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EDİTÖR’DEN MEKTUP

otary ilginç bir dönemden geçiyor.
2020 yılının başından itibaren dünyamızı saran korona virüsü, herkesin
yaşamını değiştirirken, Rotary organizasyonunun aktivitelerini de ciddi şekilde etkiledi.
Rotary tarihinde ilk kez bir Konvansiyon yapılmadı. Bölgelerimizin konferansları ve asamblelerimiz alışılagelmişin dışında yöntemler
kullanılarak yüz yüze olmanın yerini kolay
dolduramayacak bir şekilde sanal ortamlarda
gerçekleştirildi.
Tüm bu menfi gelişmelere rağmen Rotary
sağlık alanında Çocuk Felcinden Kazandığı
tecrübe ile bir çok konuda hizmet için elini
taşın altına koymuş bulunuyor. Belki Dünyanın
bir çok ülkesinde olduğundan da fazla ölçüde
kapsamlı projeler Türk Rotary Bölgeleri tarafından gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye
de devam ediyor.
Bu durum tabi ki dergimizi de etkiledi.
Uluslararası Rotary ile olan anlaşmamız kapsamında derginin basılı olarak yayınlanması
Evanston'dan izin alınarak bu yılın Mart-Nisan
ve Mayıs-Haziran sayıları için durdurulmuş
ve yayının sadece dijital ortamda yapılması kararlaştırılmıştı. Durumun değişmemiş
olması ve UR'nin de toplantıların şimdilik yıl
sonuna kadar yapılmaması önerisi doğrultusunda Rotary Dergisi olarak da yayınımızı yıl
sonuna kadar dijital olarak devam ettirmeye
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Rotary Fırsatlar Yaratır
karar verdik. Buna paralel olarak, dergilerin
basım ve gönderi maliyetlerinin azalmış olması nedeniyle geçtiğimiz dönemin son iki sayısı
için indirim yaptıktan sonra, 2020-21 döneminin ilk altı ayı için de dergi bedelini düşürdük. Ancak Temmuz - Aralık 2020 döneminde yayınlanacak 3 dergi yerine, dijital olarak
dergileri aylığa çevirerek 6 sayı yayınlamaya
karar verdik.
Elinizdeki Temmuz sayısından sonra, her
ay bir dergi yayınlayıp, Rotary haberlerini
daha sıklıkla sizlere ulaştırmayı hedefliyoruz.
Dönemin bu ilk sayısı biraz gecikti ama önümüzdeki aylarda diğer sayıları hızlandırıp sizlere ulaştıracağız.
Belki bu da Rotary'nin yarattığı fırsatlardan biri olarak ortaya çıkmış olabilir mi?
Dergiyi rotarydergisi.com.tr'den takip ediniz.
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KAPAK RESMİ: UR 2020-21 Dönem Başkanı Holger Knaack ve eşi Susanne
“(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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Yönetim Kurulu

GDG Güneş Ertaş (Başkan),
GDG Akın Gökyay, GDG Murat Öz,
GDG Sezai Moral, GDG Nezih Bayındır,
Murat Sevinç,
Ahmet S. Tükel

Rotary Dergisi iki ayda bir
yayınlanır.

Dergide yayınlanan yazıların
fikir sor umluluğu
yazı sahiplerinindir / Dergide yer
alan yazılar “Rotary Dergisi” adı
belirtilerek iktibas edilebilir.
Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın
(İki ayda bir yayınlanır)
İLAN TARİFESİ
Arka Kapak
1.200 TL
Orta iki sayfa
1.500 TL
İç Kapaklar
1000 TL
İç Kapak Karşısı
1000 TL
İç Sayfalar
950 TL
Yarım Sayfa
500 TL
KDV Hariçtir
Her türlü haberleşme adresi:
Ahmet S. Tükel
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D:405
Kavala Plaza, Çankaya İZMİR
Tel: (232) 461 96 42 - 441 05 16
Fax: (232) 441 14 21
e-mail:rotarydergisi@gmail.com
Murat Sevinç
Tel: (212 438 2560)
mrsevinc@gmail.com
Rotary Dergisinin bu sayısı
basılmamış olup sadece dijital
platformda yayınlanmıştır.
rotary.com.tr
rotarydergisi.com.tr
issuu.com
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Başkanın mektubu

P

ek iyimser bir dönemde olduğumuz söylenemez
ama olmalı. Rotary'nin kuruluşundan yıllar önce
dünyadaki krizler insanlığın ilerleme ve dayanma
yeteneğini test eden bir çok kriz ile mücadele etti.
Rotary döneminde de bir çok felaket yaşandı; ama
hep üstesinden geldik ve her adımda da Rotary dünyanın iyileşmesine yardımcı oldu.
Her büyük meydan okuma yenilenme ve büyüme için
bir fırsattır. Rotary'nin "Rotary Fırsatlar Yaratır"temasını COVID-19 krizinin başladığı günlerde San Diego'daki
asamblede açıkladım ve bunlar yıllardır inandığım kelimelerin oluşturduğu bir ifade idi.
Rotary sadece katıldığınız bir kulüp değildir, sonsuz fırsatlar için bir davettir. Başkaları ve kendimiz için fırsatlar
yaratmamız gerektiğine inanırız. Küçük ya da büyük, hizmet
faaliyetlerimiz bizlerin yardımına ihtiyacı olan insanlar için
fırsatlar yaratır ve Rotary, arkadaşlarımızla beraber temel
değerlerimiz üzerine inşa edilmiş daha zengin ve anlamlı bir
yaşam sürdürmemizi sağlar.
Hükümetler ve kurumlar, çalışmalarımız için kritik önem
taşıyan toplum sağlığı ortaklıklarımızı daha çok takdir etmeye başladılar. Evde kapalı kalmış, daha çok ilişki oluşturmaya
çalışan ve toplumuna hizmet etme gayreti içinde olan insanlar, bizim başlangıcımızdan beri savunduğumuz değerleri kucaklamaya başladılar.
Bunların hepsi iyi haberler ancak büyük fırsatların her
zamankinden fazla olması başarılı olacağımız anlamına gelmez. Dünya hızla değişmekte ve bu değişime bu krizden önce
başlamıştı. İnsanlar alıştığımız öğlen yemeklerinden uzak-

laşıp çevrimiçi toplantılara kaymaya başlamışlardı. Zoom ve
Skpe üzerinden toplantılarımız başlamadan önce dostluklar
sosyal medya iişkileri çerçevesinde büyüme ve canlanmaya
başlamıştı. Genç nesillerin hizmet arzusu var ama Rotary
gibi bir organizasyonda anlamlı bir rol üstlenebilme konusunda tereddütleri nedeniyle başka tür ilişkilerde daha etkin
olup olamayacaklarını sorgulamakta idiler. Yeni yaklaşımları denemek ve Rotary'yi geleceğe hazırlamak için şimdi her
şeyi masaya koyma zamanı geldi.
COVID-19 krizi hepimizi uyumlu olmaya zorladı. Bu iyi
bir şey ve yeni Eylem Planımız da özellikle adapte olma yeteneğimizi geliştirmemizi istiyor. Bu yeni dönemin meydan
okumalarını karşılamak ve dünyanın gerçekten ihtiyaç duyduğu Rotary'yi oluşturmak için dramatik bir şekilde değişmemiz lazım.
Bu sadece önümüzdeki yıl için değil, gelecek için de en büyük sorundur. Yeni dönem için Rotary'yi yeniden yaratmak,
genç nesillerin fikir, enerji ve bağlılıklarını tüm kalbimizle
kucaklamak bizim görevimizdir. Sadece bugüne kadar yaptıklarmızı çevrimiçine taşıyarak değil, dijital çağa tamamen
ayak uydurmuş bir organizasyon olmak zorundayız.
Dünyanın Rotary'ye her zamankinden çok ihtiyacı var.
Gelecek nesiller için de "Rotary'nin Fırsatlar Yaratması"nı sağlamak tamamen bizim elimizdedir.

HOLGER KNAACK
Uluslararası Rotary Başkanı

Vakıf Başkanının mesajı

K.R.Ravindran
Uluslararası Rotary Başkanı Holger Knaack'ın teması olan "Rotary Fırsatlar Yaratır"ın günümüzün şartlarına çok iyi uyduğuna inanıyorum. Etrafımızda olan biten karmaşadan sonra bunun nasıl olabileceğini bana sorabilirsiniz. İngiliz yazar Alan Watts'ın Taoist söylemlerden derlediği hikaye bunun açıklanmasına yardımcı olabilir..
Bir zamanlar bir çiftiçinin atı kaçmış. O akşam, tüm komşuları üzüntüsünü paylaşmak için onu ziyarete gelmişler. Atının kaçmış olmasından dolayı
çok üzgün olduklarını ve bunun şanssızlık olduğunu belirtmişler. Çiftçi "belki" diye cevap vermiş.
Ertesi gün at geri gelmiş ama beraberinde yedi adet vahsşi atı da getirmiş.
O akşam toplanan köy halkı, "Olaylar nasıl da döndü. Buna şans denmez
de ne denir" demişler. Çiftçi yine "belki" diyerek cevap vermiş.
Ertesi gün çiftçinin oğlu atın birine eğitmek için bindiğinde, at onu üstünden atıp oğlanın ayağının kırılmasına neden olmuş. Komşular yine "Yazık,
bu çok fena" demişler. Çiftçinin cevabı yine "belki" olmuş.
Ertesi gün köye gelen görevliler askere almak için gençleri seçmeye başlamışlar. Çiftçinin oğlunu da ayağı kırık olduğu için uygun bulmamışlar. Komşular yine "bu harika değil mi" demişler. Çiftçi yine "belki" demiş.
Bu hikayeden öğrenmemiz gereken, tabiatın çok karmaşık olduğu gerçeğidir. Gerçekleşen bir olayın iyi ya da kötü olduğunu söylemek mümkün değildir zira sonuçlarının ne olduğunu bilmek imkansızdır. Bildiğimiz tek şey, her
eylem ve reaksiyona karşı bir fırsatın da doğmasıdır - değerlerimizi yaşamak,
arzularımızı gündeme getirmek ve dünyayı istediğimiz şekle biraz daha yaklaştırmak için harekete geçmemiz gereğidir.
Rotary Vakfı, bu anlamlı değişimleri gerçekleştirmenin yoludur. Vakıf sayesinde dünyamızı çocuk felcinden kurtarmaya çok yaklaştık. Ayrıca önemli
COVID-19 projelerine destek olabilir ve yakın bir zaman içinde dünyanın ihtiyacı olacak yoğun aşılama çalışmaları için ortamı hazırlayabiliriz. Ve bir çok
mutad hizmetin kesintiye uğradığı bu dönemde, toplum hizmetlerimizde sürekliliği sağlayarak ihtiyacı olanlara yardım edebiliriz.
Acaba bu durum Rotary'nin 21. yüzyılda daha güçlü bir organizasyon olma
zamanına mı işaret ediyor? Belki. Acaba bu sizlerin değerlerinizi yaşamanız
için bir fırsat mı? Belki! Her şey size ve bana bağlı.

K.R.RAVINDRAN
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı
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SORU

Çevre projeleri
Karen Kendrick-Hands
Rotary Eylem Grubu(ESRAG)

1

Çevre konusu Rotary'nin
odak alanları ile nasıl
bağdaşıyor?

Odak alanlarından herhangi birindeki proje,
çevresel sürdürülebilirlik konusuna muhakkak
fayda sağlayacaktır. Suyu tutan setiniz sorunluysa, suyu temin ettiğiniz nehir, sanayi ve insan
atıkları ile doluysa temiz suyu temin etmek o
kadar zor olacaktır. Okuldaki su kirli ise, çocuklar hastalanacakları için temel eğitim ve okuma
yazma da sorun olmakta. İklim şartlarının değişmesi nedeniyle coğrafi konumlarını değitiren
hastalık taşıyan böcekler sağlığı tehdit etmekteler. Su savaşları ve iklim mültecileri ihtilaﬂarın çözümü ve barışa ulaşmayı zorlaştıracaktır.
Yeterli enerji olmaması ekonomik gelişmeyi yavaşlatmakta. Şayet Rotary dizel pompa kullandığı kuyuları güneş ya da rüzgar enerjisine döndürebilse büyük bir hizmet gerçekleştirmiş olur. Bu
ölçeklenebilir bir projedir.

2

ESRAG neden çevre
projesi fikirleri için bir
el kitabı hazırladı?

Bir çok insan çevre projesi yapmak istiyor
ama nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Ya
da halen toplumlarında yaptıkları bir projenin
çevre projesi olduğunun farkında değiller. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile beraber oluşturduğumuz bu el kitabı çevreye yardımcı olabilecek projeler konusunda eğitim sağlamaktadır. Bazı insanlar, kulüplerini harekete

geçirecek fikir peşinde olduklarını söylemekte.
Kitapta biraraya getirdiğimiz ve sunduğumuz
proje fikirlerinin ne kadar çok olduğunu görünce
gerçekten ben de şaşırdım.

3

Önerebileceğiniz bazı
projeleri tasvir eder
misiniz ?

Önemli olduğunu düşündüğümüz konuları
ele aldık. Mevcut odak alanlarımızla uyumlu olan,
Rotary kulüplerinin erişimini Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂerine uyumlu
yapacak konulara değindik. Mevcut 17 hedeften
6 tanesi, örneğin ucuz ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve toplumlar ve sorumluluk taşıyan
tüketim ve üretim, Rotary'nin odak alanlarıyla
örtüşmüyor. Kitabın arka kapağı bir basın bülteni gibi. Orada hikayemizi paylaşmanın markamızı
oluşturduğunu ve hizmetlerimiz için ivme sağladığını hatırlatıyoruz.

4

ESRAG'ın UNEP ile
işbirliğine ne sebep
oldu?

2018 yılında Birleşmiş Milletler Rotary Günü
Kenya'nın Nairobi şehrinde kutlanmıştı ve merkezi orada olan UNEP, toplantının ev sahipliğini
yapmıştı. Rotary ve UNEP, beraberce çalışarak
5 Haziran'da yapılan Dünya Çevre Gününe katılmak isteyen Rotary kulüpleri için beraberce bir
el kitabı hazırlamaya karar verdiler. ESRAG da
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UNEP ile beraber çalıştı. El kitabı Geçmiş Dönem
Başkanları Barry Raisin ve Mark Maloney'nin ortak açıklaması ile başlıyor. Bu tür bir destek bizi
çok mutlu etti ve bunun UNEP ile Rotary arasındaki işbirliğini geliştireceğini ümit ediyoruz.

5

Rotaryenler daha fazlaçevre projesi yapıyorlar
mı ?

