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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Dönemin ilk dergisinde sizlere 
Temmuz ayından itibaren 2020'nin 
sonuna kadar  her ay bir dergi ulaştı-

racağımızı söylemiştik. Dergilerin basılmaması 
ve hemen hemen dünyadaki diğer Rotary 
dergilerinin de dijital ortamda yayınlanması, 
bu imkânı bize tanıdı.  

Bu arada Uluslararası Rotary de yıllardır 
"The Rotarian" olarak yayınladığı derginin 
adını değiştirdi ve "Rotary Magazine" yaptı. 
Ancak bu değişimde ilginç bir durum orta-
ya çıktı. Bugüne kadar markalaşma stratejisi 
açısından tüm dergilerin aynı başlıkla, daha 
doğrusu aynı yazı fontunun kullanıldığı başlık-
la çıkması gerektiğini talep eden Uluslararası 
Rotary, kendi çıkardığı dergide bambaşka bir 
başlık kullanmaya başladı. Bunun açıklaması 
da diğer editörlere yapılmadı.  

Dergimizin bu sayısı biraz gecikmeli ola-
rak çıktı. Ancak hedefimiz Ekim sonunda, 
Kasım 20, Aralık10 ve Aralık sonunda dört 
dergi daha çıkararak size söylemiş olduğumuz 
yayın sıklığı sözünü yerine getirmek.

Bazı kulüplerimiz bize üyelerinin epos-
ta adreslerini gönderdiler ve dijital sayının 
bu adreslere gönderilmesini talep ettiler. Bazı 
kulüpler de yayınlanan derginin dijital ortam-
da kulüp sekreterine ulaştırılmasını, dağıtımın 
onun tarafından üyelere yapacağını belirttiler. 
Çoğunluk ise her zamanki gibi rotarydergisi.

com.tr ya da rotary.com.tr'den dergiye ve eski 
sayılarına ulaşabiliyor.

Derginin yayınını gerçekleştiren Rotary 
Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 'nin  son yapı-
lan genel kurulunda, 2430. Bölgeden GDG 
Ali Gökben ve 2440 Bölgeden Müjdat Uyar 
yönetim kuruluna seçilirken, Yönetim Kurulu 
toplantısında da başkanlığa 2420. Bölgeden 
Nezih Bayındır getirildi. Derginin her sene 
Nisan ayında yayınladığımız mali tablosunu 
Genel Kurul'u beklediğimiz için bu yıl Ağustos 
sayısında yayınlıyoruz.

Rotary Bölgelerimiz ve Kulüplerimiz fır-
satları yaratırlarken, COVID-19 pandemisi yanı 
sıra çocuk felcini de unutmadılar. 24 Ekim'de 
hepimiz dünyaya bu konudaki başarılarımızı 
anlatacağız. Afrika kıtasını da bu hastalıktan 
arındırdığımızı herkese hatırlatarak...

❏❏❏ 

SAYFA 6 
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Ağustos mektubu

SAYFA 7
VAKIF PENCERESİNDEN
K.R. Ravindran'ın mesajı

SAYFA 8
DÜNYADA HAREKETE 
GEÇENLER 
Rotary kulüpleri neler 
yapıyorlar

SAYFA 11
4 SORUDA ROTARY 
TOPLUM BİRLİKLERİ 
Maria Concepcion

SAYFA 13 - 15
DÜNYA DURDU, ONLAR 
ÇALIŞTILAR
COVID-19 ve Rotaryenler

SAYFA 16-17
ROTARY DERGİSİNİ 
KISACA TANIYALIM

SAYFA 18-19
24 EKİM DÜNYA ÇOCUK 
FELCİ GÜNÜ İÇİN 
MESAJLAR
  
12- Kurumsal İletişim 

Komitesi Ortak Dil anketi  
20 - Yeniköy RK
21 - Olimpos Rotary'nin 

Gökkuşağı projesi  
22- Korona tehdidinde Rotary 

Ekrem Yazar GDB
23 - Kulüplerden haberler
34- UR'den Haberler

“(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.”

KAPAK RESMİ: Afrika kıtasının ilüstrasyon resmi - pixabay resimlerinden alınmıştır. Bayraklar ülkeler üzerinde değildir

Rotary Global
Media Network

Rotary Fırsatlar Yaratır

2420. BÖLGE
Abide-i Hürriyet Caddesi
Black Out İş Merkezi No: 211 
C Blok Kat 7 Şişli - İSTANBUL
Tel:  0212 231 3181
Faks: 0212 230 5265
sekreterya@rotary2420.org

2430. BÖLGE
Sancak Mahallesi
241 Sokak No: 9/2
Çankaya ANKARA
Tel:  0312 438 3640
Faks: 0312 438 0563
rotary2430.ofis@ttmail.com

2440. BÖLGE
Hürriyet Bulvarı No: 4/1
D: 405 Kavala Plaza
Çankaya İZMİR
Tel:  0232 441 0516
Faks: 0232 441 1421
bolgeofis@rotary2440.org
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2002 yılı şimdiden küresel pandemiyi ve sosyal ada-
let için çağrının seslendirildiği devasa değişiklikle-
ri beraberinde getirdi. Sürekli değişen bir dünyada 
yaşadığımız ve Rotary'nin de bu dünyanın bir yan-
sıması olduğu bize hatırlatıldı.

Dinlemek ve uyum sağlamaya hazır olmalı ve bunu çekir-
dek değerlerimiz olan hizmet, dostluk, çeşitlilik, bütünlük ve 
liderliğimizi kullanarak yapmalıyız. Bu değerleri yaşarsak ve 
dörtlü özdenetim testini hayatımızın her alanında uygular-
sak, her zaman yönlendirici olmaya hazırız demektir.

Uyum sağlamadaki yeteneğimizden gurur duyuyorum. 
Pandemi karşısında Rotary durmadı. Toplantılarımızı çevri-
miçi yapmaya başladık ve hizmet için yeni yöntemler oluştur-
duk. İptal edilmiş olan 2020 Honolulu Konvansiyonumuzu ilk 
sanal konvansiyonumuza dönüştürdük. Her hafta Rotary'nin 
herhangi bir yerde gerçekleşen esnek bir beraberliğini, ister 
geleneksel toplantılarla, ister akıllı telefonlar ya da bilgisa-
yarlarımız ile kanıtladık. Rotary her isteyenin istediği zaman 
temas kurabileceği ve bunu da sürdürebileceği imkânları su-
nuyor.

Bir çok kişi bana Rotary'nin çevrimiçi ve bireylerin 
katılımıyla yapılan toplantı karışımından memnun 
olduklarını ifade etti. Bu ivmeden nasıl faydalanabileceğimizi 
ve Rotary'nin büyümesini sağlayacak değişimi kucaklayan 
fırsatı nasıl yaratabileceğimizi düşünmeliyiz.

Benim için anahtar, yeni tip kulüpleri desteklemek. Bu-
gün için onlar bir deneme değil ama Rotary'nin gerçek par-
çası oldular. Geleneksel kulüplerin yanı sıra artık e-kulüpler, 
Rotarakt kulüpleri, hedef temeli olan kulüpler ve pasaport 
kulüplerimiz var. Bu Rotary'yi daha kapsayıcı, daha esnek ve 
yeni üyeler için daha çekici yapmakta. Bu kulüpleri ziyaret 
edin, fikir alışverişinde bulunup partnerlik yapın ve onların 

toplumda promosyonunu gerçekleştirin.
Hepimiz Rotary'nin büyümeye ihtiyacı konusunda hem-

fikiriz ama bazen rakamlar arasında kaybolup büyük resmi 
gözümüzden kaçırıyoruz. Yeni üyeleri bir sene sonra kaybede-
ceksek üye artışı anlamsız olacaktır. Rotary'yi sürdürülebilir 
bir şekilde büyütelim. Rotary'nin katılımdaki esnek opsiyon-
ları, üyeleri katılımcı yapacak ve topluma diğer kulüplerden 
nasıl farklı olduğumuzu gösterecektir. Rotary'nin artık daha 
az kural içerdiği ama daha çok geleneksel toplantılar dışında 
biraraya  gelmek demek olduğunu kutlayalım. 

Her kulübün yıllık strateji toplantısı yapıp üyeleri için el-
lerinden geleni yapıp yapmadığını ve kulübün hizmet ettiği 
toplumu tam yansıtıp yansıtmadığının cevabını dürüstce ve-
relim. Bu yaklaşımı uluslararası seviyede de kullanıyoruz. Bu 
yıl benimle beraber Yönetim Kurulunda bugüne kadarki en 
yüksek sayı olan  altı kadın hizmet ediyor. Rotary'yi her sevi-
yede bu istikamette götürelim. Rotary'nin gelişmesi için daha 
farklı bakış açıları ve çeşitliliğe ihtiyacımız var. 

Bu ve önümüzdeki yıl uyum için nasıl yeni yöntemler bu-
lacağımız ve çevik olacağımızı düşünmek heyecan verici 
Ama Rotary'de hiç değişmeyecek olan dostluk, ilişki kurmak, 
etik ve hizmet beni daha çok heyecanlandırıyor. Gerçekten de 
bunlar Rotary'yi herkes için cazip kılan değerler. 

Rotary'nin kurucusu Paul Harris'in söylediği gibi arada 
sırada devrimci olmalıyız. Şu an o zamandır. Çekirdek değer-
lerimizi korurken bizi güçlendirecek değişimi kucaklamak 
için "Rotary Fırsatlar Yaratacaktır", hem de sayılamaya-
cak kadar çok. 

HOLGER KNAACK
Ulus lararası Rotary Baş kanı

B
aşkanın m

ektubu 
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Bir problem ile meydan okuma arasında dünyalar kadar fark vardır. Bir 
bal arısı tek başına bir eşek arısıyla karşılaşırsa, bal arısının problemi 
var demektir. Ama şayet bal arısı diğer arılarla beraberse, o zaman eşek 

arısının problemi var demektir..
Bu tabiat için geçerlidir ama insanların zor durumlarına da uyarlanabi-

lir. Şayet karşı karşıya olduğum durum sahip olduğum kaynaklardan büyük-
se, problem olarak tanımlanabilir. Ama şayet kaynaklarım karşı karşıya oldu-
ğum durumdan daha büyükse, o zaman bu sadece bir meydan okumadır. Ba-
zen problemlerimizi olduklarından fazla, problemlerin üstesinden gelme im-
kanımızı  ise olduğundan az olarak değerlendiririz. 

Başlangıçta, COVID-19 panademisi Rotary Vakfını bunaltacak bir durum 
olarak gözüktü. Ama durum ilerledikçe bunun böyle olmasına izin vermedik.  
4 Temmuz itibarıyla 5,2 milyon dolar tutarında 202 afet bağışı ve 13,8 milyon 
dolar tutarında 169 yeni küresel bağış için fon temin ettik ve bunu sadece üç ay 
içinde yaptık. Rotaryenlerin kişisel cömertliklerinin Vakfın fonları ve bir çok 
kez de kurumların katkılarıyla destekleyince daha geniş ve daha etkin proje-
ler yapabildik.

Hiç bir zaman pandeminin bizi alt etmesine izin vermedik. Aslında tarih, 
Rotaryenlerin meraklı bir zümre olduğunu göstermekte. Bizler vizyoneriz 
ve daha iyi bir dünya yaratmak için daha büyük hayaller kuran idealistleriz.  
Aynı zamanda güçlükleri yenme yeteneği olan ve başkalarının başaramaya-
cakları meydan okumaların altından kalkan kişileriz.

Pandemide kapanma döneminde boş oturmadık. Fon yarattık ve sanki hiç 
bir kısıtlama yokmuş gibi projeler gerçekleştirdik. Her zaman yaptığımız şey 
olan zordaki insanlara ulaşmak olan işimizi aynen devam ettirdik; belki sade-
ce bu kapsamda metodumuzu biraz değiştirdik.

Projelerin hazırlanış ve teslim edilme yöntemleri değişti.
Yaptığımız şeyleri iletişim şeklimiz değişti. 
Rotary Vakfı 100 yılı aşkın bir sürede bazıları hafif, bazıları ise dünyayı 

sarsan nitelikte çeşitli fırtınalara maruz kaldı. Rotaryenlerin gücü, fedakar-
lıkları, şevkatleri  ve kendilerini ulaştırdıkları seviye ile, Vakfın geleceğe daha 
büyük umut ve esin ile bakmaya devam edeceğine inanıyorum. 

Sizler güvendikçe ve inandıkça, Vakfımız bu pandemiden çok daha güçlü 
ve çok daha dayanıklı olarak yükselmeyi başaracaktır.  

K.R.RAVINDRAN
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı

Vakıf Başkanının mesajı

K.R.Ravindran



Dünyanın çeşitli yerlerinde 
harekete geçenler

dünyamız

Heintzman & Co. 
tarafından 

yapılan kristal 
bir piyano açık 
arttırmada 3,2 
milyon dolara 

satıldı 

ABD
Washington Yakima Sunrise 

Rotary Kulübü her isteyenin 

Fildişi tuşlarına dokunabileceği 

Dokuz adet piyanoyu kamuya 

açık noktalara yerleştirdi. 

Yerleştirilen yerler arasında 

birahaneler, alışveriş merkezleri, 

kafeler bulunuyor.  Başka 

noktalara da yerleştirme 

planlanıyor. Boyalı piyano 

projesi adını taşıyan bu 

girişim, piyanoları dekore 

eden sanatçılara da 300 dolar 

kazandırdı. İnsanlar bazen 

müziği dinlemeyi bırakıp bir 

sanat eseri olan süslemeleri 

inceliyor. Piyanistler ise 

Mozart’tan Van Halen’e değişik 

müzikleri çalıyorlar ve bunun 

çok eğlenceli olduğunu ifade 

ediyorlar. 

İngiltere
Çocuk Felcine Son için fon 

yaratmak aracıyla Narbeth 

& Whitland Rotary Kulübü, 

Pembrokershire Yüksek okulu 

moda ve tekstil bölümü 

talebeleri Mia Hewitson-Jones 

ve grafik sanatlar öğrencisi Şam 

Stables’ın tasarladıkları Rotary 

teması taşıyan eşarpları satıyor.

Eşarplar Uluslararası Rotary’nin 

onayı sonrası 2019 yılında satışa 

sunuldu. O yılın Nisan ayında 100 

adet eşarp satılmıştı ve devamı 

da gelmekteydi. Amerika ve 

Kanada’dan talepler de geldi. 

Özel tasarımlı eşarp satışı yapmak 

2016 yılında gelecek dönem 

başkanı seçilen Mary Adams’ın 

fikriydi.

Romanya
Korona virüs pandemisi 

karşısında Club-Napoca Rotaract 

kulübün sosyal medya hesapları 

üzerinden çevrimiçi mental 

sağlık kampanyası düzenledi 

ve insanları sanat gibi tatmin 

edici aktivitelere katılmaya 

teşvik etmeye başladı. 3.000’den 

fazla kişi kulübün Facebook ve 

instagram yazılarına baktı.  Kulüp 

üyesi Loana Vultur, bunun için 

para gerekmediğini, sadece 

düşüncenin yeterli olduğunu 

belirtiyor. Rotaract’lar bu proje 

ile Romanya’da sık kullanılan 

bir deyime atıfta bulunuyorlar: 

“Elinizdeki ile cenneti oluşturun”.

