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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Dönemin ilk yarısının dördüncü sayı-
sını yayınladık. Aralık ayının sonuna 
doğru Kasım sayısını, Ocak başın-

da da Aralık sayısını yayınlamayı planlıyoruz. 
Dergide fark edeceğiniz gibi Uluslararası 
Rotary tarafından gönderilen sayfaların tasa-
rımında değişiklikler yapıldı. Grafik daha fazla 
yer alırken, daha fazla metin sığdırılması için 
yazı karakterinde de küçültme ve daha dar 
ama yüksek bir yazı karakteri kullanılmaya 
başlandı. Dergimiz UR'nin resmi bölge dergisi 
olarak kendi sayfalarında bu düzene uymak 
mecburiyetinde değil ama genel görünümün 
homojen olması için bu konuda önümüzdeki 
dönem bazı değişiklikler yapmayı planlıyoruz.   

Dergimizin bu sayısının kapağında, 
"Çocuk Felci" ile ilgili bir resim yer alıyor. 
Hepimizi kilitleyen ve biraraya gelmemizi 
engelleyen COVID-19 nedeniyle pandemik 
ortamada teknolojinin bize sağlamış olduğu 
imkanlar dahilinde iletişimimizi sürdürerek 
hizmetlerimize devam etmeye çalışıyoruz. Bu 
yeni ortamın nasıl sonuçlar doğuracağını şim-
diden kestirmek zor olsa da, Rotary'nin zor 
günlerde her zaman sorunların üstesinden 
geldiği gibi bunu da en iyi şekilde atlatacağına 
eminiz.

Çocuk Felcinden bahsederken, bizler 
Rotaryen olarak 30 yılı aşkın bir süredir başa-
rılı bir şekilde savaştığımız ve kazanmaya çok 

yakın olduğumuz "Çocuk Felcine Son" müca-
delemizi unutmamamız gerekiyor. Derginin 
sayfalarında bu konu ile ilgili yazılardan da 
göreceğiniz gibi, Rotary, PolioPlus altyapısı-
nı şimdi COVID-19 mücadelesinde kullanı-
yor. Ama bunu yaparken de "Çocuk Felci"nin 
unutulmamasını ve unutturulmamasını biz 
Rotaryenlerden haklı olarak istiyor. 

Bildiğiniz gibi Rotary'nin son zamanlarda 
arzu ettiği hizmet stratejisi, daha etkin proje-
lerin gerçekleşmesi için partnerliklere önem 
verilmesini öngörüyor. Bu sayıda partnerlikle-
rin önemi anlatılırken, aynı zamanda Birleşmiş 
Milletler ile ilişkimizin tarihçesi de irdeleniyor.

Sanal ortam demişken, 12 Aralık'ta Barış 
Konferansını kaçırmamanızı öneririz. Konu ile 
ilgili gerekli bilgiyi derginin 23. sayfasında 
bulabilirsiniz.

❏❏❏ 
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KAPAK RESMİ: 28 Temmuz , 2020.Lagos, Nijerya. Aşı görevlisi Rotaryen  Bola Orefejo, Ikosi Sağlık Merkezinde aşı yaparken   

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

4 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / E K İ M  2 0 2 0





6 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / E K İ M  2 0 2 0

Rotaryen ve rotaraktörler ile bir müddet evvel 
yapmış olduğum zoom toplantısında ekranımdaki 
gülen yüzlere baktım ve organizasyonumuzun kısa 

bir süre içinde ne kadar değiştiğini fark ettim. Rotary'de 
artık eski normale dönüş olmayacağı belli oldu ve ben de 
bunu heyecan verici bir fırsat olarak değerlendiriyorum.   

Rotary'yi oluştururken, yaratıcılık ve değişim farklı 
seviyelerde gerçekleşiyor. Rotary'nin yeni esnekliği diji-
tal kültür ile harmanlanarak bugüne kadar hiçbirimizin 
görmediği farklı değişimleri yaratıyor. 31 yaşında, 15 
yıllık Rotary tecrübesi olan Rebecca Fry  gibi Rotaryen-
lerden çok şey öğrenebiliriz.   

Rotary'yi dünyayı değiştirecek harika bir platform 
olarak görüyorum. En büyük etkiyi, başkanlarının dün-
yada yapmak istedikleri değişimi yaratacak gücü onlara 
vererek yapabilirim. RYLA ve Rotarakt'da, şimdi de yeni 
bir e-kulüp olan Rotary Sosyal Etki Ağı kuruluş başkanı 
olarak liderlik içgüdüsünü öğrendim.

Yeni bir kulübün anahtarı, Rotary programları mezun-
larını işe katmaktır. Bizim kulübümüz, Rotaraktör ve 
program mezunlarının Rotary'ye katılmak istemelerinin 
kanıtıdır ama bazen kendilerine uygun kulübü bulmakta 
zorlanmaktalar. Kulübümüzün 23-41 yaş arasında 31 
üyesi bulunuyor ve hemen hemen hepsi Rotary program 
mezunları. 

Rotary'yi kişisel ve profesyonel hedeflerimizle entegre 
edip hizaya sokmalıyız. Bu kulübü kurarken, Rotary'nin 
üyeler için katma değer yaratmaya odaklanan yaklaşım 
ile kişisel bir model tasarlamaya çalıştık. Ayrıca üyelerin 
kulübün ötesinde de tecrübelerini daha üst seviyeye taşı-
mak için, Rotary Dostluk Grupları, Rotary Eylem Grupları 
ve diğer uluslararası ortaklıkların oluşturduğu bağlantı-
ları kaldıraç gücü olarak kullanmayı denedik.

Kulübümüz toplantıları ve projelerin yönetimini çev-
rimiçi geçekleştiriyor ve Microsoft Team'i kullanarak 
üyeleri 7/24 ilgilendikleri konulara çekiyor. Bunun bir 
diğer anlamı, kulübümüzün herhangi bir lokasyona bağlı 
olmaması demek. Bir çoğumuz Avustralya'da olmasına 
rağmen, Almanya, İtalya Meksika, Tanzanya ve ABD'den 
üyelerimiz de var.

Kulübümüz için önemli olan bir diğer konu da etkin-
liğimizi ölçmek. Mesela Temmuz ayında 'Plastikten 
arınma' projesiyle, bireylerin plastik kullanımlarını azalt-
maları için uygulayabilecekleri farklı yöntemler hakkında 
bilinçlendirme yaratan bir kampanyanın promosyonunu 
yaptık ve 6 binden fazla kişiye ulaştık. Bu somut etkisi 
olan bir proje idi ve nerede olursa olsun herkes katıla-
bilirdi. Kulübüm kanalıyla yeni bir Rotary tecrübesi için 
bir çok insanı biraraya getirmekten gurur duyuyorum. 
Geleceğimiz için çok heyecanlıyım.

 Her Rotary kulübünün, Bec'inki gibi yaratıcı olma 
imkânı vardır. Bu kulüplere güvenelim, onlardan öğre-
nelim ve onları destekleyelim. Kulüpler, yeni Rotary'nin 
ne olabileceği konusunda hazırlanırken,Rotary'deki 
değişimi de tabanda oluşturacaklardır.

Değişim sabittir ve bir çok alanda daha fazla çalış-
mamız lazım. Farklı geçmişlerden gelen insanların 
yapmış olduğu katkıları kutlamamız ve az temsil edilen 
gruplardaki insanlara üye olarak katılma fırsatı ver-
memiz önemlidir. Şimdi onları kullanalım ve kendimiz 
ve ileride bizi keşfedecek olan insanlar için Rotary'nin 
nasıl "Fırsat Kapılarını açtığını" görelim.

BAŞKAN'IN MESAJI

Rebecca “Bec” Fry
Social Impact Network
Rotary Kulübü

HOLGER KNAACK
Uluslararası Rotary Başkanı



ROTARY'NİN HEDEFİ
Rotary'nin hedefi, değerli teşebbüslerin 
temeli sayılan "hizmet ideali"ni teşvik 
etmek ve özellikle:

İlk olarak Tanışıklığın, bir hizmet fırsatı 
olarak geliştirilmesi;

İkinci olarak İş ve meslek hayatında 
ahlak standartlarının teşviki, bütün 
yararlı mesleklerin değerlerinin 
tanınması ve takdir edilmesi ve her 
Rotaryenin kendi iş ve mesleğini 
topluma bir hizmet fırsatı sayarak 
yüceltilmesi;

Üçüncü olarak Her Rotaryenin "hizmet 
ideali"ni kişisel yaşamında, iş ve 
meslek hayatında ve toplum hayatında 
uygulaması;

Dördüncü olarak Hizmet idealinde 
birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında 
dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak 
suretiyle uluslararası anlayışın, iyi 
niyetin ve barışın geliştirilmesi.