Bu yılın başında Rotary merkezi benden Rotary dünyasındaki çevre projeleri için bir anket
düzenlememi istedi. ESRAG'ın içindeki gençlik
hareketi olan "İklim Çözümleri Koalisyonu" yardımcı oldu. 23 Ocak'ta bir anket linki gönderdik.
31 Ocak sonuna kadar 5.000 cevap aldık. Bu da
ilgi olduğunu gösterir sanırım.
Çevre çözümlerine ilgi duyanlar başka
gruplarla çalışıyorlar. Ama gözlemlediğimiz,
yaptıklarını Rotary çerçevesinde gerçekleştirmek istemeleri. Bu Rotary'nin geleceği için
önemli bir durum ve güç. Ne kadar üyeyi çekecek
bilemeyiz. Ama Rotary'nin bundan sonraki nesilleri için, gelecek çok net görülüyor.
— DIANA SCHOBERG

ESRAG - UNEP el kitabını
esrag.org/esrag-unep-handbook
linkini kullanarak indirebilirsiniz.

UR Başkanlığına ilk kadın aday
Ryan Hayland

Rotary tarihinde bir
ilk gerçekleşmek üzere

K

anada'nın Ontario Eyaletinin Windsor Roseland Rotary Kulübü üyesi Jennifer
E. Jones, Uluslararası Rotary 2022-23
başkanlığı için aday gösterildi. Jennifer 115 yıllık Rotary tarihinin ilk kadın
başkanı olacak.Jones'un adaylığı rakip
çıkmadığı takdirde 1 Ekim'de kesinleşecek.
Rotary Eylem Planını Rotary'nin
etkisini arttıracak bir katalist olarak
gören Jones, bakışını şöyle açıklıyor:
"Önceliklerimizi ele alırken, yakın
tarihimizin tartışılmaz en derin
zamanında, adapte olma yeteneğimizin bizi Kuzey Yıldızı yapacağını hiç bir zaman tasavvur edemezdik. Umut ışığı en zor meydan okumalarda ortaya çıkar. Ölçülebilir
hedefleri kullanarak, bu tarihi ortamı kullanıp yaratıcı, eğitici ve
bugünün gerçeklerini yansıtan fırsatları ileteceğim."
Başkan adayı olan ilk kadın olarak, Jones Rotary'nin Farklılık, Eşitlik
ve İçine alma (DEI - Diversity, Equity,
Inclusion) ifadesini takip etmenin ne
kadar önemli olduğunun farkında olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: "Farklılık, eşitlik ve içine almanın en tepeden başladığına inanıyorum ve
bizim için kadın ve 40 yaşın altındaki üyeliğin demografik yapısının
liderliğe de yansıması gerektiğine
inanıyorum. Her iki kategoride de
iki rakamlı artışı hedeflerken, tüm
ailenin yapısını da gözümden ayırmayacağım."
Jones, Media Street Productions
Inc. adlı ödül kazanmış bir medya grubunun kurucusu ve başkanı. Windsor
Üniversitesinde İdare Meclisi Başkan-

Uluslararası Rotary Başkanlık Aday Saptama Komitesi, 2022-23 Uluslararası Rotary
Başkanlığına Kanada'nın Ontario Eyaletinden Windsor Roseland Rotary Kulübü üyesi
Jennifer Jones'u aday gösterdi. 1 Ekim tarihine kadar adaylık ile ilgili harhangi bir itiraz
gelmediği takdirde Jennifer Jones'un adaylığı kesinleşmiş olacak
lığı ve Windsor - Essex Bölgesel Ticaret Odası başkanlığı görevlerinde bulunmuş. YMCA Barış Madalyası, Kraliçe'nin Elmas Jübile Madalyası, Wayne State Üniversitesi Yılın Barış Ödülü
sahibi olan ilk Kanadalı olan Jones Hukuk Doktoru (LLD) ünvanına da sahip.
Halen Rotary Vakfı Mütevellisi
olan Jones, 1997'den beri Rotaryen ve
UR'de Başkan Yardımcılığı, direktör,
eğitim lideri, komite başkanlığı, moderatör ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulunmuş. Rotary'nin markalaşma
çalışmalarında da, Rotary'nin Danışma Kurullarını Güçlendirme komitesi

başkanı olarak görev almış. Ayrıca, bu
yıl 150 milyon dolar fon yaratmayı hedefleyen Çocuk Felcine Son'da Geriye
Sayma Komitesi başkan yardımcısı.
Jones, kısa bir süre önce, COVID-19
için kritik önem taşıyan fon yaratma
çalışması olan ve 65.000 kişinin katıldığı #RotaryReponds teletonunu başarılı bir şekilde yürüttü.
Jones Uluslararası Rotary'nin
Kendinden Önce Hizmet Ödülü ve Rotary Vakfı Üstün Hizmet Ödülü sahibi. Eşi Nick Krayacich ile Rotary Vakfı Arch C. Klumph Derneği Üyesi, Paul
Harris Dostu ve Bequest Society üyesi.
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dünyamız

Uyum sağlayın ve bağlanın
Rotaryenler afet gibi durumla karşılaştıklarında her zaman toplumlarına hizmet edecek yeni bir yol
bulmuşlardır. COVID-19 pandemisiyle de karşılaştığımızda, Rotaryenler meydan okumada ön plana çıkıyorlar ve
dünyanın bir çok yerinde kulüpler, yaratıcı olarak farklılık yarattıkları projelerinin hikayelerini paylaşıyorlar.
Amersfoort Stad RK,
Hollanda

Downtown Franklin RK, Tennessee ABD

Hikayenin tıbbi ve ekonomik yönüne çok
“önem
verildi. Fakat korona virüsü aileleri ve
bakıcıları okul yaşındaki çocukları ile evde
tutmak durumunda ve bu beklenmedik
durum bir çok kişinin geçici çözüm üretmesi ile sonuçlandı.
Our Kids CoronaKrant adıyla yayınlanan dijital gazetede
metin, çizimler, fotoğraflar ve çocukların ürettikleri
videolar yer alıyor. Bu websitesi projesi bundan 10 yıl önce
Kenya’da My Book Budy adlı bir organizasyon tarafından
Rotaryenler ve diğer organizasyonların desteği ile
başlatılmış. (krant Hollandaca gazete demek)

Güvenlik nedeniyle yüz yüze ilişkileri kısıtlı
“tutan
kulüp, Tennesee eyaletinin orta

bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yiyecek temin
eden ‘One Generation Away’ adlı kuruluş
için gıda temin etmeye devam ediyor. Kulüp üyesi Mike
Alday, bazı üyelerin ön teraslarına, bazı işletmelerin de
girişlerine bağış kutuları yerleştirdi. Gıdanın yanı sıra
kulüp organizasyon için 530 dolar fon topladı.

”

John Reynolds

”

Cathy Spierenburg

Beau Bassin-Rose Hill RK, Mauritius
La Marsa Impact RK, Tunus

Tunuslu bir çok Rotary kulübü, kendi
“projelerinin
finansmanı yerine parayı corona

virüsü ile mücadele için bağışlamayı tercih
etti. Hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için
online olarak “coranathon” düzenlendi ve Rotaryenler,
aileleri ve dostlarından bağışlar toplandı. Bu bağışlar ile
respiratör de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan bir çok
malzeme temin edildi.
Eya Chaouch

”

Santa Rosa West RK, Kalifornia
“Santa Rosa East Rotary kulübü ile partner olan
kulüp, başlangıçta 2.000 dolar harcayarak 175
adet paketlenmiş yiyeceği bir Rotaryenin sahibi
olduğu restorandan temin etti. Santa Rosa’da
bir güvenli sürüş bölgesi oluşturarak hastane
çalışanları ve hizmet personelinin gelip yemek paketlerini
almaları sağlandı. Projeye katılan dört Santa Rosa Rotary
kulübü ile toplumun bağışları için de GoFundMe adlı bir
program oluşturup fon yaratıldı.”
Casey Williams, Başkan

COVID-19 artmaya başlayınca, kulüp bir
“devlet
kuruluşu olan Mauritius Havaalanı

işletmesiyle partner olarak bu mücadelede
hükümete destek olmak amacıyla tıbbi
ekipman temin etti. Respirasyon yardımcısı, elektrokardiograflar, yaşam destek monitörleri ve enfeksiyonu
algılayıp sepsis ve diğer şartların oluşmasını engelleyen
aletler temin edildi. Tüm ekipmanlar 23 Mart’da New
Souillac Hastanesine teslim edildi.
Rakesh Gaju

Djursholm RK, İsveç

Mart ayı ortalarında kulüp, ‘Djusholm
“Rotary
Kulübü Yardım Eder’ projesini

başlatarak Stockholm’ün dış ilçelerinden
biri olan Danderyd’de karantina altında
olan yerleşiklere yardım etmeye başladı.
Özelliikle yaşlılara yapılan yardım gıda ve diğer
ihtiyaçlarının temini ve her zaman danışmak ve
konuşmak için hazır olmayı içerdi. Rotary krizlerde ve
afetlerde her zaman ön plana çıkmıştır. Bu durumu biz
toplumumuza hizmetimizin bir parçası olarak
görüyoruz.

”

Margit Svenson
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”

dünyamız

3521. Bölge (Tayvan)
Toptan satış marketlerinden temin edilen
“gıdaları
kullanarak bölge hastanelerinde
COVID-19 ile mücadele eden tıbbi
profesyonellere yemek paketleri temin
edildi. Sağlık Bakanlığının ve Taipei ve Yeni Taipei
Belediye Reislerinin yardımları sayesinde yemeklerin
etkin bir şekilde hazırlanması için merkezi bir yemek
pişirme merkezi de oluşturuldu.”
Sara Ma, Geçmiş Dönem Guvernörü

Berlin Platz der Republik RK, Almanya
Berlin Platz der Republik Rotary Kulübü ve
“Berlin
International Rotaract Kulübü
güçlerini birleştirerek özellikle virüsün
etkisinden etkilenebilecek sağlık ve sivil
personele bir alışveriş hizmeti sunmaya başladı. Market
alışverişi yapmak isteyen ya da günlük işlerinin
yapılmasını isteyenler telefon ya da e-posta ile temasa
geçiyorlar. Projenin başlangıcında 6 Rotaryen ve 17
Rotaraktör herşeyi temassız olarak teslim etmekteydiler.
Olanakları anlatmak için yakın mahallelerde el broşürü
ve sosyal medya olanakları kullanıldı.

“

Oswestry Cambrian RK, İngiltere
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar
“kendilerini
izole ettiklerinden ilaç reçetelerini
de evlerinde almak istiyorlar. Eczaneler bu
nedenle teslimatlarda gecikmekte idiler.
Oswestry Cambrian Rotary kulübü bu konuda yardım
etmek amacıyla Old Chapel Eczanesi ile anlaşarak
teslimatları yapma konusunda yardımcı oldu.

“

Ron Pugh

Sanam Chan, Tayland
Nakhon Patom Vilayetindeki bir
“hastaneden
gelen talep üzerine üyelerden
600 dolar toplayan kulüp, malzeme satın
aldı ve sponsoru olduğu Sanam Chan Rotaract Kulübü
ile yüz koruyucu maskeler yaptı. 30 kişi 3 bin 580 şeffaf
maske yaptı ve bunlar 22 tane hastane ve sağlık
merkezine dağıtıldı. .

“

Rattanaporn Laorujiralai

Panaji Mid-Town RK, Hindistan
Yeterli tıbbi malzeme eksikliğine istinaden
“kulüp
doktorları, hemşireleri ve sağlık

Jörg Haas

Westhoughton RK, İngiltere
Oyuncak ayı avı promosyonu ve
“organizasyonunu
gerçekleştirdi. Evde
çocuklarıyla olanlar ve torunlarını ziyaret
edemeyen yaşlılar pencerelerine bir oyuncak ayı
koydular. Bunun amacı bu stresli günlere sadece biraz
neşe ve hareket katmak idi.

“

çalışanlarının yüzlerini koruyan şeffaf
yüzlükleri tasarlayıp ürettiği ve dağıtımını
yaptı. Pandeminin ilk günlerinde termal olarak
şekillendirilmiş 2 milimetre kalınlığında akrilik koruyuculardan 100 adedi yerel sağlık hizmetleri müdürlüğüne
teslim edildi.

“

Siddha Sardessai

Madras Central Rotaract K., Hindistan
İnsanların eve kapanmış olmaları nedeniyle
“kulüp
üyeleri, toplumun negatif düşünceden

Phil Wood

Naperville Sunrise RK, Illinois, ABD
Kulüp sosyal medyayı kullanarak araba
“kullan,
ihtiyacı teslim et (drive-by drop-off)
sistemini kullanarak yerel bir gıda merkezi
için yiyecek topladı. Bu arada potansiyel
üyelerle de konuşuldu ve tüm bu aktivite zor günlerde
kulüp üyelerinin arasında güzel hislerin doğmasına
neden oldu.

”

Deborah Newman

kurtulması için moralleri yükseltmek istedi.
Bu amaçla eve hapis süresince insanları
aileleri ile birlikte yaratıcılıklarını kullanmaya sevkedecek
bir fikir oluşurdular. Mesela favori yemeklerini
pişirmelerini, yemek yaparken etapların resimlerini
çekmelerini, ve yemeğin son halini sosyal medyada,
Facebook da dahil olmak üzere tarifi ile beraber
yayınlamaları istendi. #Quarantine Cooking Challenge
etiketiyle sosyal medyada dikkat çekici bir ilgi oluştu.
İnsanları gıda kadar biraraya getiren başka bir şey yok
galiba.