İngiltereABD
Romanya

Hindistan

Guatemala
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Guatemalalıların 
yaklaşık yarısı 
günde 5,50 
dolardan az bir 
parayla 
geçiniyorlar.

– BRAD WEBBER

Guatemala
100’den fazla Guatemala’lı kadın 

Kaliforniya’nın San Mateo Rotary 

Kulübü ve Namaste Direct adlı bir 

grubun desteği ile Hillsdale High 

İnteract kulübünden yardım 

gördü. Yıllar içinde 100’e yakın 

interaktör de öğretmenlerin ve 

Rotaryenlerin şaperonluğunda 

Guatemala’nın merkezindeki 

Antigua şehrini ziyaret ederek 

kendilerinin yaratmış oldukları 

fon sistemi sayesinde bağış fonu 

alan kadınlarla tanışma fırsatı 

yakaladılar. 

Bu ziyaretler öğrenciler için 

çok faydalı oldu. İlk elden 

mikro kredilerin nasıl çalıştığı, 

finansal okur yazarlık atölyeleri 

ve mentorluğun kadınları nasıl 

güçlendirdiği Robert Graham 

Hindistan
Vapi Rotary kulübünün ilk 20 

yılında, kulüp üyeleri bir okul, bir 

hastane ve bir kolejin 

kurulmasına öncülük ettiler. UR 

başkanlığı da yapan Kalyan 

Banerjee onuruna o yıllarda 

ücretsiz böbrek diyalizi tesisi de 

oluşturdular. Bugüne kadar 

3.800’den fazla hasta 32.000 

prosedürle işlem yaptırdı. Bütün 

bu tedaviler için de hiç para 

ödemediler. Diyaliz ile ilgili 

gerekli masraflar Rotaryenler, 

toplumsal katkılar ve kulübün 

yarattığı fonlarla karşılanıyor.

tarafından vurgulandı. 4.000 

dolara kadar verilen Namaste’nin 

Müdürü, düşük faizli krediler ve 

batı kültürü, metodolojilerine 

bağlılık ve Rotary’nin katılımının 

programın başarısında önemli 

rol oynadığını belirtiyor,  Birçok 

kadının ufak bir dükkanı var, 

bazıları ise giyim ve eşya satın 

alarak onları yerel pazarlarda 

satıyorlar. Faydalananlar arasında 

bir çerez satıcısı, tavuk kesici ve 

çikolatacı da bulunuyor.

RE
Sİ

M:
 G

ID
A 

- B
İT

Kİ
 ÇÖ

ZÜ
ML

ER
İ E

YL
EM

 G
RU

BU
 KA

TK
IS

I

A Ğ U S T O S  2 0 2 0  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 9



fakat emin olarak yaptıklarını ifade ediyor. Yaşlı üyeler aynı za-
manda gençlerden de birçok şey öğreniyorlar. Gençler yeni tek-
nolojilere çok âşinalar. Yaşlılar belki sadece eposta kullanırlar-
ken, gençler başka yöntemlere de başvurabiliyorlar.

Gordon yaşlı ve genç üyeler arasında dengeyi de korumaya 
çalıştıklarını belirtiyor. Bu sayede büyük kulüplerde bazen or-
taya çıkan klikleri, küçük kulüp atmosferinde engellemiş oluyor-
lar. Turner, bir çok Rotary kulübünde bazı grupların oluştuğunu 
ve bunların sadece kendi aralarında biraraya geldiklerine dikkat 
çekerken, küçük bir kulüp olduklarından üyelerin herkesle ko-
nuşmaya zorlandığını, önemli olan şeyin sohbet  ve insanlar için 
neyin önemli olduğunu dinlemek olduğunu belirtiyor.

Kulüp ayda iki kez toplanıyor ama bazen mutad toplantılar 
yerine bir birahanede ya da bowling salonu gibi farklı mekan-
larda da biraraya geliyorlar. Kulüp, 
Atlanta'nın moda mahalle-
si Buckhead'deki bir otelde 
sıklıkla sosyal bir aktivite 
düzenliyor. Bu ünlü otel 
kulübün aktivitesi için 
sadece 100 dolar talep 
ediyor. Her iki ayda bir de 
Atlanta Rotaract Kulübü 
ile ortak toplantı yapılıyor.

Resmiyeti ön planda tut-
mayan bir kulüp olması nede-
niyle üyeler bundan çok hoş-
lanıyor. Gordon, üyelerin bir 
dostlar grubu olduğunu ve 
bunu böyle devam ettirmek 
istediklerini belirtiyor. Üye-
lerin mutlu ve katılımcı ol-
maları için de herkes çok çalışıyor.

YAŞ BARAJINI AŞMAK
Atlanta bölgesi Rotaryenleri uzun zamandır gençlik konusuna 

odaklanmaları ile biliniyor. Güçlü RYLA altyapıları ve üniversitelerdeki 
uluslararası öğrenciler  için eyalet kapsamındaki liderlik programları bu 
durumun bir göstergesi. Geleceği göz önüne alan Atlanta Rotaract kulübü de 
bu doğrultuda Atlanta Metro Rotary kulübünü kurdu.    

Atlanta Rotaract kulübünde eski başkan olarak aktif bir rol 
üstlenmesine rağmen, Alisha Rodriguez çalışmakta olduğu işi-
nin bir Rotary kulübüne girmesine engel olacağını varsayıyor-
du. Rodriguez, Rotary kulüplerinin zaman konusunda talepkâr 
olduğunu duymuş ve özellikle de yeni üyelerin komitelere atanıp 
çok çalıştırıldıklarını işitmişti.

Kulüplerinde uzun zamandır Rotaractörleri yönlendirme 
görevini üstlenmiş olan Dunwoody Rotary Kulübü üyeleri David 
Gordon ve Warren Turner için Rodriguez'in endişeleri alıştıkla-
rı bir konu idi.  Bu nedenle Gordon ve Turner, Rodriguez ve daha 
başka gençleri yeni bir kulüp kurmaya yönlendirdiler. Gençlerin 
bazıları Rotaractör, bazıları ise onların arkadaşları idi. Kendi 
kulüplerinde de Rotary'den ayrılmış olanlarla temasa geçtikle-
rinde, onların da bu yeni düzenlemeyi daha uygun bulduklarını 
görüp onları da katılmaya teşvik ettiler.

Hizmet ve kulüp sorumluluklarını yönetilebilir yapmak için 
kulüp gönüllü partnerliği ön plana çıkarıyor. Rodriguez, sıfırdan 
yeni projelere başlamaktansa, diğer organizasyonlar ile ilişki 
kurarak gönüllüler için fırsatlar yaratan bir yapılaşma oluştur-
duklarını belirtiyor.

Gordon kulüp üyelerini sadece Rotary Vakfını desteklemek  
için teşvik ettiklerini, diğer yardımsever kuruluşlara desteği in-
san gücü, entellektüel ve fiziki olarak verdiklerini belirtiyor. Ku-
lüp bu tür yardım kuruluşları, Rotaract Kulübü ve diğer Rotary 
Kulüpleri ile birlikte çalışıyor. 

Gayri resmi bir mentorluk sisteminin başlangıcında olma-
larına rağmen, Gordon güçlü bir bağın temellerinin atıldığını 
gördüğünü belirtirken  henüz başladıklarını, eşleşmeleri yavaş 

Değişim ajanları
Georgia, Atlanta Metro Rotary Kulübü

YENİ YÖNTEM:
Kulüp, kariyerlerini ve Rotary yaşamlarını geliştirmek isteyen genç 

profesyoneller için yumuşak bir geçiş yapmaları için tasarlanmış. Ağ 
ilişkileri ve mentorluğa odaklanan kulüp, gönüllü çalışma fırsatları için 
başka filantropik kuruluşlarla çalışıyor ve bu şekilde kulüp üyelerinin 
organizasyonda sorumluluklarının azalmasını sağlıyor. 

Kuruluş: 2019
Başlangıç üye sayısı: 20

Üye sayısı: 31

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Kulüp üyeleri Engelli yetişkinler 
için düzenledikleri koşuda 

gönüllü oldular (üstte); Georgia 
Eyaleti Yüksek Mahkemesi 

Başkanı Harold Melton kulübün 
bir aktivitesine katıldı (altta)
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1Rotary Toplum Birlikleri 
(RCC) nedir?   

Rotary Toplum B�rl�kler� ben�m ve tüm F�l�-
p�nl�ler�n kalb�ne yakın olan b�r programdır. UR 
esk� başkanlarından F�l�p�nl� M.A.T. Caparas bu 
programı 1986 yılında başlatt ı. Caparas, kulüp-
ler�n tek başına yapamayacakları b�r çok proje-
n�n, toplumda gerçekleşmes� �ç�n b�r fırsat oldu-
ğunu görmüştü. Bu program toplum b�reyler�n�n 
kend� �şgüçler� ve yetenekler�n� kullanarak ya-
şamlarını �y�leşt�rmeye yönel�k �d�. RCC'ler spon-
sor kulüpler �le �şb�rl�ğ� �ç�nde toplumlarında Ro-
tary yaklaşımını uygulamaktalar.  

   

2Rotary Kulüpleri ve 
Toplum Birlikleri işbir-
liği nasıl oluşur?

Rotary Kulüpler� toplum b�rl�kler�n�n spon-
sorudur. Beraberce b�r proje üzer�nde çalıştıkla-
rında RTB'ler uygulamada başı çekerken Rotar-
yenler de gerçekleşmes� �ç�n yardımcı olurlar. 
B�r Toplum B�rl�ğ�n� başlatmada �lk adım toplu-
mun güven�n� kazanmaktır. Ben�m Kulübüm, Ma-
kat�-San Lorenzo, yıllardır yerl� halklardan Du-
magat'ların bulunduğu Calaw�s'te çalışma yap-
makta. Başlangıçta çok şüphec� �d�ler. Daha önce 
b�r çok yabancı, b�raz gıda maddes� ya da yardım 
get�r�p, b�r kaç res�m çekt�kten sonra b�r daha 
gelmemek üzere dönmüş. B�z�m onlarla yaptı-

Maria Concepcion
"Cha Cha Camacho"

Filipinler 3830. Bölge Guvernörü

Rotary Toplum Birlikleri 

ğımız �lk proje b�le ufak bağışlardan oluşmakta 
�d�. Ama kulübümüz yıllar �ç�nde toplum değer-
lend�rmes� de yaparak onların güven�n� kazandı. 
Onların arzusu yen� becer�ler öğren�p organ�ze 
olarak tarımlarını b�r üst sev�yeye taşımaktı. B�z 
bu nedenle b�r Toplum B�rl�ğ� kurduk.

   

3 Sizin Toplum Birliğiniz 
için başarı nasıl 
gözüküyor?

Tamamen toplumun b�r parad�gmasının 
kayması şekl�nde oluştu. Ç�ftç�ler, toprak kay-
malarına da neden olan  "kes ve yak" yöntem�n-
den, kend� kend�ne sürdürüleb�l�r toplum tabanlı 
tarıma geçt�ler. Toplum B�rl�ğ� sayes�nde, daha 
önce de yet�şt�rd�kler� muz, bambu ve sebzeler 
konusunda nasıl yet�şt�recekler�n� öğrend�ler  ve 
standartlarını yükselterek daha kârlı b�r şek�lde 
pazarlamaya başladılar. F�l�p�nler�n daha öncek� 
başkanı Corazon Aqu�no'nun kurmuş olduğu P�-
noyME Vakfı �le çalışan kulübümüz, Toplum B�rl�-
ğ� üyeler�n� �ş ve muhasebe becer�ler� konusun-
da eğ�tt �. Ayrıca RCC'ler�n resm� makamlarla ve 
m�krof�nans tem�n eden kuruluşlarla da bağlan-
tılarını kurduk ve �ş planı yapmalarına yardımcı 
olduk. Tek olarak başladığımız Toplum B�rl�ğ�n-
den ş�md� beş tane var ve çoğunluğu kadın olan 
400'e yakın üyes� bulunuyor. Bunlar tarım g�r�-
ş�m�n� yönet�yorlar. A�leler �şletmelerde h�sse-
dar. Gel�rler yükseld� ve toplumda para dönmeye 
başladı. 

Ancak değ�ş�m rakamların da ötes�ne ge-
ç�yor. RCC kanalıyla ed�nd�kler� becer�ler ve öz-
güven sayes�nde Calaw�s sak�nler�n�n düşünce 
yapısı da değ�şt�. Kend� kararlarını vereb�lecek, 
�ş planı ve bütçeler�n� yapab�lecek güce sah�p 
olduklarını gördüler. Beled�ye Re�s�n�n of�s�nden 
yardım gerekt�ğ� takd�rde kend�ler� telefon açıp 
talep edeb�l�yor. RTB, Rotary kulübümüzün h�z-
mete bakış açısını da değ�şt�rd� ve zamanımızı 
nasıl vereceğ�m�z, kaynakları ve uzmanlığı nasıl 
kullanacağımızı daha �y� öğrend�k. Bu b�z�m �ç�n 
sadece b�r başka proje değ�ld�. Bu projey� �nsan-
ların hayatını sonsuza kadar etk�leyecek b�r pro-
je olarak gördük.

4RTB ile çalışmanın 
avantajları nelerdir?

Bugün 107 ülkede, kırsal ve şeh�r kes�mle-
r�nde 10 b�nden fazla RTB var. RTB'ler başarılı 
çünkü Rotary kulüpler� toplumda proje yapmak 
�ç�n tab�� b�r partner bulmuş oluyor. Bu durum 
projeler� daha güçlü yapıyor. Sponsor kulüpler 
RCC üyeler�n�n hays�yet�ne önem ver�r, projen�n 
başarısı ve hedefl er�n yakalanmasındak� katkı-
larını d�kkate alırsa, RTB programları büyümeye 
devam edecekt�r. Şunu da unutmamalıyız: Yar-
dım etmeye çalıştığımız �nsanlar kend� problem 
ve �ht�yaçlarını en �y� b�lenlerd�r. Kend�ler� �ç�n 
düşüneb�l�rler. Onları sadece b�raz yönlend�rme-
l� ve ağımıza bağlamalıyız.

— JOSEPH DERR                             

4
SORU
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Kurumsal İletişim Komitesi Ortak Dil Anketi Sonuçları

Rotary'de programlar genellikle merkez Evasnton'da 
oluşur ve UR bünyesindeki 8 lisana tercüme edile-
rek ülkelere dağıtılırlar. Toplulukta tercüme edil-

meyen lisanlardan biri de maalesef Türkçe. Ülkemizde 
3 bölge olması de ortak bir dil kullanımını elzem bir ihti-
yaç olarak karşımıza çıkarıyor.