DÖRTLÜ ÖZDENETİM
Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve 
yaptıklarımız:

1. Gerçeğe uygun mu?
2. İlgililerin tümü için adil mi?
3. İyi niyet ve daha iyi dostluklar 

sağlayacak mı?
4. İlgililerin tümü için yararlı mı?

ROTARYENLERİN DAVRANIŞ KODU
Aşağıdaki davranış kodu, Rotaryenlerce 
kullanılmak için kabul edilmiştir:

Bir Rotaryen olarak ben,

1. Kişisel ve iş hayatımda tutarlılık 
ve yüksek etik standartlara uygun 
davranmak,

2. Başkalarına adil davranmak ve onlara 
ve mesleklerine saygı göstermek,

3. Profesyonel yeteneklerimi kullanarak: 
gençlere mentorluk yapmak, özel 
ihtiyacı olanlara yardım etmek, 
toplumda ve dünyada insanların 
yaşam kalitesini yükseltmek,

4. Rotary ve Rotaryenlerin aleyhine 
olan davranışlardan kaçınmak,

5. Rotary toplantılarında, faaliyetlerinde 
ve aktivitelerinde tacizden uzak bir 
ortamı korumak, her türlü tacizi rapor 
etmek ve bunu rapor eden kişiilere 
misilleme yapılmamasını temin için 
yardımcı olmak.

KENDİNDEN ÖNCE 
HİZMET

1990'lı yılların başında çocuk felci 
ülkemde hâla bir sorun idi. Sri Lanka'nın 
PolioPlus Komitesi Başkanı olarak Ulus-
sal Aşılama Günleri de dahil olmak üzere, 
çocuk felcini yoketmek için düzenlenmiş 
olan, Rotaryenler, hükümet yetkilileri ve 
UNICEF temsilcilerinden oluşan görev 
gücünde idim. 

İç savaşın sürdüğü Sri Lanka'da 
bunlar zor günlerdi. Hükümet aşılamanın 
sadece ihtilaf alanlarının dışında gerçek-
leşebileceğini söylüyordu. Bu ise ülkede 
çocukların üçte birinin aşılanmaması 
demekti ve kabul edilemezdi.

Rotary UNICEF ile beraber bir ateşkes 
için devreye girdi. Dünyada en çok korku-
lan ve aranan bir isyancı lider ile temas 
kurmak kolay değildi ve pazarlıklarda 
Rotary'nin iyi ismini korumalıydık.

Birkaç hafta sonra sekreterim elleri 
titreyerek büromda bana bir mektup 
getirdi. İsyancı lider tarafından imzalan-
mış mektupta şu yazmaktaydı: "SayınBay 
Ravindran: Şayet hükümetinizi iki gün 
için savaşı durdurmaya ikna edebilirseniz, 
bizler de iki gün için silahlarımızı bıraka-
biliriz, çünkü bizim savaşımız çocuklarla 
değildir." 

Kısa bir süre içinde aşılama başladı ve 
isyancılar tarafından işgal altında bulu-
nan topraklardaki aşılama merkezlerine, 
Rotary amblemi taşıyan arabalar ile ula-
şıldı. Kızıl Haç'a gösterilen saygı bize de 
gösterildi.

Dünya Çocuk Felci gününü bağış 
yaparak kutlayınız

VAKIF BAŞKANI'NIN MESAJI

K.R. RAVINDRAN
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı

Engeller, biz onları geçinceye kadar 
aşılamaz gözükürler. 

2020'nin Mart ayında polio programı, 
Rotary üyelerinin oluşmasına yardımcı 
olduğu çocuk felci aşılama faaliyetlerinin 
COVID-19'a cevap verebilmek için kulla-
nılabilmesi amacıyla zor bir kararla geçici 
olarak durduruldu. Ancak vahşi polio 
virüsünün Afrika bölgesinde yok edilmiş 
olması ve sadece iki ülkede kalması, bizim 
çalışmalarımızın devam etmesini sağladı. 
Tarihimiz bizim en zor şartlarda engelleri 
aşabildiğimizi gösteriyor. Ama bunu sizle-
rin desteği olmadan yapamayız.   

Dünya Çocuk Felci Günü olan 24 Ekim 
bizim için fon yaratma ve çocuk felci 
için Rotary'nin çalışmaları konusunda 
bilinçlendirme için en büyük fırsattır. 
Kulüplerinizin aktivitelerini "endpolio.org/
workpolioday" bağlantısında kayıt yaptır-
mayı unutmayınız. 

Lütfen Bill & Melinda Gates Vakfı tara-
fından 2'ye 1 eşleştirilecek olan Çocuk 
Felcine Son için de bağış yapmayı unut-
mayınız. Pandemi altında, çocuk felcinin 
tekrar yaygınlaşması riski bulunmakta. 
Desteğiniz her zamankinden daha önemli 
ve beraberce önümüzde kalan egelleri aşıp, 
çocuk felcinden arındırılmış bir dünyayı 
garanti edecektir.  
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BAŞKAN'IN MESAJI
Rebecca “Bec” Fry
Social Impact Network
Rotary Kulübü



DÜNYAMIZDAN

Dünyada Rotary projeleri

Amerika Birleşik Devletleri
12 Mart'da, motoru, ve iç ekipmanları 
çıkartılmış eski bir otomobil, kuzey 
Iowa'da West Okoboji Gölündeki Smiths 
Bay'i kaplayan buzun arasından derinliğe 
gömüldü.  Torpido gözündeki saat  8:38 
de durmuştu, ve çekilişte, üzerinde bu 
numara olan bileti alan kişi 1.000 dolarlık 
ödülü kazandı. Iowa Great Lakes Rotary 
Kulübü tarafından her yıl düzenlenen 
göle araba atma aktivitesi bu yıl 7.000 
dolar fon yarattı; Bu yıl 7 bilet hariç 720 
biletin hepsi satıldı.

5970. Bölge GDG'si Kathryn Fahy, 
Tabii Kaynaklar Departmanından 
aldıkları izne istinaden göl donduğunda 
arabayı yerleştirdiklerini ve aracın 
buzu kırıp batmasını beklediklerini 
söylüyor.  Bu çekilişlerden elde edilen 
gelirle bir çocuk oyun parkı ve YMCA 
Kampı yapıldı. Batan aracı çıkartma 
tatbikatında kullanan itfaiye ve 
kurtarma departmanına da her yıl bir 
bağış gerçekleştiriliyor..

Meksika
Son yıllarda ekonomik atılımlar yapmış 
olmasına rağmen, Meksika'nın 31 
eyaletinden Baha California konut 
kalitesi bakımından ülkesinde 25. 
sırada yer alıyor. Şubat ayında British 
Columbia'nın Parksville AM Rotary 
Kulübünden bir delegasyon Baja'daki 
San Quentin vadisine altıncı ziyaretini 
yaptı. 2014 yılından beri kulüp bir 
kreş, halk evii yetişmişler için eğitim 
merkezi, lise teknoloji sınıfı ve üç konut 
inşaatını gerçekleştirdi.  Bu yıl kulüp 
aileler için iki tane üç odalı evi Ontario 
eyaletinin Hamilton şehrinde bulunan 
Live Different adlı kulübün partnerinin 
seçmiş olduğu aileler için inşa etti.

Başlarında usta bir marangoz 
olan 18 kişilik Rotaryen grubu, 
dostları ve İnteraktörler, dört yerel 
çalışan ile beraberce evleri on günde 
tamamladılar. Parksville AM Kulübü 
eski başkanlarından Jo Dunn, ilgi ve 
yeteneklere göre ekip oluşturduklarını 
ve interaktörlerin inşaat ekipmanlarını 
kullanmaları için eğitimlerine çok zaman 
harcadıklarını belirtiyor. British Columbia 
ve Washington Eyaletlerinde bulunan 
5020. Bölge'nin bağışladığı 2.600 dolar 
kulüp tarafından eş miktarda katkı ile 
büyüdü. Toplam inşaat malzemeleri 
maliyetinin 12.000 dolar olduğu bu 
projeye, Vancouver Adasındaki Rotary 
Kulüplerinin yardım amacıyla kurmuş 
oldukları Mid Island Group da hedefe 
ulaşmak için katkı yaptı. 

