yaklaşımını sevmişti. Germ patronuna “10 yıl içinde ya bu firmanın bir
ortağı olacağım ya da bu firmanın en büyük rakibi” diyerek
hedefini açıklamıştı. Bu görüşünde de yanılmadı ve sonunda şirketin CEO’su oldu ve Chattanooga havaalanı, şehrin
en önemli hastanesi, şehir merkezinde bir çok gökdelen ve
Konvansiyon Merkezinin yapımını gerçekleştirdi. İlginç
projelerinden biri, sahibinin klima sistemini çok iyi yapmamasını istediği bir sinema kompleksi oldu. Germ neden? diye sorduğunda aldığı cevap ilginçti: “Çünkü seyir-

Miracle League Field alanında mimar Vance Travis ile (üstte);
kurulmasına önayak olduğu kan merkezinde merkezin CEO’su
Rick Youngblood ile (altta)

cilerin patlamış mısır kokusunu duymalarını istiyorum. Biz
esas parayı büfeden kazanıyoruz.”
Başkan olarak da Germ, insanları Rotary’ye getirecek

Dönüşüm merkezi John Germ’ün tasarladığı bir atık ayırma alanı. Burada engelliler cam ve tenekeleri ayıryorlar.
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olan kokuyu bulmaya çalışıyor. Peki
bu nedir? Hizmet. Hizmet fikrine
uygun bir nesil geliyor. Mesajımızı onlara iletmeli ve bunu ivedilikle
yapmalıyız.
Mesajın bir kısmı çocuk felcinin
hemen yok edilmediğidir. Belki çok
yakın olabiliriz ama geçen yıl hala
Pakistan ve Afganistan’da 74 vaka
vardı. Germ’ün babası da çocuk felcinden nasibini almış. Bir gün bir balık avında kardeşi babalarının yürüyemediğini söylemiş. Doktorlar babasının hiç bir zaman ayağa kalkamayacağını söylemişler. Ama babası
ısrarla egzersiz yapmaya başlamış
Ayağına bağladığı bir ağırlığı sürekli
kaldırabilmek için çalışmış. Yavaş da
olsa bu yöntem işe yaramış ve topallayarak da olsa babası yürümeye başlamış. Bu nedenle Germ inatçılığının
biraz da babasından kaynaklandığını
düşünüyor.
Gerçekten de inatla “Çocuk Felcine son” projesine desteğini gösteriyor
ve döneminde her Rotary kulübünün
bu amaçla en az 2.650 doları çocuk
felci ile ilgili olarak Vakfa bağışlamalarını istiyor. Bu rakam, 1917 yılında Kansas City Missouri Rotary
kulübünün yaptığı 26,50 dolarlık bağıştan esinlenmiş. 2017 Konvansiyonunda Arch C. Klumph için bir yaşgünü partisi düzenlenecek ve parti
biletleri 26.50 dolardan satılacak.
Başkanlık dönemine hazırlanırken, eski arkadaşları ve dostlarıyla sürekli temasta olan Germ, bunu
evindeki yatar maroken koltuğundayapıyordu. Kendi evini kendi tasarlamıştı. Sincapları beslemek için arka
verandasına mısır koçanlarını yerleştiren Germ’ün masasında bir bölge
konferansında eğlendirmek için giydiği Elvis Presley kıyafetiyle resmi ve
onun yanında da eşinin bu konvansiyondan getirdiği bir plaket yer alıyor. Plakette şu ifade yer alıyor: “Başka kimse izlemediği zaman, dürüstlük
doğru şeyi yaptırır.

Kendi tasarladığı Riverside’daki evinin önünde eşi Judy ile (üstte); John, benim
karargahım dediği sandalyesinde (ortada); eşi Judy evlilik resimleri ve John’un
mezuniyet resmiyle (altta)
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57 yıllık eşi Judy Germ, başkan
binanın mühendisliğinden, şehir ile
Germ, Rotary’de Yönetim Kurulu
adayı olduğundan beri Rotary’nin iyi
yapılan kontratlardan hep Germ sotoplantılarını kısaltmak, UR komiteyönüyle hayatlarının tamamını işgal
rumlu olmuş. Çalışanların çok azı
lerindeki insan sayısını azaltmak, ve
ettiğini söylüyor.
bu fabrika olmasa başka bir yerde iş
tüm komitelerden saplanan tasarruf
Başkanlığı hizmete adanmış bir
bulabilecek insanlar. Geri dönüşüm
ile Rotary’yi daha uygun maliyetli bir
yaşamın zirvesini oluşturuyor. Daha
merkezinde çalışırlarken de entereyapıya kavuşturmak istiyor.
önce Jaycees olan Germ, Chattanosan olarak değerlendirdikleri şeyleri
Son kullandığı C-124 uçağını inoga Rotary kulübüne 1976 yılında
de kendilerine saklıyabiliyorlar.
dirdikten sonra, Germ şimdi parlak
üye olmuş. Tabii bir lider ve ağzı iyi
Miracle League beyzbol sahası
bir geleceğin rotasını çizmeye çalışılaf yapan biri olarak Rotary ve diğer
da bir başka başarısı John Germ’ün.
yor. Bunun bir ekip çalışması olacağıorganizasyonlar için fon yaratmaBerkshire Hathaway, BlueCross
nı söyleyen Germ, Çocuk Felcinden
da rekor üstüne rekor kırmış. Blood
Blue-Shield, ve kendi Rotary kulüsonraki hedefinin Rotary’nin statik
Assurance kurumu, tek bir merkezbünün sponsorluğunda gerçekleşen
üyelik sorunu olduğunu anlatıyor.
den başlayıp bugün 70 merkezle bölolayda, her çocuğun spor yapmaya
Burada da kabahati Rotaryenlergesel bir dev haline gelmiş ve yılda
hakkı vardır; ve özellikle de bunu yade buluyor. Sorunlarımızın başında,
100.000 ünite kan sağlayan bir kuruparken ailesi, anne ve babasının onu
Rotaryenler olarak yeterince insanı
ma dönüşmüş. Olay United Way adlı
alkışladığını görmek her çocuğun hakulübümüze katılmaya çağırmadığıkurumun üç doktoru Chattanooga’lı
yalidir düşüncesiyle hareket ederek
mızı söyleyen Germ, reddedilmekten
Jaycess’lere kan kıtlığı konusunda
ülkenin bu örnek projesini gerçekleşkorkmamamız gerektiğine işaret ediyardım talebiyle göndermesiyle baştirmiş. Chattanooga eyaletinin “First
yor ve herkesi yeni üye çağırmaya dalamış. O zaman Jaycee başkanı olan
in the Family” programı, ilginç bir
vet ediyor.
Germ’ün yaptıklarını sayGenç üyelere yönelik
man Johnson şöyle anlaolarak da, Yasama Kontıyor: “Bütçemiz sıfırdan
seyinin son kararı çerçe29 milyon dolara yükseldi.
vesinde Rotaract ve RoGerm, ben ve diğerleri sayetaryen olabilme imkanısinde Blood Assurance menın yaratılmış olmasının
sajı dışarıya iletmeyi başaryardımcı olacağını belirdı: ‘Bir torba kan bağışlatiyor.
mak acı çekmeden geçen bir
Tabi iş burada bitmiyarım saat ve kurtarılmış
yor. Germ Rotary’de her
üç hayat demektir’-”
konuda esneklik olması
Fields’e göre Germ’ün
gerektiğini düşünüyor.
fon yaratmadaki başarı- Tennesee’nin Chattanooga şehrinin Riverside semtindeki evinin arka bahçesi “Kulüplerimiz bir öğlen
sı, hızlı düşünme kabiliyemeği etrafında kuruldu.
John için sakin düşünme anları sağlıyor.
yetinden kaynaklanıyor. 90’lı yıllardiğer proje. Bu program üniversiteÖğlen ve akşam yemekleri aidatlarıda guvernör iken, insanlar ona Bay
ye çocuklarını gönderemeyecek olan
mızın içindeydi ve bu bizim amacımıChattanooga diye hitap ediyorlardı.
ailelerin ilk çocuklarına burs temin
za uygun bir şekilde gelişmemizi sağBir keresinde ünlü Tennessee’li Roediyor. Germ de ailesinde üniversiteladı. Ama artık toplum değişti” diyen
taryen Jack Sergeant için bir fıçı Jack
ye giden ilk çocuk olarak onlara örGerm, Uluslararası Rotary’nin topDaniels viski almışlardı. Bir fıçı 266
nek bir birey teşkil ediyor.
lantıların nasıl ve ne zaman yapılaşişeye tekabül eder. 1.000 dolar veren
Bugün ise programı her gün, belbileceği konusuna getirdiği esneklik
herkese bir şişe viski vereceğini söyleki de her saat değişiyor. Gündeminile bu konuda önemli adımlar atılayen Germ, bu yöntemle 250.000 dode Rotary’nin bir iş gibi yönetilmesi
cağına inanıyor: “Bir aile yetiştirmeklar fon yaratmış.
var. “Harcamalarımızı dikkatli yapıte olan 30 yaşındaki bir genci nasıl içi1989 yılında eski bir mandıradan
yoruz. Mesela Ocak ayındaki Yönemize alabiliriz? Devam konusuna fazla
dönüştürdüğü geri dönüşüm fabritim Kurulu toplantımızı San Diego yeönem vermeyebiliriz. Benim için önemkasında, gelişme sorunlu yetişkinler
rine Chivago’da yapacağız. Bu sayede
li olan Rotaryenin kaç toplantıya katıltonlarca malzemeden şişeler ve tenebir kaç düzine çalışanı San Diego’ya
dığı değildir, toplumunda yaratabildiği
keleri ayırıyorlar. İşin başından beri
uçurmamız gerekmeyecek” diyen John
farklılık her şeyden önemlidir.”
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ŞİMDİ ROTARY’Yİ
SEVMENİN TAM
ZAMANI

1

Bir hastalığı
yoketmenin
eşiğindeyiz ve siz
de bunun bir
parçası
olabilirsiniz

Çocuk felcini sonlandırmaya yüzde
99.9 yakınız. Haziran başı itibarıyla dünyada sadece 16 vahşi polio virüsü vakası
kalmıştı ve bir çok kişi bu yılın dünyada
son olarak çocuk felcinin görüldüğü yıl
olacağına inanıyor.
Rotary ve partnerleri olarak Afganistan ve Pakistan’da çocukfelci virüsünü yoketmeye çalışırken, yüksek risk altındaki diğer ülkelerde de aşılama kampanyalarını devam ettirerek virüsün
tamamen yokedilmesini sağlamaya
çalışıyoruz. Siz de fiilen katılabilirsiniz. Kampanyaları yönlendiren
Rotaryenlerle temas etmek için
polioplus@rotary.org adresine eposta atabilirsiniz.
Kendi ağınızı kullanarak da çocuk felcinin küresel gündemde kalması
için konuyu yayabilirsiniz.