Bu amaçla, Şafak Alpay, Güneş Ertaş, N. Altan Ars-
lan, Murat Egemen, Zeki Özen, Gaye Berköz ve Saldıray 
Uygur'dan oluşan  Kurumsal İletişim Komitesi Terim-
ler ve Tanımlar çalışma grubu, düzenlediği anket sonra-
sı aşağıdaki sonuçlara vardı:
Rotary's Areas of  Focus

a) Önceliklerimiz (%0)
b) Yedi altın önceliğimiz (%0)
c) Öncelikli Yedi Odak Alanımız (%100)

1- Peace and Conflict Prevention/Reso-
lution

a) Barış ve Anlaşmazlıkların Çözü-
mü

2- Disease Prevention and Treatment
a) Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavi 

(%10)
b) Hastalıkların Önlenmesi ve Te-

davisi (%90)

3- Water and Sanitation
a) Temiz Su ve Hijyen Sağlanması (%10)
b)Temiz Su ve Hijyen (%60)
c) Su Sanitasyon ve Hijyen (%0)

d) Temiz Su ve Sanitasyon (%30)

4- Maternal and Child Health
a) Ana ve Çocuk Sağlığı (%10)
b) Anne ve Çocuk Sağlığı (%90)

5- Basic Education and Literacy
a) Okuryazarlığın Arttırılması ve Te-

mel Eğitim (%10)

b)Temel Eğitim ve Okuryazarlık (%90)

6- Economic and Community Development
a) Ekonomik ve Toplumsal Gelişim 

(%40)
b) Ekonomik ve Toplumsal Kalkın-

ma (%60)

7- Supporting The Environment
a) Çevre Koruma (%0)
b) Çevreyi Koruma (%20)
c) Temiz ve Yaşanabilir Çevre (%40)
d) Çevreyi Koruma ve Destekleme (%40)
Bu durumda tercih guvernörlere bırakılmıştır.
Çevre ile ilgili logo Uluslararası Rotary tarafından 

henüz oluşturulmamıştır.

MİSYON BİLDİRİSİ
Together, we see a world where people unite and 
take action to create lasting change — across the 
globe, in our communities, and in ourselves.

a) Önce kendi içimizde, sonra yaşadığımız top-
lumlarda ve nihayetinde tüm dünyada kalıcı deği-
şimi yaratmak üzere bir araya geldiğimiz ve hare-
kete geçtiğimiz bir dünya hedefliyoruz. (%42.9)

(Çalışma Grubunca Tavsiye Edilen)
b) Dünya genelinde hep birlikte, topluluklarımızda 

ve kendimizde kalıcı bir değişim yaratmak için insan-
ların birleştiği ve harekete geçtiği bir dünya görüyoruz. 
(%14.3)

c) Birlikte yerküremizde, toplumlarımızda ve kendi 
içimizde kalıcı değişimi yaratmak üzere hepimizin bir 
araya geldiği ve harekete geçtiği bir dünya hedefliyoruz. 
(%28.6)

d) Birlikte topluluklarımızda ve kendimizde kalıcı 
bir değişim yaratak için insanların dünya genelinde bir-
leştiği ve harekete geçtiği bir dünya görüyoruz. (%0)

e) Birlikte, tüm insanların tek vücut halinde kendi 
topluluklarımızda ve kendimizde kalıcı değişiklikleri 
küresel anlamda yaptığımız bir dünyayı öngörüyoruz. 
(%14.3)
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Kurumsal İletişim Komitesi Ortak Dil Anketi Sonuçları Dünya durdu, onlar çalışmaya devam ettiler

Giovanni Cappa
Acil Servis Doktoru / Pavia Rotaract Kulübü, İtalya

Avrupa'nın başlangıçta en kötü şekilde etkilenen ülkesinde görev yapmanın pek 
de kolay olmadığını tahmin edebilirsiniz. Giovanni ilk dalgayı karşılayan doktorlar 
arasında idi. Çok zor tercihler yapmak durumunda kalmış. "İlk günlerde büyük bir 
hasta akımı ile karşılaştık, acil servis odaları doldu, görevliler de coronaavi-
rüsü kaptılar. Odaları dolan hastaneler, hastaları bize gönderiyorlardı. Çok 
zor kararlar vermek durumunda kaldık. Korona hastaları bir kaç gün değil, 
haftalarca kalabiliyordu. Bazen oksijen stoğumuz bile bitebiliyordu.Herkese 

en iyi hizmeti vermeye alışmış biri olarak bunu yapamamanın sıkıntısını çekiyorduk." Giovanni bu şartlarda top-
lumun büyük desteğini gördüklerini söylüyor: "Rotary ve Rotaract kulüplerinin yardımları yanı sıra restoranlar bize 
muntazam olarak yemek gönderiyorlardı. Bunlar belki küçük şeylerdi ama yaşadığımız duvarlar içinde dışarıda 
bizi de düşünenlerin olması rahatlatıcıydı.

Pandemi tüm dünyada beklenmedik ölçülerde gelişince, özellikle toplumda işlerin yürümesi için 
çalışmak zorunda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere bir çok insan fedakarlık göstermek 

zorunda kaldı. Çalışmak zorunda olan bazı Rotaryenlerin görüşleri sayfalarımızda

Ryan Blancke
Kamu çalışanı
York Rotary  Kulübü 
South Carolina 

281.000 kişilik küçük bir 
şehirde 250 kamu çalışanının 
olduğu bir organizasyonda ça-
lışan Ryan, görevlerinin yol-
ların bakımı, su ve kanalizas-
yonlar, çöp toplama, dönüşüm 
ve hayvanların kontrolü gibi 
çeşitli konularla uğraşıyor. 
Pandemide herkes evde oldu-
ğu için evlerdeki fazlalıkların 
atılmaya başlanması işlerin de 
artmasına neden olmuş. Her-

kesin günlük rutin olarak alıştığı şeylerin pandemide de 
aksamaması için Ryan ve ekibi yoğun çaba sarfetmişler.

Victoria Vergara 
Wocasek
Nefes terapisti
Des Moines Rotary  Kulübü 
Washington 

Corona geldiğinde Filipinler'de 
Rotary'nin bir su projesinde idim. 
Tarih 10 Şubat'tı. Manila'da işin bo-
yutunu görmüştüm. ABD'ye döndü-
ğünde henüz bizi vurmadığına şük-
rediyorduk. Mart ayına geldiğimiz-
de ben de şahsen yaşam savaşı ver-
mekteydim. Yoğun bakım ünitesi 
adeta bir savaş alanına dönmüştü. 

Haftada 50-60 saat çalışmaya başlamıştık. Kaybettiklerimi-
zin etkisinde kalmamak mümkün değildi. Başkalarının acıla-
rını paylaşmaya bile fırsatımız olmuyordu. Ama işimiz buydu 
ve yapmak zorundaydık.

Laura Jennings
Yaşlılar hizmet yönetimi
San Prairie Rotary  Kulübü 

Wisconsin
Yaşlılara hizmet veren 

bir organizasyon için çalı-
şıyorum. Yaşlıların yemek-
lerinin tedariki ile uğraş-

makta idim. Binamıza her gün gelip yemek yiyen de 25-30 
kişi bulunmaktaydı. Pandemi nedeniyle binayı kapadıktan 
sonra programı tüm yaşlılar için açtık. Günde 160 kişiye 
yemek götürmeye başladık. Şoförlerimiz ve yaşlıların risk-
lerini de minimize etmek için tedarik programımızı değiş-
tirdik. Şoförlerimiz yaşlı olduklarından işi bıraktılar. Ha-
len 12 sürücü ile Rotaryenlerin de yemek temini için maddi 
destekleriyle işimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
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Aruna Tantia
Jinekolog
South Lake Metropolitan  Kulübü 
Kalküta - Hindistan

25 yıldır çalışıyorum ve belki 2.000'den fazla doğum yaptırdım. Çalıştığım hasta-
nede her ay ortalama 60 doğum oluyor. Şu ana kadar hiç bir annede COVID-19 görme-
dik. Hastalar endişe içinde. Bazı hastanelerde doğum sonrası korona'nın pozitif çıktı-
ğı görülmeye başlandı. Bu durumda anne başka hastaneye gidiyor, bebek de izole edili-
yor. Anne sütü de vermek tabi mümkün olmuyor. Böyle bir ortamda çalışıyor olmaktan 
aslında mutluluk duyuyorum. Zor günler ve ne zaman normale döneceğimizi bilmiyo-
ruz. Ama o zamana kadar hastalarımıza ve kendimize bakmak zorundayız.

Bill Booker
Cenaze Evi Yöneticisi
Little Rock Rotary  Kulübü 
Arkansas 

Roller Cenaze evlerinin başkanıyım. Eyalette 30 ce-
naze evimiz var. COVID-19 tanıdığımız tüm aileleri et-
kiledi. Tesislerimizde azami 10 kişi bulunabileceği için 
cenaze sahiplerinden sadece 5 kişiyi alabiliyorduk. CO-
VID-19'dan vefat edenlerin aileleri son anlarında sev-
dikleri ile beraber olamamış olmanın verdiği stresi ya-
şamakta idiler. Çalışanlarımızın da korku içinde olduk-
larını söylemeden geçemeyeceğim. Hepsine koruyucu 
ekipman veriyoruz ama hastalığın riski ne de olsa tam 
bilinmiyor. Ben de 15 Mart'ta annemi kaybettim. Corona 
olmamasına rağmen, ailemiz risk almamak için birara-
ya gelemedi. Maalesef bir  süre daha durum böyle gidecek 
gibi gözüküyor. Sevdiklerinize sarılamadan uzaktan, eli-
nizi kalbinize koyup acıyı paylaşmaktan başka yapabile-
ceğiniz bir şey yok maalesef.

Michael Rhind
Kruz Gemisi görevlisi
Forres Rotary  Kulübü,  İskoçya 

Yaklaşık 1200 kişilik, 900 personeli olan gemide ikinci 
görevli kişiyim. COVID-19 başladığında Güney Amerika'dan 
Antarktika'ya gitmekte idik. Önce kendimizi güvende hisset-
tik. Ama Buenos Aires'te durduğumuzda bir çok kişi uçakla 
dönmek istedi. Ancak Arjantin o gün çıkış yasağı koydu. Ge-
miden ayrılmış olan 200 kişi geri dönmek durumunda kaldı. 
Ve bir iki gün sonra da hastalanma başladı. Hiç bir liman bizi 
kabul etmiyordu. Bir ay boyunca dolandık. Kritik duruma gi-
ren bir hasta için Barbados izin verdi ve onu indirip ABD'ye 
gitmesini sağladık.Nihayet Miami izin verdi. 13 kritik hastayı 
indirdik. Bizler 14 gün gemide karantinada kalmak durumun-
da idik. Demir bir kutuda hapis olmak inanın kolay değil.  

14 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / A Ğ U S T O S  2 0 2 0



Renee Richardson Wendee
Destekli Yaşam Tesisi Yöneticisi
Oceanside Rotary  Kulübü, California 

Baktığım kişilerin hepsi 
yaşlı. En gençleri 86 yaşında. 
Çoğu 90'ını geçmiş durumda. 
Evden çıkma yasaklandığın-
da "sevilen bir yönetici" ol-
maktan bir anda "gardiyan" 
olarak değerlendirilmeye baş-
landım. Aileler bana başlan-
gıçta çok kızdılar ama sonra 
hak verdiler. Tesislerimizde 
kalanlar için durum gerçek-
ten zor. Kimseyi görmelerine 
müsaade edilmediği için ya-
şamları bir anda çocukları, to-
runları ile koptu. Gördükleri 
tek kişi ben ve onlara destek 
veren kişilerdi. Bazı misafirle-

rim açık açık artık beni sevmediklerini söylemeye başladılar. 
Özellikle beni maskesiz olarak görmek istediklerini söylüyor-
lardı. Maskeyi onları korumak için taktığımı anlatmak için 
epey zaman harcadım. 

Çalışma temposu da çok yorucu idi. Bir defasında 21 gün 
üst üste ara vermeden, günde 16 saat çalışmak durumunda 
kaldım. Hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor belki 
ama hastalıktan en çok etkilenecek olan bu yaş grubu için, 
kendilerinin hasta olmadan neden maskeyi sürekli takmak 
zorunda olduklarını anlamak kolay değil. Ama virüs buraya 
girerse, bu insanların yaşayamayacakları da kesin.

Giancarlo Grassi
Evsizlere yardım yöneticisi / 
Palermo Teatro de Sole Rotary  Kulübü / İtalya

Şehirde evsizler 
ve fakirler ile ilgile-
nen bir STK'nın ba-
şındayım. Palermo 
bölgesindeki Rotary 
kulüpleri tarafından 
başlatılan bu kuru-
luş, yemek hazırlayıp 
dağıtma, giyecek ve 
diğer ihtiyaçları top-
lama ve mobil bir van 

içindeki tesisat ile bu insanların duş almalarını sağlıyor. 
Bunların hiçbiri değişmedi ama corona virüsü ne-

deniyle daha fazla insana bakmak durumu ortaya çıktı. 
Her hafta normal olarak 25-30 aileye hizmet götürür-
dük, şimdi bu rakam 100'ün üzerine çıktı. Bu insanların 
büyük çoğunluğu açıktan çalışmakta idiler. Bu imkanla-
rı artık kalktığı için maddi ihtiyaç durumları da ortaya 
çıktı. 

Gönüllüler maskeler ve eldivenleri ile bu insanlara 
yemek vs götürmeye çalışırken, onlar da işin ciddiyetini 
kavradılar. Bu proje kapsamındakilerden hiç biri corona-
ya yakalanmadı. Ne evsizler, ne de onlara yardım edenler 
hasta olmadılar. Tabi ki bu aldığımız önlemler sayesinde 
oldu. Sürekli işin başında kontrol etmekteyim. Yaklaşık 
80 Rotaryen de bana yardımcı olmakta. Rotaryenlerin 
haricinde 50 kişi daha var. İşin güzel tarafı da yardım et-
mek isteyenlerin sayısının da her geçen gün artması..

Jan Goetz
Hemşire / Albemarle Rotary  Kulübü / North Carolina

43 yıldır hemşirelik yapıyorum. Son 16 yıldır  da tedavisi mümkün olmayan 
hastalara bakıyorum. Bu virüs herşeyi değiştirdi. Zor bir ikilem içinde kaldık. 
Baktığımız hastalar genelde kalan ömür süreleri yaklaşık belli olan kişilerdi. 
Pandemi çıkınca, onların bir de COVID-19'a yakalanmamaları için çok dikkatli 
olmamız gerektiği açıktı. Hastalarımız açısından en kötü şey, ölümcül hasta-
lıkla mücadele ederken yakınlarını da görmekten mahrum olmaları. Tabiki bu 
durum onların da morallerini bozuyor. 

Bizlerin de hastamızın yaşam sinyallerini alabilmemiz için onlara yaklaş-
mamız gerekiyordu. Eskiden onlara sarılarak bile moral veriyorduk. Şimdi ise 
bunu yapmamız mümkün değil. Kişisel ilişkimizi kısmen kaybediyoruz. Sade-
ce güleryüzlü olmak eski davranışlarımızla mukayese edildiğinde yeterli değil 
elbette. Bu burada kahraman değilim. Hastalarımız ve aileleri yapabilecekle-
rinin en iyisini yapmaya çalışarak esas kahramanlar olduklarını gösteriyorlar.
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Rotary Dergisi'ni kısaca tanıyalım
Rotary Dergileri, Uluslararası Ro-

tary'de yönetim ile Rotaryenler 
arasındaki bağlantıyı kurma gö-

revini üstlenmiş yayınlar olarak ta-
nımlanabilir. İlk olarak 1911 yılında 
Genel Sekreter Chesley Perry tarafın-
dan başlatılan The Rotarian bugüne 
kadar devam ederken, Rotary'nin dün-
ya üzerinde yaygınlaşması ve çeşitli li-
sanlar konuşan insanların bulunduğu 
bir topluluk haline gelmiş olması ne-
deniyle, ülkelere yönelik yayınların ya-
pılmasının uygun olacağı düşünülerek 
"Bölge Dergileri" yayınlanmaya baş-
ladı. 