 42 METRE 
BATI OKOBOJI GÖLÜ

AZAMİ DERİNLİĞİ 
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 8'DE 1 
FRANSIZ KADINI 
GÖĞÜS KANSERİ 

 2017 YILINDA KENYA'DA 

600.000 
TİCARİ MOTORSİKLET KAYITLIYDI 

Fransa
Göğüs Kanseri Bilinçlendirme Ayı 
nedeniyle, Lyon-Ouest Rotaract Kulübü 
2019 Ekiminde fon yaratmak için 
hastalığı atlatmış kadınların resimlerinin 
sergilendiği bir aktivite düzenledi, 
Rotaraktörler Claude Bernard Lyon 1 
Üniversitesindeki tıp ve eczacılık okuyan 
talebelerle beraberce çalışarak, kanser 
araştırmaları konusunda uzmanlaşmış 
Centre Léon Bérard için 200 bilet sattılar. 

Hindistan
Eşinin 2004 yılında dejeneratif tünel 
sendromuna yakalanmasından sonra, 
İngiltere'nin Slough Rotary Kulübü üyesi 
Ram Bedi görme sorunları olanlara 
yardım etmeye karar verdi: “Eşimle ben, 
akrabalarımızı ziyaret için düzenli olarak 
Hindistan'a gidiyorduk ve orada özellikle 
tedavi imkanlarının kısıtlı olduğu fakir 
kasabalarda, toz ve dumanın, katarakt 
dahil bir çok göz problemine neden 
olduğunu gördüm." 2005 yılında, Bedi 
ve Rotaryen dostları, Delhi'nin 100 km 
kuzeyindeki Shahabad Markanda Rotary 
Kulübü ile işbirliği yapmaya başladılar. O 
tarihren beri her yıl Shahabad Markanda 
Kulübü Slough kulübü Rotaryenlerin 
yarattığı fonları kullanarak her yıl 
ücretsiz katarakt ameliyatı yaptırıyorlar.
1974 yılından beri Rotaryen olan Bedi, 
bugüne kadar 2 binden fazla kişinin göz 
bozukluğunu giderdiklerini belirtiyor.
Shadabad Marcanda kulübü, kontrol 
ve ameliyatlarda gönüllü çalışacak olan 
doktorları buluyor. Bu yıl 100'den fazla 
muayene ve ameliyat günü planlanıyor.
                                   — BRAD WEBBER

Kenya
Kenya’nın boda-boda olarak adlandırılan 
motorsiklet taksileri, yolcu, mal ve gıda 
taşırken bir çok sürücünün de geçimlerini 
temin etmelerini sağlıyor. 
COVID-19 krizi nedeniyle yolcu trafiği ciddi 
şekilde azalınca, Thika Rotaract Kulübü 
üyesi olan ve 2011 yılında Uji Kupası 
organizayonunu başlatan Francis Otieno 
Amonde yardım için elini uzattı. 
Başlattığı #BeNiceKE kampanyası 
bugüne kadar 500'den fazla aileye 
destek sağladı.  Ailelere iki hafta yetecek 
yemeklik yağ, şeker, sabun, maske, 
un, fasulya ve pirinç verildi. Bağışlar 
Amonde'nin Rotaraktör ve Rotaryen 
arkadaşları ve yardımseverlerden temin 
edilirken, her paketin 23 dolarlık maliyeti 
karşılandı.

“Soirée Vénus” olarak adlandırılan ve 
Lyon'un Croix Rousse semtindeki bir 
sanat merkezinde düzenlenen gecede, 
katılanlara tedavi ve düzenli incelemeye 
olan ihtiyaç anlatıldı.  
Fransa'da her yıl ortalama 50 bin 
civarında göğüs kanseri vak'asına 
rastlanıyor.
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yüzlerce çocuk felci gözlem görevlileri 
COVID-19 gözlemi için eğitim aldılar. 
Afganistan'da toplumu çocuk felci 
konusunda eğitmek için yetiştirilmiş 
gönüllüler, insanlara COVID-19 için 
el yıkama ve diğer önleyici tedbirleri 
öğretme konusunda eğitildiler.

Çocuk Felci bağışları kritik 
çalışmaları fonlamaya devam 
ediyor.

Çocuk Felci aşılama faaliyet-
leri Temmuz ayında ön saflardaki 
çalışanlar ve toplumları koruyacak 
tedbirler alınarak tekrar başladı.
Rotary üyelerinin katkılarıyla, Rotary 
Temmuz ayında virüsün henüz yoke-
dilmediği iki ülke olan Afganistan ve 
Pakistan!da ve aynı zamanda Afrika 
genelinde kullanılmak üzere,  çocuk 
felcini yoketme çalışmaları için 50 
milyon dolar PolioPlus bağışı yaptı. 
Afganistan'da iletişim ve sosyal 
mobilizasyon olarak adlandırı-
lan yöntemle topluma ulaşmak çok 
önemli. Bu çalışmalarda hijyen ve 
COVID-19 için gerekli 3 milyon adet 
sabun dağıtılırken, aşılama çalışma-
larının yerelde kabul görmesi için 
gayret edildi. Pakistan'da sosyal 
mobilizasyonun hedefi yerel dini 
liderlere ulaşmak ve onların cami-
lerde vedikleri vaazlarda aşının 
faydalarını anlatmalarını istemek idi.

Haziran ayında DSÖ Afrika Bölge 
Ofisi, Kongo Demokratik Cumhuri-
yetinde 2021'in ilk çeyreğinde bir 
aşılama kampanyası planladı. Rotar-
y'nin yapacağı 3 milyon dolarlık bağış 
sayesinde bu ülkedeki yaklaşık 8.4 
milyon çocuk aşılanmış olacak.

DSÖ'nün Afrika Bölge Ofisi kıtada 
47 ülkede çocuk felci gözlemlerini sür-
dürüyor. 4 milyon dolarlık PolioPlus 
bağışı, laboratuvar aktivitelerinin 
yanı sıra dışkı örneklerini toplama 
ve ulaştırma, eğitim gibi işlemleri 
fonlayacak. Aynı zamanda COVID-19 
nedeniyle ortaya çıkan prosedür deği-
şikliklerini de destekleyecek. 

Rotary 24 Ekim'de Çocuk Felci 
gününü kutlarken, üyeler pandemi 
günlerinde bile çocuk felci ile müca-
delenin devam ettiğini dünyaya 
gösterdiler. Şimdi çocuk felci sava-
şını kazanmak için her zamankinden 
fazla Rotaryenlerin desteğine ihtiyaç 
bulunuyor.

                            — hank sartin

Covid-19 pandemisi hastalığın 
ötesinde meydan okumalar 
yarattı. Mayıs ayında Dünya 

Sağlık Örgütü dünyada 1 yaşın 
altındaki  80 milyon çocuğa çeşitli 
hastalıklar için yapılan rutin aşıların 
yapılamadığını açıkladı. Pandeminin 
mesafe kurallarına göre aşılayıcılar, 
aileleri ve çocuklar ile yakın mesafe 
kuralı nedeniyle aşılama durakla-
tıldı.Ancak UNICEF İcra Direktörü 
Henrietta Fore'un uyardığı gibi, 
"bir ölümcül hastalığı diğerine tercih 
etmemeliyiz."

Bu meydan okumalar içinde 
Rotary'nin çocuk felcine katkısı her 
zamankinden daha fazla önem kaza-
nıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında, Bill & 
Melinda Gates Vakfı ve Rotary, önü-
müzdeki üç yıl içinde ilave olarak 450 
milyon dolarlık taahhütte bulundu-
lar. Rotary her yıl 50 milyon dolar fon 
yaratırken, Gates Vakfı her doları iki 
dolar ile eşleştirecek. Böylece 3 yıl 
içinde Rotary 150 milyon dolar koyar-
ken, Bill&Melinda Gates Vakfı da 300 
milyon dolar koyarak toplamı 450 
milyon dolara çıkaracak. 

Uluslararası Rotary PolioPlus 
Komitesi Başkanı ve Küresel Polio'yu 
Yoketme Girişimi (GPEI) Polio Göze-
tim Kurulu Üyesi Micheal Mc Govern, 
COVID-19 pandemisinin küresel acili-
yet olarak önceliği olmasına rağmen, 
çocuk felcinde yapmış olduğumuz 
aşamaların geriye gitmemesini sağ-
lamalıyız diyor: "Son olarak Afrika'da 
göstermiş olduğumuz başarı, çocuk 
Felcinin yokedilebileceğinin kanıtı 
oldu. Ancak geride kalan iki endemik 

ülkedeki çalışmalara odaklanmak ve 
desteklemek ve çocuk felcinden arın-
dırılmış bir dünya sözümüzü yerine 
getirmek için bu çalışmalara öncelik 
vermeliyiz." 

Mart ayında GPEI COVID-19 pan-
demisine cevaben dünya genelinde 
çocuk felci için oluşturulmuş  aşılama 
ve gözlem altyapısını kullanmaya 
başladı. Ama aynı zamanda diğer 
kaynaklardan da uygun durumun 
ortaya çıkması ile beraber çocuk 
felci aşılaması çalışmalarına kaynak 
aktarmaya başladı. Aynı zamanda 
aşılama ve gözlem altyapısını ihti-
yaca göre ayarlamaya başladı.