Eposta imzanıza endpolio.org linkini
ekleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter’da
End Polio Now’ı takip ederek sosyal ağınızda çocuk felcinin yokedilmesi ile ilgili hikayeleri paylaşabilirsiniz. Yetkililer
kulüp toplantılarınızda konuşurken çocuk felcinin fon ihtiyacından bahsedin.
Uluslararası PolioPlus Başkanı Micheal
McGovern, “Tabandan gelen bir organizasyon olduğumuz için çok etkili olabiliriz” diyor. 24 Ekim’de Dünya Çocuk Felci Günü kutlaması için bir
faaliyet yapın; faaliyetinizi kaydedin ve endpolio.org’dan gerekli
kaynak malzemeyi indirin.
Şu an yapacağınız her
katkı 2’ye 1 olarak Bill &
Melinda Gates Vakfı’nca karşılanacak. www.
endpolio.org’u ziyaret
edin.
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2

Çünkü eylem yapan
insanlarla bağlantı
halindesiniz

OLYMPIA LEPOINT

Los Angeles Rotary Kulübü
Başkalarının korkularını
yenmeye yardım eden bir
roket bilimcisi

KENTON LEE

Nampa Rotary Kulübü, Idaho, ABD
Beş boy olarak ayarlanabilen bir
ayakkabı icat etti ve çocukların her
zaman ayaklarına uygun ayakkabıları
olmasını sağladı

LİSA MCCOY

Rotary Club of Gravenhurst, Ont.
Kamboçyalı çocukların okula
gidebilmeleri için bisiklet temin ediyor

RON BOWDEN

Toowoomba East Rotary Kulübü, Avustralya
insanların tamir yapabilecekleri ve
sosyalleşmelerini sağlayabilecekleri,
marangozluk aletleriyle dolu topluma
açık bir binanın oluşmasını sağlamaya
yardımcı oldu

NELİ VAZQUEZ-ROWLAND
Chcago Rotary Kulübü
Chicago’da evsizler, işsizler ve
uyuşturucu bağımlıları ile
uğraşıyor

CAROLE KIMUTAI

Narob-East, Kenya Rotary Kulübü
Çocuk Felcine Son kampanyasına fon
yaratmak için Klimanjaro dağına
tırmandı

CATHY GROENENDIJK

Juba Rotary Kulübü, Güney Sudan
Güney Sudan’daki savaşta
yetim kalan çocuklara yardım
için hayatını riske attı

BİR PROJE PLANLIYOR
ve yardıma ihtiyacınız mı var ?

FILIPE SENNA FERNANDES

TODD BOL

Macau Rotary Kulübü
Gündüz iş danışmanı ve
pazarlama profesyoneli, gece ise
disk jockey olarak çalışıyor

Rotary Club of Hudson, Ws.
Little Free Library hareketini başlattı,
36,000 fazla kitabın 50 eyalet ve 70 ülkede
değişimini sağladı
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Uzman Rotaryenler Rotary Eylem Grupları ve Vakıf Cadre
s�stem� �le üyelere danışmanlık h�zmet� sunuyorlar.
Eylem grupları �le �lg�l� ek b�lg� �ç�n:
www.rotary.org/actongroups
Cadre danışmanından dünyanın herhang� b�r yer�nde
proje plan ve uygulama desteğ� �ç�n:
www.rotary.org/cadre-techncal-advsers.

Çünkü Vakfımız 100 yaşında
ve güçlü bir gelişim içinde

3

Bir dünya savaşının ortasında kurulan vakfımız, depresyon yılları ve ikinci
dünya savaşı döneminde büyüyerek dünyanın önde gelen vakıflarından biri
oldu. Hikayesi vizyon, tutku ve cömertlik doludur. Küçük insan gruplarına
yardım için başlatılan mütevazi projelerden sonra gitgide genişleyen ve bugün
dünyada milyonlarca yaşamın değiştirilmesini sağlamış olan programlar ve
projelere 3 milyar dolardan fazla katkıda bulunmuştur. Rotaryenler
beraberce fakirlik, hastalık, eğitim eksikliği ile savaşmakta ve odak noktaları
kapsamında bağışlarla desteklenen projelerle barışa katkı yapmaktadırlar.

Toplumu biraraya getirerek
vakfınızın 100. yılı
kutlamalarına katılın.

Faalyet, fon yaratma ve proje fkrlernden
faydalanmak çn aşağıdak adrese grn
www.rotary.org/foundaton100.

İster büyük, ister küçük olsun,
katkınız fark yaratacaktır
Halen Rotary Vakfını destekliyor musunuz?
Rotary Direct’i kullanarak size uygun olan
sıklık ve miktarda katkıyı otomatik olarak
yapın. www.rotary.org/give‘i kullanın.
Büyük katkı mı düşünüyorsunuz ? Bahşedilen
katkıların yatırım getirilerinin bir kısmı
tanımlanmış projelere harcanabilir. Bu tü
bağışlariçin özel isimler kullanılabilir. Daha
fazla bilgiyi www.rotary.org/take-action/
give/recognition ‘dan öğrenebilirsiniz.

“Sadece kendimiz için değil,
ama başkalarına yardım etmenin
zevki için yaşamalıyız ”
— ARCH C. KLUMPH
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4

Çünkü
sosyal ağlar
konusunda
herşeyi
biliyoruz

5

1905 yılında yalnız bir Paul Harris,
dostlar edinmek ve profesyonel bir ağ kurmak için bir yöntem arıyordu. Bugün bu
ağ, kendi toplumlarında ve dünyada başka
liderler ile bağlantı içinde olan 1.2 milyon
güçlü insandan oluşuyor. My Rotary’nin
online toplumunda bu bağlantıları kullanarak tartışma gruplarına girebilir ya da
siz yeni bir grup başlatabilirsiniz.
www.myrotary.org/exchange-ideas’ı
kullanarak ilgi ve faaliyetlerinizi paylaşın.
Uluslararası Rotary Konvansiyonuna katılarak ağınızı genişletin. (Bir sonraki konvansiyon Haziran’da Atlanta’da yapılacak.
Detaylar riconvention.org’da). Yakın ve
uzak bağlantılarınızı sosyal medyada sürdürün: Rotary’nin Facebook, Twitter, LinkedIn, ve Instagram sayfalarını takip edin.

TUTKULARINIZLA
HAREKET EDİN

Sevdiğiniz bir hobiniz var mı?
Bir dostluk grubuna katılın ya da
amatör radyoculuktan yatçılığa
sevginizi paylaşın – detaylar:
www.rotary.org/fellowships.

Çünkü yapmış olduğunuz iyilik
gerçekten size geri dönecektir
Küresel Ödüller Programı sayesinde, Rotary ve Rotaract kulübü üyeleri araç
kiralama, oteller, yemekler, eğlence ve çok geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı
indirimler elde edebilmektedirler. (Marriott, Amazon.com, Costco, ve Ikea katılımcı
firmalardan bazılarıdır.) Bir çok üye de kendi iş alanlarında indirim sunmaktadır.
Bir kulüp projesinde tasarruf etmek ya da bir üyenin işini desteklemek için bu
imkanı kullanın. Her hafta listeye yeni ürünler ve hizmetler eklenmektedir; daha
fazla bilgi için www.rotary.org/globalrewards bağlantısını kullanın.

20 - 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 6

TAŞINDINIZ MI?
Taşındınız ya da program ve
sorumluluklarınız değişti mi ?
Yeni bir kulüp bulup katılın
www.rotary.org/membershipreferral.

Rotary için çok uygun olduğunu
düşündüğünüz birine mi
rastladınız?
Yukarıdaki üyelik tavsiye desteğini
kullanarak onun uygun kulüple
bağlantısını sağlayın.

6

Çünkü üyelik artık
çok esnek oldu
Rotary kulüplerinin artık üyeleri cezbetmek
ve onları meşgul etmek için daha fazla seçenekleri var. Nisan ayında, dünyadaki Rotary bölgeleri temsilcileri Rotary’nin politikalarını
revize etmek için biraraya geldiler ve kulüplere
nerede, ne zaman ve nasıl toplanabilecekleri ve
üyelik tipleri ile ilgili çok daha fazla esneklik
sağladılar. Örneğin, kulüpler artık:

• Ayda en az iki kez toplanmak kaydıyla ku-

lüpler toplantılarını düzenleyebilecek. Hizmet
aktiviteleri ve aylık sosyal toplantılar toplantı
olarak sayılabilecek. Artık problem değil. Online ya da bizzat katılınan toplantılar da opsiyon olacak. Deneyin.

• Tüzüğü değiştirerek toplantı devam şartları

değiştirilebilecek. Devam raporlarının bölgelere gönderilmesi sürdürülecek ancak kulüpler
politikalarını tespit etmekte serbest olacaklar.

• Tüzüğü değiştirerek “ortak, kurumsal veya aile”
üyeliği oluşturabilecekler. Üyeler çalıştıkları şirketlerdeki meslektaşlarını ortak üye olarak davet edip gitmedikleri toplantılara katılmalarını
sağlayabilecekler.

• Bir Rotaractör veya genç profesyoneli daha

düşük seviyede mali sorumluluk ve zaman
ayırmasını önererek kulübe davet edin. Üyelik
kalifikasyonlarına uyan Rotaractlar, artık Rotaract statülerini kaybetmeden Rotary kulübünün üyesi olabilecekler. Genel olarak 30
yaşını geçen Rotaractörlerin çok azı Rotary
kulübü üyesi oluyorlar. Bu değişiklik, Rotaraktörlerin Rotary kulüplerine geçişlerini kolaylaştıracaktır.
Bu değişiklikler, Rotary’nin uzun yıllar boyunca üyelik, sınıflandırma ve kulüp tecrübesi
ile ilgili geliştirdiği pilot projelere dayanarak
yapıldı. Araştırmalarda şüphe götürmez bir
sonuç olarak kulüplerin ne zaman toplandıkları, kimi davet ettikleri ve katılım şartlarını
serbest belirledikleri durumda, daha canlı oldukları ve daha rahat büyüdükleri kanıtlandı.
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Rotary Barış Merkezlerini
destekleyin
www.rotary.org/take-action/
give/promote-peace

ROTARY BARIŞ MERKEZİ MEZUNLARI
NEREDE ÇALIŞIYORLAR
Sivil Toplum Örgütleri 36 %

Diğer 10 %
Dünya Bankası 1 %
Gazetecilik 2 %
Polis/hukuk uygulamaları 3 %
Hukuk 3 %
Birleşmiş Milletler
Ajansları 6 %

8

7

Çünkü barışı
destekleyen ve
ihtilafları
sonlandıran
çalışmalarımız
Hükümet
Ajansları 15 % dünyayı daha
iyi bir yer
haline
getirmektedir
Öğretim 8 %
– adım adım

Yüksek eğitim hedefi
8%
Araştırma/akademik 8 %

Çünkü Rotary bursları, en iyi ve en parlak kişilerin
hedeflerine ulaşmalarına yardım eder