İlk bölge dergisi 1915 yılında İngil-
tere ve İrlanda için çıkarıldı. 1920 yı-
lında Avustralya'da bölgesel bir dergi 
yayınlanmaya başladı.Bu dergi halen 
yayınlanmakta olan "Rotary Down 
Under"ın temelini oluşturdu. 1920 ve 
30'lu yıllarda bölge dergileri Avrupa kı-
tasında da yayınlanmaya başladı. An-
cak bir çoğu II. Dünya Savaşı nedeniyle 
yayınlarını durdurmak zorunda kaldı-
lar. 

Latin Amerika'da ilk dergi 1924 yı-
lında Brezilyada "Nosotros Rotaria" 
adı altında yayınlandı.1933 yılında Pe-
ru'da 1974 yılında da Meksika'da  daha 
sonra bölgesel resmi dergi sıfatını ka-
zana dergiler yayına başladılar. 

Bu dergiler halen 31 ülkede yayın-
lanmakta ve toplam 1 milyon 200 bin-
den fazla Rotaryene ulaşmaktadır. 

Rotary Yönetim Kurulu, kendi ba-

kış açısı kapdamında dergilerin öne-
mine istinaden, Rotaryen olma şartını 
dergi aboneliği ile eşleştirmiştir. Li-
san ve ülkelerin bölge sayıları ile ilgili 
istisnalar haricinde, her Rotaryen UR 
tarafından yayınlanan The Rotarian'a 
ya da Yönetim Kurulunun o bölge için 
tavsiye ettiği Bölge Dergisine abone ol-
mak zorundadır.

Bölge dergileri Uluslararası Rotary'ye 
yapılan müracaat sonrası bir deneme 
süresi neticesinde yayınlanabilmek-
tedir. Yayınlayan kurum ile Uluslara-
rası Rotary bir anlaşma yapmakta, ve 
belli kriterlere uymak şartıyla yayına 
izin verdiği gibi, yayın içeriği ile de bel-
li uygulamaları mecburi tutmaktadır. 
Kurum ile kastedilmiş olan yayın ala-
nı içinde Rotary ile ilgili olan herhangi 
bir kuruluştur.

Rotary Dergisi 1988 yılında yayına 
başlamış ve 1989 yılında tavsiye edilen 
resmi bölge dergisi sıfatını 1 yıl içinde 
almıştır. Normalde bu süre 2 sene ola-
rak belirtilmektedir. 

Dikkat ederseniz, dergimizin kün-
yesinde sayı 188-176 olarak bir rakam 
gözükmektedir. Aradaki 12 sayı 1983-
1987 yılları arasında Türkiye tek bölge 
iken çıkarılmıştır. Resmi bölge dergi-
si olabilmenin ilk şartı bölge sayısının 
en az iki olmasıdır. 1988 yılında 242 
ve 243. bölge olarak Türkiye Rotary'si 
yapılandığında, 243. Bölge 1988 Gu-
vernörümüz Gündüz Hekimgil dergiyi 
İzmir Rotary Kulübü adına çıkarmaya 

başlamış ve editörlük görevini de Ah-
met S. Tükel'e vermiştir. 

Bu durum 2001 yılına kadar devam 
etmiş, daha sonra mâli yükümlülük-
lerin yerine rahat getirilebilmesi için 
o yıl Çanakkale'de yapılan Danışma 
Kurulunda derginin bir anonim şirket 
yapısı altında yayınlanması ve şirket 
ortaklarının geçmiş dönem guvernör-
lerinden oluşması kararlaştırılmıştır.

50.000  lira sermaye ile kurulan şir-
kete 46 guvernör biner lira vererek or-
tak olmuş, dört hisse de gelecek dönem 
guvernörlerine verilmek üzere muha-
faza edilmiştir.

Daha sonra bu durumun yürüye-
meyeceği görülerek ve Rotary Bölgele-
rinin de Federasyon yapısı içinde oluş-
maları ortaya çıkınca, ortakların fede-
rasyonlar olmasının daha doğru olaca-
ğı düşünülmüş ve yavaş yavaş GDG'ler 
hisselerini Federasyonlara devretme-
ye başlamışlardır. 

Dergiler ile etraflı bilgi edinmek is-
teyenler internette rotarydergisi.com.
tr adresinden Mart-Nisan 2014 sayısı-
na bakabilirler.

http://rotar yderg isi.com.tr/
images2/img/23236/File/Mart-Ni-
san%202014/Dergiler.pdf

Kulüpler ve Bölgeler olarak 
haberlerinizi 

rotarydergisi@gmail 
adresine gönderebilirsiniz.
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ROTARY YAYIN  VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2019 -31.12.2019 DÖNEMİ MUKAYESELİ GELİR-GİDER TABLOSU

2018 2019

A-BRÜT SATIŞLAR 152.502,50 185.775,99

   1-ABONE GELİRLERİ 132.482,50 171.853,53

   2-REKLAM GELİRLERİ 20.020,00 13.075,00

   3-DİĞER GELİRLER 847,46

C-NET SATIŞLAR 152.502,50 185.775,99

D-SATIŞLARIN MALİYETİ -97.145,61    -128.346,85    

   1-SATILAN MAL MALİYETİ -97.145,61    -128.346,85    

BRÜT SATIŞ KÂRI 55.356,89 57.090,65    

E-FAALİYET GİDERLERİ -33.530,55    -24.449,06    

   3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ -3.530,55    -24.449,06    

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI 21.826,34    32.641,59    

F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR  123,18    646,98

   3-FAALİYETLE İLG.DİĞER GEL. VE KÂR 123,18 646,98

   6-FAALİYETLE İLG.DİĞ.GEL.VE KAR.-MENKUL KIY.         

G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR.- 0    2.486,62    

   4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.KYO ZAR. 0    0    

H-FİNANSMAN GİDERLERİ -    -    

   3-BANKA MASRAFLARI -    -    

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 21.826,34    30.801,95

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

   3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 0,97

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI  21.949,52    30.800,98

K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ. -4.828,89    -6.776,45    

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI  17.120,63    24.024,53

ROTARY DERGİSİ MALİ TABLOLARI 
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Rotary Dergisi’ni 
yayınlayan “Rotary Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri 
A.Ş.’nin mali tablolarını ekte sunuyoruz. 
Uluslararası Rotary’nin 1989 yılından beri “Resmi 
Bölge Dergisi” olarak kabul ettiği bu yayın ile ilgili 
olarak, halen 2022 dönemi sonuna kadar geçerli 
sözleşmeyi 2019 sonu imzaladık. 
2019 yılında derginin reklam gelirleri bir önceki 
yıl göre %35 oranında azaldı. Reklam gelirlerinin 
arttırılması çalışmalarımız yeterli seviyeye 
ulaşamadı.
Bu arada, dergiyi yayınlayan anonim şirketin 
guvernör ortakları, hisselerini yavaş yavaş bölge 
federasyonlarına devrediyorlar. 2 sorunlu hisse 
dışında bu yıl sonuna kadar her bölgeye 16'şar 
hisse gelecek şekilde Anonim şirkette  bölgelerin 
eşit temsili sağlanmış olacak.

ROTARY YAYIN  VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01/01/2019-31/12/2019 DÖNEMİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU

 2018  2019 

AKTİF (VARLIKLAR)

I-DÖNEN VARLIKLAR 171.276,07 195.528,48

  A-HAZIR DEĞERLER 24.996,78    24.996,78    

      1-KASA  704,27     704,27    

      3-BANKALAR  24.292,51     24.292,51    

  B-MENKUL KIYMETLER

       4-DİĞER MENKUL KIYMETLER

  C-TİCARİ ALACAKLAR 28.855,89    43.026,86    

       1-ALICILAR  27.770,29     41.941,26    

       5-DİĞER  TİCARİ ALACAKLAR 1.085,60    1.085,60    

  D-DİĞER ALACAKLAR

       5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

  G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR  116.056,73     125.653,38    

       1-DEVREDEN KDV 116.056,73 124.753,38

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI  169.909,40    195.528,48    

DURAN VARLIKLAR

  GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI 171.276,07    195.528,48

PASİF (KAYNAKLAR )

I-KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR 7.920,36 8.148,24

    B-TİCARİ BORÇLAR  1.024,94        

        1-SATICILAR  1.024,94     

        5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR   1.366,67

    E-ÖDENECEK VERGİ VE FONL. 5.528,75    6.531,24

        1-ÖDEN.VERGİ VE FONL.

    F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

         1-DÖNEM KÂRININ VERGİ VE DİĞ. 4.828,89    

         2-DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖD.VERGİ - 1.366,67    1.617,00

KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI 7.920,36 8.148,24

III-ÖZKAYNAKLAR 163.355,71 187.380,24

     A-ÖDENMİŞ SERMAYE  100.000,00     100.000,00    

          1-SERMAYE  100.000,00     100.000,00    

           2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE

              SERMAYE DÜZELTİLMESİ OLUMLU 

     C-KÂR YEDEKLERİ 10.523,27 10.523,27

           1-YASAL YEDEKLER 5.000,00 5.000,00

           2-STATÜ YEDEKLERİ 5.523,27 5.523,27

     D-GEÇMİŞ YIL KÂRLARI 35.711,81 52.832,44

     F-DÖNEM NET KÂRI 17.120,63 24.024,53

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 163.355,71 187.380,24

PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI 169.909,40 195.528,48
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TAKE ACTION
ERADICATE A DISEASE FOREVER

24 Ekim için UR'nin 
mesajları     

Covid-19 uzun bir süre daha  bizim-
le beraber olacağa benziyor. Bu 
kapsamda Rotaryenler de dünya 

genelinde hizmet projelerinin büyük 
bir kısmını bu alana yönlendirirken, 
80'lerden beri süregelen "Çocuk Fel-
cine Son" girişiminin de arka plana 
atılmaması gerektiğini hatırlatmanın 
yerinde olacağını düşünüyorlar. 

Afrika kıtasında çocuk felcinin 
sonlandırıldığının resmen tescili son-
rası da, sonucun bu konuda atılan başa-
rılı adımların en son göstergesi olarak 
değerlendiriliyor.

Hepimizin bildiği gibi "Dünya Ço-
cuk Felci Günü" olan 24 Ekim yakla-
şırken, Uluslararası Rotary de bölge-
lerimiz ve kulüplerimizden bu konuya 
eğilmelerini ve gerek mesajlar gönde-
rerek, gerekse de aktiviteler düzenleye-
rek toplumda bu konuda bir hatırlatma 
ve aynı zamanda Rotary'nin sağlık ko-
nusuna ne kadar önem verdiğini ve bu 
alanda ne kadar başarılı olduğunu gös-
termelerini talep ediyor.

Ne tür mesaj verilebilir? Aşağıda 
mesajların kapsamının ne olması ge-
rektiği konusunda fikir veren önerileri 
bulabilirsiniz.

 ✔ Dünya Çocuk Felci günü 
dünyanın her tarafındaki 
Rotaryenlerin biraraya 
gelerek çocuk felcine karşı 
sürdürdüğümüz savaşı 
hatırlama ve bu hastalığa 
son vermek için yapılması 
gerekenleri anlatma zamanıdır.

 ✔ 2020 Dünya Çocuk Felci 
Günü teması: "Çocuk Felci 

Savaşını kazanmak küresel 
sağlıkta kazanmaktır"

 ✔ Çocuk Felcine Son için 
dünyanın hemen hemen 
her köşesinde bu hastalığı 
yenmek için  ortak güçlerimizi 
birleştirdik.

 ✔ Bu yıl Afrika kıtası çocuk 
felcinden arındırıldığına dair 
sertifikasyonu aldı. Bu durum 
hastalığın zor şartlar altında bile  
yok edilebileceğinin mümkün 
olduğunu göstermekte.

 ✔ Son aylar içinde, Rotary'nin 

kurmakta yardımcı olduğu polio 
altyapısı, bir çok savunmasız 
ülkede COVID-19 için kullanıldı.

 ✔ Dünyanın dikkati 
COVID-19 üzerinde iken, 
özellikle de pandeminin dünya 
genelinde aşılama programlarını 
tehdit ettiği günümüzde, "çocuk 
felcine son" küresel bir öncelik 
olmaya devam etmeli.

 ✔ Polio virüsü halen 
Afganistan ve Pakistan'da çocuk 
felcine neden olmakta ve virüs 
mevcut olduğu sürece herkes için 
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bir tehdit olarak durmakta.

 ✔ Çocuk Felcinden 
arındırılmış bir dünya için 
verdiğimiz sözü tutmak için 
şimdi her zamankinden fazla 
bu konuya eğilmemizin ve fon 
ve bilinç yaratmamızın önemi 
ortaya çıkmış bulunmaktadır.

 ✔ Dünya Çocuk Felcine 
Son günü Rotary'nin bu 
konuda yaptığı yarışı dünyaya 
duyurmak için en önemli 
fırsattır.

Rotaryenler ne yapmalıdır?
1- Dünya Çocuk Felcine son günü 

için kulüp olarak bilinçlendirme ve fon 
yaratma aktivitesi düzenleyerek Ro-
tary'nin bu mücadelesine katılın. 

2- Yapacağınız aktiviteyi endpo-
lio.org'da www.endpolio.org/regis-
ter-your-event linkine kaydedin.

3- Bu amaçla kullanabileceğiniz  
araçları indirmek için endpolio.org lin-
kini kullanınız. (Bu linkte Rotary'nin 
sekiz resmi lisanında hazır şablon-
lar yer almakta. Ancak Türkçe olanlar 
yok.)

4- 24 Ekim'de çevrimiçi olarak Ro-
tary International'ın Facebook sayfa-
sından ya da www.endpolio.org/wor-
ld-polio-day linkine giderek katılın. 
Facebook'ta tercih ettiğiniz lisanı da 

talep edebilirsiniz.
Şayet programı kulübünüz ile sanal 

bir toplantıda beraberce seyretmek is-
tiyorsanız, 15 Ekim'e kadar müracaatı-
nızı yaparak indirilebilir bir programı 
kullanma talebinde bulununuz.

Kulüp ve Bölgelerin 
Dünya Çocuk Felci Günü 
aktiviteleri

Rotary kulüpleri ve bölgelerinin 
çoğunluğunun Dünya Çocuk Felci Gü-
nünde sanal ya da fiili olarak bir aktivi-
te düzenleyeceklerini düşünüyoruz. Bu 
konuda yapmayı düşündüğünüz şeyi 
bizimle paylaşın ve aktivitenizi www.
endpolio.org/register-your-event lin-
kinden kaydettirin. 

Konu ile ilgili fikirler mi arıyorsu-
nuz?
• Bireyler olarak biraraya gelemese-

niz bile yürüme ya da bisiklet bin-
me gibi aktiviteler düzenleyerek 
diğer kulüp üyeleri ile temasınızı 
koruyun. Örneğin, arkadaşlarınızı 
yürüdüğünüz mesafe kadar Rotar-
y'nin PolioPlus fonuna katkıda bu-
lunmalarına teşvik edin.

• 24 Ekim'de Uluslararası Rotar-
y'nin çevrimiçi Küresel Güncelle-
me (Global Update) yayınını izle-
mek için arkadaşlarınız ve kulüp 
üyeleri ile sanal bir parti düzenle-
yin ya da Rotary'nin çocuk felci ile 

savaşını anlatan başka videoları 
izleyin.