”

Meera Devi
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dünyamız

Almanya

ABD

Bulgaristan

Filipinler
Venezuela

Dünyanın çeşitli yerlerinde
harekete geçenler

Venezuela’da 4
milyondan fazla
kişi güvenli suya
erişemiyor

ABD

Venezuela

Almanya

1930’lu yıllardan beri

Somerset Pennsylvaniya Rotary

Pennsylvania’nın Kutztown Rotary

Kulübü üyesi olan Miguel

Kulübü her yıl düzenlediği bir

Saviroff, doğduğu ülke olan

akşam yemeği ile yerel tarım

Venezuela’da parazitlerden

sektörüne hizmet etmekte.

kaynaklanan hastalıklarla

1995 yılından beri olayın

mücadele için düzenlenmiş

organizasyonunu gerçekleştiren

bir projeden haberdar olunca,

7430. Bölge Guvernör adayı

Houston e-Kulüp’ten Isis Mejias

Bob Hobaugh,19 Şubat’ta 160

ve Venezuela’nın Valle del Turbio

kişinin katıldığı çiftiiler gecesi

Rotary kulübünden Alberto

yemeği düzenledi. Aile anlayışı

Paniz Mondolfi ile bölgeyi

içinde yapılan yemekte hindi,

ziyaret etti. Somerset Rotary

domuz, havuç, patates ve fasulya

Kulübünün yarattığı 3.000 dolar

yemekleri yanı sıra pasta da

fon, bulaşıcı hastalıklar üzerinde

sunuldu. Tarımla uğraşan yerel

araştırma yapan Venezuela

2000’li yılların başında Helmut Falter,
Alman talebelerin okuma, matematik
ve bilim notlarının düşük olmasından
çok sıkılmıştı. Aachen-Frankenburg
Rotary kulübü üyesi olan Falter, aynı
zamanda ailesinin zincir kitapevi
ve yayınevinin de başkanlığını
yapmaktaydı. Bu konuda birşeyler
yapılması gerektiğine inanan Falter,
bir ilk eğitim öğretmeni olan Monica
Schröder ile “Okumayı öğrenmek
- Yaşamayı Öğrenmek” adlı bir seri
kitaplar çıkardı. Bu girişim, 6-13 yaş
arasındaki çocukların okuma ve
anlamalarına yardımcı olacak kitaplar
ve öğretmenler için de kullanım
kılavuzları yayınladı. Almanya’daki
Rotary kulüplerinin yarısından
fazlası projeye katıldı. 6 Aralık’ta bir
milyonuncu kitap törenle Aachen’de
verildi.

insanların yanı sıra gelecek nesilde Bilim Enkübatörü (Incubadora
de tarımı devam ettirmek isteyen

Venezolana de la Ciencia - VIS)’ne

lise talebeleri de bu aktiviteye

bağışlandı. Bu parayla La Pica’daki

katıldılar. Pennsylvania’da tarım

misyonda yaşayan çocuklar için

eyalet ekonomisinin önemli

anti parazit ilaçlar temin edildi.

sektörlerinden birini teşkil ediyor.
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RESİM: GIDA - BİTKİ ÇÖZÜMLERİ EYLEM GRUBU KATKISI

Filipinler

Bulgaristan

Resimli Audubon (kuşlar

yaparak çocuklarının daha

rehberi) ve Taylor (bitki rehberi)

sağlıklı ve güçlü yetişmelerini

talebesi Vratza Rotary kulübünün

sayfalarından faydalanan Rotary

sağlayacakları ifade ediliyor.

düzenlediği ve beş gün süren takım

Eylem Grubu, 30’dan fazla ülkede

Çalışmalarının Avustralyalı tarım

yarışmalarına katıldılar. Fikir bundan

organize olarak, daha iyi bir diet

uzmanı Bruce French tarafından

dokuz yıl önce spor yarışması olarak

oluşturma amacıyla insanlara

oluşturuluş veri tabanını

doğmuştu ve sonunda geleneksel bir

yerel yetişen bitkilerin besleyici

kullandığını belirten Hingston,

konuma geldi. Kulüp başkanı Vesko

olanlarını tanıtan bir rehber

veritabanında dünyadaki tüm

Vasilev futbol, basketbol, voleybol ve

hazırladı. Gıda ve Bitki Çözümleri

ülkelerde yenilebilir 31.000’den

diğer aktivitelerin kulüp üyeleri

Rotary Eylem Grubu Başkanı

fazla bitkinin yer aldığını

tarafından organize edildiğini ve

Karalyn Hingston, düşük okuma

belirtiyor.

profesyonel hakemler tarafından

yazma oranı olan yerlerde resimli

Avustralya Hobart Rotay Kulübü

yönetildiğini belirtiyor. Ekim ayında

anlatımın gerek çocuk, gerekse

ve 9130. Bölge, Bölge tanımlı

yapılan son organizasyonda kulüp

de yetişkin için daha anlamlı

fonları kullanarak 7.000 dolarlık

4.000 dolar fon yarattı. Yerel Interact

olduğunu belirterek bu metodu

fon ayırıp programın Filipinler’de

kulübü de müsabakalar sırasında su

tercih ettiklerini belirtiyor.

uygulanmasını sağladı. 40’a

dağıtımı ve ödül töreninde yardımcı

Ellerindeki malzemelerin

yakın yenilebilir bitkiyi tanıtan

oldu.

özellikle kadınların eğitimine

kitapcıklar, Muravah Vakfı

yönelik olduğunu ve bu sayede

tarafından dağıtıldı.

400’den fazla ilk ve orta öğretim

İnsanlar,
dünyada
yenilebilecek
10.000’den fazla
bitkiden sadece
150 tanesini
yiyorlar.

bilgilenmiş bir şekilde seçimlerini
– BRAD WEBBER
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Kalbi genç bir başkan
Holger Knaack'ın Rotary'nin geleceği ile ilgili taze bir vizyonu var.
Arkadaşlarının da yardımıyla işler kolayca yürüyecek.

H

olger Knaack etrafı silip süpürüyor. Herzogtum
Lauenburg-Mölln Rotary Kulübü, 12. yüzyılda
inşa edilmiş olan Ratzeburg Katedralinde Noel
kermesini yeni bitirmiş. El işleri, ökseotu, evde
yapılmış pasta ve kurabiyelerin satıldığı iki gün
süren kermeste kulüp 8.000 avro fon yaratmış.
Bu para bu yıl kritik durumdaki hasta çocuklara yardım eden
bir kuruma verilecek. Kulüp üyeleri standlarını kaldırma,
masa ve sandalyeleri çıkarma işlemlerini yaparken, Holger
Knaack elektrik süpürgesini kaptığı gibi yerde bırakılan çöp
ve benzeri şeyleri konsantre bir şekilde süpürüyor.
Olay esnasında Knaack 1 Temmuz 2020'de Uluslararası
Rotary'nin başkan adayı. Ama aynı zamanda 27 yıldır da Rotaryen ve tüm kulüp üyeleri gibi o da elini taşın altına koyuyor. Kulüp üyesi Barbara Hardkop, Knaack'ın dostlar arasında bir dost olmak istediğini belirtiyor.
Almanca bir deyim vardır: "Man holt die Leute ins
Boot". Anlamı, ortak bir hedefe doğru çalışmak için insanları biraraya getirmek demektir. Önümüzdeki yıl, Rotaryenler
Holger Knaack'ın kenara çekilip başkalarının işleri yapmasına bakacak bir kişi olmadığını görecekler. Daha da önemlisi,
Knaack'ın felsefesine göre çok çalışmak güzel zaman geçirmeme anlamına da gelmiyor. Knaack, birinci önceliği olan
genç insanlara yatırım yapma hedefi doğrultusunda insanları biraraya getirirken, herkesin de hoş vakit geçireceğinden
emin.
Kulüpten eski arkadaşı Hubertus Eichblatt, Holger'in
prensibinin beraberliklerin eğlenceli olması gereğine inandığını söylüyor.
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Knaack tipik bir Rotary Başkanı değil; ama bu sadece kot
pantalon giyip kravat takmaktan kaçınması ile ilgili değil. Organizasyonun başına geçen ilk Alman ve biraz da geleneklerin
dışında bu pozisyona gelmiş durumda. Daha önce başkanlık
yapanlar gibi Rotary'de adım adım yükselmemiş. Kulüp başkanlığı ve bölge guvernörlüğü dışında Uluslararası Rotary'de
direktör olmadan önce sadece eğitim liderliği görevinde bulunmuş. Rotary Enstitüsü döneminde kendisine Rotary'de
aldığı görevler sorulduğunda verdiği cevabın "hiç bir görev
almadım" olması, soruyu soranlar için de bir sürpriz oluyor.
Knaack Rotary'nin gençlik programlarına duyduğu ilgi
ile tanınıyor. Bu tecrübe hem kendisi, hem de eşi için çok derin bir anlam taşıyor. Çiftin kendi çocukları yok ama bugüne
kadar kalplerini ve evlerinin kapılarını düzinelerce gence açmış bulunuyorlar. Holger'in kulübünden Helmut Knoth, Holger'lerin evlerinin her zaman misafir ile dolu olduğunu, genellikle de bunların gençler olduğunu belirtiyor.
Kulübe 1992 yılında katıldıktan kısa bir süre sonra, Başkan Knaack Kuzey Almanya'daki talebeler için kısa dönem
gençlik değişim kampı organize ediyor. Bu ilk girişimi onu
gençlere bağlıyor. Holger "Wo dein Herz aufgeht" diyerek
duygusunu ifade ediyor. Kalben bu işin içinde olduğunu ifade eden bu kelimeler, onun gençlerle konuşmaktan ne kadar
keyif aldığını gösteriyor. Gençlerin özellikle yaşadıkları tecrübelerden sonra yaşamlarının en güzel zamanını geçirdiklerini söylemeleri, Rotary kanalıyla gençlerin önüne açılan fırsatların ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor.
Fırsat Knaack için de ortaya çıkıyor. Kulüpte Gençlik Değişim Komite Başkanı oluyor ve 2006-07 döneminde 1940.

12. Yüzyıldan kalan Katedrali ve etrafındaki gölleri ile Holger Knaack'ın kulübünün bulunduğu Ratzeburg kasabasının görünümü;
Küçük resimde Almanya'yı kürek çekme yarışlarında olimpiyatlarda tesil eden Ratzeburg Kürek kulübünün üyelerini antreman dönüşü
selamlarken.
Bölgenin guvernörü olduktan sonra, Almanya'nın Çoklu Bölge Gençlik Değişim Programının başkanı olması öneriliyor.
Holger bu pozisyonda 2013 yılında direktörlük görevine başlayıncaya kadar çalışıyor. Bu çalışmalar boyunca her zaman
başkalarına güveniyor. Hedef aynı olduktan sonra, ona ulaşmak için tek bir yol olmadığı düşüncesi, etrafındakilerin de
daha rahat hareket etmelerini sağlıyor.
Gençler Knaack'ın yaklaşımını içgüdüsel olarak anlıyorlar. Berlin Rotaract Kulübü ve Berlin International Rotary
Kulübü üyesi Brittany Arthur bu durumu şu sözlerle ifade ediyor: "Holger'in bir vizyonu var ve o vizyona bağlı hareket ediyor. Bu vizyonun onun için yeni bir şey olmadığını da farkediyorsunuz. Holger ve Susanne yıllardır düzinelerce gençlik değişim öğrencisi ağırladılar. Bunu
2020'de gençlere yatırım yapmalıyız demek için mi
yaptı sanıyorsunuz? Elbette hayır. Bu onların kişiliği."
Arthur, Knaack'ın sadece tecrübeye değil, potansiyele de
yatırım yapmasının alışılagelmiş bir yaklaşım olmadığını
söylüyor. 2012 yılında Avusturyalı bir elçilik bursiyeri olarak
Almanya'daki 2012-13 UR Başkanı Sakuji Tanaka'nın organize ettiği barış forumunda 'Rotary'den Anılar' başlıklı konuşmasından sonra, forumu organize eden Knaack, hazırlamakta olduğu enstitü için kendisine yaklaşıp, enstitüde yardımcı
olur musun? sorusunu yöneltmiş. Arthur da zevkle evet cevabını vermiş.
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liğinin derinliğini kavrayabiliyor. Knaack'ın çok eğlenceli ve
sevimli olduğunu ama bazı konularda da çok ciddi davrandığını söyleyen Arthur, bu nedenle Knaack'ın enteresan bir lider olduğunu ve ona ihtiyaç duyulduğunda değişik seviyelerde karşımızda olacağını belirtiyor.
Holger ve Suzanna seyahat etmeyi çok seviyorlar ancak
hayatları boyunca doğdukları yerde yaşamışlar. Suzanna
Ratzeburg'da, Holger ise Hamburg'un 40 kilometre kuzey doğusundaki Groß Grönau
Knaack'ın çok eğlenceli ve sevimli
kasabasında doğmuş. Her
ikisi de 1952 doğumlu ve olduğunu ama bazı konularda da
aile işletmesinin bulun- çok ciddi davrandığını söyleyen
duğu dükkanın üzerinde Arthur, bu nedenle Knaack'ın
yaşamışlar. Susanna'nın enteresan bir lider olduğunu ve
ailesi sosis imalatı, Hol- ona ihtiyaç duyulduğunda değişik
ger'inki ise 1868'de ku- seviyelerde karşımızda olacağını
rulmuş olan fırıncılık
belirtiyor.
yapmakta imiş.
Kızlık soyadı Horst olan Susanne'ın arkadaşının ağabeyi
Hubertus Eichblatt, Horst ailesinin kapılarının daima açık
olduğunu, dostların her an girip çıktıklarını belirtirken, Holger'in de aynı yaklaşımı gösterdiğini ifade ediyor.
Holger'ler, Susanne'ın bir zamanlar büyükannesine ait
olan evde yaşıyorlar. Yandaki evde beraber büyüdüğü kardeşi
Sabine Riebensahn yaşıyor. Yaklaşık on yıl önce, eşinin vefatı
sonrası, Holger'in kızkardeşi Barbara Staats, bu evin üst ka-

Herzogtum Lauenburg-Mölln Rotary
Kulübünün toplantısından sonra Holger
dostları Barmara Hardkop ve eşi Gerrit ile
sohbette.

tındaki bir daireye taşınmış. Her iki evde toplam dokuz misafir odası bulunuyor. Barbara'nın 12 torunu, düzinelerce gençlik değişim öğrencisi ve dostları bu odalardan en az birini muhakkak kullanıyor.
Her sabah Holger ve Susanne'ın salonunun kuytu bir köşesinde, yerden tavana uzanan pencerenin arkasında Ratzeburg'un çevresindeki göllerden Küchensee'ye bakan bölümde
herkes kahve için biraraya geliyor. Holger burada bir ritüele
başlıyor. Bir divana uzanıp kestirirken, Susanne, Barbara ve
Sabine sohbetlerini sürdürüyorlar.
Dördü de alışverişten yemek pişirmeye kadar tüm görevleri paylaşıyorlar. Kimin bir şeye ihtiyacı varsa sesleniyor.
Holger bu tarzın beraber yaşamak için kusursuz olduğunu
vurguluyor. Bu şekilde yaşamanın hedefleri olduğunu söylüyor.
Aralık ayında bir Cumartesi günü, Knaack'lar ertesi gün
23 yakın arkadaşlarına verecekleri davet için beraberce böf
burginyon hazırlarlarken, Noel için verecekleri 15 kişilik partiyi de planlıyorlar. Noel'de Şarm el Şeyk'teki enstitüde tanıştıkları bir Rotaryenin kızı da davete icabet ederse 16 kişi olacaklar.
Helmut Knoth, Knaack'ların misafirperverliğini Rotary
için bir şans olarak tanımlıyor. Yılda en az bir kez bahçede
parti veriliyor. Hava güzel olduğu zaman da yüzmek için gelenler var. Kış aylarında Holger'in doğumgünü için geleneksel
bir kutlama yapılıyor. Kürek kulübünde toplanıp gölün etrafında yürüyüşe çıkılıyor. Tüm yaş günü hediyeleri, kürek kulübüne destek olmak için Holger'in kurmuş olduğu Karl Adam