Kulüpler ve bölgeler, bursları, bölge bağışı (her
hangi bir eğitim seviyesi için) ya da yüksek lisans
için küresel bağış olarak Rotary’nin odak alanlarından
biri için destekleyebilirler. Bölgenin bağışı ile verilen
burs ile bir öğrenci dünyanın her hangi bir yerinde,
istediği süre içinde çalışma yapabilir. Bölge bu tür
burslarda tüm idari ve lojistik desteği sağlar. KüreROTARY’NİN ODAK
ALANLARI
sel bağışlarla desteklenen
• Temz su temn
bursları kullanan Rotary
• Eğtme destek
kulüpleri, sadece
• Hastalıkla savaşmak
Rotary’nin altı odak
• Anne ve çocuk ssağlığı
alanında yüksek lisans ya• Yerel ekonomler
pacak kişileri destekleyegelştrmek
• Barışı teşvk etmek
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bilirler. Bu burslar bir yıldan dört yıla kadar olup, tüm
bir lisans programını da kapsayabilir. Potansiyel bursiyerler, seçtikleri üniversiteye kabul edildiklerine dair
belgeleri göstermeli ve burs öncesi, sırasında ve
sonrasında kulüp ve bölge faaliyetlerine katılmalıdır.
Biliyor musunuz? Rotary Vakfı, su ve sanitasyon profesyonelleri için Hollanda'da
UNESCO'nun IHE Su Eğitimi Enstitüsünde
eğitim için kısıtlı sayıda burs vermektedir. Enstitüye kabul edilenleri Rotaryenler mülakata
çağırmakta ve burs adayı olarak tavsiye etmektedirler. Daha fazla bilgi için:
www.unesco-ihe.org�rotary sitesini ziyaret ediniz.

9

Çünkü bilim, Rotaryenlerin daha mutlu
ve sağlıklı olduklarını söylemekte
Rotary kulüp toplantıları vücudumuzun
mutluluk hormonu denen oksitocin salgılamasını ve kötü sağlık durumu ve depresyona neden olan, imün sistemini daha fazla
çalışmaya zorlayan cytokinlerin azalmasına
neden olduğu bilinen gerçek sosyal bağlantıları harekete geçirmektedir. Gerçekten de
Gallup-Healthways Well-Being Index'inin
verilerine göre, toplumsal konularla gönüllü
olarak ilgilenen yetişkinlerin daha yüksek
refah endeksi ve daha az stres ile dikkat çek-

tikleri gözükmektedir. Avustralya'nın Queensland Üniversitesi profesörleri muhtelif
sosyal gruplarda üye olanların kendine güvenlerinin arttığını ve bunun sadece bu
grupların içindeki ilişkilerden kaynaklanmadığını ispat ettiler. Üyelerin belli bir
grupla kimlik eşleştirmelerini arttırdıkça,
üyelik faydalarının dışında amaç, anlam ve
ait olma duygusu gibi psikolojik faydaları
da sağlamakta oldukları bu araştırmada tespit edilmiş.
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ROTARACT 18-30 yaş arasında

üniversite ve toplumdaki insanları
biraraya getirerek hizmet aktiviteleri
yapmalarını, liderlik ve profesyonel
yetenek geliştirmelerini ve
eğlenmelerini sağlamaktadır.

INTERACT 12-18 yaş arasındaki
gençlerin okullarında ve toplumda
biraraya gelmelerini sağlayan
kulüptür. Kulüpler her yıl en az iki
hizmet projesi organize ederler; biri
topluma fayda sağlar, diğeri ise
uluslararası anlayışı teşvik eder.
ROTARY YARININ
LİDERLERİNİ ARIYOR
(RYLA) liderlik geliştiren bir

programdır. Katılımcılar herhangi bir
yaşta olabilir. Çoğu toplantılar lise,
üniversite ve genç profesyoneller
yönelik düzenlenir. RYLA aktivitesi
tipik olarak 3 ile 10 gün arasında
olabilir ve sunumlar, aktiviteler ve
atölye çalışmaları içerir.

10

Çünkü geleceğimiz parlak
Şayet herhangi bir Rotaract toplantısında bulunmuş ya da RYLA'da
(Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) gönüllü olmuş iseniz, Rotary'nin
en canlı parçasına rast gelmişsiniz demektir. 20 yaş civarındakilere
hitap eden bu programlarımız, genç liderlere mentorluk yapmayı ve
gelecek nesilleri biraraya getirmeyi amaçlamaktadır. Rotary kısa bir
zaman önce üyelik şartlarını değiştirerek Rotaract üyelerinin
statülerini kaybetmeden Rotary kulüplerine üye olabilmelerine
olanak sağlamaktadır. Bu değişiklik Rotaract üyelerinin kendilerine
en uygun kulübü bulmalarını sağlamaktadır. Bölgenizde genç liderlere
yönelik Rotary programlarına ilgi gösterin. Daha fazla bilgi için:
www.rotary.org/rotaractinteractryla.
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Konvansiyon Atlanta’ya geliyor
ve ben bunun kariyerinizin en
büyük olayı olacağına inanıyorum.
Kutlayacak çok şeyimiz var—
Rotary Vakfının 100. yıldönümünü
doğduğu yerde yapmaktan daha iyi
bir seçim olabilir mi? .
Judy ve ben bu şehri ve Güneye
özgü cana yakın misafirperverliğini
seviyoruz. Esinlenmek, eğlenmek,
yeni dostlar edinmek için gelin.
Hayatta bir kez yakalanacak bu
fırsatı kaçırmayın!

John Germ, Uluslararası Rotary
Başkanı ve eşi, Judy

Kaydınızı yapınız:
riconvention.org

ATLANTA, GEORGIA ABD

10-14 Haziran 2017

ROTARY VAKFININ
HİKAYESİ

The Rotarian dergisi sayfalarındaki şekliyle
Bu ay Rotary Vakfı yüzüncü yıl kutlamalarına başlıyor. Carnegie ve Rockfeller gibi Vakıflardan sadece bir kaç yıl sonra kurulan
Vakfımız, 1916-17 döneminde Uluslararası Rotary Başkanı olan Arch C.
Klumph'ın parlak buluşuydu. Atlanta'da yapılan 1917 konvansiyonunda
Klumph "dünyada iyi şeyleri gerçekleştirmek amacıyla" bir bağış fonu
kurulmasını önermişti. O zamandan beri The Rotarian dergisi Vakfın
kilometre taşlarını haber yapmaya başladı, fonladığı projeleri haber
yaptı ve vakfın bursları, değişim ve eğitim programlarından faydalanan insanları gündeme taşıdı. Son 100 yılımızı sizin için toparladık.

1917

1929

Ağustos 1917 sayısında Klumph'ın tüm
Rotaryenlere seslendiği konuşması yer
aldı.

Nisan 1929'da, Klumph dergide yazdığı yazıda "Bağış
Fonu, gelecekte Rotary'nin büyük imkanları olacağını
düşünen Rotaryenlerin, ellerinde bulunacak fazladan
fonları, Rotary'nin ideallerini sonsuza dek taşımaya yardım
edecek bir eser bırakma imtiyazı ve tatminini sağlamak
için kurulmuştur" diye hedefi anlattı.

1944
Dünya hala savaşırken,
Aralık 1944'de, birçok
Rotaryen, dönüşü Rotary
Vakfına ödenmek üzere
savaş bonoları satın alarak
bağış yaptılar.
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Klumph'ın ölümü Temmuz 1951 sayısında
duyurulmuştu. Ağustos 1951 sayısında yer alan
anma yazısında şu ifade yer aldı: "Ender olarak
bir insan yaşamı boyunca ümitleri ve hayallerinin
gerçekleştiğini bu kadar dolulukla yaşayabilir.

Kasım 1956'da The Rotarian Dergisi daha sonra 1983 yılında Vakıf
Ayı olarak belirlenecek ilk Vakıf Haftası kutlamasını yaptı. Dergi
editörleri, bir Rotary bursiyerinin kulüp toplantısında konuşmasını
önermişler, Vakıf Haftasını radyo ve televizyonda duyurarak kulüp
üyelerinin %100'ünün Vakfa katkıda bulunması ve bir çek yazmalarını
istemişlerdi.

Şubat 1947 sayısında, “Yeni Liderler Yaratılıyor” başlıklı yazı, Vakfın ilk
programını açıkladı: Uluslararası yüksek
lisans öğrencileri için burslar.

1947

1951
1950

1956
1957
Nisan 1957'de dergide Yönetim Kurulunun
Vakfa belli bir bağiş yapanların Paul Harris Dostu
olarak tanınması kararını aldı.

Rotary'nin kurucusu Paul Harris
Ocak 1947'de vefat etti.. Takip eden
18 ayda Rotaryenler onun anısına
Vakfa 1.3 milyon dolar bağış yaptılar.
Nisan 1947'de dergi onun onuruna
yapılan spontane bağışlara yer verdi.
Şubat 1949'a gelindiğinde bağışların
toplamı 1.5 milyon dolara ulaşmıştı.

Kasım 1950'de derginin
yayınladığı raporda Vakfa
yapılan bağışların 2.5
milyon dolara ulaştığı görüldü. O güne kadar Vakfın çalışmalarının çoğu
savaş sonrası yardımı içeriyor, Elçilik Bursları ise
henüz yeni başlıyordu.

Kasım 1957'de Rotaryenler Vakfın 40. yılını
kutladılar. Dergide, kulüplerin ve üyelerin
yaratıcı yaklaşımlarla fon yaratma ve bağış temin etme konusundaki örneklerine yer verildi.
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Kasım 1960 dergisi
bağışlardaki büyük artışı
haber yaptı: “1947'ye kadar
Rotaryenler Vakfa 700 bin
dolar bağışlamışlardı. Daha
sonra katkılar 6.5 milyon
dolara çıktı. 1959-60'da
Rotaryenler 695 bin dolar
katkı yaptılar ve bunun 330
bin doları 126 bursiyer için
kullanıldı.”

1960
1966

Vakfın ilk 3H (Sağlık,
Açlık ve İnsanlık)
fonlarıyla yapılan ilk
programda Rotary
Filipinlerdeki çocukları
çocuk felcine karşı
beş yıl içinde aşılama
kampanyası başlattı.
The Rotarian olayı
Aralık 1979 sayısının
kapağına taşıdı.

Haziran 1980 dergisinde, dergi 3-H
programlarından çocuk
felci aşılama projesinin
Afrika ve diğer kıtaları
kapsayacak şekilde
genişlediğini ve hedef
olarak da tüm dünyada
hastalığı yoketmek
olduğunu anons etti.

1979

1980

1967
Vakıf, 1962'den itibaren mesleki ve teknik
eğitim bursları vermeye başladı. Kasım
1967'de “Bir Teknoloji
stajyerinin günlüğü”
Malezyalı hortikültürist olan Chelliah
Veluppillay'ın tecrübelerini detaylandırdı.