• Bir kulüp toplantınızı Dünya Ço-
cuk Felci gününe ayırın. Çocuk fel-
ci geçirmiş bir konuşmacıyı davet 
edin ya da hala çocuk felcinin etkili 
olduğu bir kulüp veya bölgeden bir 
konuşmacıyı davet edin.

• Toplumu bilinçlendirme amacıyla  
bir panel düzenleyip moderatörlük 
yapın. Bu özel aktivite ile ilgili de-
tayları kulübünüzün web sitesinde 
ve de sosyal medyada kullanın.

• Fon yaratma aktivitesi düzenleyin. 
Her doların, Bill & Melinda Gates 
Vakfı tarafından 1'e 2 olarak çoğal-
tılacağını unutmayın.

Çevrimiçi küresel 
güncelleme

Şimdiden takviminize "Dünya Ço-
cuk Felci Günü Küresel Güncelle-
me"yi işaretleyin. 24 Ekim'de her lisan 
ve bölge için aynı saatte, 08.00 de Ro-
tary International'ın Facebook sayfa-
sında ya da EndPolio.org'da yayın baş-
layacak. Bu program Rotary'nin çocuk 
felci ile mücadelesindeki son güncel 
durumu anlatırken, çocuk felcine ya-
pılacak yatırımların diğer sağlık giri-
şimleri için neden önemli olduğu - CO-
VID-19 pandemisi ile ilgili durumlar 
gibi - anlatılacak. Bu seneki yenilik-
lerden biri, 15 Ekim'e kadar World Po-

lio Day Events'de 
kaydını yaptıran-
lar küresel güncel-
leme programını 
bir hafta önceden 
indirme imkanına 
kavuşacak. Kay-
dınızı yaptıktan 
sonra PolioPlus@
rotary.org'dan in-
dirme ile bir epos-
ta kaydınızı ya-
parken belirmiş 
olduğunuz eposta 
adresinize gönde-
rilecek. ■
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19 Eylül 2020 Dünya Temizlik Günü için düzenlediğimiz 
"Çevrene İyi Bak - Ormana İyi Bak" etkinliğimizi 19 
kişinin katılımı ile gerçekleştirdik. Kardelen Grup Ku-

lüpleri Guvernör Yardımcımız Bahar Alparslan, Yeniköy Ro-
tary Kulübü üyeleri ve aday üyemiz, Yeniköy Rotaract ve In-
teract kulüplerimizin üyeleri, Maçka Rotary Kulübü Başkanı 
ve misafiri, Kalamış Rotary Başkanı ve üyeleri etkinliğimize 
katılarak bizlere destek oldular.

Yeniköy Rotaract Kulübümüzün temin ettiği "Çevrene 
İyi Bak" maskeleri ve Çevre Komitemizin hazırlattığı özel 
çöp torbaları, eldivenler ve maşalar projemizi sıhhatli bir şe-
kilde yürütmemizi sağladı. Hem ormanlar ve geri dönüşüm 
konusunda yetkililer tarafından bilgilendirildiğimiz, hem de 
Belgrad Ormanı Kömürcü Bendi’ninin temizlenmesine katkı 
sağladığımız verimli bir gün oldu. Sarıyer Belediyesi Meclis 
Üyesi Meltem Pir de çöp toplarken bize katıldı ve topladığı-
mız çöpleri alandan Sarıyer Belediyesi’nin arabaları aldı.

Bu etkinliğimiz ile Rotary’nin aşağıda belirttiğimiz bir-
den fazla alanına hizmet etmiş olduk:

➨R otary, Rotaract ve Interact kulüpleri birlikte proje et-
kinliği 

➨ Grup kulüpler dostluk kaynaşması 
➨ Kardelen Grup Kulüpleri Kalamış & Maçka Rotary Ku-

lüplerinin de projeye katılımıyla birlikten güç doğar mesajı 
➨ Çevre ve Sürdürülebilirlik – Orman temizliği 
➨ Atık malzemeler ile ilgili bilinçlendirme eğitimi 
➨ Sarıyer Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği 

ve görevlilerinden eğitim 
➨ Aday üye ile tanışma
Bu etkinliği düzenle-

yen Çevre Komitesi başka-
nımız Nilüfer Kozikoğlu’na 
ve katılarak destek veren 
Kardelen Grup Kulüpleri-
mizden Kalamış ve Maçka 
Rotary Kulüplerine, Yeni-
köy Rotaract ve Enka Inte-
ract Kulüplerimize çok teşekkür ederiz. 

"Çevrene İyi Bak" logomuzu tasarlayarak bize destek 
olan Demir Tasarım’ın kurucusu Yeşim Demir’e de çok teşek-
kür ederiz.
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Bir Küresel Bağış olan GÖKKUŞAĞI PROJESİ ilk olarak, 
2017-2018 Döneminde proje sahibi Olimpos Rotary Ku-
lübü Derneği’nin Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şu-

besi ve Aktif Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nü ziyareti 
sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiril-
di.     

Amacı, toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanak-
lara sahip, özel gereksinimleri sürekli dikkate alınan, özgür, 
üretken bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarını 
sağlamak, engellilerin sosyal kültürel faaliyetlerini destekle-
mek, farkındalık yaratmak için faaliyetlerde bulunmak olan 
projede yer alan dört etaptan ikisi tamamlandı.

1. Etap: Bakım atölyesi:  Bedensel engellilerin eli ayağı 
olan, tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımlarının yapıl-
dığı bir atölye yaratıldı.   Araçları engelli vatandaşlarımızın 
bedensel engeline uygun hale getirerek onların hayatını ko-
laylaştırmak ve en önemlisi, oluşturulan bu atölyeden derne-
ğe gelir sağlanması mümkün olabilmekte.

2. Etap: Eğitim; kurulan bakım atölyesi ile engelli vatan-
daşlarımıza gönüllü bir makine mühendisi tarafından araç 
tamir işi öğretilerek onlara istihdam yaratılmaya başlandı. 
Ayrıca, engelli vatandaşlarımıza bilgisayar eğitimleri veril-
mek amacıyla Analiz Bilgisayar Eğitim Şirketi ile anlaşma-
ya varıldı ve bu amaçla proje bütçesi ile 6 adet bilgisayar tüm 
donanımıyla satın alınarak bir eğitim salonu oluşturuldu. Bu 
dönemki eğitimlerde 83 engelliye, aldıkları eğitim sonrası 
eğitime katılım sertifikaları verildi.

ve 4. Etaplarda toplumda konuyla ilgili farkındalık ya-
ratmak ve istihdam yer almakta. Gerek turizm, gerek sanayi 

bölgelerinde istihda-
ma yönelik çalışma-
lar başlatıp, İŞKUR, 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Organize 
Sanayi, Antalya Ti-
caret ve Sanayi Oda-
sı gibi kurumlarla iş-
birliği içerisinde pa-
neller, kampanyalar 
ve çeşitli etkinlikler 
düzenlenerek engelli-
ler için istihdam fikri 
aşılanması hedeflen-
mektedir.

Bu geniş kapsamlı 
proje hem ulusal hem 
de uluslararası bölge 
ve kulüplerin bağış-
ladığı 36.000 $ bütçe 
ile gerçekleştirilmek-
tedir. Bunlar sırasıyla;

Antalya, Antal-
ya Aspendos, Antalya 
Kaleiçi, Antalya Falez, Antalya Perge, Alanya, Manavgat, Bo-
züyük, Adana Tepebağ, yurtdışından ise  Salinas RK, Stillwa-
ter RK, Indianapolis RK, Colorado Springs RK, ikiz kulübü-
müz Drechterland RK.

Bölgeye ayrılmış fon (DDF:2430, 6760 (ABD), 5960 (ABD) 
olmuştur.    

Bu Küresel Bağış Projesi’ne inanan ve 5000 $ DDF ile des-
tekleyen 2017-18 Dönem Guvernörü Serdar Ünlü’ye ve aynı 

dönem Bölge Vakıf Komitesi Başkanı GDG Ha-
san Akduman ve ekibine, devam eden yıllarda 
projeyi takip eden Geçmiş Dönem Guvernörle-
ri Altan Arslan, Hakan Karaalioğlu ve 2020-21 
dönemi guvernörümüz Serhan Antalyalı’ya te-
şekkür ederiz.

Bu projeyi 2017-2018 döneminde başlatan 
Kulüp Başkanı Ümit Özkaya ve 2018-2019 dö-
nem başkanı Mazhar Soykam, 2019-2020 dö-
nem başkanı Erdal Atılgan’a ve projenin baş-
ladığı günden bugüne proje koordinatörlüğünü 
yapan GDB Sedef Bircan’a ve projeyi destekle-
yen tüm kulüp üyelerine teşekkür ederim.

❏❏❏

Olimpos RK'nın Gökkuşağı projesi meyvelerini veriyor
Kerim Tükenmez
Antalya Olimpos 2020-21 Dönem Başkanı  
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Dünyamız ve ülkemiz, koronavirisü ile savaş 
vermektedir. Tüm derneklerin ve sosyal ku-
ruluşların çalışmalarını olumsuz etkileyen bu 

hastalık, elbette ki Rotary Kulüplerinin çalışmaları-
nı engellemiştir. 2019-2020  projelerinin tamamlan-
ması mümkün olamamıştır. 

Rotary derneklerinin son çeyreği yani hasat za-
manı  yaklaşmışken biz kendimizi korkunç bir sal-
gının içinde bulduk. Gerek ülkemizdeki gerekse dün-
yadaki kulüpler, insanlarımızın bu salgın hastalığa 
yakalanmaması için olağanüstü çaba göstermekte-
dirler.

Amansız bir gayret gösteren sağlık personelimi-
zin, maske, korumalı gözlük, eldiven, korumalı tu-
lum, dezenfektan gibi acil ihtiyaçlarını karşılayarak 
onların sağlıklı bir şekilde görev yapmalarına yar-
dımcı olunmaktadır. Hastalarımızın solunum ge-
reksinimlerini karşılamaya çalıştık ve çalışıyoruz. 
Tomografi aleti için gereken fonu temin ettik. Hasta-
lığın teşhis ve tedavisinde kullanılan tomografi ale-
tini ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan 
Rotary, her dönemde ve her zaman insanlığın yanın-
da olmuştur. Gerek ekonomik, gerekse eğitim yönün-
den her zaman özverili çalışmıştır. Buna çocuk felci 
örnek gösterilebildiği gibi 1999 depreminde ülkemiz 
insanına katkılarını da unutamayız.

Ele aldığı her projeyi başarılı biçimde sonuçlan-
dıran kuruluşumuzun, KOVID-19 ‘da da başarılı ola-
cağına yürekten inanmaktayız.

Rotary’nin sıkıntılı durumlarda da misyonu-
na devam ettiğini göstermek çok önemli.  Rotary bir 
profesyonel insanlar organizasyonudur. Tabii ki sağ-
lık güvenliği nedeniyle şu ara meydan okumamız ge-
reken sorunlar var. Ama bu durumu atlatmak için ko-
nuya pozitif yaklaşmalı ve bu durumdan daha güçlü 

dostluk bağları ile çıkmaya gayret etmeliyiz.
Rotary ‘de  Asambleler önemlidir. Çünkü bu top-

lantılar, coşkudur, sevgidir, arkadaşlıktır ve ülküdür. 
Rotaryen arkadaşımızı Rotaryen yapan ciddi çalış-
malardır. Maalesef bu dönemin yöneticileri bu güzel-
likten yararlanamadılar. Umarım ilk fırsatta benzer 
toplantılar düzenleme olanağı buluruz.  Her zaman 
söylerim Rotaryen olmak ayrıcalıktır diye. Bu söz-
lerimden 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 za-
man olumlu bakarlar. Onlar, dürüstlüğün, çalışkan-
lığın simgesidirler de. Daha önemlisi sevecendirler. 
Yüreklerinde kendilerinden önce insana, insanlığa 
hizmet vardır. Bu meşaleyi, insanlık meşalesini, in-
sanlığın aydınlanması için bıkmadan usanmadan 
taşırlar 

Rotaryenler biliyorlar ki kendimiz için hissetme-
diğimiz şeyleri, başkalarına vermek bizlere yakış-
maz. Başkalarının iyiliği için kendimizden özveride 
bulunmak duyarlılığını göstermek Rotaryenliktir. 
Bunun özü, kendimizden zaman ayırıp, insanlığın 
neye gereksinim duyduğunu belirlemek ve bu gerek-
sinimleri karşılamanın temel ilkemiz olmasıdır.

Özellikle bu aşamada salgın hastalık nedeniyle 
her gün yüzlerce insanın öldüğü bu dönemde her in-
sana ayrı ayrı görevler düşmektedir. Her Rotaryen 
dostlarımızın elini taşın altına sokmaktan başka dü-
şüncesi olamaz.

Gerek doktorlarımızın sağlıklı ve güvenli 
çalışmaları, gerekse hastalarımızın iyileşmesi için 
her kulüp ve her Rotaryen, üzerine düşen görevi 
içtenlikle yapacaktır, yapıyor da. ■

KORONA TEHDİDİNDE ROTARY 
Ekrem YAZAR

GDB
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KULÜPLERDEN HABERLER

Temiz ve Yaşanabilir Çevre Komitesi Dalış Etkinliği

Mersin Kızkalesi Rotary Kulübü ve Mersin IYFR hobi grubu ile birlikte. 
Deniz temiz, denizlerin plastiklerden arındırılması ve Polio farkın-

dalığı su altı dalış etkinliğini gerçekleştirdi. Rotary’nin en önemli hobi grupla-
rından birisi olan IYFR ( Yatçılık Birliği ) çalışmalarını başlattığı ( Plastik Free 
Sea ) Plastiksiz Deniz Projesi’ne destek olmak, denizlerdeki plastik kirliğine 
dikkat çekmek ve Polio farkındalığına dikkat çekmek amacıyla dalış etkinliğini 
gerçekleştirdi.

Adana Seyhan Rotary'nin ROTACYCLE aktivitesi

Adana Seyhan Rotary Kulübü, düzenlemiş olduğu Bisiklet etkinliği ile 
bu yıl kulübün yapacağı Küresel Bağış projeleri için bir yandan fon ya-

ratırken, bir yandan da kulüp içi dostluğu pekiştiriyor ve Adana'da Rotary'nin 
bilinirliliğine de katkı sağlıyorlar.

Bakü Khazar Rotary Kulübü aktiviteleri

Bakü Khazar Rotary Kulübü ve Nefes Ruh Sağlığı Akademisinin ortak-
laşa düzenlediği proje ile, Karabağ yakınlarında bulunan Tovuz Şeh-

rindeki Alibeli, Asrik ve Ağdam köylerinde 150 kişiye tarama ve tetkikler yapıl-
dı. Rahatsızlık tespit edilen kişilerin tedavisi ücretsiz olarak yapıldı.

Bakü Khazar Rotary Kulübü yapacağı sosyal projelerle insanların yüzleri-
ni güldürmeye ve psikolojik destek vermeye devam edecek.

Baki Khazar Rotary'nin çevre etkinliği

Bakü Khazar RK üyeleri, Uluslararası Rotary'nin yeni odak noktası Çev-
reyi Koruma konusunda son derece duyarlı bir etkinliğe imza attılar. 

Kulüp üyeleri çevreye atılmış olan çöpleri beraberce toplayıp torbaladılar ve 
uygun bir şekilde atılmasını sağladılar.  

Öğrencileriin kırtasiye ihtiyaçları giderildi
Bir diğer aktivitede, Bakü Khazar Rotary kulübü ihtiyaç sahibi öğrencilere 

kırtasiye yardımında bulundu.