   
Çocuk felci tecrübesi, pandemiye 
cevapta destek oldu

COVID-19 ortaya çıktığında, GPEI 
cevaben onlarca yıllık tecrübeden 
faydalandı. Çocuk felci aşılamaları 
için kritik fonksiyonlar sürdürülür-
ken, çocuk felci çalışanları temas 
takibi, test ve toplumlara el yıkama ve 
bulaş olasılığını azaltacak eğitimleri 
vererek COVID-19'un bulaşım oranını 
azaltmaya çalıştılar. Bir çok yerde, 
COVID-19 ve çocuk felcini yok etme 
faaliyetlerini aynı anda sürdürdüler. 

Pandemide çocuk felcini yoketme 
altyapısının çok değerli olduğu 
görüldü: GPEI acil hatları, acil ope-
rayon merkezleri, bilgisayarlar ve 
araçların hepsi COVID-19 için kul-
lanılabilecek duruma getirildi. 
Nijerya'da çocuk felci için çalışan 
Dünya Sağlık Örgütünün bürolarında 
çalışan sayısı, COVID-19 ekiplerinin 
katılımıyla iki misli arttı. Pakistan'da 

DÜNYAMIZ

Çocuk Felcini 
gözardı etmemek

Rotary ve partnerleri hastalık ile savaşan 
altyapıyı COVID-19 için mobilize ederken 

çocuk felcini yok etmeyi de gözardı etmiyor

Dünya Çocuk Felci 
günü aktivitenizi 
endpolio 
.org/register 
-your-event'de 
kaydettirmeyi 
unutmayın. Bu yıl 
15 Ekim öncesi 
kaydını yaptırmış 
olanlar Dünya 
Çocuk Felci Günü 
programını eposta ile 
indirebilecekler.  
email. Programa 
24 Ekim sonrası 
Rotary International 
Facebook sayfasında 
da  herkes tarafından 
erişilebilecek

Daha fazla bilgi ve 
bağış yapmak için   
endpolio.org 
/world-polio-day 
bağlantısını kullanınız  

19,306 
Afganistan'da 

ön safdakiler için 
kiralanan araçlar

90 milyon 
Doz monovalan oral 

polio aşısı

12,139 
Aşılayıcının Sudan'da 

eğitimi

2,530 
Toplum sağlık 

görevlisinin 
Pakistan'da 
toplanması

Haziran'da Rotary 
bu bağışları 

onayladı:
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Ağ haberleri 

Birçok Rotary Gençlik Değişim öğrencisi, geri döndüğünde yurt dışındaki 
yaşamlarını özlüyor. Rotex bu boşluğu doldurmada yardımcı oluyor.

DÖRT SORU

KULÜPLERİMİZ

Riikka Muje 2011 - 12'de Rotary Gençlik 
Değişim öğrencisi olarak Fransa'nın Brit-
tany bölgesinde harika zaman geçirmişti.  
Tecrübesini şu kelimelerle dile getiriyor: 
"Başlangıçta çok zor geldi. Lisanı konuşmu-
yordum. Kimseyi tanımıyordum. Ama sonra 
başka bir yerde nasıl bir yaşam oluşturabile-
ceğinizi görmek inanılmazdı."

 Döndükten sonra, Finlandiya'da yaşa-
dığı Rovaniemi'ye adapte olma zorluğunu 
çekerken, Rotex'e katıldı. Rotex mezunlar 
derneği, Rotaryenler ve Rotary Gençlik 
Programlarına katılmış olan mezunlar ara-
sında  arabulucu grubu. Mentorluk yanı 
sıra kendi ülkelerinde misafir öğrenciler 
için aktiviteler düzenleyerek uluslararası 
ilişkilerini canlı tutmaya çalışıyorlar.

Muje halen Turku Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde beşinci yılını tamamlıyor ve  
ülkedeki beş bölgede 80 üyesi bulunan 
Finlandiya Rotex'in başkanı.   

1Rotex Kulüpleri her yerde var mı?
Ülkeye göre değişmekte. Örneğin 
Almanya, Taiwan, Brezilya ve Finlan-

diyada Rotex oturmuş durumda. Başka 
yerlerde yeni başlıyor. Bazı ülkelerde ise 
henüz yok ve kurulup Uluslararası Rotar-
y'den beratlarını almak için hazırlık 
yapıyorlar.  

Rotex mezunlar Derneği dört değişik şehirde 
uluslararası konvansiyon düzenledi. 
Bundan dört yıl önce Rotex International'ı 
kurarak (rotex.org) Rotex bilincini yarat-
maya çalıştık. Değişik ülkelerden beş 
yönetim kurulu üyemiz var. Geçtiğimiz yıl 
da Rotex International bir Rotary Mezun-
lar Derneği olarak beratını aldı ve böylece 
Rotary ailesinde resmi bir  statüye kavuştu

2Rotex'in Gençlik Değişimdeki rolü 
nedir?
Finlandiya'da bir kişi Rotary Gençlik 

Değişim için müracaat ettiğinde, deği-
şime katılacak olan öğrencileri seçecek 
Rotaryenlere yardım için mülakatlara ka-

tılıyorlar. Dışarıya gidecek öğrenciler için 
Rotaryenler eğitim aktiviteleri düzenledi-
ğinde, Rotex de orada oluyor ve özellikle 
kendi tecrübelerini gidecek öğrencilerle 
paylaşıyorlar. Talebeler evlerine geri dön-
düklerinde onlara bir eposta gönderip 
Rotex'e katılmaları teklif ediliyor. Rotex 
gerçekten iyi bir tecrübe sonrası geri ver-
menin güzel bir yolu.

3Rotaryenlerle nasıl çalışıyorsunuz?
Finlandiya'da Rotaryenler bir çok 

Gençlik Değişim aktivitesinde yardı-
mımızı talep ediyor. Bir değişimin başında 
organize edilen lisan ve kültür kampları 
konusunda yardımcı oluyoruz. Her zaman 
yaklaşık 10-15 Rotex üyesi kamp lideri 
olarak çalışmaya hazır. Finlandiya'da 
Rotaryenler Gençlik Değişim öğrencileri 
için tur organize ettiklerinde, örneğin 
EuroTour veya Lapland tour gibi, organi-
zasyon ve pratik konular için bizleri davet 
edip fikir alıyorlar. Her bölgede ayda bir 
ya da iki kez küçük ölçekli Rotex aktivitesi 
düzenliyoruz. Okulları ziyaret ederek ve 
sosyal medya kampanyaları ile değişimin 
promosyonunu yapıyoruz. Almanya ve 
ABD gibi bazı ülkelerde Rotex üyeleri fon 
yaratma aktivitesi yapıyorlar. Finlandiya 
Rotex'in başkanı olarak, bizzat Finlandiya 
Gençlik Değişim toplantılarına katılarak 
programların geliştirilmesinde bir genç 
olarak fikrimi belirtiyorum.   
 

4Rotex'e neden katıldınız?
Fransa'da çok güzel bir Gençlik 
Değişim tecrübesi yaşadım ve geri 

döndüğümde kendimi boşlukta hissettim. 
Rotex size başka ülkelerdeki insanlarla 
iletişime geçme şansı verip sizinle aynı 
tecrübeyi paylaşmış insanları tanıma-
nızı sağlıyor. Eski hayatınıza tekrar adapte 
olmada da yardımcı oluyor.

Rotex'e, Finlandiya'da buzul dönen-
cesinde bulunan yaşadığım Rovaniemi'de 
katıldım.Üniversite için güneye Turku'ya 
gittiğimde, okulda tanıdıklarımın dışında 
kimseyi tanımıyordum.Rotex sayesinde tıp 
dışında bir çok arkadaşım oldu. Bence be 
gerçekten çok değerli bir şey.    

“Rotex size başka 
ülkelerdeki insanlarla 
iletişime geçme şansı 

verip sizinle aynı tecrübeyi 
paylaşmış insanları 

tanımanızı sağlıyor. ”

5-11 Ekim "Reconnect Week" Reconnect haftası. Her 
yıl dünyanın her tarafından Rotaryenler ve Rotary 
Gençlik Değişim, RYLA ve Interakt gibi programların 
mezunları tecrübelerini paylaşmak, birbirleriyle 
iletişime geçmek ve beraberce projelere katılmak 
için biraraya geliyorlar. Daha fazla bilgiyi on.rotary.
org/reconnectweek de bulabilirsiniz.