1984

Ocak 1965'de The Rotarian yeni başlatılan
Grup İnceleme Mübadele programına
yer verdi. Temmuz 1966 dergisi
Connecticut'tan bir grubun Brezilya'da bir
otomobil fabrikasını ziyaretleri gibi bir çok
ekibin tecrübelerine yer verdi
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Kasım 1984 sayısı 3-H programının aşılama projelerini 15
ülkede finanse ettiğini, ayrıca
sağlık, eğitim, toplumsal kalkınma, tarım ve su ve sanitasyonda büyük projelere destek
olduğunu açıkladı. 1983-84
döneminde Vakıf 3.86 milyon
dolar tutarında 15 yeni bağışı
onayladı.

1988'de, Rotary'nin fon yaratma başarısından etkilenen
Dünya Sağlık Örgütü (WHO),
çocuk felcini yoketmek için
küresel bir hedef belirledi
ve Global Polio'yu Yoketme
Girişimini (GPEI) başlattı.
Rotary'nin bu konuda liderlik
rolü Şubat 1989 sayısında
yer aldı.

1989
PlioPlus kapsamında yapılan ilk Ulusal Aşılama Günü 28 Eylül
1985'te Paraguay'da yapıldı ve 468,473 çocuk aşılandı. Nisan
1986 dergisi şöyle yazıyordu: “PolioPlus programı tüm ülkenin
coşkulu desteğini aldı. Herkesin bir ortak amaç doğrultusunda
birleştiğine tanık olduk... Rotaryenler hemen hemen ülkedeki
tüm kamu ve özel organizasyonlarla ortak çalıştılar... Rotaryenler ayrıca yaygın bir tanıtım kampanyası başlatarak PolioPlus
programının önemini anlatmaya çalıştılar.”

1986
1985

1988

Eylül 1985'de
dergi şöyle
yazıyordu:"Polio'nun
kontrolü geniş kapsamlı
çocuk sağlığının sadece
bir sektörü olduğu
için Polio 2005'e esas
hedefi de anlatan bir
isim verildi: PolioPlus.
Yönetim Kurulu ve
Mütevelliler de, halkın
da desteği ile PolioPlus
programı için gerekli
fonların oluşturulması
için bir kampanya
başlatmaya karar
verdiler. PolioPlus
programı için 120
milyon dolar mâli hedef
olarak belirledi.

Mayıs 1988 sayısı ilk
defa olarak Şubat ayında
Evanston'da yapılan
Rotary Barış Forumu
haberini sayfalarına
taşıdı.

Aralık 1988 dergisi Philadelphia Konvansiyonunda yapılan dramatik bir
açıklamaya yer verdi: 120 milyon dolar
fon yaratmayı hedefleyen PolioPlus
kamoanyası nerede ise 220 milyon dolar
fon yaratmıştı. (Bu rakam daha sonra
247 milyon dolar olarak düzeltildi)
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Kasım 1991'de, dergi “Dünya Sağlık Örgütü, küresel
aşılama sayesinde bir yıl önce 445,000 çocuk felcinin
önlendiğini tahmin etiiğini açıkladı" diye yazdı ve Ekim
1991'de Birleşmiş Milletler, Evrensel Çocuk Aşılamasının
başarıldığını söyledi. Bunun anlamı dünyadaki çocukların
%80'inin altı temel çocuk hastalığına karşı aşılanmış
olması idi: Kızamık, difteri, tetanos, pertusis, tüberküloz ve
poliomyelit. DSÖ ve UNICEF bu başarıyı "Son 10 yılın en
büyük halk sağlığı başarısı olarak adlandırdı.

Kasım 2000 sayısı, eski
başkanlardan Bill Huntley'nin
"Rotary Vakfının nesillerdir
çıkardığı en önemli ve en kapsamlı
girişimi" olarak adlandırdığı Rotary
Uluslararası Eğitim Merkezleri'ne
yer verdi.

2000

1991
1993

1994

2000 yılında Batı Pasifik bölgesi poliodan arındırılmış ilan
edildi ve Şubat 2001'de, dergide
virüsten etkilenen bölgedeki son
çocuğun resmi yer aldı.

2001
1999'da Mütevelli Heyeti Rotary
Vakfına 10.000 dolardan fazla bağış yapanları onurlandırmak için
"Bequest Society"yi kurdu. Nisan
2001'de, mütevazi bir çift olan Paul
ve Jean Elder'ın Vakfa 7 milyon
dolar bağışladıkları açıklandı.

Eylül 1993 sayısında Küresel Polio'dan
Arındırma Girişimi (GPEI) kapsamında
aşılanan 500 milyonuncu çocuk olan
Filipinlerden Kezia Anne Bautista'nın resmine yer verdi.
Aralık 1994'te önemli bir haber vardı:
Batı Yarıküre'de Çocuk Felci yok edilmişti
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Ekim 2002'de bir iyi haber daha geldi:
Avrupa Bölgesi çocuk felcinden kurtulmuştu.

Kasım 2005 sayısında, Vakıf Başkanı
Frank Devlyn Rotaryenlere Vakfımızın
önümüzdeki 10-20 yıl
içinde nerede olacağını araştıran "Geleceğin
Vizyonu Komitesi"nden bahsetti.

Haziran 2002'de The Rotarian, Rotary Vakfının, Bill
& Melinda Gates Vakfının 1 milyon dolar değerindeki
Global Sağlık ödülünü aldığını açıkladı.

2005

Şubat 2008'de Rotaryenler Bill &
Melinda Gates Vakfının 100 milyon
dolarlık meydan okumasını karşılamaya
hazırdılar.

2008

2002
2004

2009

Eylül 2004 sayısı,
Rotary Barış
Bursiyerlerinin
Bosna'da çalışan
ilk mezunlarının
röportajına yer verdi.

Nisan 2009'da The
Rotarian, Rotaryenlerin
USAID ile partnerlik
anlaşması yaparak içme
suyu, sanitasyon ve
hijyen konusunda Uluslararası H2O İşbirliğini
başlatacağını açıkladı

Temmuz 2004'de, Vakıf Mütevelli heyet başkanı Carlo Ravizza'nın
2004 Osaka Konvansiyonunda "Her Yıl, Her
Rotaryen" programını
açıklaması, Rotaryenlerin Yıllık Bağış katkılarının artmasına neden
oldu.

Mart 2009'da The Rotarian okuyucularına, Gates Vakfının Rotary'den gelecek 100 milyon dolar için 255 milyon
dolar taahhütte bulunduğunu bildirdi.
Böylece yeni toplam rakam 555 milyon
dolara yükselmiş oldu.
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Ekim 2010'da dergi üç yıl sürecek olan "Geleceğin Vizyonu" pilot projesinin başladığını duyurdu.
Pilot proje kapsamında bölgeler de mesleki eğitim
takımlarına sponsor olmaya ve bağış projelerini
Rotary'nin altı odak noktası ile örtüştürmeye başladılar.

Vakıf dünya genelinde yeni bağış modelini kabul ettikten
sonra Ekim 2013 sayısında dergi küresel ve bölge bağışları
ile fonlanan projelere yer verdi. Nisan 2013 sayısında küresel ve bölge bağışlarıyla fonlanan mesleki eğitim takımları,
özellikle de Kaliforniya'lı hemşirelerin Kenya'ya yaptıkları
ve ileri seviyede eğitim hedefleyen haberleri yer aldı.

2010

2013
2012
Haziran 2012'de dergi Gates Vakfının 355
milyon dolarlık bağışı karşılığında Rotaryenlerin de çocuk felcini yoketmek için 200
milyon dolar fon sağladıklarını açıkladı.

2014
Bir yıl boyunca yeni
vaka görülmemesi
nedeniyle Ekim 2012
sayısı Hindistan'ın
polio endemik ülkeler
listesinden çıkarılmasını kutladı.
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Ağustos 2014 dergi kapağı Güney-doğu Asya'nın
çocuk felcinden arındırılmasını kutladı.

Mart 2015 sayısı, Vakfın Charity Navigator
kurumundan dört yıldız
derecesi alarak ABD'nin
ilk 400 yardım kuruluşunu
belirleyen Chronicle of
Philanthropy listesinde 35
sıra yükselerek 85. sıraya
yerleştiğini bildirdi.

2015
Kasım 2015 sayısında
Nijerya PolioPlus Komite
Başkanı Tunji Funsho,
ülkesinin bir yıldan beri
çocuk Felci vakasına
rastlamaması olayının
perde arkasını anlattı.

2016

Yüzyılın
kutlaması
2016-17 döneminde Rotary kulüpleri, Rotary Vakfının 100.
yılını, zengin tarihi ve yaptığı iyi işleri göstererek kutlayacaklar. Peki Vakfın dünya genelinde toplumların yaşamlarını iyileştirmek için yaptıklarını, Çocuk Felcine Son kampanyasını, Rotary Barış Merkezlerini, ya da kulübünüzün
küresel bağış projesini anlatmanın en iyi yöntemi nedir?
Vakfa odaklanmış bir Rotary günü tertip edin. Başlamak için aşağıdaki fikirlerden faydalanabilirsiniz. Kendi
bölgeniz ve kültürünüze adapte etmekten çekinmeyin. Ne
yaparsanız yapın, toplumu da işin içine katmaya çalışın.
Kulübünüzün amblemini ve Vakfın 100. yıl logosunu göze
batacak şekilde kullanmayı unutmayın. ve resimleri ve hikayeyi sosyal medyada #TRF100 kullanarak yayınlayın.
UR Başkanı John Germ 100. yılda şöyle sesleniyor: “Rotary
Vakfı o kadar çok iyi projeyi destekliyor ki; Rotaryenler çoğu
kez bu işleri ön plana çıkmadan yapıyorlar. Bu yıl ise elimizde tanıtım yoluyla, özellikle de sosyal medyayı kullanarak
bilinç yaratma fırsatı ve daha iyi bir gelecek için daha fazla
üyeyi saflarımıza çekme imkânı var.”

• 100. yıl yürüyüşü, koşusu veya b�s�klet yarışına sponsor olun
• Yerel yetenekler�n sahne aldıkları konser organ�ze ed�n
• Yerel b�r fest�valde b�r stand k�ralayarak muhtel�f Rotary
ülkeler�n�n yemekler�n�n tadımının yapılab�leceğ� ve Rotary ve
Vakfı hakkında b�lg� alab�leceğ� b�r akt�v�teye sponsor olun.
• Esk� Rotary burs�yerler� ve Grup İnceleme Değ�ş�m ve Meslek�
Eğ�t�m takımı üyeler�n� davet ederek Vakıf mezunları toplantısı
düzenley�n
• Rotary'n�n altı odak alanının ele alındığı ve uzmanların katıldığı b�r sem�ner organ�ze ed�n
• Topluma dönük b�r akt�v�tede üzer�nde Rotary'n�n su ve san�tasyon çalışmalarının promosyonunu yapan et�ketl� su dağıtın
• Rotary'n�n odak alanları �le �lg�l� 100 parça toplama g�r�ş�m�
yapın - k�taplar, su arıtım k�tler�, �lk yardım k�tler� ve b�r 100. yıl
akt�v�tes� �le bunları yerel b�r organ�zasyona bağışlayın.
• 100 ağaç d�k�n veya b�r mahalle parkı �nşa ed�n

Ekim 2015 sayısında
New York şehrinde gerçekleşen Dünya Çocuk
Felci Günü geniş yer aldı.
Bu yıl Çocuk Felci Günü
24 Ekim'de Atlanta'da
Hastalık Kontrol ve Önleme merkezinde düzenlenecek.