Eskişehir 
Gordion Rotary 
eğitim desteği

Eskişehir Gor-
dion Rotary 

Kulübü ve Eskişehir 
Gordion Rotaract 
Kulübü, Tepebaşı Ulu 

Önder Özel Eğitim uygulama okulu’nun tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşıladı. 
Bu kapsamda gerçekleştirilen projeye okul müdürü Selçuk Kaya, müdür yar-
dımcısı Serap Karadağ ve Eskişehir Tepebaşı Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz-
can yardımcı oldular
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Malatya Aslantepe RK diş projesi

Malatya Arslantepe Rotary Kulübü projesi kapsamında toplam 10 
dawn sendromlu ve otistik çocuk diş kliniğine götürldü. Aynı za-

manda kulüp üyesi olan diş hekimi Özcan Duman bu projede sponsor oldu. Kli-
niği bu organizasyon için ayarlandı. Belirlenen saatlerde hasta alınmadı. Klinik 
çalışanları çocukların kendilerini güvende hissetmeleri için olağanüstü hazır-
lanmışlardı. Hediyeler ve videolarla çocukların diş muayeneleri ve basit teda-
vileri ile tamamının florür uygulamaları yapıldi.

Samsun Karadeniz Rotary çevre projesi

Samsun Karadeniz Rotary Kulübü Çevre Destek Komitesi olarak atık 
projelerinin ilk aşamasını gerçekleştirdi. Etkinliğin ilk aşaması ola-

rak ormanlardan çok zor yok olan atık maddeleri temizlediler. Projenin diğer 
aşaması denizden cam, plastik pet şişe gibi atıkları çıkarmak olacak. Bir diğer 
aşamada çevre okullardaki öğrencilere çevre kirliliği konulu seminerler veri-
lecek olup en son olarak da Çevre kirliliği temalı bir sergi düzenlenecek.

Beysukent Rotary 
yarışmada temsil 
edildi

23 Ağustos 2020 tari-
hinde yapılan Boğa-

ziçi Kıtalar arası yüzme yarış-

masına Beysukent RK’nü temsilen Rtc. Oğuz Çam katıldı. Toplanan bağışlar ile 
şehit çocuklarının eğitimine destek verilecek.

Beysukent Rotary'den "Anne Baba Çocuk Kampı"

Ankara Beysukent ve Yenimahalle Rotary Kulüpleri "Anne Baba Çocuk 
Kampı" Bölge Projesi için Bolu Mengen'de buluştular. 60 kişinin katı-

lımı ile gerçeklesen Kamp çok enerjik ve yoğun bir programla tam katılım sağ-
lanarak sürdürüldü. 2020 yılı Anne Baba Çocuk Kampında anılarda kalacak 
bir kamp yasandı. Dostluğun, aile olmanın güzelliğini bir kez daha yaşandı.

Rotary Kulüplerinden Şehit ailelerine destek

Rotary kulüplerimiz  vatan için hayatlarını veren Şehitlerimizie destek 
amacıyla bir  çok projeler düzenliyorlar. Bunlardan bazılarına aşağı-

da yer veriyoruz.

Mersin Akdeniz Rotary Kulübü

Mersin Akdeniz RK ailesi olarak,Vatanımızı korumak uğruna Mayın 
patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Kö-

mürcü’nün iki kızı, kulübün aynı zamanda bursiyerleri olan Gülbin ve Gizem’e 
bilgisayarları teslim edildi. 

Gaziantep 
Yesemek ve 
Zeugma Rotary 
Kulüpleri

Gaziantep Ye-
semek Ro-

tary Kulübü ve Zeugma 
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Rotary Julübü, Şehit Mustafa Sarıgül’ün kızı Nisanur Sarıgül’e bilgisayar aldı. 
Nisanur’a bundan sonraki öğrenim hayatında başarılar dileriz.

Silifke Rotary Kulübü

Silifke Rotary Kulübü 1999'da Mersin'de şehit olan Fırat Kılıç’ın oğlu 
Doğukan Kılıç’a destek amacıyla bilgisayar hediye etti. Halen Hukuk 

öğrencisi olan Doğukan, ileride Kaymakam olmak istiyor.

Gaziantep 
Kulüplerinden 
"Atma 
Bağışla"ya 
destek

Ga z i a n t e p 
Zeugma, Ga-

ziantep Alleben ve 
Gaziantep Yesemek 
Rotary  ve Rotaracat 
Kulübü "Atma Bağış-
la" komitesinin proje-

sine destek oldular. TEGV ve TÜBİSAD ile birlikte gerçekleştirilen elektronik 
atık toplama projesine böylece Ağustos ayında 3 Rotary ve 1 Rotaract kulübü 
destek verdi.

Almaty Rotary'den ambulans bağışı 

Almaty Rotary Kulübü, Talgar Merkez Hastanesine ambulans bağışı 
yaptı. Ekstra yoğun bakım ekipmanları ile donatılmış olan ambulans, 

sadece bir nakil aracı olarak görev yapmamakta, içindeki simulatör ile çevre-
deki halka "Acil ilk yardım" konusunda eğitimler de verilmekte.

Beysukent Rotary Maratona katılarak fon yarattı

Ankara Beysukent RK İstanbul yarı Maratonu'nu kendi parkurların-
da 31 koşucuyla tamamladı.  Aktivite ile ilgili 116 bağışcıdan 19.549 

TL bağış ile 1O şehit çocuğuna ve bir engelli kardeşlerine burs fonu sağlandı. 
Kampanya 14 gün daha devam edecek. 

Kahraman şehitlerimizin evlatlarının eğitimlerine destek olmak için Turk-
cell hatlarından "Burs" yazıp 2424'e sms atarak 20 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Gaziantep Rotary Kulübü terapi mutfağı 

Gaziantep'de bulunan Gaziantep, Gaziantep Alleben, Gaziantep İpek-
yolu, Gaziantep Kavacık, Gaziantep Yesemek ve Gaziantep Zeugma 

Rotary Kulüpleri, Gaziantep Universitesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine, has-
taların tedavisi için harika bir "Terapi Mutfağı" kazandırdılar. 

Gaziantep İpekyolu Rotary kütüphane yaptırdı

Gaziantep İpekyolu Rotary Kulübü, 8 ay önce şehit olan Erol Yanık'ın 
mezun olduğu okula kütüphane yaptırdı. Duvarlarındaki harika re-
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simleri İpekyolu lnteract Kulübünün gençleri yaptı. Şehidimizi rahmetle anı-
yor, bu anlamlı proje için İpekyolu Rota Kulübü ailesine ükranlarımızı sunu 
oruz.

Gaziantep Rotary 
Kulüplerinden Temiz Su 
ve Hijyen

Gaziantep'de bulu-
nan Gaziantep Yese-

mek RK ve Gaziantep Zeugma 
RK'nün ortaklaşa yaptığı "Te-
miz Su ve Hijyen" farkındalık 
projesi, bilinçlendirirken, ku-
rumsal imaj çalışmasında ba-

şarılı bir örnek oluşturdu..

Antalya Rotary "Okuma keyfine sen de katıl" projesi 

Antalya Rotary ve Rotaract Kulübü "OKUMA KEYFİMİZE SEN DE KATIL" 
etkinliğini gerçekleştirdi. Katılımın yüksek olduğu aktivitede güzel ve 

keyifli dakikalar geçirildi. Başlangıçtaki hafif yağmur bile etkinliği durdurama-
dı. Kitap okumak ve gençlerle birlikte olmak güzel ve keyifli. Topluma örnek 
olmanın, olurken de Rotary'yi anlatmanın mutluluk verici olduğu katılımcılar 
tarafınadan ifade edildi.

Antalya Lara Rotary Kulübünden magnet açacak 

Antalya Lara Rotary Kulübü hazırlamış olduğu magnet açacaklarını 
Rotaryenlerle paylaşmak istiyor. Magnetlerin talep edilmesi duru-

munda ofiste, işyeri ziyaretinde bulunuluyor ya da evlerde düzenlenen ocak-
başına gelinip teslim ediliyor. 

MAGNET açacakla-
rından elde edilen 

gelir ile "Yılmadan Sevgiyle" 
yaklaşımını kullanarak Lara 
Rotary Kulübü Down Send-
romun farkındalığı için Zİ-
ÇEV'e bağışta bulunacak. 
Down Sendromlu kişilerin 
farklı olmadıklarını anlata-
bilmek için de bu konuda ge-
netik olarak unutmamamız 

gereken şeyin sadece "Tıpkı Bizler gibi olmaları ancak fazladan 1 kromozomla-
rının olduğu" gerçeği vurgulanıyor.

Eskşehir Yazılıkaya Rotary Kulübü  Lösemili Çocuklarla

Eskişehir Yazılıkaya Rotary Kulübü, Eskişehir Osmangazi Universitesi 
Tıp Fakültesi Onkoloji Servisinde yatan çocuklara, hastanede daha 

güzel vakit geçirebilmeleri ve moral aşılamak için bir proje gerçekleştirdi. 
Bu kapsamda çocukların faydalanabilecekleri bir adet oyun konsolu ve 5 adet 
tablet ve kitaplar hediye edildi.

Ankara İncek Rotary Kulübü 
Fotoğraf Atölyesi

Ankara İncek Rotary kulübü 
amatör fotoğrafçılar için fo-

toğraf atölyesi düzenledi. Atölye eği-
timinde yemek ve stil life fotoğrafçılı-
ğın temel ilkeleri ele alındı. Katılmak 
için profesyonel ekipmana da ihtiyaç 
yok. İlgilenen kişiler isterlerse fotoğ-
raf makinasıyla, isterlerse de mobil 
telefonları ile katılabiliyorlar. 

Atölye çalışmasında ışık olarak 
pencereden gelen gün ışığı kullanılı-
yor. Gerekli ekipmanlar listesi ise şu 
şekilde  oluşuyor: Fotoğraf makina-
sı ya da akıllı telefon, beyaz ve siyah 

renk 50 x 70 fotoblok reflektör. Işık, kompozisyon ve açı üzerine yapılan bu 
etkinlik herkese açık olarak düzenlendi. 

26 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / A Ğ U S T O S  2 0 2 0



KULÜPLERDEN HABERLER

Adana Rotary kulüpleri Kozan'a yardım elini uzattılar

Kozanda meydana gelen orman yangını sonucunda 95 evin tamamen 
yanarak kullanılmaz hale gelmesi sonrası Adana Rotary kulüpleri ha-

rekete geçerek destek ellerini uzattılar. Adana RK, Adana Seyhan RK, Adana 
Çukurova RK, Adana Güney RK, Adana 5 Ocak RK, Adana Tepebağ RK, Adana 
Taşköprü RK ve Osmaniye RK üyeleri başlattıkları kampanya ile bu yangından 
zarar gören vatandaşlarımıza ev ve mutfak eşyaları dağıttılar. 

Silifke ve Anamur Rotary kulüpleri çocuk kampı

Silifke Rotary Kulübü ve Anamur Rotary Kulübü'nün ortaklaşa düzen-
lediği, Anne-Baba Çocuk Kampı Silifke Uzuncaburç'ta 47 kişinin katı-

lımı ile gerçekleşti

Bozüyük Rotary'den Rotary'yi tanıtma çalışması

Rotary'nin toplumumuzda yeterince bilinmediği konusunda şüphe yok. 
Bu nedenle yaptığımız hizmetler ve Rotary'nin tanıtımı için tüm bölge 

ve kulüplerimiz çaba sarfediyorlar. Bozüyük Rotary de bunun güzel örnekle-
rinden birini kurumsal imaj çalışması şeklinde gerçekleştirdi.

Osmaniye Rotary'den engelli aracı 

Osmaniye RK, Spastik engelli bir çocuğa özel donanımlı engelli aracını 
teslim etti. Aracın teslim edildiği kişi, yaşına hiç uymayan bir oto kol-

tuğunda yaşamını idame ettiriyordu. Annesi de çocuğunu sürekli taşımaktan 
bel fıtığı olmuştu. Böyle ufak bir dokunuşla bir aile için çok büyük olan bir fayda 
sağlanmış oldu. 

Anatolia Rotary E-kulübü yarı maratona katıldı

Anatolia Rotary e-Kulübü, Sanal İstanbul yarı maratonuna Adana'dan 
kulüpleri adına katıldılar. Kulüp üyeleri Mehmet Tugay, Ayça Katlav ve 

Ender Kunt sporla gençliğe örnek oldular ve kulüplerinin tanıtımını yaptılar.

Antakya Defne Rotary Kulübü 
sabun projesi

Rotary Fırsatlar Yaratır sloganıy-
la yola çıkan Antakya Defne Ro-

tary Kulübü COVID-19 ile mücadelenin 
ilk şartının temizlik olmasını dikkate aldı 
ve bu iki konuyu birleştiren en iyi aracın 
"Sabun" olduğunu karar vererek bir pro-
je başlattı. Bu proje kapsamında sabun 
kullanımını teşvik etmeyi ve üretim - pa-
zarlama aşaasında bölge halkına fırsat 
yaratmayı amaç edinen Defne Rotary, ko-
rona'ya karşı mücadele ederken kadın is-

tihdamına da fırsat yarattı. Kulüp bu  projeden elde edilen gelir ile onlarca öğ-
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renciye burs vermeyi ve kulübün yaptırdığı iki okulun ve öğrencilerinin ihtiyaç-
ları için malzeme temin etmeyi planlıyor. Mesajlarınızı  0530 404 5471'den 
Sevcan Hanım'a ulaştırabilirsiniz.

Giresun Rotary'den sel felaketine yardım

Giresunda meydana gelen sel felaketi sonrası, Giresun Rotary Kulübü 
önderliğinde bölgenin diğer kulüpleri de yardım faaliyetinde bulun-

dular. Tüm kulüplerden toplanan yardımlarla 350 adet temizlik ve hijyen pa-
keti dağıtıldı.

Alanya Rotary'den okula yardım

Alanya Rotary Kulübü eğitime destek faaliyetlerini sürdürüyor. Bu 
kapsamda pandemi günlerindeki kısıtlamalara rağmen Alanya Kar-

gıcak Ortaokuluna fotokopi makinesi, kitap ve hijyen malzemesi yardımı ya-
pıldı.

Eğitime bir destek 
de Anamur Rotary 
kulübünden

Kulüplerimizin eğitime 
destek faaliyetlerine 

Anamur Rotary Kulübü de katıldı. 
Anamur Rotary, Anamur'un İske-
le ilçesinde bulunan bir okula bil-
gisayar ve bir yazıcı temin edilip 
teslim edildi.

Ankara International 
Rotary Kulübü 2. el 
kıyafet yardımı

Ankara İnternational 
Rotary Kulübü, Rotara-

ct kulübü ile birlikte düzenlediği 
yardım projesi kapsamında 2. el kıyafetleri toplayarak  Ramazan ayı önce-
sinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı planlıyor. Destekte bulunmak isteyen 
herkese şimdiden teşekkür eden kulüp üyeleri. detaylı bilgi almak isteyenlerin 
kulüp yönetimi ile iletişime geçebileceklerini belirtiyorlar.