İllüstrasyon: Viktor Miller Gausa
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Bu yılın başında Uluslararası Rotary 
seçilmiş Başkanı Holger Knaack 
San Diego'da yapılan Uluslararası 

Asambleye seslenirken, çok az insan kul-
landığı kelimelerin üç ay sonra ne kadar 
kâhince olduğunu farketmemişti.

25 Mayıs'ta, 46 yaşındaki siyah 
Amerikalı George Floyd, 2000 kilometre 
uzakta, Minnesota'nın Minneapolis 
şehrinde polis tarafından sahte para kul-
lanımı tutuklaması esnasında öldürüldü.

Bir fitili ateşleyen ölümdü bu; ülke-
ler vicdanlarını sorgulamaya başlamıştı.

San Diego'daki konuşmasında, Rotar-
y'nin en yüksek pozisyonuna seçilmiş ilk 
Alman olan Holger, saati bir asır önce-
sine getirerek, kendi ülkesinin nasyonel 
sosyalizmin yükselişi ve onu takip eden 
sonuçlarının yarattığı sıkıntılara değindi. 

"Bizler bu asamblede diğer kültür-
ler ile ilgili çok şey öğrendik ve hoşgörü 
ihtiyacına özellikle odaklandık" diyerek 
Rotaryenlere seslendi.

"Yeni bir 10 yılın eşiğini atladık. Yüzyıl  
önce kükreyen yirmiler diye adlandırmıştık 
o zamanı. O zamandan kalan hatıralarımız 
resimler ve filimler ile buğulaştı. Gerçekte, 

o dönem toplumun birbirinden hızla ayrıl-
dığı bir dönemdi ve felaket kaçınılmaz bir 
şekilde geldi."

Ağustos ayına geldiğimizde, Wis-
consin'de "Siyahların Yaşamları 
Değerlidir" protestolarındaki silah kulla-
nımını değerlendiren Holger, gördükleri 
ve okudukları karşısında endişeli oldu-
ğunu kabul etmişti.

Tabi ki bu nasıl olabiliyor diye soru-
yoruz? Adaletsizlik ve ırkçılık hiç bir 
şekilde kabul edilemez, aynı şekilde şid-
detle protesto edenlerin davranışları da 
kabul edilemez. 

"Amerika Birleşik Devletlerinde olan-
lardan şoke olmuş durumdayım."

Dünya bir taraftan bu sorunların 
üzerinde düşünürken, Holger ısrarla 
Siyahların Yaşamları Değerlidir şek-
linde Amerika'da ortaya çıkan durumun 
dünyanın başka yerlerinde olanlardan 
kendine özgü olarak farklı olduğunu 
savunuyordu.

"Belki ırkçılığı her yerde bulamayabilir-
siniz ama ayrımcılığa kesinlikle her yerde 
rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla tarihimizde 
geriye gidip savaşmak için bunun kökünü 

bulmamaız gerekir" diyen Holger, ayrım-
cılığın başka ülkelerde ve kültürlerde ne 
kadar farklı şekillendiğini görebilirsiniz 
diyerek düşüncesini aktardı.

İster Hindistan veya Japonya, İngil-
tere ya da Almanya ya da başka bir ülke 
olsun, ayrımcılık farklı görülebilir. Ayrım-
cılık tarih ve nerede başladığına bağlıdır. 

Her ülkenin kendi tarihini derinle-
mesine incelemesi gerekir zira ayrımcılık 
tamamen farklı görünümler arz edebilir. 

Holger Almanya'nın II. Dünya Sava-
şının korkunç günlerinden sonra 1952 
yılında Almanya'da doğdu. Nazi'lerin 
baskısı sonucu Almanya'daki Rotary 
Kulüpleri istemeyerek de olsa 1937 yılının 
Ekim ayında beratlarını Merkez Chica-
go'ya iade ettiler. 

Bazı kulüpler savaş sırasında gizli 
olarak toplantılarına devam ettiler ama 
ancak 1948 senesinde politik yöneti-
min onayıyla Rotary Batı Almanya'ya 
dönebildi.

Irkçılık ve ayrımcılık konusunda 
Holger açıkça bazı şeyleri kabul etti: 
"Ülkemde bunların feci örnekleri var. 
Her ülke kendi problemini geçmişte bu 

Çeşitlilik Rotary'nin temel 
değerlerinin bir parçasıdır

Tabi ki yeni 10 yılın neler getireceğini bilmiyoruz, ama ne olursa olsun, özel 

sorumluluğumuzun her zaman farkında olmalıyız. Çünkü Rotary'de bizler eşitliğin 

değerlerini, tolerans ve barışı temsil ediyoruz.Şu an için tolerans dünyanın bir çok 

yerinde kaygı yaratacak durumdadır. Rotary politik değildir ve böyle de kalmalıdır. 

Ama bazı şeyler besbelli olarak ters gidiyorsa, başka tarafa bakamayız. Rotaryenler 

sessiz olmamalıdır. Bizler değerlerimiz ve dörtlü özdenetim testimizin arkasındayız. 

Bizler sadece sonularımızla değil ama tavırlarımızla da değerlendiriliyoruz. 

Holger Knaack, 24 Ocak 2020

Dave King - Rotary Magazine RIBI (Rotary in Great Britain and Ireland)
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problemlerin ortaya çıktığı  gibi çözebil-
melidir. Almanya'da en karanlık dönem 
bütün bu sorunlar oluşurken, ve Rotary 
kulüpleri de sistemin bir parçası olarak 
faaliyet gösterirken 1930'ların ortasında 
savaştan önce başladı. Bu konuda tered-
düt yok."

"Yakın bir zaman önce bir tarihçi bu 
dönemde olanları anlatan bir kitap yazdı 
ve Rotary Kulüplerinin yahudi üyelerine 
yaptığı ayrımcılığı gözönüne getirdi. Bu 
pek gurur duyulacak bir şey değil."

"Ben tarihin silinmesine inanmıyorum, 
onun yerine ondan öğrenilmesine inanıyo-
rum. Buna tümüyle inanıyorum. Her şey 
masaya konmalı ki geleceğimiz için bunları 
öğrenebilelim.."

George Floyd'un ölümünden önce, 
Uluslararası Rotary iki yıl önce gün-
deme getirdiği  kendi Çeşitlilik, Eşitlik 
ve kapsayıcılık  beyanını açıklamıştı. Bu 
yaz yapılan tartışmalarda, Uluslararası 
Rotary Yönetim Kurulu eylem yapmaya 
daha fazla ihtiyacı olduğuna karar verdi. 

Eşitlik ve Çeşitlilik görev gücü kuruldu 
ve uluslararası bir yaklaşım bulmak için 

dünyanın her tarafından uzmanlar bira-
raya getirildi.

Uluslararası Rotary'nin bu panel için 
aradığı elemanları gösteren dokümana 
göre, Rotary genelinde ölçülebilir,kalıcı 
değişimi oluşturacak anlamlı eylemler 
yaratmak hedefiyle, kurulacak görev 
gücü, kulüpler, bölgeler, komiteler, prog-
ramlar ve kurumsal büro için önyargı ve 
adaletsizliklere karşı ne yapılabileceğini 
araştıracak.

 "Görev gücü, kulüplerimiz için başka 
Rotary Kulüplerini, görevliler ya da prog-
ramlarda iyi karşılanmamış olan kulüpleri 
tespit edip  bir kaynak olacak şekilde 
kullanacak."

Başkan konuyu şöyle açıkladı: "Bu  
sadece Amerika'ya özgü bir problem 
değildir. Siyahların Yaşamı Değerlidir 
demek için de değildir. Bu çeşitlilik, eşit-
lik ve kapsayıcı olma konusuna farklı bir 
yaklaşımdır."

"Biz burada doğru şeyi yapmak 
için tavsiye arıyoruz. Hiç bir zaman geç 
değildir."

"Kendi ülke ve kültürlerinde bunu 

eyleme dönüştürebilecek olan Rotary 
kulüplerine bir yol göstermek isterdim."

Konu ile ilgili raporun, Holger'in 
döneminin sonuna yaklaştığımızda 
Temmuz ayında netleşmesi bekleniyor. 
Görev gücü özellikle Rotary kulüplerinin 
ne kadar içselleşebileceklerini ve bunu 
gerçekleştirmek için neler yaptıklarını 
soruşturacak.

Holger "Benim için farklılık Rotary 
Kulüplerinin bir istek listesi değildir, bu 
bizim çekirdek değerimizin bir parçası-
dır" diyor.

Holger, konunun politik olarak değer-
lendirilip bazı kulüplerce rahatsız edici 
bulunacağınn farkında. "Biz ne zaman 
masaya bir şey getirmek istemesek, bu 
politiktir deyip kaçak savaşıyoruz."