• 100 saatlik bir hizmet maratonu düzenleyin
• Rotary Çevre Günü düzenley�n ve toplumu da katarak park
veya benzer� b�r yer� tem�zley�n
Mayıs 2016'da Vakıf Başkanı
Ray Klinginsmith Vakfın 100. yıl
kutlamaları planlarının Kore
Konvansiyonunda başlayacağını
ve tüm yıl boyunca Atlanta
konvansiyonuna kadar devam
edeceğini söyledi.

Kaynak için rotary.org/foundation100 'ü ziyaret edin.
Vakfın yüzüncü yıl kitabı olan "Doing Good in the World:
The Inspiring Story of The Rotary Foundation's First 100
Years"i shop.rotary.org dan ısmarlayın.
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Yeni Direktörler görevde
UR Yönetim Kurulunun UR başkanı, başkan yardımcısı ve kulüpler
tarafından seçilmiş 17 direktörle beraber 19 üyesi bulunuyor.
Yönetim Kurulu, Uluslararası Rotary'nin operasyonlarını ve
fonlarını, UR Yasa ve Tüzüklerine göre idare eder. Sekiz yeni direktör
ve başkan adayı 1 Temmuz'da göreve başladılar.

IAN H.S. RİSELEY
Sandrngham, Avustralya

Ian yeminli muhasebeci olup, 1976'da
kurduğu Ian Riseley
& Co. firmasının
müdürüdür. Kendi
firmasını kurmadan
önce büyük denetim
ve yönetim danışmanlığı şirketlerinde
çalışmıştır.
1978 yılından beri Rotaryen olan Ian,
Uluslararası Rotary'de sayman, direktör
UR ve Vakıfın mutelif komitelerinde üye
ve başkan görevlerini yapmıştır. Yakın
zaman önce de Rotary Vakfı Mütevellisi ve 2016 Kore Konvansiyon Komitesi
başkan yardımcılığı görevlerini yapmıştır.
Ian özel ve kamu okullarının yönetim
kurullarında bulunmuş, Sandingram şehri Toplum Danışma Grubu ve Beaumaris
Sea Scouts Group başkanlığı yapmıştır.
Langi-Taan Ski Kulübü eski başkanı olmanın yanı sıra bir çok yardım kuruluşunun onur denetçisi ve danışmanı olarak
çeşitli görevler üstlenmiştir.
Ödülleri arasında, Timor-Leste'de yapmış olduğu barışa yönelik çalışmalar ne-

deniyle Avustralya hükümeti tarafından
verilen AusAID Peacebuilder Award,
Avustralya toplumuna hizmetleri nedeniyle Medal of the Order of Australia,
Rotary Vakfından da Polio'dan arındırılmış dünya çalışmaları için Bölge Hizmet
Ödülü bulunmaktadır.
Ian, Geçmiş Dönem Guvernörü olan
Juliet ile evlidir. Her ikisi de Rotary Vakfının Büyük Bağışçıları ve Bequest Society üyesidirler. İki çocukları ve dört
torunları olan Ian ve Juliet, Moorooduc'ta
7 hektarlık bir arazide yaşamakta ve sürüdürülebilir ve organik yaşam konusunda uygulama yapmaktadırlar.

JORGE AUFRANC
Guatemala Sur, Guatemala

Kimya mühendisi
olan Jorge, 2001 yılından beri Corporación
Instatec SA'nın direktörüdür. Daha önce
D up ont 'u n Ort a
Amerika'da kimyasal
ürün korunması ortak girişimi yöneticiliğini yapmıştı.
Rotary'de UR Başkan temsilcisi, komite başkanlığı, Bölge Rotary Vakfı koordi-
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natörlüğü. Yasama Konseyi temsilciliği,
Zon 21A Enstitüsü başkanlığı, UR eğitim
liderliği ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulunmuştur.
Jorge ve eşi Debora, Rotary Vakfının
Büyük Bağışçı ve Benefaktörleridir. Rotary Vakfının Seçkin Hizmet Ödülünün
de sahibidir.

GÉRARD ALLONNEAU
Parthenay, Fransa

Gérard ekonomi ve
idari bilimler dalında üniversite profesörüdür. Poitiers İşletme Okulu eski
müfredat direktörü
ve Poitiers Üniversitesinde işletme ve yöneticilik departmanı lisan programının eski başkanı olarak
çeşitli akademik görevlerde
bulunmuştur.
1990'dan beri Rotaryen olan Gérard,
Rotary'de UR eğitim liderliği, zon koordinatörlüğü ve bölge guvernörü olarak
görev yapmıştır.
Gérard Paul Harris Dostu olup, Rotary Vakfının da benefaktörüdür.

MİKAEL AHLBERG

CORNELİU DİNCǍ

HENDREEN DEAN ROHRS

Mikael iş ve yönetim
danışmanlığı şirketi
başkanı ve lisanslı iş
ve yönetici koçu olarak çalışmakta. Toplumunda çok aktif
olan Mikael, çeşitli
yönetim kurullarında üye ve başkan olarak
görev yapıyor. 1993 yılından beri Rotaryen
olan Mikael Rotary'de UR Başkan temsilciliği, komite üyeliği, Rotary asistan koordinatörlüğü, UR Eğitim lideri ve bölge guvernörü görevlerinde bulundu. Mikael
Rotary Vakfı Benefaktörüdür.

Corneliu 1994 yılından beri SC
Trust Consult SRL
pazarlama müdürü olarak görev
yapıyor. Ekonomi Bölgesel Kalkınma
ve Stratejik Planlama alanında doktorası olan Corneliu, Romanya'nın Avrupa
Birliği konusundaki uzmanlarından biri.
1997 yılından beri Rotaryen olan Corneliu, Rotary'de kulüp başkanlığı, bölge
komite başkanlığı, UR başkan temsilciliği,
bölge koordinatörlüğü, GETS eğitmenliği
ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu. Corneliu, "Barış için Rotaryen Eylem
Grubu" üyesidir.
Corneliu Paul Harris Dostu olup, Mesleki Hizmet Liderliği Ödülünün de sahibidir.

Dean, yol inşaatlarında kullanılan malzemeleri temin eden
Rhide Technologies
Inc., firmasını yönetmekte. Güney Afrika'da Christian Barnard'ın kalp nakli ameliyat ekibinde hemşire
olarak görev almış.
1959'dan 90 yılına kadar Güney Afrika'da Kızıl Haç'ta çalıştı. British Columbia'da West End Seniors' Network yönetim kurulunda ve Malawi'de kız okulunda
görev aldı.
1989'dan beri Rotaryen olan Dean,
UR'de Rotary koordinatörü, bölge Rotary
Vakfı koordinatörü ve bölge guvernörlüğü
görevlerinde bulundu.

Ölands Södra, İsveç

JOSEPH MULKERRİN
Hampton Roads (Norfolk), Va., ABD

Joseph, ABD donanmasında denizde ve
karada 21 yıllık muhtelif görevlerden sonra 1982'de emekli
oldu.
1984'te Rotaryen
oldu ve Rotary'de UR başkan temsilciliği,
zon koordinatörlüğü, Yasama Konseyi
Temsilciliği, komite ve görev gücü üyeliği,
UR Eğitim liderliği, bölge Vakıf başkanlığı, bölge Rotary Vakfı Koordinatörlüğü ve
b ölge g uvernörlüğ ü göre vleri nde
bulundu.
Joseph UR'nin Kendinden Önce Hizmet Ödülü ve Rotary Vakfının Seçkin
Hizmet Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü
sahibi olup, çoklu Paul Harris Dostu ve
Paul Harris Society ve Rotary Vakfının
Bequest Society üyesi. Kendisi ve eşi Ann
B ü y ü k B a ğ ı ş ç ı v e R o t a r y Va k f ı
Benefaktörüdür.

Craova, Romana

Langley Central, B.C., Kanada

NOEL J. TREVASKİS
Bega, Avustralya

TADAMİ SAİTO
Toyota, Japonya

Tadami 1973 yılından beri Saito Hastanesi başkanı ve ve
Toyota City Ortopedisyenler Derneği
eski başkanı ve Toyota Medical Association eski başkanıdır. Lisansı, Japonya
Ortopedi Derneği spor ve romatizma
doktoru olarak verilmiştir. Yaşadığı yerde, 20 yıl boyunca sosyal yardım ile ilgili
yasalar konusunda danışmanlık (Hikarinoie) yapmıştır.
1979'dan beri Rotaryen olan Tadami,
Uluslararası Rotary'de bölge guvernörlüğü yapmıştır.

Noel yakın bir zaman
önce tarım sanayiinde
satış ve pazarlama
mesleğinden emekli
oldu. Australian National University'de
Akıl Sağlığı Araştırma merkezinde danışman görevi yapmaktaydı. Mental hastalıkların algısını değiştirme çalışmalarına olan bağlılığı ve
katkısı nedeniyle, Medal of the Order of
Australya ile taltif edildi.
1996 yılından beri Rotaryen olan Noel,
UR'de Rotary koordinatörü, bölge üyelik
koordinatörü, üyelik komite başkanlığı ve
üyeliği ve bölge guvernörlüğü görevlerinde
bulundu. Noel, Kendinden Önce Hizmet
Ödülü sahibidir.
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YENİ MÜTEVELLİLER
UR Başkanı John Germ, 1
Temmuz'dan itibaren Vakıf
mütevellisi olarak görev yapacak
Rotaryenleri atadı

WILLIAM B. BOYD

Pakuranga, Auckland, New Zealand

Bill 1995 yılında
Yeni Zelanda'nın
en büyük dergi dağıtım şirketi Gordon and Gotch'un
genel yöneticisi olarak emekli oldu.
New Zealand's Tree for Survival ve June
Gray Vakıflarında mütevelli olan Bill, 2007
yılında toplum hizmeti için Kraliçe'nin Hizmet Ödülünü aldı ve 2013 yılında da Yeni
Zelanda Liyakat Nişanını aldı.
1971 yılından beri Rotaryen olan Bill,
Rotary'de Uluslararası Rotary Başkanlığı,
saymanı ve direktörü olarak görev yaptı.
Bölge Vakıf koordinatörlüğü, Rotary Enformasyon danışmanı, komite üyeliği ve
başkanlığı, Uluslararası Asamble moderatörlüğü, eğitim liderliği ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu.
Bill Rotary'de Üstün Hizmet Ödülü ve
Seçkin Hizmet Ödülü sahibi olan Bill,
Avustralya'nın Bölge Dergisi Rotary Down
Under'dan da Seçkin Hizmet Ödülü sahibidir.
GARY C.K. HUANG
Taipei, Taiwan