2430. Bölgenin mobil  
uygulaması devrede 

Mobil uygulamaların kulla-
nımının ciddi ölçüde art-

masına paralel olarak, 2430. bölge 
de mobil uygulamasını devreye aldı. 
Uygulamada tüm kulüp ve bölge ro-
taryenlerine doğrudan erişim, böl-
ge görevlileri̇ ve i̇letişim bilgileri,̇ 
iş ve meslek bazında filtreleme, kan 
grupları, Kulüp ve bölge duyuruları, 

anlık bölge ve kulüp bildirimleri, kulüp ve bölge ajandası, mutlu günler ajan-
dası, bilgi̇ bankası, ocakbaşı listeleri, bölge kulüpleri̇ toplantı gün ve saatleri,̇ 
rotacard ve daha birçok bilgi yer alıyor.

Samsun Rotary'den sağlık çalışanlarına moral desteği

Pandemi günlerinde herkes zor günler geçiriyor. Ancak bu zor gün-
lerde en büyük riski alan ve sağlığımızı emanet ettiğimiz kişiler hepi-

mizin takdirini hak ediyor. Bu durumu gözönüne alan  Samsun Rotary Kulübü, 
Pandemi döneminde en önde mücadele eden 19 Mayıs Üniversitesi sağlık ça-
lışanlarına Alin Sanat ile birlikte "Moral Gecesi" düzenledi.

Yeniköy Rotary Kulübü Çevre ve Sürdürülebilirlik Paneli

Yeniköy Rotary Kulübünün, 19 Eylül 2020 Dünya Temizlik Günü kap-
samında gerçekleştirdiği Çevre ve Sürdürülebilirlik temalı paneli-

ne Yaprak Arda, WWF; Mehmet Yeşilot, TÜBİSAD AEEE; ve Yekta Bakırlıoğlu, 
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Pop-Machina konuk konuşmacı olarak katıldılar. Toplantıda UR 2420. Bölge 
Çevresel Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yaşar Atacık, UR 2420 Uluslara-
rası İlişkiler Komitesi Başkanı Sumru Akcan, Yeniköy Rotaract Başkanı Ecem 
Dinçdal ve üyeleri, Enka Interact Kulübü Başkanı Reda Alpdoğan ve üyeleri, ve 
misafirler de katıldılar. 

Konuk konuşmacılar atıkların çevremize zararları, elektronik atıkların 
geri dönüşümü ve "sıfır atık toplum"a ulaşmak için döngüsel ekonomi konuların-
da aydınlatıcı bilgiler verdiler, kendi çalışmalarını anlattılar. Yeniköy Rotary Kulü-
bü, WWF, TÜBİSAD ve Pop-Machina ekipleri ile ayrı ayrı çevre ve sürdürülebilirlik 
projeleri planlıyor. 

Yeniköy Rotary, bu panel ile Rotary’nin birden fazla odak noktasına dikkat 
çekti:

 ✓ Kulüp hizmetleri - Üyelik geliştirme
 ✓ Çevre ve Sürdürülebilirlik
 ✓ STK’larla işbirliği
 ✓ Gençlik - Interact ve Rotaract ortak toplantısı
Konuk konuşmacıları bir araya getirmiş olmak ve işbirliklerine vesile ol-

mak da dönemin "Rotary Fırsatlar Yaratır" temasına çok uygun olduğuna işaret 
eden Yeniköy Rotary Kulübü Rotaryenleri, bu paneli hazırlamakta büyük emekleri 
geçen Çevre Komitesi Başkanı Nilüfer Kozikoğlu’na ve komite üyesi Yasemin İr-
dem’e teşekkür ettiler.

Zoom üzerinden kadın Rotaryenler toplantısı

Yeniköy Rotary Kulübü, 12 Eylül 2020 tarihinde, Başkan Didem Kara-
batur, üyeler Mine Günay ve Oya Girit ile birlikte Chennai Meraki Ro-

tary Kulübünün düzenlediği ve kadın Rotaryenlerin katıldığı bölgeler ve ülkeler 

arası çevrimiçi bir toplantıya katıldı. Farklı kültürden akıllı ve aydın kadınlarla 
bir araya gelen Rotaryenler, dayanışma ile ilgili yorum ve dilekleri dinlediler. 
Yeniköy Rotary ile birlikte toplantıya 6 farklı kulüp katıldı. Misafir başkanlara 
kulüplerini tanıtma fırsatı verildi. Konuk konuşmacılar, Hindistan 3232. böl-
geden GDG  Rekha Shetty  ve Sri Lanka ve Maldivler'i kapsayan 3220. bölge-
den  GLDG Aruni Malalasekera, "How to Give Your Best While Maintaining Your 
Health" (Sağlığıızı korurken en iyiyi nasıl yapabilirsiniz) konusunda çok güzel 
noktalara değindiler. 

Toplantıdan bazı bazı kısa güzel mesajlar da çıktı: "Invest in life-long lear-
ning" (Ömür boyu öğrenime yatırım yapın); "The world is a never-ending class 
full of exams waiting for you to achieve great results and be the best person 
you can be" (Dünya sizin harika sonuçlar alacağınız ve en iyi insan olmanızı sağ-
layacak bitmek bilmeyen imtahanlarla doludur); "Always give yourself lone time 
to practice inner healing" (İç dünyanızı tedavi için her zaman kendinize yalnız za-
man ayırın); "You can say the toughest thing in the most loving way and still get 
the job done!"( En sert şeyleri en içten şekilde söyleyebilir ve yine de işi yapabi-
lirsiniz.)

Karia Rotary kıyı şeridini temizledi

Karia Rotary Kulübü 19 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü Etkinli-
ğinde dünyanın çöpünü topladı. Karia Rotary Kulübü başkanı Ahmet 

Erdemli liderliğinde kulüp üyeleri, Bodrum interaktörleri ve Rotary dostları ile 
birlikte yaklaşık 50 kişilik bir grupla  Bodrum Bitez kıyı şeridinde çöp topladı-
lar.

İki gün sonra gerçekleşen Guvernör ziyaretinde Karia RK, 14.grup 
asistan guvernörü Vedat Altuğlu’nun ofisinde hijyen ve sosyal mesafe kural-
larına uyularak çok özenli bir şekilde toplandı. Sadece kulüp sekreteri ve 
saymanı, bölge görevlisi kulüp üyesi Mustafa Öztabak’ın katılımı ve geçen 
dönem PH dostu olan ancak pinleri takılmamış olan Rotaryenler hazır bu-
lundular. Akşam ise sadece zoom üzerinden Ertan Soydan Guvernörün lid-
erliğinde, kulüp komite başkanlarının raporlarını okuduğu, kulüp üyelerinin 
ve UR geçmiş dönem direktörü Şafak Alpay’ın katılımıyla başarılı bir asamble 
gerçekleştirildi.
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Dokuz Eylül Rotary’den deniz temizliği

Dokuz Eylül Rotary Kulübü, "sürdürülebilir çevre" için kolları sıvadı. 
Urla Kumdenizi’nde düzenlenen deniz temizliği ile plaj pırıl pırıl oldu. 

Rotary, faaliyet alanlarına 2020 yılı itibariyle "Sürdürülebilir Çevre" konu baş-
lığı ekledi. Bu doğrultuda 2440. Bölge Rotary Federasyonuna bağlı kulüpler, 
Dünya Temizlik Günü kapsamında eş zamanlı etkinlik kararı aldı.

Dokuz Eylül Rotary, Dokuz Eylül Rotaract ve Dokuz Eylül Interact Kulü-
bü, Urla Belediyesi’nin himayesinde, Urla Kent Konseyi, İzmir Yüksek Tekno-
loji Enstitüsü ve Göztepe Yelken Kulübü’nün de desteğiyle Urla Kumdenizi’ne 
çıkarma yaptı. Etkinlikte el birliğiyle Urla Kumdenizi Plajı’nın deniz ve kıyıları 
temizlendi.

“İhmal etme lüksümüz yok”

2440. Bölge Guvernörü Ertan Soydan ve eşi Zehra Soydan’ın da katıl-
dığı etkinlikte konuşan Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Betül El-

masoğlu, tüm dünyada doğal kaynakların telafisi imkansız şekilde hızla tüken-
diğini söyledi. Elmasoğlu "Şu anda dahi insanların ve diğer canlıların yaşamını 
küresel kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle tehlikede. Çözüm üretmek zorun-
dayız. Kağıt üzerinde kalan çözüm önerilerinin de hiçbir faydası yok, faaliyete 
geçmeliyiz. Biz, Dokuz Eylül Rotary Kulübü olarak var gücümüzle ‘çevresel sür-
dürülebilirlik’ anlayışını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Güzel yarınlar için

Etkinliğin çevre bilincinin artırılmasına yönelik önemli bir adım old-
uğunu vurgulayan Elmasoğlu "Bölgede yaşayan, genç yaşlı, tüm 

vatandaşların katılımı bizim için çok değerli" diye konuştu. Elmasoğlu, etkin-
lik boyunca sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının da gözetileceğini be-
lirterek "İhtiyacımız olacak çöp torbaları, tek kullanımlık eldiven ve maskeler 
tarafımızca gönüllülere dağıtıldı. Toplanan atıklar da belediye çevre ve tem-
izlik işleri ekibi tarafından etkinlik bitiminde alandan alındı. Ancak bunun 
sürdürülebilir olması gerekiyor. Gelin el ele verip güzel yarınlar inşa edelim" 
dedi. Katılımcılara etkinlik sonunda e-katılım belgesi düzenlenip gönderildi.

Karşıyaka Rotary’nin toplum birliği okulları yeni eğitim 
öğretim yılına hazır

Karşıyaka Rotary Kulübü, Toplum Birliği Okulları olan Yakaköy Şengül 
Mustafa Banas İlkokulu ve Ortaokulu ile Menderes Bulgurca İlkokulu 

ve Ortaokulu’nun yeni eğitim öğretim yılı için eksiklerini tamamladı. Okulun ih-
tiyacı olan Robotik Eğitim Setleri ile, devam eden pandemi nedeniyle okullara 
hijyen setleri, çevre için atık yağ toplama kutuları ve sınava hazırlık test kitap-
larını okullara teslim etti.

Proje kapsamında, Karşıyaka Ro-
tary Kulübü Toplum Birliği Okullarının 
tatil döneminde ihtiyaçlarını ve eksikle-
rini tespit ederek çalışmalarına başladı. 
Her iki okul için de gerek eğitim, gerek-
se fiziksel koşulları iyileştirmeye yönelik 
yapılan çalışmalarda sona gelinerek ih-
tiyaç malzemeleri okullara teslim edildi.
Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Banu 
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Kavalar yapılan çalışmaları şöyle anlattı: "Toplum Birliği Okullarımız olan 
Yakaköy Şengül Mustafa Banas İlk Okulu ve Orta Okulu ile Bulgurca İlk Oku-
lu ve Orta Okulunda Robotik Kodlama Eğitimi için iki tane lap top bilgisayar ve 
ileri seviye Arduino Takım alarak onların bu yıl Robotik Kodlama eğitimlerine 
başlamalarını hedefliyoruz. 8. Sınıflarımıza sınava hazırlanmaları için test ki-
tapları bastırdık ve 1 ile 8. Sınıf öğrencilerimize yönelik Atatürk’ün 'NUTUK' Ki-
tabını dağıtacağız. Diğer taraftan çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli 
ve pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle okul girişlerine pedallı hijyen 
seti, ateş ölçer, dezenfektan ve atık kutusu koyduk. Ayrıca bu yıl okullarımızda 
atık yağ projesi başlatıyoruz. Atık yağın zararlarını anlatan el broşürleri bas-
tırdık ve atık yağları toplamaları için şişeleriyle birlikte bunları çocuklarımıza 
vereceğiz. Bir de motive olmaları için atık yağ şişelerini getirdiklerinde Bilim 
Çocuk ve Çevre dergileri hediye edeceğiz. Sonra belediye o atık yağları gelip 
okullardan toplayacak.  Atık yağ toplama projesini de ayrıca büyüttük. Rotary 
6. Grup kulüpleriyle birlikte 250 tane şişeyi okullara ve çevremize dağıtacağız. 
Böylece Rotary’nin bu yıl yedinci hizmet alanı olarak belirlediği 'Temiz ve Yaşa-
nabilir Çevre' konusunu toplumun her kesimine yaymayı planlıyoruz" şeklinde 
konuştu.Kavalar ayrıca, Toplum Birliği Okullarında her alanda çalışmaların devam 
edeceğini, bir sonraki aşamada kitap ihityacı olan Yakaköy Şengül Mustafa Karaca 
İlk Okulu ve Orta okulu’na bir kütüphane kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Turgutlu Rotary İlköğretim Okulunda tören düzenlendi

Türkiye'de Rotary adıyla yer alan iki okuldan biri olan Turgutlu Rotary 
İlkokulu, 2000 yılında Turgutlu Rotary Kulübü  tarafından yaptırılarak 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne  devredilmiş ve aradan geçen yıllar içerisinde okulda 
meydana gelen tahribatlar nedeniyle bakım onarım ihtiyacı doğmuştu. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Turgutlu Rotary Kulubü’nden okulun tadi-
latı ile ilgili talebi üzerine Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Baş-
kanı Ertan Soydan’ın önderliğinde 7. Grup Rotary Kulüpleri; Manisa, Salihli, 
Turgutlu, İzmir Rotary Kulübü ve 9. Grup Kulüpleri; Alsancak, Buca, Dokuz Ey-
lül, Güzelyalı, Kordon, ve Varyant Rotary Kulüpleri ile 10. Grup Kulüplerinden 
Göztepe Rotary Kulübü iş birliğinde Turgutlu Rotary İlkokulu tadilatı ve ona-
rımının gerçekleştirilmesi için Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Turgutlu 
Kaymakamlığı ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu iş birliğinde 18 Ağustos 
2020 tarihinde imzalanan protokolün ardından okulun iç ve dış bütün tadilat 
onarım ve yenileme çalışmaları belediyenin de katkılarıyla gerçekleştirilerek 
okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma 
Komutanı Halim Karaer, Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyon Başka-
nı Ertan Soydan, Proje Koordinatörü Mustafa Kemal Nas, 7. Grup Federasyon 
Başkan Yardımcısı Canbulat Onuş, 9 . Grup Federasyon Başkan Yardımcısı 
Cem Menkü, Turgutlu Rotary Kulübü Başkanı Evrim Oflaz, Manisa Rotary Ku-
lübü Başkanı Cengiz Ergüdengil, Salihli Rotary Kulübü Başkanı Mehmet De-
mir, İzmir Rotary Kulübü Başkanı Şeref Tufan Yazıcı, Alsancak Rotary Kulübü 
Başkanı Sezai Nüzhet Noyan, Buca Rotary Kulübü Başkanı Emre Poyraz, Kor-
don Rotary Kulübü Başkanı Eray İnan, Varyant Rotary Kulübü Başkanı Özgür 
Kitapçı Candan, Fon Yaratma ve Bağış Toplama Komite Başkanı Hasan Özer 
Orhan ve Rotary Kulüp Üyelerinin de katılımlarıyla ortak proje olarak gerçek-
leştirilen, Rotary İlkokulu’nun açılışı 8 Ekim tarihinde düzenlenen törenle ger-
çekleştirildi.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz yapılan çalışmadan duyduğunu memnuni-
yeti ifade ederek, Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Ertan Soydan'a ve 
Proje Koordinatörü Mustafa Kemal Nas'a teşekkür plaketi takdim etti.  