Vakfına bağışlanıyor. Ratzeburg kürek kulübü ile ünlü. 1960,
1968, 2000, 2004 ve 2012 olimpiyatlarında Alman Milli takımının nüvesini teşkil eden elemanlar bu kulüpten seçilmiş.
Kulübün kurucularından olan Karl Adam bir öğretmen ve takımın koçu. Aynı zamanda da dünyadaki sayılı kürek çekme
koçlarından biri ve Ratzeburg stili denen yöntemi de geliştiren kişi.
Aile albümünü incelerken, Holger'in çocukluğunda ailesiyle Kuzey Denizindeki Sylt adasındaki tatilleri, Susanne
ve ailesinin de Baltık Denizi sahilindeki geçirdikleri günler
konu oluyor. Evlerinden bir kaç kilometre uzakta, Holger'in
ailesinin hafta sonlarını geçirdikleri büyük bahçeli küçük bir
evleri var. Holger'in kusursuz olarak tanımladığı çocukluğu
burada orman ve çayırları keşfetmekle geçmiş.
Holger'in çocukluğunu geçirdiği evin 500 metre yakınında Doğu Almanya ile sınırı teşkil eden Wakenits nehri yer alıyor. O noktayı sanki dünyanın sınırı imiş gibi hatırlıyor Holger. Yaz aylarında cesaretlenip, Doğu Alman Askerlerinin
gözlem kuleleri ve mayın tarlalarının bulunduğu karşı sahile
yüzdükleri günler olmuş. 1989 yılında Berlin Duvarı yıkılınca, ilk yaptıkları şey karşı sahili bisikletle keşfetmek olmuş.
Bomboş olan gözlem kulelerinden ilk defa yaşadıkları kıyıya
bakma fırsatını da ancak o günlerde yakalayabilmişler.
Genç bir yetişkin iken Holger hafta sonları ve tatillerde ailenin fırınında şoför olarak çalışmış. Orta okuldan sonra iki
yıl başka bir fırında çalışarak stajını yapmış ve mesleği öğrenmiş. Dahala pişirmekten zevk aldığını belirten Holger, iyi
olabilmek için yaptığın şeyi sevmenin şart olduğunu söylüyor.
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Ratzeburg, Almanya,
soldan sağa: Barbara
Staats, görümcesi; Susanne
Knaack, eşi,
Holger Knaack ve
Sabine Riebensahm, eşinin
kardeşi. Holger yemek
yapma işinde de becerikli.

Ne tür pazarlama tekniği kullanırsanız kullanın, önemli olanın kalite olduğunu vurgulayan Holger, kaliteyi ürünü sevmek ve yapabildiğinin en iyisini yapmak olarak tanımlıyor.
Ama onun için zaman harcanması ve bir çok şeyin sırrının da
bu olduğunu belirtmeden de geçemiyor.
Stajını tamamlayıp bir yıl da Stuttgart'da bir ekmek fabrikasında çalıştıktan sonra, Kiel'de işletme okumak için üniversiteye başlayan Holger'in, ilk talebe toplantısında müstakbel eşi dikkatini çekmiş. Tanıştıkları 20 Eylül 1972'yi bu
nedenle hiç unutmadığını söylüyor.
Sınıfta 94 erkek ve sadece 3 bayan olduğu için Susanne'ın
başta dikkatini çekmemiş olsa da, ilerleyen günlerde yakınlıkları gelişmiş, aile işletmelerinde çalışmak için beraberce
ailelerinin oturduğu şehre gitmeye başlamışlar. Pazar günleri Kiel'e dönerken, Knaack fırınından ekmekler ve Horst şarküterisinden de sosisleri doldurmayı hiç unutmamışlar. Pazartesi günleri okuldaki arkadaşlarının daha sık ziyarete geldiklerini Susanne gülerek hatırlatıyor.
1975 yılında mezun olduktan bir yıl sonra evlenen çift aile
işletmesinde çalışmalarına devam etmişler. O zaman Knaack fırınlarının çeşitli yerlerde şubesi ve 50'ye yakın da çalışanı bulunmakta imiş. 70'li yılların sonunda babasından devir aldıktan sonra firmayı büyütme kararı alan Knaack, ekmeği imal ettiği tahılın meşeini tam olarak belirlemeye karar
vermiş. Bir çiftçi olan ve diğer çiftçilerle kooperatif kurmuş
olan arkadaşı Hubertus Eichblatt ona yardımcı olmuş. Ayrıca, Hoflütjensse'de kendi çiftliğinde organik tahıl yetiştirme18 - R O T A R Y D E R G İ S İ / T E M M U Z 2 0 2 0

Knaack'lar evlerinin mutfağında: Holger ve Susanne Knaack
ye başlayan Avrupa'nın en büyük gözlükçülerinden Günther
Fielmann ile de çalışmaya başlamış. Knaack and Fielmann
beraberce inşa ettikleri değirmende, bundan 30 yıl önce çok
az rastlanan organik tahıllardan üretilmiş ekmekleri üretmeye ve pazarlamaya başlamışlar. Eichblatt, Holger'in bu konudaki yaratıcılığı ve ileri görüşünden sitayişle bahsediyor.
Knaack'ın bir diğer yaratıcı yaklaşımı, ekmeklerin dükkanlarda pişirilmeye başlanması olmuş. Daha önceleri ekmekler fabrikada pişmekte ve kamyonlarla dükkanlara nakledilmekte imiş. Knaack, hamuru fabrikada imal edip biraz
dondurduktan sonra pişirilmek üzere dükkanlara sevk etmeye başlamış. Sloganı "Der Frische Bäcker" (taze fırıncı) olmuş. Bugün tüm Almanya'da fırınlar bu yöntemle çalışmalarını sürdürüyorlar.
Holger'in işi büyümeye başlamış. 50 şube ve yüzlerce çalışanı olmuş. Fırıncılık konusunda yatırım yapan uluslararası
bir firma şirketi satın almak için teklif yapınca bunu iyi bir
fırsat olarak gören Holger teklifi kabul etmiş ve 40 yaşından
sonra başka alanlarda çalışmaya, golf oynamaya başlamış.
39 yaşında iken Round Table adlı ve 40 yaş altı kişilerin üye
olduğu organizasyona dahil olmuş. Yakındaki Mölln kasabasındaki Rotary kulübüne katılmış, kısa bir süre sonra Ratzeburg'da Rotary Kulübü kurulurken bir çok arkadaşıyla beraber o kulübe geçmiş. Kısa bir süre sonra da kendini Rotary
Gençlik Değişim programının içinde bulmuş.
Ortaçağdan kalma Ratzeburg, eski katedrali ve yarısı ah-

Holger'in hobilerinden biri de Ratzeburg gölünde yüzmek
şaptan yapılmış Belediye binası ile dört adet buzul gölüyle
çevrilmiş. Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig Holstein eyaletinin bir çok noktasında bu göllerden bulmak mümkün. Bölgenin karakteristiği olan tuğla mimarisi, yeşil kırsal kesimdeki çiftlikler ve kasabalar arasından kıvrılan yollarla ulaşılan bir alan burası. Ancak Holger ve Susanne ile kalan talebeler, bu kartpostal görüntünün ötesinde bir şey keşfetmişler.
Juraj Dvořák, Knaack'lerin 1996 yılında misafir ettikleri
ilk talebelerden biri. Ülkesi Slovakya'ya döndükten sonra, 16
yaşındaki genç, Holger ve Susanne'a kart gönderdiği için tekrar davet edilmiş. Ancak Dvořák, babasının ani vefatı üzerine bu programı iptal etmek zorunda kalmış. Dvořák'ın annesi ve Holger ile Susanne ziyaretin gerçekleşmesi için ısrarcı
olmuşlar. Bir ay süren ziyaret esnasında Dvořák'a yardımcı
olan Knaack'lar, bu dönemdeki mentorluk sayesinde dostluklarını ilerletmişler ve Dvořák'ın yaşamını etkilemişler. Halen
Dvořák Viyana'da özel bir finans firmasında çalışıyor ve kendisinin parasal olmasa da sıfırdan sağlıklı bir kişilik kazanmış olmasını bu döneme bağlıyor.
Knaack'ları her yıl ziyaret eden Dvořák'a Holger paranın
önemli olmadığını, önemli olanın işten zevk almak ve hayatın tadını çıkarmak olduğunu ısrarla söylemiş. Seyahat edip
dünyayı dolaşması gerektiğini söylerken de beraberce gittikleri toplantılarda tanıştırdığı Rotaryenler ile ilişki kurması

gerektiğini anlatmış. Dvořák, bu sayede insanlarla nasıl davranması gerektiğini öğrendiğini ve gelişmesine Holger'e bağladığını belirtiyor.
Knaack'lar talebelere mentor olma konusunu çok ciddiye
alıyorlar. Holger, Gençlik Değişimin ana hedefinin başka bir
kültürün içine dalmak ve o kültür ile ilgili öğrenilebilecek her
şeyi öğrenmek olarak tanımlıyor. Holger, Gençlik Değişimin
bir diğer önemli yanının da ailelerin evlatlarını Rotaryenlerin yanına gönderirken onların da misafirlerine kendi çocukları gibi bakacaklarından emin olduklarını ve bu yaklaşımı
dünyada başka hiç bir organizasyonun yapamadığını belirtmeden geçemiyor.
1870. Bölgenin GDG'lerinden Alois Serwaty, Knaack'lar
ile ilk kez 25 yıl önce Almanya'da Çok Bölgeli Gençlik Değişim Konferansı esnasında tanışmış. Ona göre, Gerek Holger,
gerekse de Susanne'ın gençlerin hoşuna giden ve onları motive eden açık bir davranış göstermeleri, onlarla tanıştığınız
an insanları seven kişiliklerinin farkına varmanızı sağlıyor.
Holger'in yaklaşımı, Rotary'nin genç kalması gerektiği ve
gençler için ve beraber çalışmanın insanları genç tutacağı
prensibine dayanıyor.
Dvořák da aynı fikirde: " 24 yıldır hiç değişmiyor, sadece bazı kırışıklıklar ekledi. Gençlik Değişim Programı
ona enerji veriyor."
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Alman Rotaraktörlerden sıklıkla duyabileceğiniz bir
cümle var. "Auf augenhöhe begegnen" - insanlara göz seviyesinden bakmak. Bunun anlamı herkesin oyun sahasında
eşit olması demek. Bir kişinin direktör ya da şoför olması farketmez. Bir şeyi tartışırsınız ve bir çözüm bulduğunuzda karşınızdaki sizden bir emir aldığını düşünmez.
Arkadaşları ve ailesine göre Holger'in bu konuda özel bir
yeteneği var. Bir işi kendisi yapamıyorsa, delege etmeyi çok
kolay gerçekleştiriyor. Bir kişinin hangi işte iyi olacağını anlayabilmek de Holger'e özgü bir yetenek.
Bunun bir örneğini, Berlin'deki Rotary Enstitüsünde Rotaraktörler ile yaptığı çalışmada görmek mümkün. Mesela,
gençler ara oturum yapacağız dediklerinde buna cevaben yapamazsınız yerine, yapın bakalım diye cevap vermek gibi. İnsanlara başarmaları için güveniyor. Ama aynı zamanda arka
planda gelişmeleri izliyor. Hamburg Konvansiyonunda da
aynı durum söz konusu oldu. Holger ve Andreas von Möller
2019 Ağırlama Komitesi başkan yardımcıları idi. Burada da
çok sayıda Rotaraktörün işin içinde olduğu görüldü.
Susanne, eşinin ana hedefinin Rotary ve Rotaract'ı yakınlaştırmak olduğunu söylüyor. Holger'in bu konuda çok heyecanlı olduğunu, kendisinin heyacanlanması durumunda da
etrafındakileri de heyacanlandırdığını Susanne'ın kardeşi
Sabine de tekrarlıyor.
Ratzeburg'daki Seehof otelinin kafeteryasında cappucino
içerken ve Kühensee'nin parlayan suları manzarasında Knaack'ların arkadaşları ve Herzogtum Lauenburg-Mölln Rotary
kulübü üyesi olan Hubertus Eichblatt, Helmuth Knoth, Jens
Uwe Janssen ve Andreas Peter Ehlers, Holger'in gönüllüleri
yönlendirme konusunda bir deha olduğunu kabul ediyorlar.
Ehler, Holger'in Bölge Guvernörlüğü döneminde Bölge Sekreteri olarak görevi esnasındaki günleri hatırlıyor. Daha önceki
guvernörler genel olarak "birileri şunu yapmalı, bunu kim
yapacak" şeklindeki konuşmalar yerine, Holger "Hubertus, düşündüm de, bunu en iyi yapacak kişi sensin. Olayı şöyle tasavvur ediyorum. Bu tam sana göre. Bunu yaparsan gerçekten çok sevinirim. Bunu yapman harika"
gibi sözler söylediği için ona hayır demek de pek kolay değil.
Takipçiliği de oldukça sıkı. Muhakkak bir ay sonra gelip, işler
nasıl gidiyor, yardıma ihtiyacın var mı? sorusu da Holger'in
adeta rutini olmuş.
Eichblatt buna gülüyor ama Knaack'ın başarısını da heyecanının bulaşıcı olmasına bağlıyor.Bu pozitif yaklaşım nedeniyle de insanları bir takım şeyleri yapmaya kolayca ikna ediyor.
Knaack'ın iyi taraflarından bahsederken, hiç bir zaman
kötü bir ruh halinde olmadığı da özellikle belirtiliyor. Ama
yakın dost olmalarına rağmen, mükemmel olmadığına da değiniyorlar. Tek zayıf tarafının gözlük konusunda modaya düşkün olduğu gülerek ifade ediliyor.
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Bu eleştiri, arkadaşları tarafından, sadece onun bu tür bir
gözlük taktığı şeklinde tezahür ederken, her zaman yanında
bir yedeğinin de bulunduğu belirtiliyor.
Gözlüklerinin Holger'in adeta markası olduğu konusunda
arkadaşları hemfikir. Her zaman kot pantalon ve ender olarak
da kravat takıyor. Belki bu yüzden genç görünüyor. Capuccinolar biterken, eski arkadaşları aynı fikirde olduklarını başlarını sallayarak belirtiyorlar.
Knaack'ın felsefesi, ne kadar çok çalışırsan çalış, işin
içinde eğlence de olmalı olarak özetlenebilir. Seyahat etmek,
insanlarla konuşmak onun için bir eğlence. Aynı şekilde konuştuğu kişiler için de bir başka eğlence.
Knaack herkesin Rotary'den zevk almasını ve ait olmaktan gurur duymalarını arzu ediyor. Holger, "Hepimiz bu organizasyonu seviyoruz ve Rotary'yi daha güçlü yapmak için bir şeyler yapmak zorundayız" konusunda ısrarcı. "Bu da zor değil; kulübünüzün daha çok içinde olun,
arkadaşlarınıza ilgi gösterin, projeler ve programlara
daha fazla katılın. Kendinize sorun: Kulübümüz Gençlik hizmetinde var mı? Fon yaratmak için daha iyi bir
fikir bulabilir miyiz? Kulübün de insanları daha iyi hissettirmek, onları rahat hissettirmek ve gurur duymalarını sağlamak gibi bir sorumluluğu var. Bir Rotaryen
olmanın özel bir duygu olduğunu yansıtmak lazım."
Önümüzdeki yıla bakarken, Rotary Başkanlarının bölge
konferanları gibi bir çok
yere davet edildiklerini
ve buralara temsilci gönKnaack'ın felsefesi, ne kadar çok
derdiklerini biliyoruz.
çalışırsan çalış, işin içinde eğlence
Ancak sanal ortamda da
de olmalı olarak özetlenebilir.
olsa, bu yıl Herzogtum
Lauenburg Mölln kulü- Seyahat etmek, insanlarla
bünden arkadaşı Edgar konuşmak onun için bir eğlence.
Friedrich'in 1940. bölge Aynı şekilde konuştuğu kişiler için
guvernörü olması nede- de bir başka eğlence.
niyle bu bölgenin konferansına bizzat katılmayı
planlıyor. "Burada bir istisna uygulamaya herhalde izin
vardır" diyen Holger, "özellikle de o bölgenin guvernörü
kendi kulübünüzden ise" diyerek kulübün Rotaryenler için
önemini vurguluyor. "Rotary'de hangi pozisyona gelmiş
olursanız olun, ya da ne kadar önemli bir görev üstlenmişseniz olun, sonunda döneceğiniz yer üyesi olduğunuz kulübünüzdür ve kulüpteki arkadaşlarınızdır."
"Bu nedenle Kulüplerimize ve kulüplerdeki arkadaşlarımıza önem vermeliyiz. Başkan olmanız bir şey
ifade etmez. Sonunda önemli olan arkadaşlarınızla birarada olmanızdır."
❏❏❏