Gary, Wah Lee Industrial Corp. ve
Bank of Panhsin danışmanı, ve Federal
Corp. ile Sunty Development Co. Ltd.
direktörüdür. Daha
önce Malayan Overseas Insurance Co. Başkanlığı ve Taiwan Sogo Shinkong Security
Co. Ltd. yöneticisi idi. Tayvan İçişleri Bakanlığı tarafından Üstün Toplum Hizmeti
Ödülü ve Kâr Amacı Gütmeyen Dernekler

Federasyonunun Sivil Hizmet Ödülünü aldı.
1976 yılından beri Rotaryen olan Huang,
Uluslararası Rotary'de Rotary Başkanlığı, başkan yardımcılığı, direktör, Vakıf Mütevellisi,
Uluslararası Asamble grup tartışma lideri,
bölge oturum lideri, görev gücü üyeliği, komite
üyeliği ve başkanlığı ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu. 2014 Uluslararası
Asamble Komitesi başkanlığı, Tayvan, Macau
ve Hong Kong daimi fonu komite danışmanlığı, Tayvan PolioPlus Savunuculuk Danışmanlığı da yaptı.
Gary Uluslararası Rotary Kendinden Önce
Hizmet ödülü, Başkanın Takdirnamesi sahibi
olup, Rotary Vakfının da Üstün Hizmet
Ödülü ve Seçkin Hizmet ödülleri sahibidir.
BARRY RASSIN
Doğu Nassau, Bahamalar

Barry Bahamalar'da
Doktorlar Hastanesi Sağlık Sisteminin danışmanıdır.
Yıllar içinde Project
Read Bahamas,
başkanlığı, Bahama
Kalite Konseyi Başkanlığı ve Safe Bahamas
başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
1980 yılından beri Rotaryen olan Barry,
UR direktörlüğü, UR Başkan Temsilciliği,
UR Başkan'ı Emir Eri, komite üyeliği ve başkanlığı, görev gücü üyeliği, UR eğitim liderliği
ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu.
2010 yılındaki büyük deprem sonrası oluşturulan Haiti Deprem Yardımı Bağış fonu
hesap sahibi dört Rotaryenden biri idi.
Barry UR Kendinden Önce Hizmet
Ödülü Sahibi, Büyük Bağışçı ve Vakıf
Benefaktörüdür.
SEIJI KITA

Urawa East, Saitama, Japonya

Seiji bir inşaat şirketi başkanıdır.
Ayrıca hemşirelik
ve çocuk evleri ile
kiralık ofisleri yöneten ana şirkete
bağlı şirketleri de
bulunmaktadır. Saitama Atletik Derneği
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başkanıdır ve Tokyo Olimpik ve Paralimpik
Oyunlar organizasyon komitesi başkanıdır.
Saitama Ticaret ve Sanayi Odası mütevellisidir.
1982 yılından beri Rotayen olan Seiji,
UR direktörlüğü, İcra Komitesi üyeliği,
Bölge Rotary Vakfı koordinatörlüğü, bölge
eğitim lideri, Uluslararsı Enstitü Başkan
Yardımcılığı ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu. Aynı zamanda Great East
Japan Earthquake Disaster Recovery Fund
komitesinde de çalıştı.
Başkanın takdirnamesi ve Vakıf Seçkin
Hizmet Ödülü sahibi olan Seiji, eşi Nobuko ile Rotary Barış Merkezleri için Seiji
and Nobuko Kita Endowed Fund kurumunu oluşturdu.
Seiji büyük bağışçı olup, Vakfın Bequest
Society üyesi, Paul Harris Society üyesi ve
Arch Klumph Society üyesidir.
KENNETH M. SCHUPPERT JR.
Decatur, Ala., USA

Ken Blackburn,
Maloney, & Schuppert LLC, firmasının ortağı
olup, kurumsal,
emlak ve vasiyet
hukuku üzerinde
çalışmaktadır. American and Alabama barosu derneği üyesi olup muhtelif baroların
ortak komitelerinde görev almıştır. Yaşadığı
toplumda ve bağlı olduğu kilisede de muhtelif komiteler ve yönetim kurullarında lider
pozisyonunda görevler almıştır.
1983 yılından beri Rotary olan Kenneth, UR direktörlüğü, başkan yardımcılığı, başkanın temsilcisi, komite üyeliği ve
başkanlığı, bölge Vakıf koordinatörlüğü,
Yasama Konseyi temsilciliği, görev gücü
zon koordinatörlüğü, eğitim liderliği, moderatörlük ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulunmuştur.
Ken, Uluslararası Rotary Hizmet Avenüleri takdirnamesi ve Rotary Vakfı Üstün
Hizmet Ödülü ve Seçkin Hizmet Ödülü
sahibidir. Aynı zamanda bir Rotaryen olan
eşi Lynn ile Rotary Vakfının benefaktörü,
Bequest Society üyesi ve Büyük Bağışçısı
(Major Donor) dır.

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

TOPLUM BİRLİKLERİ

B

ir dönem daha bitiyor. Dünyanın en büyük ve saygın

kaygısı nedeniyle çözüm üretmezler. Haklı olarak da dünyamızı yaşan-

kuruluşu olan Rotary, yine başarılı bir dönemi sonlan-

maz biçime getirirler.

dırmaktadır. Emeği geçen Rotaryen dostlarımın yüreklerine, beyinlerine sağlık diliyorum.

Yeni döneme başlayacak dostlarımızın, sabırsızlıkla görevlerine
başlayacaklarından da eminim. Oldum olası ben, hizmet gruplarına
önem verilmesinden yanayım. Çünkü bir kulübün yüzünü hizmet grupları ak edebilir.

Biz Türkiye insanları olarak ülkemizde sorunsuz ve mutlu yaşamayı
elbette ki arzuluyor ve özlüyoruz. Ama toplumumuzun bilgisizliği, duygusal sömürü, paylaşma becerisinin olmayışı toplumsal veya bireysel iyi
niyeti engellemektedir.
Yukarıda da belirttiğim gibi Toplum Birliklerinin kuruluşunun geçmişi 1986 yıllarına iner. O zaman adı “Rotary Köy Birlikleri” olarak belir-

“İnsanlara gidin, aralarında yaşayın ve onları sevin; onlardan

lenmişti. Şehirlerin kenar mahalleri yani varoşlar için ise Rotary Toplum

öğrenin, onların bildikleriyle başlayın işinize ve sahip oldukları

Birlikleri kuruldu. 1998 yılında bu iki kuruluş birleştirildi ve “Rotary

üzerine kurun çalışmalarınızı. Görevinizi tamamladığınızda, eğer

Toplum Birlikleri” olarak adlandırıldı.

insanlar, ’ Biz onu kendimiz yaptık’ diyorlarsa siz iyi öğretmensiniz.”
Bu Çin Atasözü kişinin kendi kendine yardımını dile getirmiştir.
Biz Rotaryenler Rotary içindeki bazı adlara ve terimlere sık rast-

Rotary Toplum Birlikleri:
✔ Topluma yararlı iş ve mesleklerin tanınmasını sağlar, topluma
güç verir.

lamadığımız için o adlar bize yabancı gelir. Her Rotaryen; Rotaract,

✔ Yaşam kalitesini artırmak için bireysel çalışmaları ve ortak ve

İnterackt adlarını bilir de Toplum Birlikleri adından uzaktır. Gerçi bu adın

yakın çevrenin, içinde bulundukları toplumun gelişmesi için sorumlu-

yaşı 20-25 civarındadır. Toplum Birlikleri, Rotaryen olmayan kadın ve

luk almasını sağlar ve çalışmaları artırır.

erkeklerden oluşan ancak Rotary hizmet kurallarını paylaşan bir gruptur. Yukarıdaki Çin Atasözünde belirtildiği gibi Toplum Birlikleri, kendi
kendine yardım esasına dayanan bir kuruluştur. İlk bakışta önemsiz gibi
görünür ama Rotary içinde oldukça önemli yeri vardır. “Bir elin nesi
var iki elin sesi var” atasözümüzle “El elden üstündür” atasözümüz
bizleri kişisel başaramadığımız zaman birlikte ve bilenle başarmayı
önermektedir.
Ben yeni dönem başkanlarına köylerde, varoşlarda Toplum
Birliklerini kurmalarını öneririm. Görecekler ki başarılarına başarılar
katacakları gibi mahallere, köylere de bu kuruluşu tanıtmış olacaklardır.
Onları teşvik, onlara yardım, ve öğreti, başarılı olmalarında etkili olur.
Kurulan Toplum Birliklerine rehberlik ederek kendi kendilerine üretmeyi
öğrenmiş de olurlar.
Yalnız ülkemizde değil, dünyanın her yerinde insanlar bireysel ve

✔ İnsanların yerel, ulusal ve evrensel kültürü almalarına yardımcı
olur.
✔ Yaşadıkları toplumun gelişmesi için sorumluluk almaya teşvik
eder.
Rotary Toplum Birliklerinin toplumsal yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
Maalesef üreten ve kırsal alanda yaşayanlar ulusal gelirden en az
pay alan insanlardır. Rotary Birlikleri aracılığı ile kırsal alana bu amaçla
hizmet götürülebilir. Üreticinin mağduriyeti önlenebilir..
İktidarın çok çocuk teşvikine karşın bakabilecek kadar çocuk üzerinde titizlikle çalışılabilir.
Köylünün ve sanayicinin fazla üretim yapabilmesi için gereken
bilgiler verilebilir.
Köydeki okulların eksikleri Toplum birliklerince bizzat kendi emekleri ile giderilebilir.

toplumsal sorunlarla karşı karşıyadır. (Terör, kıtlık, açlık, ırkçılık, mez-

Sevgili Başkanlarım sizler de Rotary Toplum Birlikleri kurar mısınız?

hepçilik…) Saymakla bitiremeyeceğimiz sorunlara siyasal iktidarlar oy

Rotaryen sevgilerimle.
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Kastamonu Rotary Kulübünün 125.000 dolarlık su projesi
Devlet-Vatandaş-STK işbirliği
Kastamonu Rotary Kulübü’nün
İnebolu’nun Hayrioğlu, Kuzluk,
Göçkün köylerinde gerçekleştirdiği
su projesi ile ülkemizde devlet, vatandaş ve sivil toplum örgütü işbirliğinin
en güzel örneklerinden birine imza
atıldı.
Kastamonu Rotary Kulübü’nün
Güney Kore Rotary kulüpleri başta
olmak üzere çeşitli kulüplerden sağladığı 125 bin ABD doları bütçeye
sahip projesi, İl Özel İdaresi ve Hayrioğlu, Kuzluk ve Göçkün köyündeki
vatandaşların işbirliği ile hayata geçirildi.
Kastamonu Rotary Kulübü’nün
“Hayrioğlu, Kuzluk, Göçkün Köyleri
Temiz İçme Suyu Projesi” kapsamında
Hayrioğlu Merkez, Danaoğlu, Fatırız mahallerine hizmet vermek üzere
3 depo, tevzi maslağı, yangın vanası,
14 bin 500 metre içme suyu borusu
hizmete sokularak köye temiz içme
suyu götürüldü.
Kastamonu Rotary Kulübü, 2004
yılında içmesuyu projesi uyguladığı
Kuzgun, Göçkün köylerinde ise yıpranan 6 bin 160 metre su borusunu
yeniledi.