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Ertan Soydan yaptığı konuş-
mada, "Turgutlu Kaymakamı Sayın Ali Yılmaz’a, Belediye Başkanı Sayın Çetin  
Akın’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Ömez ‘e, proje ortağı Rotary Ku-
lüplerimize ve destek olan hayır severlerimize  teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ço-
cuklarımızın en iyi koşullarda eğitime devam edebilmeleri için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Ertan Soydan ayrıca Turgutlu Be-
lediye Başkanı Çetin Akın’a ve Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz’a teşekkür hediyesi 
takdim etti. 
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Demirtaş 
Rotary'den 
eğitime destek

Bursa Demirtaş 
Rotary Kulübü Toplum 
Birliği ONKO-Day bün-
yesinde tedavi gören 10 
çocuğa bu zor dönemde 
eğitim hayatlarını on-
line olarak devam etti-
rebilmeleri için 10 adet 

Samsung tablet hediye etti. Ayrıca, Demirtaş Kulübü Rotaryenleri, 1 yıldır ya-
tarak tedavisi süren ve ayağa kalkınca tek hayali bisiklete binmek olmak olan 
12 yaşındaki bir kızın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Demirtaş RK Geleneksel Onkoday Projesi

Bursa Demirtaş Rotary Kulübü toplum birliği Uludağ Onkoloji Derne-
ğinde tedavi gören çocukları okullar açılmadan mutlu ettikleri Onko-

day Geleneksel Projesini her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir başarıyla 
tamamladı. 122 çocuğa ve gence destek verilen bu muhteşem projede Demir-
taş Rotary Kulübü önderliğinde Nilüfer Rotary Kulübü, Bursa Rotary Kulübü, 
Uludağ Rotary Kulübü, Gökdere Rotary Kulübü, Yıldırım Bayezid Rotary Kulü-
bü üyeleri ve eşleri, Erguvan Gönüllüleri başta Bursa Demirtaş Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı Eser Kumtaş ve eşi Hülya, Proje Başkanı Dilek Aker, Hizmetler 
Ana Komite Başkanı ve tüm Bursa Demirtaş Rotary Ailesi beraberce katkıda 
bulundular.

Alsancak RK Tarımda Dijitalleşme Projesi için 
Protokol imzaladı

Alsancak Rotary Kulübü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğin-
de, Agrovisio Tarım Bilişim desteğiyle hayata geçirilecek olan "Tarım-

da Dijitalleşme" Dijital Köy Projesi kapsamında çiftçilerimizi yenilikçi tarımsal 
teknolojiler ile buluşturmayı hedefleyen AR-GE faaliyetlerinde bulunulmasına 
yönelik "İşbirliği Protokolü" imza töreni, Rotary Bölge Vakıf Başkanı Alaeddin 
Demircioğlu'nun da katılımıyla Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Bina-
sında gerçekleşti. İlk olarak Menemen bölgesinde pilot uygulaması başlaması 
planlanan projenin giderek tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor.

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Komitesi Eğitim 
Programları Başladı

Rotary 2440, Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ana komitesinin planlı faali-
yetlerinin ilki olan "robotik kodlama eğitmenlerin eğitimi" kursu 12-

13 eylül 2020 tarihlerinde İzmir Deka Dijital AŞ de, Covid -19 önlemlerine itina 
göstererek yapılıyor. 2.eğitim Bursa’da 10-11 Ekim tarihlerinde yapılacak ve 
eğitimler sonunda katılımcı rotaraktörler, Rotary Dijital Kampusun’da zoom 
üzerinden kendi Rotaraktör ve Interaktör arkadaşlarına ayrıca ortaokul ve 
lise öğretmenlerine eğitim verebilecekler. İşyerini bizlerin kullanımına açan 
İzmir RK başkanı Şeref Tufan Yazıcı’ya, komite üyelerinden, eğitmen Fethi'ye 
Ölüdeniz RK dan Nazım Avcı’ya, ayrıca eğitim komitesinden, çeşitli illerden 
kurs için gelen Rotaraktör dostlara gönülden teşekkür ediyoruz.

Kuşadası RK Küresel Bağış Projesi Kısmen Tamamlandı

Kuşadası Rotary Kulübü Amerika’dan 6 adet Rotary Kulübüyle ortak 
olarak yürüttüğü, Global Grand Projesinin, uygulama ayaklarından 

bir kısmını tamamladı. Torbalı’daki Hasan-Salih Çetinel Ortaokulunda, İç mo-
bilya düzenlemeleri, aynı Global Grant içinde yapmış olduğu 9 adet i5 öğrenci 
bilgisayarı, 1 adet i7 öğretmen bilgisayarı, 10 adet 21 inç ekranları da dahil 
olmak üzere teslim edildi.
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Efes RK Dijital Temizlik Etkinliği

Dünya Temizlik Gününde sahada etkinlik yapacak tüm kulüplere başa-
rılar dileyen Efes Rotary Kulübü, sahada olamayacağını ama "Dijital 

Çöp"ler üzerine temizlik yapacağıı açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklama 
şu şekilde:  "Kullandığımız elektronik cihazların işletiminin ve destek sistemle-
rinin karbon ayak izi, dünya sera gazı emisyonunun %3.7sine karşılık gelmekte-
dir. Bu değer, dünya havayolu endüstrisinin karbon ayak izi ile neredeyse eşit-
tir. Eğer 230 kb büyüklüğünde 30 tane epostanızı silerseniz 222Wh tasarruf 
yaparsınız. Bu da bir gün boyunca açık kalan düşük enerji tüketimli bir lamba-
nın harcadığı enerjiye denktir.Eğer hepimiz gereksiz 30 eposta silersek ne ka-
dar enerji tasarruf edebiliriz? Sosyal medya hesaplarımızdan dijital temizlikte 
meydan okuyoruz."

Çalıkuşu Rotary Kulübü Toplum Birliğini kurdu

İzmir Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü, her Rotary kulübünün önemli 
bir görev addettiği ve hizmet fırsatı için bir yol olarak gördüğü toplum 

birliğini kurdu.Çalıkuşu Rotary'nin kurduğu Remzi Doğan İlkokulu Toplum Bir-
liği Uluslararası Rotary tarafından Eylül başında onaylandı.Kulüp eğitim hiz-
metleri yanı sıra okulun ihtiyaçlarını karşılamak için planlar yapıyor..

Ege Orman Vakfı ile Protokol İmzalandı

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu ve Ege Orman Vakfı iş 
birliğinde "Rotary Barış Ormanı" için 10.000 Fidanlık protokol imza-

landı. Rotary Bölge Federasyonu'nda gerçekleştirilen ve Bölge Guvernörü Er-
tan Soydan ile Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili ara-
sında imzalanan protokolde "Temiz ve Yaşanabilir Çevre" Ana Komite Başka-
nı Gökhan Çıtak, "Geri Dönüşüm Merkez Koordinatörü" Mustafa Kemal Nas, 
"Geleceğimiz Ormanlar Merkez Koordinatörü" Tolga Alanyalı, Ege Orman Vakfı 
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Sırma Buğdaycı hazır bulundu. İmzalanan 
protokole göre 10 bin fidan İzmir -Torbalı-Yoğurtçular ağaçlandırma sahasın-
da yeşerecek. Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı kulüplerin katkıları ile 
Ege Orman Vakfi işbirliğinde 24 yıldan bu yana farklı ağaçlandırma sahaların-
da oluşturulan ormanlarla toplam 95 bin fidan dikimi gerçekleşti.

Marmaris RK, Adana RK Rotaryenleri ile Buluştu

Marmaris Rotary Kulübü 11 Eylül Cuma günü 2420. Bölge Karaköy 
Kulüp Başkanı Aytun Demirsoy'un daveti üzerine 2430. Bölge Ada-

na Rotary Kulübü Dönem Başkanı Kemal Attila ve Rotaryenler ile birlikte Seli-
miye köyünde yine Rtn. Tanju Olcar’ın sahibi olduğu Badem tatil evinde yakla-
şık 20 Rotaryen ile bir nevi ocakbaşı gerçekleştirdi, Bölgeler arası yardımlaş-
ma, proje yapma konusunda ve de ilişkileri daha sık sürdürme konusunda fikir 
alışverişi yapıldı.
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Dünya Sağlık Örgütü 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Afrika Böl-
gesindeki 47 ülkede vahşi çocuk felci virüsünün bulaşmasının 
resmi olarak sona erdiğini açıkladı. Bu açıklama, Rotary'nin bi-

rinci önceliği olan "Çocuk Felcine Son" programı için çok önemli bir adım. 
DSÖ, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, UNICEF, Bill & Melinda 
Gates Vakfı ve Gavi (Aşı İttifakı) on yıllardır süregelen çalışmalar sonrası 
bu kilometre taşını kamu sağlığı için önemli bir başarı olarak değerlendi-
riyorlar.

Afrika bölgesinin çocuk felcinden arınması ile ilgili sertifika için, Ba-
ğımsız Afrika Bölgesel Sertifikasyon Komisyonu (ARCC) 'nin alanda yap-
mış olduğu doğrulamalar sonrası hiç bir yeni vak'aya rastlanmamış olma-
sı ve Kamerun Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya ve Güney Sudan'da göz-
lem, aşılama ve laboratuar kapasitelerinin incelenmesinden sonra kararı-
nı verdi. Komisyon bölgedeki diğer 43 ülkenin dokümantasyonunu daha 
önce kabul etmişti. 

Son çocuk Felci vak'asına 2016 yılının Ağustos ayında, iki yıl vak'a sız 
geçen bir dönem sonrası Nijerya'nın Borno eyaletinde rastlanmıştı. Bölge-
nin ihtilaflı olması nedeniyle hareket halindeki nüfusa ulaşmanın zorlu-
ğu, oradaki çocukların aşılama çalışmalarını engellemişti.

Afrika'nın virüsten kurtulması ile ilgili sertifikasyon sonrası 
DSÖ'nün, dünya nüfusunun %90'ını temsil eden  altı bölgesinin beş tane-
si şu anda hastalıktan kurtulmuş durumda. Halen Çocuk Felcinin ende-
mik durumu Afganistan, Pakistan ve DSÖ'nün doğu Akdeniz bölgesinde 
devam ediyor.

Afrika Bölgesinin çocuk felcini sonlandırması ile ilgili kutlama canlı 
yayın ile gerçekleştirildi. Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, 
Bill Gates, UR Başkanı Holger Knaack, Nijerya PolioPlus komite başkanı 
Dr. Tunji Funsho ve diğer partner kurumların temsilcileri konuşmacı ola-
rak katıldılar. 

Programda Başkan Knaack COVID-19 pandemisi esnasında iyi haber 
almak isteyen bir çok insan olduğunu, önümüzdeki zorlukların önemli ol-
duğunu, bu nedenle bu büyük başarıyı takdir etmemiz gerektiğini ve bu 
noktaya gelmemizi sağlayan insanların ne kadar çok çalıştıklarını hatır-
lamamızın önemli olduğuna değindi.
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Taipei Konvansiyonuna doğru

Taipei 101 olarak bilinen 508 metre 
yüksekliğindeki kuleyi 12-16 Haziran 
2021'de Uluslararası Rotary Konvan-

siyonu esanasında gözden kaçırmanız mümkün 
değil. Kule 2004 yılında yapıldığında dünyanın en 
yüksek kulesi idi. Bu durum 2007 yılında Dubai'nin 
Burj Khalifa'yı tamamlamasına kadar sürdü.

Taipei 101'in tasarımı kültürel anlam bakımın-
dan çok zengin. Kat sayısının 101 olması en iyi ola-
rak kabul edilen 100'den bir fazla olmasına daya-
nıyor. Kulenin üst kısmında her biri sekiz kat olan 
sekiz bölüm bulunuyor. Uğurlu bir rakam olan se-
kiz refah ve iyi talih ile eşleştiriliyor. Üst üste bin-
miş görünüm Asya'da geleneksel olarak kullanılan 
bambu kamışlarını andırıyor. Binanın tasarımı da 
bambulardaki esnekliği ve dayanıklılığı yansıtacak 
şekilde oluşturulmuş.

En ilginç olan ise binanın en tepesine çıkma 
fırsatı. 89. katta kapalı bir gözlemevi yer alıyor. 91. 
kata çıkma cesaretini gösterirseniz de açık alanda 
etrafı gözlemeniz mümkün. 

Şayet bu kadar yükseğe çıkmak başınızı dön-
dürüyorsa, atrium'da yer alan alışveriş merkezi-
ni ziyaret edebilirsiniz. Anlayacağınız, Taipei 101, 
içinde bulunduğu şehirde olduğu gibi, gelenek ve 
modernliğin birleştiği ve muhakkak görülmesi ge-
reken bir destinasyon. 

HANK SARTIN

convention.rotary.org'dan 
kaydınızı yaptırın

Afrika'da Çocuk Felci sonlandı
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Teleton COVID-19 için yarım milyon 
dolar fon yarattı

Uluslararası Rotary'nin #RotaryResponds etiketiyle düzenledi-
ği 2 Mayıs'ta yapılan sanal teletonda COVID-19'a yardım için 
çalışmalarda kullanılmak üzere yarım milyon dolardan fazla 

fon yaratıldı. Aktiviteye 65 binden fazla Rotaryen katıldı.
 Geçmiş Dönem Başkanlarından Barry Rassin ve Direktör John 

Smarge'ın ev sahipliği yaptıkları aktivitede, dünyanın her tarafın-
dan kulüpler pandemi ile nasıl savaştıklarını gösterdiler. Toplanan 
525 bin dolar, 21'den fazla Rotary Afet fonu bağış projesine destek 
olabilecek boyutta gerçekleşti. 

Rotary Vakfı Mütevellisi Jennifer E. Jones'un koordinatörlüğü-
nü üstlendiği teleton, 2019-20 UR Başkanı Mark Daniel Maloney 
ve Rotary'nin liderlerinin video mesajlarının yanı sıra Guatemala 
Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, Kenya'nın Birleşmiş Mil-
letler Geçmiş Dönem temsilcisi ve Rotary'nin Kenya'daki UNICEF 
temsilcisi Josephine Ojiambo, İngiltere Parlamento üyesi Andrew 
Mitchell, Kanada Parlamentosundan Karina Gould, İngiltere'de 
televizyon sunucusu Zara Janjua da mesajlarını ilettiler. Bunların 
yanı sıra Jennifer Jones Baylor Tıp Üniversitesinden Peter Hotez ile 
COVID-19 aşısının gelişme olanaklarını konuştu. 

Teleton'da müzik de vardı. Belçika'nın Koksijde-De Panne-Veur-
ne Rotary kulübünden keman sanatçısı Aäron Blomme ve şarkı ya-
zarı ve ses sanatçısı Tara Watts da katıldı.

Maloney, "Sizler Rotaryen olarak bu fırsatı kullanıp harekete 
geçerek COVID-19 pandemisine adapte olduğuz ve bu hareketi-
nizle dünyanın şimdi Rotary'ye her zamankinden daha fazla ihti-
yacı olduğunu kanıtladınız" dedi. Maloney, Rotaryen olmaktan hiç 
bu kadar gurur duymamış olduğunu da belirtti. 

Teleton'u YouTube'da on.rotary/ytlive2may linkinden izleyebi-
lirsiniz.

COVID-19 bağışlarınızı da on.rotay.org/drf 'den yapabilirsiniz.
Resimde  Peter Hotez and Jennifer E. Jones (üst sıra solda ); Aäron Blomme 

(orta solda); ve  Barry Rassin ve John Smarge (alt sıra sağda) görülüyor.
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#Rotary21