kulüplerimiz

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

DİREKTÖRLER

Holger Knaack, 2020-21 UR
Başkan, Almanya

Chi-Tien Liu, 2020-2022 UR
Direktör, Tayvan

Susan Howe, 2020-2022 UR
Direktör, Texas, ABD.

Katerina Kotsali-Papadimitriou,
2020-2022 UR Direktör, Yunanistan

Roger Lhors, 2020-2022
UR Direktör, Fransa

Kasuhiko Tatsuno, 2020-2022
UR Direktör, Japonya

Valerie Wafer, 2020-2022 UR
Direktör, Kanada

Virpi Honkala, 2020-2022 UR
Direktör, Finlandiya

22 - R O T A R Y D E R G İ S İ / T E M M U Z 2 0 2 0

Peter Kyle, 2020-22 UR Peter
Kyle, ABD

Bharat S. Pandya, 2019-21 UR
Direktör, Sayman, Hindistan

Kamal Sanghvi, 2019-21 UR
Direktör, Hindistan.

Tony Black, 2019-21 UR
Direktör, İskoçya

Johrita Solari, 2019-21 UR
Direktör, Başkan Yrd., ABD

Jan Lucas, 2019-21 UR
Direktör, Hollanda

Kyun Kim, 2019-21 UR
Direktör, Kore

Mario Cesar de Camargo,
2019-21 UR Direktör, Brezilya

Floyd Lancia, 2019-21 UR
Direktör, ABD

Stephanie Urchick, 2019-21 UR
Direktör, ABD

John Hewko,
UR Genel Sekreteri ve CEO.

UR Yönetim Kurulu'nau yıl katılan 8 yeni üyenin dört tanesi kadın. Bu dönem Başkan
Yardımcılığı yapacak Jahrita Solari ve Direktör Stephanie Urchick ile Yönetim Kurulunda
toplam 6 kadın görev yapıyor. Yönetim Kuruluna yeni seçilen kadınlar, ABD, Yunanistan,
Kanada ve Finlandiya'dan. Bu yıl seçilenlerin görev süreleri 2022 yılında sona erecek.

2021-22 UR Gelecek Dönem
Başkanı, Shekhar Mehta.
Hindistan

Not: Resimlerin altındaki mavi renk, Yönetim Kuruluna bu yıl giren üyeleri ifade ediyor.
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VAKIF MÜTEVELLİLERİ

K.R. Ravindran, 2015-16 UR
başkanı, 2020 - 21 Rotary Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı,
2017 - 21 Vakıf Mütevellisi.

Brenda Cressey, 2017-21 Rotary Vakıf
Mütevellisi, ABD

Hsiu-Ming "Frederick" Lin, 2020-24 Rotary
Vakıf Mütevellisi, Tayvan

Geeta Manek, 2020-2024 Rotary Vakıf
Mütevellisi, Kenya

Per Hoyen, 2018-22 Rotary Vakıf
Mütevellisi, Danimarka

John Hewko, UR enel Sekreteri ve CEO.

Aziz Memon, 2020-24 Rotary Vakıf
Mütevellisi, Pakistan
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Hipolito Ferreira, 2019-23 Rotary Vakıf
Mütevellisi. ABD

Jorge Aufranc, 2019-23 Rotary Vakıf
Mütevellisi, Guatemala

Jennifer Jones, 2019-23 Rotary Vakıf
Mütevellisi, Kanada

Gulam A. Vahanvaty, 2018-22 Rotary
Vakıf Mütevellisi, Hindistan

Sangkoo Yun, 2018-22 Rotary Vakıf
Mütevellisi, Kore

Barry Rassin, 2018-19 UR Başkanı, 2020-24
Rotary Vakıf Mütevellisi, Bahamalar.

Michael F. Webb, 2017-21 Rotary Vakıf
Mütevellisi, İngiltere

Ian H.S. Riseley, 2017-18 UR Başkanı, 201923 Rotary Vakıf Mütevellisi, Avustralya

John F. Germ, 2016-17 UR Başkanı, 2018 22 Rotary Vakıf Mütevellisi, ABD
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YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Yoğun iletişim

La Marsa Impact Rotary Kulübü - Tunus

YENİ YÖNTEM:

Kuruluş: 2018
Başlangıç üye sayısı: 28
Üye sayısı: 24

Kurucular, haftada iki kez toplanacak bir kulübe katılmaları
için, çoğu profesyonel çalışan olan tanıdıkları ile iletişim kurdular.
Çekici olan konu, yetenek geliştirme ve hizmet olduğu için özellikle
üniversite öğrencileri için cazip bir durum oluştu Kulüp yıllık aidatları
135 dolar seviyesinde tutuyor ve talebelere de indirim uyguluyor.

SAĞLAM TEMEL
İki yıl önceki kuruluşundan beri bu kulüp genç profesyonellerin gelişimine
odaklandığı için Tunus Rotary Ailesinin olgunlaşmış kulüplerinden biri
konumuna geldi. Üyelerinin teknolojik yeterliklerini kullanan kulüp için veri
odaklı demek mümkün. Kulüp üyelerin katılımlarını bir excel dosyasında
tutmakta ve ve geliştirdiği bir internet platformu ve veritabanını ülkedeki tüm
kulüplerle paylaşmakta. Ama kulüp sadece analitik ve bilgisayar odaklı değil;
kültürel ilişkiler ve bizzat çalışarak verilen hizmetler de dikkat çekiyor.
La Marsa Impact Rotary Kulübünün ismi belirlenirken, etki
yapma ön plana çıkmıştı. Kulübün kuruluşu planlanırken, uzun
vadeli ve insanların durumlarını değiştirecek bir proje düşünülüyordu ve buna dayanarak da kulübün kullanacağı lisanı Fransızca olarak belirlediler.
Kulübün kuruluştaki başkanı Khaled Ben Hafaiedh, kulüp kurulurken öğrencileri toplum hayatına entegre ederek diğer profesyonel üyelerin de tecrübelerinden faydalanmalarını
amaçladıklarını söylüyor. Talebe olan üyelerin motivasyonu çok
yüksek ve öğrenmeye hevesliler, özellikle de gönüllü işlerde. Ancak herkes bu karma yapıdaki finansçılar, pazarlamacılar, mühendisler, avukatlar, sanat yönetmenleri, aktivite yöneticileri,
muhasebeciler ve diğer genç profesyonellerden çok şey öğreniyor.
Bunlardan biri olan Karim ben Ammar, liderlik yeteneğinin
güçlenmesi, toplum önünde konuşma, planlama, ekip kurma ve
fon yaratma becerileri ile ilgili çok şey öğrendiğini belirtiyor.
Ammar, bir talebe olarak böyle bir tecrübe ve know-how edinmenin müthiş bir imkan olduğunu savunuyor.
Her üye en az iki kulüp komitesinde görev almak zorunda. Bu
sayede talebeler tecrübeli üyelerden çok şey öğreniyorlar. Kulüp
Başkanı Muhammed Mehdi Nafti, ayrıca üyelerden beş tanesinin de profesyonel iş koçluğu sertifikası sahibi olduğunu ve üyeleri her türlü yetenek, bütçeleme, kişisel gelişim, pratik felsefe
konularında eğittiklerini belirtiyor.
Yeteneklerin çok olması, başka kulüplere de yardımcı oluyor.
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Hafaiedh, Ammar ve bir diğer kulüp üyesi Selim Bousbih, bir veri
tabanı ve web platformu yarattılar. Raconnect adını verdikleri
bu sistem şimdiden başka kulüpler tarafından da kullanılmaya
başlanmış.
Kulübün önem verdiği projeler genel olarak toplum ihtiyaçlarına yönelik ve kültürel ilgi projeleri: La Marsa Impact Rotaryenleri, otizm bilinçlenme semineri, yeni doğuran annelere tavsiyeler veren süper anne sınıfı, 20'den fazla Rotary kulübünün de
katıldığı bir kan bağış kampanyası gibi aktiviteleri kulüp projesi
olarak gerçekleştirmiş bulunuyorlar.
Üyelerin üçte ikisinin kadın olduğu kulüp, 1990'lı yıllarda Cezayir'de köktendincilik ve kadın haklarını konu alan ve
çok tartışmalara neden olan Papicha adlı bir filmin gösterimini
yaptı. Filmin gösteriminden elde edilen gelir ile Nöroloji Enstitüsünün pediatrik ameliyat bölümünün ihtiyaçlarından bir
kısmı karşılandı. Yakın bir
zamanda da 10 kulüp üyesi Tunuslu Kampçılar
organizasyonu ile beraberce El Haouaria yakınındaki Dar Chichou ormanında 4.000 adet çam
ve ökaliptus ağacı dikimini
gerçekleştirdiler.
Kulüp dostlukları geliştirKulüp üyeleri Harqulah dini
meye de önem veriyor. Bunun
bölgesini ziyarette (üstte);
için konserlere, Mağribi ve
Kulüp
üyeleri beraberce Japon
Roma devri kalıntılarını ziyemeklerini öğreniyorlar (altta)
yaretleri beraberce yapıyorlar. Beyin fırtınası oturumlarıyla da sürekli yeni fikirler oluşuyor. Başkan Hafaiedh, önemli olan şeyin ister kahve içmek, ister
gezmek için olsun, sık toplanmak olduğunu vurguluyor

Bölgelerin Geleneksel Anıtkabir ziyareti
Her yıl normal şartlarda bölgelerin görev teslimlerinden sonra gerçekleştirilen Anıt Kabir ziyareti,
içinde bulunduğumuz kısıtlı koşullara rağmen
pandemi koşullarına ciddi bir şekilde uyularak
gerçekleştirildi.
Bölgelerimizi temsilen 2420. Bölge Guvernörü
Gaye Binark ve eşi Mete, 2430. Bölge Guvernörü

M. Serhat Antalyalı ve eşi Zümrüt, 2440. Bölge
Guvernörü Ertan Soydan ve eşi Zehra'nın katıldığı
2 Temmuz'da yapılan ziyarete. kısıtlamaların uygun gördüğü sayıda Rotaryen de katıldı.
Her ne kadar sayfada yer alan resimlerde katılım
yoğunluğu gözükmese de, mevcut şartların zorlanarak gerçekleştirildiği bu saygı ve sevgi ziyaretine

Anıt Kabir ziyaretinde bölgelerimizi temsilen 2420. Bölge Guvernörü Gaye Binark ve eşi Mete, 2430. Bölge Guvernörü M. Serhat Antalyalı
ve eşi Zümrüt, 2440. Bölge Guvernörü Ertan Soydan ve eşi Zehra Rotaryenlere önderlik ettiler
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Dünya Çocuk
Felci gününü
unutmayalım

P

andeminin dünyanın gündemini
işgel etmeye başladığı 2020 yılında, Rotary de tüm kulüpleriyle
dünyanın dört bir köşesinde bu konuda
hizmet için elinden gelen çalışmaları
yapmaya gayret ediyor. Nitekim bölgelerimizde de COVID-19 tehdidiyle beraber çok kapsamlı projeler üretildi.
Çok sayıda respiratör, tomografi gibi
yüksek değerli katkıların yanı sıra sağlık personellerinin ihtiyaçlarının karşılanması için güzel projeler üretildi.
Ancak hepimizin bildiği gibi Rotaryenlerin unutmamaları gereken ve
belki de sonuca ulaşmada son noktaya
gelinmiş olan "Çocuk Felcine Son"
projesi de bizlerin gündeminden hiç bir
zaman düşmemeli. Geriye dönüşün sonuçlarını bile düşünmek istemiyoruz.
Bu nedenle, tüm kulüplerimizin
şimdiden 24 Ekim Dünya Çocuk Felci
günü için yapabilecekleri şeyleri planlamalarının uygun olacağını düşünüyoruz.

Neler Yapabilirsiniz?