Kastamonu Rotary Kulübü Rotary’nin odak konularından su konusuna yıllardır önem
veriyor. Temiz içme suyu projesi de bu çabanın önemli bir sonucu olarak hayata geçirildi.

İl Özel İdaresi’ne ve Hayrioğlu köyündeki vatandaşlara teşekkür eden
Guvernör Ersöz, hastalıkların önlenmesi başta olmak üzere temiz su ve
hijyenin hayatın birçok noktasındaki
önemine dikkat çekti. Guvernör Ersöz konuşmasını, “Bu vatan hepimizin, el ele vererek ülkemize hizmet edelim” sözleriyle bitirdi.

Aydoğan: “Devletimiz ve halkımızla
birlikte yeni projeler yapmayı
sürdüreceğiz”
Sözlerine şehit hemşerimiz Şerife Özden Kalmış’a rahmet dileyerek
başlayan Kastamonu Rotary Kulübü
2015-2016 Dönem Başkanı Murat
Aydoğan yaptığı konuşmada uyguladıkları proje ile ilgili bilgi vererek,

Guvernör Ersöz: “Bu vatan hepimizin”
Hayrioğlu köyünde düzenlenen açılış töreninde konuşan 2430.
Bölge 2015-2016 Dönem Guvernörü Canan Ersöz, sözlerine Mardin
Midyat’ta şehit düşen hemşerimiz
Şerife Özden Kalmış’a Allah’tan
rahmet ve ilimize başsağlığı dileyerek başladı. Rotary’nin 6 temel konu
üzerinde hizmet projeleri ürettiğini
kaydeden Guvernör Ersöz, bu temel
hizmet alanlarından birinin de “Su ve
hijyen” olduğunu ifade etti.
Projeye desteklerinden dolayı
Güney Kore kulüplerine, Kastamonu

Kuzluk, Göçkün, Kabalar ve Hayrioğlu Köyleri, Kastamonu Rotary kulübünün
oluşturduğu ve Uluslararası Rotary’nin de önem verdiği konulardan birinden
faydalanarak temiz içme suyuna kavuştu
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“İhtiyacı olan ancak devletimizin yatırım programı içinde yer almayan Hayrioğlu köyü içme suyu projesini Uluslararası Rotary’nin katkıları ile hayata
geçirdik” dedi.
3 köyde uyguladıkları projenin
yönetmeliklere uygun olması için
denetimlerini esirgemeyen İl Özel
İdaresi’ne, Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürü Şükrü Demirkapılı’nın şahsında teşekkür eden Aydoğan, “Bu bizim son projemiz değil, devletimizin ve
vatandaşlarımızın işbirliği için kırsal
alanlara yönelik yeni projeler hayata
geçireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Demirkapılı: “Devamını bekliyoruz”

teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftar yemeği
Plaket töreninin ardından düzenlenen sembolik kurdele kesme töreni
ile köy meydanında bulunan çeşmenin kurdelesi kesildi.
İstanbul’dan gelen Hayrioğlulu vatandaşlarla birlikte yenen toplu
iftar yemeğinin ardından çekilen fotoğrafla tören sona erdi.
Kastamonu Rotary Kulübü Başkanı
Murat Aydoğan açılışta konuşmasını
yaparken (üstte). 2430. Bölge 201516 dönem Guvernörü Canan Ersöz
de projenin fonlamasına destek olan
Güney Kore’ye teşekkür etti ve tesisin
açılış kurdelasını kesti.

Açılış törenine katılan ve Hayrioğlu köylülerinin büyük sevgi gösterdikleri Kastamonu İl Özel İdaresi
Su ve Kanal Hizmetleri Şube Müdürü Şükrü Demirkapılı ise yaptığı konuşmada, proje hakkında bilgi verdi
ve Rotary Kulübü yetkililerine hitaben, “İlimizde su projelerinin devamını
bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Muhtar Şener: “Hayalimiz gerçek
oldu”
Hayrioğlu köyü muhtarı Hasan
Şener yaptığı konuşmada köylerinin
çeşitli nedenlerle içmesuyu sorunu
yaşadığını dile getirdi ve “Hayalimiz
gerçek oldu” dedi.
İl Özel İdaresi’ne teşekkür eden
Muhtar Şener, “Rotary’den Allah razı
olsun” diyerek memnuniyetini dile
getirdi.

İşadamı Gündoğdu: “Tekrar tekrar
teşekkür ediyoruz”
Kastamonuspor eski başkanlarından Zekeriya Gündoğdu da açılış
törenine katılanlar arasındaydı. Aslen Hayrioğlu köyünden olan Gündoğdu, köy adına Guvernör Ersöz’e
plaket takdim etmek için çıktığı kürsüde yaptığı kısa konuşmada, “Sizlere
yaptığınız hayırdan dolayı tekrar tekrar
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Üç bölgemizin Rotaryenleri Anıtkabir’deydi
Türk Rotary’sinin üç bölgesi, 2420, 2430 ve 2440. Bölgeler, Rotary Ailesinin her dönem başında birlikte gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretini bu yıl 1 Temmuz 2016 tarihinde yaptılar. 2420. Bölge Guvernörü Özcan Albak ve
eşi Nur, 2430. Bölge Guvernörü Güner İnci ve eşi Nagi-

han, 2440. Bölge Guvernörü İsmail Rodoplu ve eşi Cemile,
beraberlerinde bölge liderleri, kulüp başkanları ve Rotaryenler olmak üzere bu anlamlı ziyareti gerçekleştirdiler ve
Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
huzurunda saygı duruşunda bulundular.

Çanakkale Boğazını geçme yarışları 30 Ağustos’ta

Ç

Gemlik Rotary Kulübü Yelken Yarışları

G

emlik Rotary Kulübü’nün, Gemlik Yelken Kulübü ile geleneksel olarak
düzenlediği Yelken Yarışlarının yedincisi 20-23 Nisan tarihleri arasında Hasan Ağa Tesisleri’nde yapıldı. Bu sene Federasyon takvimine girip
resmi yarış olarak düzenlenen yarışlarda 8 kulüpten 80 sporcu yarıştı. Gemlik
protokolünün de katıldığı yarışlarda çocuklarla aynı zamanda 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı da coşkuyla kutlandı.
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anakkale Rotary Kulübünün Toplum Hizmetleri arasında yer alan
Çanakkale’nin mavi sularında ve mitolojik ortamda 29 yıldır sürdürdürülen geleneksel yarışması ilk kez 1986-87 yıllarında dönem başkanı Özer
Öner’in değerli katkılarıyla ortaya çıkmıştı.
İlhamını Çanakkale Boğazında yaşanmış bir antik çağ hikayesinden alan
yarışma, Hero ve Leandr’ın kavuşmasını temsil etmekte ve her yıl 30 Ağustos
tarihinde yapılmakta. İlk olarak 1986 yılında yapılan yarışma, sadece 1999 yılında yaşadığımız deprem dolayısıyla iptal edilmiş ve o yıl yarışma bütçesine
ayrılan miktar Kocaeli’nde yapımı gerçekleştirilen Rotary Kocaeli Hastanesine bağışlanmışdı.
Yarışmanın Parkurunun uzunluğu, Avrupa yakasındaki Eceabat Kumsalı ile Asya Yakasındaki 3.5 deniz mili ( 6.482 metre ) olan mesafedir. Yarışma için ön görülen süre 105 dakikadır. Yarışma, Çanakkale Valiliği, Belediye
Başkanlığı’nın destekleri, tüm ilgili resmi kurumlar, kulüp üyeleri, eşleri, Rotaract ve İnteract Kulüp üyelerinin görev alarak gösterdikleri çabalar ve sponsor firmaların katkıları ile sürmekte.
İlk yapıldığı tarihten bu yana giderek gelişen yarışma, büyüyerek uluslar

KULÜPLERDEN HABERLER
arası olma özelliğini kazandı. 30 Ağustos 2016 tarihinde yarışmanın 30. su
gerçekleştirilecek ve 30 Ağustos Zafer Bayramı daı hep beraber kutlanacak.
Türkiye’nin 2. Boğaz Yarışması olan ve tarihsel yapısı gereği etkileyici bir
parkurda yapıla bu yarışmada, katılımlarıyla ve destekleriyle bu güne kadar
Çanakkale Rotary Kulübü üyelerini yalnız bırakmayan Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediye Başkanlığı, Boğaz Komutanlığı, Eceabat Belediye Başkanlığı,
Emniyet Müdürlüğü, İl Dernekler Müdürlüğü, Gençlik Spor Müdürlüğü, Sağlık
Müdürlüğü ve sponsor firmalara, Çanakkale halkına, tüm yarışmacı arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı Çanakkale Rotary Kulübü olarak onur ve mutluluk duyuyoruz.
Çanakkale Rotary kulübü üyeleri, 2420, 2430, 2440 Bölgeler Rotary Kulüplerini, Çanakkale’ye davet ediyor ve bu görkemli organizasyonun heyecanını Rotaryenlerle paylaşmak istiyor.

gerçekleştiriliyor. Yarışmalar her yıl artan sayıda katılım ile atletizme meraklı
gençler arasında merakla bekleniyor. Bu yıl 2,500’ün üzerinde katılımın olduğu yarışlarda derece alan çocuklara, madalyalarının yanı sıra tablet ve benzeri çaşitli ödüller de veriliyor. Karşıyaka Rotary Kulübü ve Atletizm Federasyonu Bölge yetkilileri beraberce çalışıp okullara gerekli duyuruları yapıyorlar ve
beden eğitimi öğretmenlerinin de teşviki ile yarışlara olan ilgi artıyor. Karşıyaka Rotary Kulübünün bu yarışlardaki amacı atletizmi genç yaştan öğrencilere
sevdirmek. Nitekim bunun da sonuçları görülüyor. Bu yarışmalara genç yaşta
katılan bir çok öğrencinin daha sonra atletizme devam ettikleri ve bazılarının
da Türkiye rekoru kırıp, ülkemizi milli takım seviyesinde temsil ettikleri de gözleniyor.