Buna en iyi örnek Rotary'nin yedinci 
odak alanı olan çevre. Bir çok kişi çevre-
den politik olduğu için bahsetmememiz 
gerektiğini söylüyor. 

"Benim görüşüme göre kesinlikle politik 
değil. Tam olarak bir gerçek ve bu nedenle 
de çok önemli. Şayet bazı şeyler doğru 
değilse bunu açıkça söylemeliyiz."  ❏
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DÜNYAMIZ

Uzun bir 
geçmişi olan 

ortaklık

75 yıl önceki kuruluşundan 
beri BM, Rotary ile hep birlikte 

çalıştı

2020 yılında BM 75. yılını kut-
layacak. 2019 yılının Kasım 
ayındaki dergide UR Başkanı 

Mark Daniel Maloney bu yıldö-
nümünü neden kutlamalıyız diye 
yazmıştı. "Bu Rotary için tamamen 
uygundur zira biz BM'nin kurul-
duğu 1945 yılındaki San Fransisco 
konferansında kritik liderlik rolünü 
oynadık.”  

Yıllar sonra, UR'nin hala BM'de 
Rotary Temsilcileri Ağı ile söz hakkı 
var. Bu organizasyonumuza yüksek 
seviyedeki toplantılarda bir san-
dalye verilmesini sağlıyor. BM ile 
ilişkimiz ayrıca çocuk felcine son da 
dahil olmak üzere büyük hedefleri-
mizi gerçekleştirmemizde yardımcı 
oluyor. 

Rotary'nin dünyayı daha iyi bir 
yer yapma hedefi BM ile ilişkisini 
sürdürmenin anlamlı olduğunu da 
gösteriyor. Rotary'nin Cenevre'deki 
BM temsiilcisi Walter R. Gyger bunu 
şöyle ifade ediyor: "Hiç bir birim tek 
başına insanlığın problemlerine 
cevap veremez. BM'nin sürdürülebilir 
hedeflerine ulaşmak için hükümetler, 
iş dünyası ve sivil toplum örgütleri-
nin küresel koalisyonu gereklidir. 
Bu hedeflere ulaşılması, dünyada 
barışı korumak, herkes için refah 
seviyesini arttırmak ve acil meydan 
okumalara cevap verebilmenin temel 
olgusudur.".

75. yılı kutlarken, bu sayfalarda 
Rotary ve BM'nin yıllara yayılmış 
ilişkisinin dönüm noktalarını bulabi-
lirsiniz.  

            — vanessa glavinskas

Birleşmiş 
Milletler'de 
Rotary günü 
nedir? 
Her yıl Kasım 
ayında, Birleşmiş 
Milletler Rotary 
Günü Rotary 
ve BM'nin 
dünyada öncülük 
ettikleri insani 
faaliyetlere dikkat 
çeker. Geçtiğimiz 
yıllarda, üyeler BM 
Merkezinde ya da 
organizasyonun 
diğer bürolarında 
bir gün geçirerek 
kanuşmacıları 
dinleyip bilgi 
alışverişinde 
bulunmaktalar..

Daha fazla bilgi 
için rotary.org 
/un-day 'i ziyaret 
edin.

  1914 — Rotary'nin ilk Genel Sekreteri olarak kabul 
edilen Chesley Perry, şöyle yazmıştı:  “ Uluslararası bir 
organizasyon olarak Rotary misyonunu Uluslararası 
Barış ve İyi Niyet  olarak belirlesin ”

  1942 – Rotaryenler, hedefi bilgi 
ve iletişim ile barış yapmak 
olan UNESCO'nun kuruluşunu 
esinlendiren bir konferansı 
Londra'da organize ettiler.

  1945 – Haziran ayında, 50 ülkenin temsilcileri BM'nin 
tüzüğüne son şeklini verip onaylamak için San 
Fransisco'da bir konferansta buluşuyorlar. Rotary 
resmi danışman sıfatıyla toplantıya katılan 42 sivil 
toplum örgütünden bir tanesi. Rotary üyeleri gündemi 
yönlendiriyor, tercümeleri yapıp kullanılacak kelimeleri 
öneriyor ve delegeler arasındaki anlaşmazlıkları 
çözümlüyor.

İlüstrasyon StoryTK

“BM'nin önemli organları olan DSÖ, 
UNICEF ve Küresel Çocuk Felcini 
Yoketme Girişimi ile yakın çalışma 
içindeyiz. Bu ilişkiler profilimizi 
güçlendiriyor, kredibilitemizi arttırıyor 
ve bizim statümüzü dünyada 
liderlik yapan en saygın sivil toplum 
organizasyonu seviyesine çıkarıyor.” 
— Peter Kyle, 2018-20 Rotary 
Temsilciler Ağı Dekanı

“Rotary temsilcileri Rotary'nin 
uluslararası toplumda bir sesi olmasını 
temin ederken, uluslararası sahnede 
önemli bir oyuncu olarak yer almasını 
sağlıyorlar."  
— Judith Diment, İngiltere Milletler 
Topluluğu Temsilcisi ve  Rotary 
Temsilciler Ağı Dekanı

ROTARY'NİN BM İLE ÇALIŞMASI NEDEN ÖNEMLİ?

İŞBİRLİĞİ ZAMANI

1920

1940

1950

1930
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  1946 – Rotaryenler BM'in ilk 
Genel Asamblesine katılıyor.

  1950s-1970s – Rotary'nin BM ile ilişkisi 
değişikliklerden geçiyor ve Rotary 
danışman rolünü terk ediyor. Resmi 
danışmanlık statüsü 1980 yılında tekrar 
restore ediliyor.

  1985 – PolioPlus başladı. Rotary BM, 
DSÖ ve diğer ajanslarla  yakın ilişkilerini 
güçlendirdi.

  1989 – Birleşmiş Milletler'de Rotary 
günü açılışı yapıldı. 

  1991 – Rotary BM'de ve diğer 
organizasyonlarda 30 kişiden oluşan 
temsilci ağı oluşturdu.

  2000 – Rotary çocuk felci için BM 
Vakfı ile partnerlik oluşturuyor.  

 2013 – Emekli UR Genel Sekreteri 
Edwin H. Futa, Rotary Temsilciler 
Ağına ilk dekan olarak atandı.

  2020 – Birleşmiş Milletler 
kuruluşunun 75. yılını kutluyor.

  New York ve Cenevre'de Birleşmiş 
Milletler (BM)
  Roma'da Gıda ve Tarım 
Organizasyonu (FAO)

   Uluslararası Tarım Kalkınma Fonu 
(IFAD)  Roma

  UNICEF New York ve Nairobi, Kenya
  BM Kalkınma Programı (UNDP) New 
York
  BM Afrika Ekonomik Komisyonu 
(ECA) Addis Ababa, Etiyopya
  BM Latin Amerika ve Karayipler 
Ekonomik Komisyonu (ECLAC) 
Santiago, Şili
  BM Eğitim, Bilim, ve Kültürel 
Organizasyonu (UNESCO) Paris ve 
Nairobi
  BM Çevre Programı (UNEP) Nairobi
  BM Mülteciler Yüksek Delegesi 
(UNHCR) Cenevre.
  BM Cinsiyet eşitliği  ve Kadının 
Güçlendirilmesi (BM Kadın) New 
York 
  Dünya Bankası, Washington, D.C.
  Roma'da Dünya Gıda Programı 
(WFP) 
  Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) 

Rotary Temsilciler Ağı, BM'de, 
programlarında ve ajanslarında, ve 
diğer uluslararası organizasyonlarda 
Rotary'yi temsil eden  ve Rotary'nin 
görünürlüğünü uluslararası toplumda 
arttıran 32 üyeden oluşmakta. 
Rotary'nin temsil edildiği BM 
birimlerinin listesi aşağıdadır:

 "Çevre Rotary üyeleri için önemli bir 
konu oluyor. Bu nedenle Rotary'nin 
bu konuda uzmanlık ve tecrübesi 
olan ajanslarla ilişki kurup kulüp 
çalışmalarına destek olabilecek ortamı 
yaratması lazım ”  
— Joe Otin, BM Çevre Pprogramı 
Temsilcisi

“Barışı oluşturmak ve ihtilafları 
önlemek en acil durum olarak 
gözüküyor. Barış olmadığı takdirde, 
tüm diğer sosyal hizmet aktiviteler 
boşa yapılmış oluyor. Küresel ağ 
sayesinde, ben ilk Rotary Barış Projesi 
İnkübatörünü organize ettim." — 
Walter B. Gyger, BM'nin Cenevre'deki 
Ttemsilcisi

AĞIN NE YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

ROTARY TEMSİLCİLER AĞI

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020
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1
988'den beri bir milyondan fazla Rotar-
yen "Çocuk Felcine Son" için zaman ve 
kaynaklarını gönüllü olarak sundular. 
Toplum liderleri olarak, Rotaryenler 
bilinç oluşturma, fon yaratma ve ulusal 
hükümetleri çocuk felcini yok etme 
konusunda destek olmaya ve bağış 
yapmaya teşvik edyor. 