Kulüp üyeleri, arkadaşlar ve aile bireyleri ile Dünya Çocuk Felci günü için
bir toplum aktivitesi düzenleyin. Yerel
medya temsilcileri, resmi zevat ve diğer liderleri davet edin.
PolioPlus fonuna bağış toplamak
için bir fon yaratma aktivitesi düzenleyin. Her bir dolara Bill Melinda Gates
Vakfının 2 dolar verdiğini unutmayınız.
Faaliyetinizi UR'de kaydettirin ve
küresel Rotary toplumu ile nasıl katıldığınızı anlatın.

TAKE
ACTION
ERADICATE A DISEASE FOREVER

Yerel gazeteye veya medya kuruluşlarına Dünya Çocuk Felci Günü ile ilgili bir yazı hazırlayıp yayınlamalarını
temin edin. O gün için planladıklarınızın haber olarak medyada yer almasını
sağlayın.
Yerel medyadaki köşe yazarlarına
çocuk felcine son vermenin önemini
anlatan bir mektup gönderin.
Hükümet yetkililerine mektup yazıp Çocuk Felci desteklerini devam ettirmelerini talep edin.
Sosyal Medya Sayfalarında Dünya
Çocuk Felci Gününü post edin.
#EndPolio ve #World Polio Day
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hashtaglerini kullanıp küresel seviyede iletişime geçin.
@EndPolioNow'ı Facebook ve
Twitter'da takip edin. Güncellemeler
için endplio.org sayfasını ziyaret edin.
Rotary Marka Merkezi'ni (Brand
Center) kullanarak "Harekete Geçenler " olarak kulübünüzün polio aktivitesinin tanıtımını yapın.
24 Ekim'de UR'nin çevrimiçi Global Güncellemesini izleyin.
15 Ekim'e kadar polio aktivitenizin
kaydını yaptırın ve indirilebilir programı kullanmaya hak kazanın.
❏❏❏

G

2420. Bölge asamblesi 28 Haziran'da yapıldı

ünümüzde toplantıların kısıtlandığı bu dönemde, 2420.
Bölge Asamblesi 28 Haziran'da yapıldı. DG Gaye Binark,
ilk guvernör mektubunda asambleyi bizlere şöyle anlattı:
Her ne kadar bir önceki döneme ait bir eğitim etkinliği
olarak görülüyorsa da pandemi nedeniyle dönemin başlamasına çok yakın bir tarihte gerçekleştirmiş olmamız ve eğitim
asamblelerinin önemi nedeniyle konuya yer vermek istedim.
Eğitim Asambleleri başkan ve yönetim kurulunun mutlaka
katılması gereken ve Rotary’nin geleceğinin temellerinin atıldığı önemli bir bölge toplantısıdır.
2020 Eğitim Asamblesi ise Bölge tarihimizde ilk kez sanal
olarak yapılan bir asamble olup Erenköy Rotary Kulübü tara- lik konusundaki konuşması döneme hazırlık için anlamlı ve
fından Bölge Eğitim Lideri GDG Tahsin Tugrul danışman- bir o kadar da ilham verici konuşmalardı.
lığında gerçekleştirildi. Kendilerine ve bu asambleye destek
Keza dönem içinde işbirliği yapmayı planladığımız Yöveren tüm eğitimci, konuşmacı ve katkıda bulunan tüm rotar- ret Vakfı ve Europa Donna yöneticilerinin konuşmaları da
yenlere çok teşekkür ederim.
kurumlarını tanıtmaları ve dönem içinde beraber yapılması
Yaptığım iki konuşmayla 2020 - 21 Dönem hedeflerini siz- planlanan projeler ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktaydı.
lerle paylaştım. UR'nin Stratejik planının 4 temel eylem madAsamblenin değişik olarak gerçekleştirdiğimiz bir özelliği
desinin bölgemizde uygulanmasının en önemli hedefimiz ol- ise kulüp başkanlarımızın grup guvernör yardımcıları ile birduğunu ve bu planın ise daha canlı ve etkin kulüpler oluştura- likte kendilerini ve eşlerini kısaca tanıtarak geleneksel bayrak
rak Rotary’nin büyümesini amaçladığı vurgulandı. Bu planın törenimizi gerçekleştirmek oldu. Programda yer alan müziken önemli maddesinin etkimizi arttırmak olduğu ve bu amaçla ler ise asambleye farklı bir hava kattı.
dönem odak noktalarımız olan;
Asamblenin belki de en önemli yanı kulüplerimizin katılı- Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü
mı ile gerçekleştirilen interaktif eğitim oturumlarıydı. Paralel
- Anne ve Çocuk Sağlığı
oturumlar şeklinde yapılan bu eğitimde başkanlarımız kendi
- Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma
kulüpleri ve ekipleriyle birlikte Uluslararası Rotary'nin eylem
ve Rotary Vakfı tarafindan yeni bir odak noktası olarak ka- planı üzerinde çalıştılar. Bu planı nasıl uygulayacaklarını kobul edilen
nuştular ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Bu canlı
- Temiz ve Yaşanabilir Çevre
yayınlanan eğitim oturumlarında ortaya çıkan konu ve notları
konularında projeler yapacağımızı belirtmiş oldum.
REE Başkanı GDG Tahsin Tuğrul titiz bir çalışma ile düzenleAynca Rotary Vakfının önemi ve vakfa yadi ve kulüplerimizle paylaştık.
pılacak olan bağışların önemi yine asamble koBu notlar sizin fikirleriniz olup son derenuşmamda vurgulandı. Her bireyin yıllık fonce anlamlı ve yararlı sonuçlar üretecek bir çalara kişi başı 100 USD katkısının önemli bir
lışma olmuştur. Tüm kulüplerimizin dönem
manevi görev ve kişisel bir sorumluluk olduiçinde yapacakları çalışma ve planlarında buğunu dikkatinize getirdim. Keza kulüplerimirada ortaya atılan konuları dikkate almalarını
zin 30 yıldan bu yana devam eden Çocuk Felciönemle vurgulamak istiyorum.
ne Son programı altında yapılan bu önemli çaRotaryenler bu eğitim oturumlarında iken
lışmaya destek vermeye devam etmemiz yine
eşler de eş oturumunda Rotary’imizi daha yaönemli bir hedefimiz olarak konuşmamda yer
kın tanımak için zaman harcadılar. Rotary’da
aldı.
fon yaratma faaliyetleri ve önemini, bir eş olaAsamble’de ayrıca UR Geçmiş Dönem Dirak döneme ve kulüplerine nasıl katkıda bulurektörü Şafak Alpay "İyiliği Çoğaltan Eller"
nabileceklerini gördüler. Ayrıca Rotary'nin iki
2420. Bölge Guvernörü Gaye
başlıklı dönemin kulüp başkanları ve bölge göönemli programı olan Gençlik Değişim ve RoBinark, görevi GDG Nezih
revlilerini motive edici, bilgilendirici konuşmatary Dostluk Değişim konusunda bilgi sahibi olBayındır'dan devir alırkan.
sı, TAV icra kurulu başkanı Sani Şener’in Liderdular.
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2430. Bölgenin "Bir Nefes, Bin Hayat" projesi

M

art ayı ortalarında COVID-19 hastalığının salgın olarak ilan edilmesi ve yaşam şekillerimize bazı kısıtlamalar geldikten sonra, tüm bölgelerimiz hızlı bir şekilde nasıl yardım edebilecekleri konusunda harekete geçip,
başka projeler için ayrılmış bazı fonları corona için kullanma
kararı almışlardı. En büyük ihtiyaç hastanelerde yoğun bakım ünitlerindeki solunum cihazları idi. Hatta bu konuda ilk
olarak da 2430. Bölge Afet Fonu kullanılmış ve Guvernörlük
bütçesi ve dönem bütçesinden tamamlanarak 14.750 dolarlık
bir katkı ile Başkent Üniversi Hastanesine Çok Amaçlı Solunum Cihazı (transformer - Ventilator) teslim edilmişti.
Bu ihtiyacın önemine binaen oluşturulan "Bir Nefes,
Bin Hayat" projesi için kollar sıvanarak sonuçta 285,000ABD Dolarlık (2,000,000.- TL) 41 adet solunum cihazının
teslim alınması yapıldı. Bu çapta bir proje tabi ki Rotary'nin
geniş çevresi ve Vakfın sistematiği içinde gerçekleşti. Tayvan, Hindistan, Finlandiya, İspanya ve ABD ülkelerinden ve
Rotary Vakfı ile Uluslararası Rotary 2430. Bölge Kulüplerinin katkılarıyla "#haydihepberaber" diyerek gerçekleştirilen bu projedeki solunum cihazları ihtiyacı olan hastanelere
kulüpler tarafından bağış olarak teslim edilecek. Resimlerde
Modül Grup şirketi tarafından Türk mühendislerce üretilen
taşınabilir solunum cihazlarının teslim töreninden enstantaneler görülüyor. ■
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2440. Bölgenin asamblesi YouTube'dan yapıldı

U.R.

2440. Bölge Asamblesi 14 Temmuz 2020 tarihinde YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. Bursa Osmangazi Rotaract Kulübü
tarafından organize edilen Asamble çok büyük ilgi topladı ve
türünün ilk örneği oldu. Rotaract ve Rotary Bayrak Töreni’nin
canlı olarak gerçekleştiği Asamble’de 3 Bölge’nin Dönem, Gelecek Dönem ve Sonraki Dönem Guvernörleri, GDG Sezai Moral
ve Geçmiş Dönem Direktörü Şafak Alpay ile Canlı Zoom Bağlantıları gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı Asamble’de GDG Malik Aviral’in
"Paylaşılmış Liderlik", GDG Özcan Albak’ın "İyi bir Vakıf’çı Nasıl olunur" ve GDG Reha Akın’ın "Küresel Boyutları ile Rotary" konulu sunumları ilgiyle izlendi. Kapanış’ta
Uluslararası Flüt Sanatçımız Mihriban Aviral mini bir konser
verdi.
Asamble’yi aşağıdaki linkten online izleyebilirsiniz.
https://www.dropbox.com/sh/o7juog2d2jh3z4g/AAA6srEqTq95cHxiI3p2CB04a?dl=0
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KORONA TEHDİDİNDE ROTARY
Ekrem YAZAR
GDB

D

ünyamız ve ülkemiz, koronavirisü ile savaş
vermektedir. Tüm derneklerin ve sosyal kuruluşların çalışmalarını olumsuz etkileyen bu
hastalık, elbette ki Rotary Kulüplerinin çalışmalarını engellemiştir. 2019-2020 projelerinin tamamlanması mümkün olamamıştır.
Rotary derneklerinin son çeyreği yani hasat zamanı yaklaşmışken biz kendimizi korkunç bir salgının içinde bulduk. Gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki kulüpler, insanlarımızın bu salgın hastalığa
yakalanmaması için olağanüstü çaba göstermektedirler.
Amansız bir gayret gösteren sağlık personelimizin, maske, korumalı gözlük, eldiven, korumalı tulum, dezenfektan gibi acil ihtiyaçlarını karşılayarak
onların sağlıklı bir şekilde görev yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Hastalarımızın solunum gereksinimlerini karşılamaya çalıştık ve çalışıyoruz.
Tomografi aleti için gereken fonu temin ettik. Hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılan tomografi aletini ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.
Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan
Rotary, her dönemde ve her zaman insanlığın yanında olmuştur. Gerek ekonomik, gerekse eğitim yönünden her zaman özverili çalışmıştır. Buna çocuk felci
örnek gösterilebildiği gibi 1999 depreminde ülkemiz
insanına katkılarını da unutamayız.
Ele aldığı her projeyi başarılı biçimde sonuçlandıran kuruluşumuzun, KOVID-19 ‘da da başarılı olacağına yürekten inanmaktayız.
Rotary’nin sıkıntılı durumlarda da misyonuna devam ettiğini göstermek çok önemli. Rotary bir
profesyonel insanlar organizasyonudur. Tabii ki sağlık güvenliği nedeniyle şu ara meydan okumamız gereken sorunlar var. Ama bu durumu atlatmak için konuya pozitif yaklaşmalı ve bu durumdan daha güçlü
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dostluk bağları ile çıkmaya gayret etmeliyiz.
Rotary ‘de Asambleler önemlidir. Çünkü bu toplantılar, coşkudur, sevgidir, arkadaşlıktır ve ülküdür.
Rotaryen arkadaşımızı Rotaryen yapan ciddi çalışmalardır. Maalesef bu dönemin yöneticileri bu güzellikten yararlanamadılar. Umarım ilk fırsatta benzer
toplantılar düzenleme olanağı buluruz. Her zaman
söylerim Rotaryen olmak ayrıcalıktır diye. Bu sözlerimden alınan insanlar yok değil elbette. Ama ben ,
bu sözümü biz diğer insanlardan üstünüz anlamında
kullanmıyorum ki. Ben ilkeli, kurallı bir kuruluşun
üyesi olanların ayrıcalığından bahsediyorum.
Biliyorum ki tüm Rotaryen dostlarım, öncelikle
kendileriyle barışıktırlar. Onun için yaşama her zaman olumlu bakarlar. Onlar, dürüstlüğün, çalışkanlığın simgesidirler de. Daha önemlisi sevecendirler.
Yüreklerinde kendilerinden önce insana, insanlığa
hizmet vardır. Bu meşaleyi, insanlık meşalesini, insanlığın aydınlanması için bıkmadan usanmadan
taşırlar
Rotaryenler biliyorlar ki kendimiz için hissetmediğimiz şeyleri, başkalarına vermek bizlere yakışmaz. Başkalarının iyiliği için kendimizden özveride
bulunmak duyarlılığını göstermek Rotaryenliktir.
Bunun özü, kendimizden zaman ayırıp, insanlığın
neye gereksinim duyduğunu belirlemek ve bu gereksinimleri karşılamanın temel ilkemiz olmasıdır.
Özellikle bu aşamada salgın hastalık nedeniyle
her gün yüzlerce insanın öldüğü bu dönemde her insana ayrı ayrı görevler düşmektedir. Her Rotaryen
dostlarımızın elini taşın altına sokmaktan başka düşüncesi olamaz.
Gerek doktorlarımızın sağlıklı ve güvenli
çalışmaları, gerekse hastalarımızın iyileşmesi için
her kulüp ve her Rotaryen, üzerine düşen görevi
içtenlikle yapacaktır, yapıyor da. ■

KULÜPLERDEN HABERLER
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Yeniköy Rotary Kulübü Çevre Komitesi Faaliyeti
Bilinçlenme Sohbetleri ve Belgrad Ormanı’nda Temizlik

eniköy Rotary Kulübü Çevre Komitesi döneme hızlı başladı. Temmuz
başında Kent Ormanları uzmanı Dr. Seyhun Sağlam ile yapılan ön görüşmeler sonrası önce kendimiz bilgilenelim, sonra çevremizi bilgilendirelim
ve hep birlikte doğamızın, ormanların, denizlerin, yaşadığımızın yerlerin temizliği için el ele verelim diye karar verildi.
18 Temmuz Cumartesi günü Başkan Didem Karabatur ve Ç̧evre Komitesi
Başkanı Nilüfer Kozikoğlu, Yeniköy Rotaract Kulübü Başkanı Ecem Dinçdal, kulüp üyeleri ve aday üyeler ile birlikte ormanlar hakkında bilinçlenme ve çevre
temizliği projesi gerçekleştirdiler. Kent ormanları üzerine ihtisaslaşmış İTÜ
öğretim üyelerinden Dr. Serhun Sağlam’dan ağaçların yaşamımızdaki öne-

mi, sağlıklı kent ormanı nedir, koru ve ormanlarımıza ne gibi çalışmalarla bakılıyor, bu alanları nasıl temiz tutarız, gibi daha bir çok konuda faydalı bilgiler
edinildi. Belgrad Ormanları’nın Şefi Berkant Korkmaz ile tanışıp, birlikte ormanların temizliği ve çöplerin geri dönüşümü için nasıl işbirliği yapılabilir konusunda sohbet edildi. Kendisinden sadece 1 haftasonu sonrası ormandan 6
ton çöp topladıklarını öğrendik.
Yeniköy RK Rotaryenleri de bu bilinçlenme sohbetlerinden sonra ellerinde eldivenlerle 3 büyük çöp torbasını 15 dakika gibi kısa bir yürüyüş sırasında doldurdu. Daha çok yolumuz var, ama çevremizdekileri bilinçlendirmeye ve
birlikte doğayı temiz tutmaya devam.