Barış Merdivenleri Projesi Hayata Geçti

D

Heykel Rotary Kulübü Satranç Turnuvası
Heykel Rotary Kulübü, Türkiye Satranç Federasyonu, Bursa İl Temsilciliği
ve bazı özel girişimcilerin katkı ve destekleriyle ödüllü “Bursa Heykel Rotary
Kulübü Birinci Açık Satranç Turnuvası” düzenledi.
22-24 Nisan 2016 tarihlerinde Bursa Kırcı Otel salonunda düzenlenen
turnuva A ve B kategorilerinde yedi tur üzerinden gerçekleşti.

G Reha Akin ve eşi Sedef’in hayal edip ; İzmir Karataş Tarihi Asansör
Binası’nın en üst katının karşısındaki İzmir Konak Belediyesi tarafından tahsis edilen merdiven, Konak Bld. Bşk. Sema Pekdaş ve DG Reha Akın’ın
katılımıyla Deniz Salaçin ve Feyzi Ağababaoğlu liderliğindeki Ege Rotary Kulübü tarafından “İzmirde barışmerdiveni”ne dönüştürülmeye başlandı. Projeye
Toprak, Çini ve Seramik Atölyesi sahibi Gülay Bayraktar, proje tasarımcısı olarak Deniz Salaçin, Dokuz Eylük RK GDB Ferda Kiraz, Didim RK Asbaşkanı Oğuzhan Çağlar aracılığı ile Kos RK, Konak RK GDB Hayati Uçal aracılığıyla Friesoythe-Artland-Cloppenburg RK, Eczacıbaşı Vitra Grubu, Sabahat Akşıray OÇEM
öğrencileri, Menemen Özel Nefes Bilim Rehabilitasyon Merkezi sahibi Bülent
Koç, Dokuz Eylül RK Üyesi Aysu Yarımağa Uçar, Göztepe RK Üye Eşi Berna
Fişek Kızıltan destek oldular.

Mavişehir RK, TEGV
işbirliği devam
ediyor

M

Karşıyaka Rotary Kulübü Torunlar Atletizm Yarışması

K

arşıyaka Rotary Kulübünün 1986 yılından beri yapmakta oldu “Torunlar Atletizm Yarışması”nın 29’cusu geniş bir katılım ile gerçekleşti. Başlangıcından beri ara verilmeden yapılan, ancak Universiade oyunları
nedeniyle saha temin edilememsi sebebiyle sadece bir yıl yapılamayan yarışmalara 8-14 yaş arasındaki orta öğrenim seviyesinde talebeler katılıyorlar.
İki etapta yapılan yarışmalarda ilk etapta ön elemeler, daha sonra da finaller

avişehir
RK
TEGV İzmir Çiğli Şubesi ile geçen yıl başlattığı çalışmalarına bu yıl
da devam ediyor. Amacı
çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek. Yaratıcılıklarının geliştirildiği uluslararası “First Lego Ligi’nin” (FLL) yerel turnuvasında TEGV Çiğli Eğitim Parkı
Çılgınlar Takımı geçen yıl finale kaldı. Bu yıl İzmir elemelerinde 63’ü özel okul
toplam 65 takım arasından ilk 6’ya girerek İstanbul’daki ulusal finallere gitme
başarısını gösterdi.
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

NİSAN 1929

KONVANSİYON
Yayalar için Atlanta
Geniş bir metoropol alanı nedeniyle
Atlanta trafiğinin kötü bir şöhreti
vardır. Ama şehrin merkezi, yayalara
dönük bir çok alan içermektedir. 2017
Uluslararası Rotary Konvansiyonu
için 14-17 Haziran tarihlerinde şehirde
olacaksanız, biraz merak sizi çok
değişik yerlere yönlendirebilir.
Konvansiyonun yapılacağı Georgia
Dünya Kongre Merkezinden dışarı
çıktığınızda karşınızda 24 saat
televizyon haberciliğinin doğduğu
CNN merkezini bulursunuz. Bina
turu yaklaşık 50 dakika sürmekte ve
yayıncılığın özellikleri gösterilmekte.
Caddenin karşısında Centennial
Olympic Park’ta güneşlenebilirsiniz.
1996 Olimpik Oyunlarında toplanma
merkezi olan parkta Fountain
of Rings’de nefis bir su gösterisi
izleyebilirsiniz. Biraz ileride CocaCola dünyasında dünyanın çeşitli
yerlerinden 100’den fazla içeceği
tatmanız mümkün. Sivil ve İnsan
Hakları Merkezinde ise bu konudaki
liderlerden Martin Luther King’in
kişisel hatıralarını görebilirsiniz.
Spor düşkünleri için Marietta
caddesinde kısa bir yürüyüş sizi
College Football Hall of Fame’e
götürecektir. Burada beğendiğiniz
takımların ünlü oyuncularının
kullandıkları formalar ve başlıklar ve
kupalar bulunmakta.

Atlanta Georgia’da yapılacak olan
2017 Rotary Konvansiyonuna
kaydınızı yaptırın:
www.riconvention.org

1929 yılında, Rotary Vafının
Rotary’nin anayasasının bir
parçası olmasından sonra,
eski Başkan Arch C. Klumph
amacı The Rotarian’ın
sayfalarında tanımladı.
Editörler kendisine yazıyı
dikkatli yazmasını zira bu
yazının okuyanlar tarafından
Rotary’nin geleceğinde
insanlığa hizmet için bir güç
olarak algılanacağını söylediler.
Klumph son 10 yılda üyeliğin
10 katı arttığını ama yönetim
giderlerinin bunun dört-beş
misli arttığına dikkat çekti.
“Gelecekte büyüyecek bir insan
makinası ile karşı karşıya
olup olmadığımızın farkındamıyız bilmiyorum ama büyüdükçe daha fazla
makina, daha fazla komite ve daha geniş bir kadroya ihtiyaç duyulacaktır.
Kurumu savaş veya ekonomik durgunluğa karşı korumak içn bir bağış fonu
oluşması öngörüsü doğruydu. Yazıdan 6 ay sonra borsa dibe çakıldı.

Ağustos 1933

1933’de H.G.Wells, insanlığın
problemlerini çözmek
için global bir hükümetin
kurulacağını öngördüğü “The
Shape of Things to come”
kitabını henüz yayınlamıştı.
Bu sayıda Wells “2016 yılında
yaşam” adlı yazısında daha
az fakirlik, valizsiz seyahat,
herkes için ev ve gökdelenlerin
olmadığı bir dünya
tanımlamıştı. (İnsanlar eski
şehirleri modernize etmekten
vazgeçip yeni yerlerde modern
gelişimler kurduklarında
gökdelenler bitecektir.) Wells
insanların eninde sonunda
bolluğun gerçek dersini öğreneceklerini, önemli olanın bazı şeyleri elde etmek
değil, onlardan kurtulmak olduğunu anlayacaklar demişti.”Bizler evrensel
olarak zenginiz ama bireysel olarak zengin değiliz.” Öngörülerinin hepsi
belki gerçekleşmeyebilir ama Wells bilim kurgunun öncülerinden biri olarak
hatırlanmakta olup dört kez de Nobel’de edebiyet ödülüne aday gösterilmişti.
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
GDG Yeşim Yöney
Zon 20B Vakıf
Koordinatörlüğüne
atandı
2440. Bölge Geçmiş Dönem Guvernörlerimizden Yeşim
Yöney, Rotary Vakfı
tarafından 1 Temmuz 2017’den başlamak üzere Zon20B
Vakıf Koordinatörlüğüne atandı. 30
Haziran 2020 tarihine kadar sürecek
olan bu görevde Vakıf tarafından seçilmiş 40 kişi Rotary
Vakfı kanalıyla zondaki bölgelerin insani hizmete odaklanmaları konusunda yönlendirici rol oynuyorlar. Seçilen
koordinatörler 20-22 Mart 2017’de Rotary’nin merkezi
Evanston’da ilk eğitimlerini alacaklar.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,235,100 *
Kulüpler: *............................................................ 35,247
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 201,342
Kulüpler: ................................................................ 8,754
Interact
Üyeler: ................................................................ 441,278
Kulüpler: .............................................................. 19,186
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 199,732
Topluluk.................................................................. 8,684
Not: Rakamlar 29 Aralık 2015 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. * 31 Mart itibarıyla

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
75
2,104
2430: Bölge:
90
2,253
2440. Bölge:
65
1,639
TOPLAM
230
5,996
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

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

Rotary liderlerine stratejik yönetim eğitimi

T

üm organizasyonlar geliştirilebilir diyor, Northwestern Üniversitesi Kellog İşletme okulu hocalarından
Donald Haider. “İhtiyaç olan iyileşmeye kesin karar
vermiş olmaktır.”
Bu düşünce kapsamında, Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu ve Vakfın Mütevellileri Nisan ayında biraraya gelerek kâr
amacı gütmeyen kurumların stratejik yönetimi konusunda eğitim aldılar. Tam gün süren semineri Kellog Merkezinin Kâr
Amacı Gütmeyen Yönetimler bölümü başkanı Haider tarafından verildi.
2015-16 dönemi UR Başkanı K.R. Ravindran, fikrini şöyle
açıklıyor: “Kâr hedefleyen kurumlarda yönetim kurulunun sorumluluğu hissedarların varlıklarını ve kurumun uzun vadeli çıkarlarını korumak ve firmayı sürdürülebilir bir büyüme içinde yönetmektir.
Bir çok açıdan aynı prensipler burada da geçerlidir. Bizim hissedarlarımız yok ama çıkarlarını koruduğumuz ve temsil ettiğimiz üyelerimiz var.”
Başkan John Germ Vakıf mütevellileri ile Rotary yönetimini
biraraya getirme fikrinin babası. Haider’e göre yönetim kurulunun karşı karşıya olduğu en büyük problemi tipik olarak boşa
harcanan zaman, ihtilaflardan kaçınma, grup düşüncesi, yetersiz bilgi ve lisan ve kültür farklılıkları oluşturuyor. Haider konuya şöyle yaklaşıyor: “Yönetim dediğiniz an, şeffaflık bugün her
yerde rastlanan bir kelime. Etkin bir yönetim kurulu üyesinin en
önemli yeteneği kendini hizmete adamış olması ve bütünlüğüdür.
Ayrıca dostça aynı fikirde olmadığını söyleyebilmek, her kes ile açıkça konuşabilmek ve bir karar alındıktan sonra da tek bir ses ile ortaya çıkmaktır.”
Geçen yılki seminer özellikle stratejik düşünme, toplantılarda bazı üyelerin “şeytanın avukatı” rolünü oynaması ve gündemi
dört kategoride toplama (operasyonel, mutemetlik, stratejik ve
dönüşümsel) gibi spesifik değişikliklere yol açtı.
Kurul üyeleri bu tür düşünce tarzına sahip olarak geldiklerinde, nasıl çalıştıkları da buna göre değişecektir diyen Direktörlerden Bradford H. Howard, örneğin şeytanın avukatlığı
yaklaşımı ile her üye birbirine meydan okumayı yönetim kurulunun kültürünün bir parçası olarak görecektir dedi.
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