Ama çocuk felcini yoketmek karmaşık bir olay 
ve  ve bunu Rotary tek başına yapamaz. Küresel 
Çocuk Felci Arındırma Girişimi partnerlerimiz 
(GPEI) teknik destek verip, salgınları araştırıyor 
aşı dağıtımı ve benzeri şeyleri yapıyorlar. Seattle 
Rotary Kulübü üyesi Mark Right "Çocuk felcini 
yoketme ve odak alanlarımızdaki çalışmalarımızdan 
partnerlerimizin uzmanlığını da kullandığımızda 
etkimizin daha fazla olduğunu görüyoruz" diyor.

Wright, Rotary'nin GPEI partnerlerinin lider-
leriyle konuşarak son bir kaç aydır, COVID-19 
pandemisile ilgili çalışmalarından neler öğrendik-
lerini  anlamak ve Rotary'nin çocuk felci ile savaşta 
kendi tecrübesini dünyadaki toplumları nasıl koru-
yabileceğini araştırmak için düzenlediği oturumda 
moderatör idi. Konuşmalar Haziran ayındaki sanal 
konvansiyonun parçası idi ve yoğunlaştırılıp edit 
edildi. 

PARTNERLER 
NEDEN 
ÖNEMLİDİR
'Çocuk Felcine Son' partnerlerinin 
liderleri Rotary'nin kritik rolünü 

tartışıyor

16 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / E K İ M  2 0 2 0



MARK WRIGHT: Çocuk felci arındırma çalışmalarının 
başarısı COVID-19 küresel sağlık müdahalesini nasıl 
bilgilendirdi?

HENRIETTA FORE: Bir örnek vereyim: Rotaryenler, 
UNICEF ve diğer partnerlerin ortak çalışmaları top-
lumda sağlık çalışanlarını eğitmek oldu.Toplumun 
omurgasını oluşturan bu durum çocuk felcindeki ça-
lışmalarımızdan esinlendi. Her Rotaryen, halen mev-
cut olan altyapının COVID-19'a karşı kullanılmasından 
gurur duymalıdır. 

CHRISTOPHER ELIAS: 35 yıldır çocuk felcinden arın-
dırma çalışmaları müthiş bir varlık oluşturdu: labora-
tuarlarda test, gözlem, dünyanın her tarafına çocuk 
felci kampanyalarında aşıyı götüren binlerce ön safta 
çalışanlar. Çocuk felci girişiminin aktif olduğu yaklaşık 
50 ülkede, filyasyon (temas takibi), gözlem ve COVID-19 
vak'a tespiti yapanlar hep çocuk felci için çalışanlar. 
 Geçtiğimiz hafta Pakistan Sağlık Bakanı ile bir top-
lantıdaydım. Bana, Rotary ve diğer çocuk felci partner-
lerine ülkesindeki COVID-19 salgınına karşı çocuk felci 
ekibinin yaptıkları için teşekkür etti. Dünyada, özellikle 
çocuk felcinin peşinde olduğumuz fakir ülkelerde, Ço-
cuk Felci Girişiminin son 30 yıldır oluşturduğu altyapı   
sayesinde büyük fayda elde ediliyor.  

REBECCA MARTİN: Stop Transmission of Polio (STOP) 
(Çocuk Felci Bulaşımını Durdur) ekipleri bizim sahaya 
yerleştirdiğimiz ve gözlem konusunda yardımcı olup, 
karar vermek için gerçek zamanda veri sağlayan ele-
manlar. Mayıs ayı başlarında, STOP görevlilerinin 
bulunduğu 32 ülkede, bu kişilerin görevlerinin yüzde 
48'i, filyasyon ve fiziki mesafeyi korumak için iletişimi 
planlama, karantina ihtiyacının önemi, veri analizi ve 
toplanması gibi COVID-19 faaliyetlerinde çalışmaları 
içerdi. Bunu Liberya, Nijerya ve Pakistan'da yaptık. 18 
binden fazla GPEI çalışanı sağlık görevlilerinin eği-
timi, kontrol tedbirleriyle enfeksiyon önlenmesi ve risk 
iletişimi konusunda yardımcı olmaktalar. Dolayısıyla 
şimdiden çocuk felcinin COVID-19 'a karşı mücadelede 
destek rolünü oynadığını görüyoruz.  

HENRIETTA H. FORE UNICEF İcra Direktörü 
olup, çalışmaları ekonomik kalkınma,  

eğitim, sağlık, insani destek, ve afet yardımı 
konularına odaklanmakta.

“Her Rotaryen, oluşturduğumuz 
altyapının şimdi COVID-19'a karşı 
kullanılmasından gurur duymalıdır.”

CHRISTOPHER ELIAS Bill & Melinda Gates 
Vakfında Küresel Gelişme Bölümü Başkanı. 

İlüstrasyonlar Bruce Morser
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BRUCE AYLWARD Dünya Sağlık Örgütünde 
Genel Müdürün Baş Danışmanı. 

REBECCA MARTIN ABD Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezi Küresel Sağlık Merkezi 

direktörü.

WRIGHT: Çocuk felcini yok etme çalışmalarındaki 
partnerlik ve tecrübelerimizde, başka çalışmalardaki 
etkinin daha iyi tanımlanması ve ölçülmesi konusunda 
Rotary ne gibi dersleri uygulayabilir?

BRUCE AYLWARD: Rotary ile vardığımız saygı ve gü-
ven seviyesi, sizin tabanda müthiş bir organizasyon 
olmanız ve toplumlarınızda olan güven ve mevcudi-
yetinizden kaynaklanmakta. Çocuk felcini yok etmek 
ya da şimdi COVID-19'u kontrol gibi meydan okuyan 
girişimlerdeki yaklaşımları kullanabilmek en büyük 
avantajımız. Ve tabi gelecekte başka meydan okumalar 
da olacak. Siz güveni oluşturuyorsunuz. Bu yerel part-
nerlikleri barış zamanında oluşturuyorsunuz ve bunu 
kulüp seviyesinde toplumların istediği projeler ve gi-
rişimlerle yapıyorsunuz. Büyük kriz durumu ortaya 
çıkınca da Dünya Sağlık Örgütü gibi partnerlerin gü-
venebileceği köprüleri zaten oluşturmuş oluyorsunuz.  

WRIGHT: Bize organizasyonunuz ve Uluslararası Ro-
tary arasındaki partnerliğinizden bahseder misiniz?-
Nasıl beraber çalıştık, başardığımız şeylerden ön plana 
çıkanlar hangileridir?

FORE: En önemli ders, partnerlerin farklı yetenekleri 
olması ve partnerliğin anlamlı olması. Bu bir anlamda 
evlilik gibi, eşinizle belki 20, 40 50 yıl beraber olacak-
sınız. Birbirinize nasıl alışacaksınız ve birbirinizi nasıl 
sevecek ve sayacaksınız?
 Biz her Rotaryeni her ülkede sevmek ve saymaya 
alıştık. Rotaryenler kollarını sıvayabiliyorlar. Bazı ül-
kelerde ön plana çıkıp toplum çalışanlarına yardım 
ediyorlar. Diğerlerinde bu toplumlarda neler olup 
bittiğinin kalitesini izliyor ve gözlemliyorsunuz.  
Bazı başka ülkelerde de yasa koyucularla konuşup, 
bu insanların çocuk felcine son vermenin önemini 
anlamalarını temin etmeye çalışıyorsunuz. Bir ekip 
olarak çocuk felcini sonlandırmak için ihtiyacınız 
olan her şeyi üstlenebiliriz.   