Beysukent Rotary'den bilgisayar

B

eysukent Rotary kulübü, dönemin ilk projesini gerçekleştirdi. Kulüp,
2009 yılında Diyarbakır- Bingöl karayolunda şehit düşen Şehit Piyade Uzman Çavuş Salih AKYÜREK’in kızı Buse’ye, derslerine çalışabilmesi için ihtiyacı olan
bilgisayarı Beysukent ailesi adına Anıtkabir’de hediye etti. Beysukent Rotary kulübü Rotaryenleri, Buse'nin kahraman bir babanın kızı olarak her zorluğu aşacağına
ve çok başarılı bir geleceğe sahip olacağına inançlarının tam olduğunu belirttiler.
Beysukent'li Rotaryenler, böylesine yüreğe dokunan yardım projesini bölge
projesi yaparak kendilerini yönlendirdikleri için başta Guvernör Serhan Antalyalı
olmak üzere, Sinerji Ekibine, Şehitler ve Gaziler Komite Başkanı GDB. Serdar Vetem’e, Buse'yi tanımalarına vesile olan Rtn. Eşi Tolga Aytöre’ye teşekkürlerini ilettiler.
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Bosporus Rotary'nin sağlıklı yiyecek seferberliği

2020

yılının Nisan ayında, İstanbul Bosporus
Rotary Kulübü, İstanbul’da bulunan iki
devlet hastanesinin COVID-19 Yoğun
Bakım Ünitelerinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarının vardiyaları boyunca sıcak yemek yiyemediklerini öğrendi. Pandemi sürecinin başında, kapalı olduğu için, normal hastane kantininden hiçbir yiyecek tedarik edilememiş,
kantinler açıldıktan sonra ise, yüksek enfeksiyon riskinden
ötürü bu ünitelerdeki personelin kantinleri kullanması yasaklanmışdı. Personel, kendileri için tahsis edilmiş odalarda
ancak soğuk sandviç yiyebilmekteydiler. Zaten gönüllü bir şekilde şahsi izolasyon içinde yaşayan bu personel, ilave olarak
aile ve arkadaşlarını koruyabilmek adına, sosyal izolasyona
da göğüs germekteydiler. Maruz kaldıkları sosyal izolasyon,
uzun süreler boyunca düzenli ve sağlıklı yiyecek teminindeki
güçlükle de birleşince, bu personelin üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş ve sağlık sistemi içindeki bu kahramanlara büyük bir yük daha binmişti.

PROJENİN AMACI

İstanbul Bosporus Rotary Kulübünün amacı, İstanbul’daki iki pandemi hastanesindeki bu sağlık personeli için, bir
buçuk aylık bir süre boyunca, 10.000’den fazla sağlıklı sıcak
yemek tedarik etmek olarak belirlendi. (24
Nisan 2020-06 Haziran 2020). Bu nedenle, İstanbul Bosporus Rotary Kulübü, COVID-19 nedeni ile ekonomik sıkıntı yaşamakta olan bir yemek servis şirketi ile anlaşarak, sıcak sağlıklı yiyeceklerin söz konusu hastanelere uygun bir şekilde servis
edilmesi kulüp tarafından talep edildi.

İKİ YÖNLÜ DESTEK

Bu şekilde, Afet Müdahale başlığı altında
iki farklı destek verildi. Hem sağlık sisteminde görev alan kahramanlara, hem de finansal
bir kriz içinde olan bir şirkete destek sağlandı.
Proje kapsamında 30.000 Avro’dan daha fazla
bir miktara tekabül eden, 227.800 Türk Lirası
harcandı.

TANITIM

İstanbul Bosporus Kulübünün, bu insani kriz esnasında,
doğru zaman ve yerde destek sağlayan bir kuruluş olarak tanındığı anlaşıldı. Destek sağlanan personel müteşekkir oldu
ve kulübün bu jestine karşılık şükran duygularını dile getirdi.
Bu hastanelerin yönetimleri resmi yazışma yoluyla minnettarlık duygularını kulübe ilettiler. Bu dramatik kriz boyunca
bu yemeklere ulaşabilen yüzlerce sağlık personelinin inanç34 - R O T A R Y D E R G İ S İ / T E M M U Z 2 0 2 0

ları kuvvetlendi, güç ve umutları yükseldi. Her bir personel,
yemeğin İstanbul Bosporus Rotary Kulübünden geldiğini
öğrendi. Her iki hastane yönetimi de, bu en karanlık zamanda hiç beklenmedik destek karşısında en derin minnettarlık
duygularını dile getirdiler. Bu kitlenin tamamının, Rotary
desteği hakkındaki iyi düşüncelerin sosyal çevrelerinde de
muhtemelen paylaşıldı.

KOLEKTİF ÇABA

İstanbul Bosporus Rotary Kulübünün tüm üyeleri projeye aktif olarak katıldılar ve destek verdiler, çeşitli organizasyonlarla finansal destek sağladılar. Bu proje, sadece beş günlük (!) bir süre içerisinde
planlanıp, organize edilip, gerçekleştirilmiş
olmasında rağmen, kulübün en başarılı ve
en yüksek seviyede işbirliğine dayalı projelerinden biri oldu. Kulüp, hem hastane yönetim kurulları, hem de yemek servis şirketi ile
çok sağlıklı bir iletişim kurdu. Kulüp, tedarik
edilen yemeklerle ilgili, hastane yönetimlerinden yemek kalitesi ve memnuniyet seviyesi
hakkında günlük bazda geri bildirim yapılmasını talep etti. Ayrıca devlet hastanelerinin gerçek ihtiyaç ve taleplerinin ne olduğu da soruldu.
Sonuç olarak, tedarik edilmekte olan yemeklerin, Türkiye’deki pandemi hastanesi olarak
ilan edilen bu hastanelerdeki COVID-19 sağlık
personelinin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığını
memnuniyetle müşahede edildi.

İFTİHAR

İstanbul Bosporuz Rotary Kulübü, ihtiyaç içerisinde olan
kişilere destek sağlamaktan ve COVID-19 krizinin acısını bir
nebze de olsa yumuşatabilmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.
GDS Serter & GDB Alex Jakoby

KULÜPLERDEN HABERLER
yaka'da çocuk Yuvasını ziyaret edilip ihtiyaçlarını öğrenildi.

Temiz ve Yaşanabilir Çevre Komitesi Dalış Etkinliği

T

emiz ve Yaşanabilir Çevre Komitesi 5 Temmuz 2020 tarihinde Buca
ve Çeşme Rotary Kulüpleri evsahipliğinde Çeşme Balıkçı Barınağımda
bir Dalış Aktivitesi gerçekleştirdi. Balıkadam Dalış Hobi Grubunun da destek
verdiği etkinlikte sualtındaki çöpler toplandı. Etkinlik İTÜ Öğrencilerinin gerçekleştirdiği Sualtı Robotu vasıtası ile Zoom ve YouTube Platformu üzerinden
canlı olarak yayınlandı.

Mudanya’da Deniz ve
Kıyı Temizliği Etkinliği
Düzenlendi

M

Ziyaret esnasında yuvanın140 ilköğretim yaşında öğrencisi olduğu tespit
edildi. Öğrencileri hem gülümsetsin hem de yeni öğretim yılında yararlanabilsinler diye çanta ve kırtasiye malzemeleri ile küçük hediye paketleri hazırlandı. Bu arada okul yaşında olmayanlar da unutulmadı.Küçük yaş grubundaki 60 çocuk için de el yapımı oyuncaklar hediye edildi. 12 Ağustos Çarşamba
günü yuvaya yapılan ziyarette hediyeler ederek teslim edildi.

udanya’da Temiz ve Yaşanabilir Çevre için Deniz
ve Kıyı Temizliği başlıklı etkinlik 26
Temmuz 2020 tarihinde yüksek bir
katılım ile gerçekleştirildi. Mudanya
Rotary Kulübü, Tophane Rotary Kulübü, Tophane Rotaract Kulübü ve
MUTİK tarafından düzenlenen, Mudanya Belediye Başkanlığı, Mudanya
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Mudanya Arama Kurtarma (MAK) kurumlarının
da desteği ile gerçekleşen etkinlik ilgiyle izlendi.

Karşıyaka Rotary Kulübü pandemi döneminde de eğitime
destek projelerine devam ediyor.

K

arşıyaka Rotary Kulübü eğitim konusunda düzenli olarak yaptığı çalışmalara pandemi döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda Karşı-

Nilüfer Rotary Kulübünden gezici kütüphane

N

ilüfer Rotary Kulübünin, Nilüfer Belediyesi desteği ile hayata geçirdiği gezici kütüphane hizmete girdi. Her yaş grubuna yönelik kitap koT E M M U Z 2 0 2 0 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 35
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leksiyonu, dergi, çizgi roman gibi kitap türlerinin yer aldığı Gezici Kütüphane,
ilk olarak Nilüfer’in kırsaldaki 34 mahallesini düzenli aralıklarla ziyaret edecek.Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek düzenlenen hizmete giriş
törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Rotary Külübü Dönem Başkanı Can Bilecikli, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Işıkoğlu,
Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile idari
amirler de katıldı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,
"Yerinde duramayan Gezici Kütüphanemiz bugün yola çıktı ve ilk molasını da
burada, Ürünlü Mahallesi’nde verdi" diyerek, projenin hayata geçirilmesinde
emek verenlere teşekkür etti. Nilüfer kütüphanelerinin 5 farklı noktada hizmet verdiğini hatırlatan Turgay Erdem, "İnsanların kapalı mekânlara girmeye
çekindikleri pandemi sürecinde özellikle kırsal nitelikli mahallelerimizde kitaba
ulaşımı kolaylaştırmak için bir de Gezici Kütüphane hizmeti başlatmak istedik.
Nilüfer Rotary Kulübü'nün de desteğiyle Gezici Kütüphane aracımızı donatarak, bu uygulamayı başlattık. Aracımız ilk aşamada Nilüfer’in kırsal nitelikteki
34 mahallesini ziyaret edecek. Bu mahallelerde öncelikle okullar, kadın dernekleri ve meydanlarda belirli bir program çerçevesinde etkinlikler yapılacak"
dedi.

Gezici Kütüphane 140 bin kişiye ulaşacak

G

ezici Kütüphane’nin gittiği her yere kitaplarla birlikte, hikâyeler, masallar, resimler, oyunlar götüreceğinin de altını çizen Başkan Turgay
Erdem, "İlk etapta yaklaşık 140 bin nüfusun yaşadığı kırsal nitelikli bir bölgeye
hizmet verecek olan Gezici Kütüphanemiz, merkezdeki bazı noktalarda dezavantajlı grupları da kitapla buluşturacak. Çocukların yanı sıra aileleri, eğitimciler ve kadınlar, kendilerine özel atölye ve seminerlere erişebilecekler. Bu
etkinliklerin ilki bugün, burada gerçekleşiyor ve ilk etkinlik konuğumuz da gazeteci-yazar Ömür Kurt oldu. Kendisi, çocuklarımızla bir söyleşi yapacak ve ardından da çocuklara Köy Enstitüleri’ni anlatan ‘Karaca ve Mucizeler Köyü’ adlı
kitabını imzalayacak. Köy Enstitüleri Türkiye’de eğitim sistemini kurtaracak
çok önemli bir modeldir ve geleceğimiz adına bu modelin çocuklara anlatılmasını ayrıca önemsediğimi belirtmek isterim" diye konuştu.
ilüfer Belediyesi ile uzun yıllardır devam eden iş birliğine bir yenisini daha eklediklerini belirten Nilüfer Rotary Kulübü Dönem Başkanı
Can Bilecikli de, Gezici Kütüphane ile kırsal mahallelere ve dezavantajlı vatandaşlara kütüphane hizmetinin ulaşacağını ifade etti. Bilecikli, Gezici Kütüphane ile edebiyat ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, çeşitli alanlardan eğitim ve
sağlık programlarını da ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Gezici Kütüphane projesi içinde yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duyduklarını
belirten Nilüfer Rotary Kulübü Dönem Başkanı Can Bilecikli, projenin hayata
geçirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.
ilüfer’de öğrencilerin şanslı olduğunu vurgulayan Nilüfer İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü Ömer Işıkoğlu da, çocukların ve gençlerin Nilüfer Belediyesi’nin kütüphanelerinden her zaman, hem kitaba hem de bilgiye
ulaşabildiklerini söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin, Gezici Kütüphane projesiyle de
kırsal mahallelerde olan öğrencilerin kitaba ve bilgiye erişim noktasına ayağa
kadar hizmet götüreceğini belirten Işıkoğlu, emeği geçen herkese teşekkür
etti. Işıkoğlu, “Öğrencilerimiz bundan sonra kitaplara daha kolay ulaşıp, okuyacaklar. Kitapla ve yazarlarla tanışarak, hizmetten yararlanacaklar” şeklinde
konuştu.

Çalıkuşu Rotary Kulübünden Toplum Birliğine gıda yardımı

K

arabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü, dönemin ilk projesinde Gürçeşme'deki Toplum Birliğine gıda yardımında bulundu. Kulüp üyelerinin
ve projeye destek veren bağışçıların çalışmaları sonucu, 78 aileye temel ihtiyaç gıda paketi dağıtıldı..

N

N
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Rotary Kulüpleri Çevre faaliyetleriyle dikkat çekiyorlar

P

andemi ortamında Uluslararası Rotary'nin belirlemiş olduğu 6 odak
alanına yedinci olarak "Çevreyi Destekleme"nin eklenmesi, zaten bu
alanda faaliyet gösteren Rotary kulüplerini çevre faaliyetlerini yoğunlaştırmaya itti. Erdek ve Didim'de bu kapsamda faaliyetler sonucu denizlerimizin
ne kadar kirlenmiş olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Resimde Erdek'te
yapılan temizlikte denizden çıkarılan malzemelerin çeşitliliğine şaşırmamak
gerçekten mümkün değil. Tam anlamıyla inanılmaz...

KULÜPLERDEN HABERLER
Şehit Aileleri İçin Implant Tedavisi

Kayseri RK'dan Şehit aileleri için IMPLANT tedavisi

Konya Meram RK'dan Kitap Kumbarası projesi

ayseri Rotary kulübü diş hekimi üyelerinin organizasyonunda ilginç
bir proje ortaya çıkmış. Projeye katılan doktorlar, kişisel tanışıklıkları ile 750 adet implant bulmuşlar ve şehit ailelerine bu çok pahalı tedaviyi
çok konforlu muayenehanelerinde gerçekleştiriyorlar. Kulüpten 3 diş hekimi,
dışarıdan da gönüllü 5 diş hekimi olmak üzere 8 koca yürekli adam yapıyor bu
işi. Aileler o kadar mutlu ki, anlatması zor, yaşamak lazım. Bir şehit babası dedi
ği gibi: "10 yıldır ilk kez elma yedim". Kayseri Rotary Kulübü'ne bu girişiminden
dolayı tebrikler.Bu arada konu ile ilgilenen kulüpler benzer bir projeyi yapmak
isterlerse, ücretsiz Implant temin etme konusunda Kayseri Rotary Kulübü kulüp olarak yardıma hazır olduğunu belirtiyor.

onya Meram Rotary Kulübü ve Konya Devlet Tiyatrosu, topladıkları
kitapları köy çocuklarına ulaştırıyorlar. Kulüp bu proje ile ilgili olarak
Rotary kulüplerinin de desteklerini bekliyor. Kitap göndererek bu desteği gerçekleştirebilirsiniz. Kitapları göndereceğiniz adres: "Konya Devlet Tiyatrosu
Müdürlüğü Sahipata Mah. Atatürk Cad. No: 45 Pk: 42040 Anıt Alanı / Meram
/ Konya".

Gaziantep Yesemek RK gıda ve kırtasiye yardımı

Adana Güney Rotary Kulübünden "Sinerjik İlmekler

aziantep Yesemek Rotary Kulübü, Türk Kızılay’ı Gaziantep Şubesi
desteğiyle onkoloji hastanesindeki hastalar ve ailelerine yardım için
önemli bir projeye imza attılar. Proje kapsamında ilk etapta Türk Kızılay’ı ile
görüşerek işbirliği yapılması konusunda ortak noktaya varıldı. Bu kapsamda
gıda ve kırtasiye yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

dana Güney Rotary Kulübü, 2020-21 Rotary dönemini "Rotary fırsatlar yaratır" diyerek kutluyor. Bu dönem kulüp Rotary'nin Çocuk Felci
Fonu'na katkı sağlamak ve hizmet projelerine destek oluşturmak amacı ile SİNERJİK İLMEKLER projesini yürütecek.Üye ve eşlerden (hatta çocuklardan)
oluşan maharetli bir grup, ilmek ilmek sevgi ile dokudukları bileklikler, kitap
ayraçları, anahtarlık ve küpeleri sosyal medya aracılığı ile satışa sundular. El
emeği, göz nuru ile yapılan ürünler yine rengarenk, yine çok neşeli, yine çok
keyifli. Aralarından seçim yapmak gerçekten zor.

K

G

Olba RK faaliyeti

M

ersin Olba Rotary Kulübü Kazanlı Mahallesinde Hijyen ve Gıda Güvenligi projesini gerçekleştirdi. Öncesinde en
işlek yerlere SağlıkBakanlığının
yayımlamış olduğu 14 kural tabelaları ve dezenfektan aparatları asıldı, ardından da halka Rotary hakkında kısa bir bilgi verildi. Hijyen ve gıdagüvenliği
anlatıldı ve hazırlanmış olan hijyen paketleri dağıtılarak etkinlik tamamlandı.

K

A

Bilim Otobüsü
Adana Güney Rotary Kulübü, özellikle kırsal bölgedeki çocukların ve gençlerin bilime yönelmesine destek olacak "Bilim Otobüsü" projesinin protokolünü,
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Güney Rotary Kulübü
Dönem Başkanı Fatma Akdoğan, yönetim kurulu üyeleri ve TRS Turkish Robotics
Genel Müdürü Hakan Akdeniz ile imzaladı.

❏❏❏
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Taipei Konvansiyonuna doğru

T

ayvan'ın simgesel kulesi Taipei 101, Tayvan'ın geleneksel inşaat tekniği olan
bambu saplarını anımsatacak bir yapı
olarak tasarlanmış. Bu şehirde yeniliğin gelenekten doğduğunu gösteren örneklerden sadece biri
bu kule. 2021 yılında 12-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Rotary Konvasiyonu için Taipei'ye
gittiğinizde tarihi ve modern mimariyi, kentsel ve
kırsal ortamı, harika gecehayatı ve ruhani huzuru
birarada görebileceksiniz. Yüzyılların geleneğinin
devam ettiği çay evleri yanı sıra Çin, Japon, Hollanda, Portekiz ve İspanyol'lardan etkilenmiş füzyon
mutfağını tadabileceksiniz. Ve nereye giderseniz
gidin, dostça karşılanacağınıza emin olabilirsiniz.
Bazı Rotaryenler için belki 1994 yılında da Konvansiyona ev sahipliği yapan Taipei'yi tekrar ziyaret fırsatı olacak. Daha önce gitmiş olsanız bile,
keşfedeceğiniz bir çok yeni yer olacaktır. Hayranlık
yaratan saraylar ve mabedler, ilginç müzeler, harika alışveriş merkezleri ve hepsi de şehir merkezinin
çok yakınında.
Şehrin sınırları ötesinde pastoral görüntülerin
süslediği Alisha Forest Railway'den, deniz kabukları, mercan ve taşdan yapılmış olan Tianliao Taş Mabedi'ne kadar ilginç yerler görebileceksiniz.
HANK SARTIN

convention.rotary.org'dan
kaydınızı yaptırın
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Rotary'de yeni odak alanı: ÇEVRE

R

otary, son yıllarda geliştirdiği stratejik plan çerçevesinde Vakıf
Programlarının daha etkili olabilmesi amacıyla 6 odak noktası
tespit etmiş ve bağışların bu odak alanları içinde kalan projelere
kaydırılması konusunda çalışmalara başlamıştı. Odak noktalarının bir çoğunun çevre ile ilgili olduğunu dikkate alan Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti
ve Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu Direktörleri yeni bir odak alanını
oybirliği ile kabul ettiler: "Çevreyi Desteklemek".
Son beş yıl içinde Vakıf bağışlarından 18 milyon dolar, çevre ile ilgili projeler için tahsis edilmişti. Çevreyi desteklemek ile ilgili özel bir odak
alanı yaratılması, Rotaryenlere dünyada pozitif değişim yapma konusunda
yeni fırsat tanırken, aynı zamanda Rotary'nin etkisini de arttıracak.
UR Geçmiş Dönem Başkanı Mark Maloney, başkanlığı sırasında yaptığı seyahatlerde, çevre konusunu odak alanı yapmak gerektiği düşüncesinde
olan bir çok Rotaryen ve Rotaraktör ile karşılaştığını belirtiyor: "Rotary
Vakfı Programlarının artık çalışmalarımıza katacak değerli bir boyutu daha oldu."
2019-20 Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Gary C.K. Huang , küresel nüfus 8 milyara yaklaşırken, çevreyi korumanın daha fazla önem arzettiğini
belirtti. "Ortak kaynaklarımızı, çevreyi korumak için akıllı ve etkin
bir şekilde kullanmalıyız. Bu girişimi yapma yetkimiz var zira bizler muhtelif yeteneklerimizle problemleri çözen küresel bir grubuz."
1990-91 döneminde, UR Başkanı Paulo V.C. Costa, çevreyi öncelikli hedeflerinden biri yapmış ve kulüp ve üyelerin çevre ile ilgili ne tür girişimler
yapabileceğini inceleyen "Gezegenimiz Dünyayı Koruyalım" alt komitesini kurmuştu. Yeni odak alanı ile ilgili görev gücü başkanı Geçmiş Dönem Başkanlarından Ian Riseley, Costa'nın vizyonunu ancak yakalayabildiğimizi belirtiyor: "Yaşamım boyunca bir çevreci olarak, organizasyonumuzun, proje aktivitelerimiz için çevrenin değer ve uygun bir
istikamet olarak kabul etmesi beni çok memnun etti. Bu Rotary tarihinde önemli bir andır."
Çevreyi desteklemek, Rotary için küresel bağışlarla desteklenen hizmet
aktivite alanlarımızın yedinci odak noktası olarak kesinleşmiş bulunuyor.
Barış ve İhtilafların Çözümü, hastalık önleme ve tedavi, su, sanitasyon ve
hijyen, anne ve çocuk sağlığı, temel eğitim ve okuma yazma ve toplumsal
kalkınma alanlarımızın yanına çevre de eklenmiş durumda.
1 Temmuz 2021'den itibaren çevre bağış müracaatları kabul edilecek.
Yeni destek alanı için, Rotaryenler ve diğer ilgilenenlerden bağış ve taahhütler kabul edilecek. Konu ile ilgili daha etraflı bilgi süre yaklaştıkça Uluslararası Rotary tarafından Rotaryenler ve bölgelere ulaştırılacak.

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.186.144
Kulüpler: *......................................................36,235
Rotaract
Üyeler: .........................................................203.537
Kulüpler: ........................................................10.750
Interact
Üyeler: .........................................................345.023
Kulüpler: ........................................................15.001
Rotary Köy Toplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri.................................11.244
Not: Rakamlar 17 Ağustos 2020 itibarıyla UR'den alınmıştır.

Türkiye’de Rotary*
		
2420: Bölge:
2430: Bölge:
2440. Bölge:
TOPLAM

Kulüp Sayısı
72
101
63
236

MY ROTARY YENİ ARAYÜZÜ İLE DEVREDE
Dijital platformun gittikçe önem kazandığı günümüzde Uluslararası Rotary'nin
web sitesi olan rotary.org'un Rotaryenlere yönelik my rotary bölümünün arayüzü
değişti. Değişiklik ile kulüplerin yönetim fonksiyonları bölümü basitleştirildi, arama
fonksiyonları kolaylaştırıldı, Rotaryen ve kulüp arama kolaylaştı. Kişisel bilgilerin
paylaşımı Rotaryenler tarafından belirlenebilir duruma getirildi. my.rotary.org'u
ziyaret ederek yenilikleri keşfedin.

Rotaryen Sayısı
1.890
2.478
1.494
5.862

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

Melbourne Avustralya, 27-31 Mayıs 2023

GDB Süleyman Girit’e Uluslararası Rotary’de yeni görev

İstanbul-Bayrampaşa RK'nin GDB Süleyman Girit’e Uluslararası Rotary’den yeni bir
görev verildi. Süleyman 2020-23 döneminde Zone 21-B Rotary Vakfı Koordinatör
Yardımcılığı görevini yapacak. 2015-2018 doneminde Zone 20B Daimi Fonlar ve
Büyük Bağışlar Danışmanı (EMGA) görevini üstlenen Süleyman Girit, Region 24
EMGA Mentoru olarak görevine devam etti. 2020-23 yıllarında 2420, 2430 ve 2440.
bölgelerdeki Rotary Vakfı faaliyetlerini takip etmek ve bölgelere destek vermekden
sorumlu olan Süleyman Girit bu görevi sırasında aynı bölgelerden sorumlu diğer
koordinatör yardımcıları, Çocuk Felcine Son Koordinatörü ve Daimi Fonlar ve Büyük
Bağışlar Danışmanı EMGA ile beraber çalışarak bölgelerin Rotary Vakfı hedeflerine
ulaşmasına destek verecek.
1958 yılında doğan Süleyman S. Girit, Cengiz Topel İlkokulu ve Taş Mektep orta
okulundan sonra Bakırkoy Lisesine devam etti. 1975 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Bölümünden Makina Muhendisi olarak mezun oldu. 1983 yılında
başlayan profesyonel hayatı boyunca basınçlı hava, filtreleme ve bina otomasyonları
konusunda Tahas Şirketler grubunda çalışan Süleyman, şirketler grubunun yönetim
kurulu üyesidir.
Mart-1995 yılında Istanbul-Bayrampaşa RK'ne kabul edilen Süleyman, 2000-2001
yılında kulüp başkanlığı yaptı. Bölgede çeşitli komitele başkanlıkları ve guvernör
yardımcılığı yaptı. 2009-2012 döneminde Eşlendirilmiş Bağışlar Komite Başkanlığı
sonrası 2012-2016 yıllarında 2420. Bolge Rotary Vakıf Başkanlığı yaptı. 2013 yılında
San Diego'daki UR Guvernör Eğitim asamblesi sırasında Rotary Vakfı Future Vision
eğitimi aldı. PRIP John Germ'in daveti üzerine 2016 UR Guvernör Eğitim Asamblesinde eşi Oya ile birlikte Sergeant-at-Arms görevini yaptı. 2010 İstanbul, 2012 İzmir
ve 2015 Antalya Zone Enstitülerine katıldı. 2016 Selanik ve 2017 Cluj da da yapılan Zon
Enstitülerinde eğitim liderliğinde bulundu.
1983 yılında evlendiği eşi Oya 2010 yılında Istanbul-Yeniköy RK'ne kabul edildi ve
kulübün 2018-19 dönem başkanlığını yaptı.
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji mezunu Deniz (1985) ve Sabancı Üniversitesi Görsel
İletişim ve Tasarım Bölümü mezunu Beren (1988) adlarında iki kızları var. Deniz İstanbul Rct Kulübünün başkanlığını yaptı; Beren ise İstanbul-Yeniköy Rct Kulübü üyesi.
Oya ve Süleyman, Paul Harris Dostu, Bequest Society üyesi ve 3.seviye Büyük Bağışçı.
( Major Donor)
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