ELİAS: İlişkimizdeki kritik nokta bunun bir partnerlik 
olması. (Ortaklık) Bu sadece bir fonlama ilişkisi değil. 
Beraberce dünyada çocuk felci aşısını dağıtan kritik 
partnerlerimizi fonluyoruz. Ama sadece bununla kal-
mayıp, Küresel Çocuk Felcinde Arındırma Girişiminin 
yönetişimi ile de ilgiliyiz. Son 10 yılda, küresel sağlık ve 

“Rotary ile vardığımız saygı ve güven seviyesi, 
sizin tabanda  müthiş bir organizasyon 

olmanız ve toplumlarınızda olan güven ve 
mevcudiyetinizden kaynaklanmakta.” 
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MARK WRIGHT Seattle'da ödüllü bir gazeteci 
ve televizyon haber sunucusu.  2017-18 

döneminde Seatle Rotary Kulübü Başkanı idi.

kalkınma çevresinde çok çeşitli rekabet eden talepler 
varken, Rotary'nin lider seviyesindeki bir çok kişi ile 
beraber çalışıp stratejisini şekillendirdik ve yıllar bo-
yunca bir çok çocuğu felçli bırakan ve öldüren ama bir 
şekilde yok edebileceğimize inandığımız bu korkunç 
virüsle mücadelede yaptığımız aşamalara odaklanan 
bir yaklaşım oluşturduk. 
 Dolayısyla beraberce fonlayanlar olduk, savunu-
cular olduk ve bir çok Rotaryen sahaya inerek çocuk 
felci kampanyalarına tüm dünyada destek verdi.Bu 
beraberlik, Bill & Melinda GAtes Vakfının takip ettiği 
en önemli şeylerden birinin başarısında en kritik part-
nerlik olarak değerlendirilmelidir. 

MARTIN: Rotary'nin önemli ve etkili katkısı, bires-
yel olarak Rotaryenlerin toplumdan başlayıp ulusal 
seviyeye, küresel liderlere kadar müşterek çalışma-
ları ve otuz yıldır eşi bulunmaz bir şekilde kaynak 
yaratmalarıdır. Rotary sayesinde toplumlarda anah-
tar konumdaki liderlere ve etki noktalarına ulaştık ve 
Hindistan, Nijerya, Pakistan ve daha bir çok ülkede 
çocukların aşılanmasını sağladık. Rotary ayrıca sıtma 
ve AIDS, su ve sanitasyon ve hijyen çalışmalarında CDC 
(Center for disease Control - Hastalık Kontrol Merkezi) ile 
güçlü bir partnerlik içinde. Hindistan, Nijerya ve Güney 
Afrika'da "Rotary Ailesi Sağlık Günleri"nde beraberce 
çalışarak aşıların dağıtımı, HIV/AIDS önlenmesi ve 
rahim kanseri incelemesini başarıyla gerçekleştirdik.   . 

WRIGHT: Toplumlar ve diğer yardım organizasyonları 
sorunlu dönemlerde Rotary'ye güveniyor. Nasıl daha 
etkin bir partner olabiliriz?

AYLWARD: Mevcut pandeminin süregelen etkinliğini 
değerlendirirken, sizin ve Rotary Vakfının öncelikle-
rini izleyip doğru istikamette çalışıp çalışmadığımı-
za bakmalıyız. Rotary bundan, evet, doğru alanlara 
odaklanıyorsunuz diyerek büyük bir tatmin duygusu 
alacaktır. COVID-19 nedeniyle hayat kurtarma ve has-
talığı önleme gibi meydan okumalara baktığımızda, en 
büyük engellerin okuma-yazma, fakirlik ve marjinal 
nüfus olduğunu görüyoruz. Bir hizmet organizasyo-
nu olarak bunlar her zaman Rotary'nin hedeflerinin 
başında gelmiştir. 

“Bizler mevcut pandeminin yansıyan 
etkilerini dikkate alırken, Rotary bundan 
evet,doğru alanlara odaklanıyorsunuz 
diyerek büyük bir tatmin duygusu alacak."

Çocuk felcini sonlandırmak için  vahşi viirüsün 
halen aktif olduğu iki ülkedeki bulaşımı 
durdurmalıyız: Afganistan ve Pakistan.  

Rotary'nin hedefi her yıl 50 milyon dolar 
toplamak ve bunu da 2'ye 1 oranında Bill & 

Melinda Gates Vakfının katkısıyla birleştirmek..  
Katkınızı aşağıdaki bağlantıdan yapınız.  

endpolio.org/donate.  
24 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi  

faaliyeti izlemek için,  
endpolio.org/world-polio-day  

bağlantısını kullanınız.  
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2020 photo submissions, from top:  
YEONG HSIOU CHEN / WILLIAM ROE / JOYCE FULLER

GIVE 
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BEST 
SHOT
The Rotary magazine photo
awards let you share your  
vision with Rotarians around 
the world. Enter for the chance 
to see your work published:  
The 2021 photo awards are 
open for submissions 1 October 
through 15 December 2020. 
For details go to 
on.rotary.org/photo2021.
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Rotary magazine fotoğraf 
yarışması dünyadaki 
Rotaryenlerle vizyonunuzu 
paylaşmanıza yardımcı 
oluyor. Fotoğrafınızın 
resminin yayınlanması şansını 
kaçırmamak için yarışmaya 
katılın. 2021 fotoğraf ödülleri 
için katılım 1 Ekim - 15 Aralık 
tarihleri arasında yapılabilir.

Daha fazla bilgi için:
On.rotary.org/photo2021
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UR Zon 21 Rotary Enstitüsü pandemi koşulları  sebe-
biyle 5- 17 Kasım tarihleri arasında sanal olarak 
gerçekleşti.

 5 Kasım tarihinde Gelecek Dönem Guvernörleri ve Guver-
nör Adayları Eğitimleri ile başlayan Enstitü 11 Kasım tarihinde 
düzenlenen Büyük Bağışçılar Kutlama Toplantısı ile devam etti. 
Organizasyonunu Zon 21B Büyük Bağışlar Danışmanı GDG Murat 
Öz’ün gerçekleştirdiği toplantıya UR Başkanı Holger Knaack, 
Vakıf Başkan Temsilcisi Brenda M. Cressey canlı, Rotary Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Ravi Ravindran bir video mesajı ile 
katıldı. Toplantıda Türkiye’den son dönemde AKS üyesi olan Halil 
Mehmetoğlu’nun mesajı yayınladı ve Yeni Büyük Bağışçılar Şafak 
Alpay, Adnan Sözeri ve Nilay Kolat bir video ile takdim edildiler.

Zon Enstitüsü 12 Kasım tarihinde Yunan Mitolojik Dans 
Gösterisi ile başladı. Açılış Oturumunda Bayrak Seremonisi, UR 
Başkanı Holger Knaack, Rotary Vakfı Başkan Temsilcisi Brenda 
M. Cressey, Zon 21 Direktörü Katerina Kotsali-Papadimitriou,  
Organizasyon Komite Başkanı, Bölge Guvernörü ve BRT’sinin 
açılış konuşmaları yer aldı ve Atina’nın tarihi ile ilgili açılış 
konuşmacısı Dora Spachi’nin sunduğu Atina Belgeseli izlendi. 
Geçmiş Dönem UR Başkan Yardımcısı Yinka Babalola Çocuk Felci,  
Geçmiş Dönem UR Başkanı Ian Riseley Çevre konusunda söz aldı-
lar. İlk gün Barış konulu panel ve folklör gösterisi  ile sona erdi.

13 Kasım’da UR Direktörü Stephanie Urchick'in UR’nin Stratejik 
Planı ile ilgili yaptığı konuşmayı, Zon 21 A ve B’nin sırasıyla Üyelik, 
Vakıf ve Kurumsal İletişim Koordinatörlerinin sunumları izledi.  
Enstütü’nün ikinci günü UR Genel Sekreteri John Hewko'nun 
"Rotary’nin Geleceği", Zon 21 A ve B’nin Çocuk Felcine Son 
Koordinatörlerinin Liderlik Gelişimi konulu konuşmalarından 
sonra, Türkiye’den Geçmiş Dönem Vakıf Koordinatörü GDG Yeşim 
Yöney’in de katıldığı "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık" konulu 
panel ile sona erdi.

Enstitü’nün son gününde konu "Gençlik" idi. Düzenlenen 
panel’de gençler mevcut fırsat ve tehditleri değerlendirdiler. 
Gelecek sene Prag’ta düzenlenecek Zon Enstitüsü’nün tanıtı-
mından sonra Zon Direktörü Katerina Kotsali-Papadimitriou, 
Geçmiş Dönem Direktörleri, Gidi Peiper, Şafak Alpay, Corneliu 
Dinka, Yinka Babalola, Gelecek Dönem UR Başkan Adayı Jennifer 
Jones Moderatörlüğünde düzenlenen Panel’de bir araya geldiler. 
Enstitü, Zon Direktörü Katerina Kotsali Papadimitriou’nun teşek-
kürlerini sunduğu kapanış konuşmasının ardından geleneksel 

Yunan Sirtaki dans gösterisi ile sona erdi.
Önceki senelerde Enstitü öncesi düzenlenen tamamlayıcı 

seminerler bu sene Enstitüyü izleyen 16 ve 17 Kasım tarihle-
rinde yapıldı.

Konuşmacılar arasında Geçmiş Dönem Büyük Bağışçı-
lar Koordinatörü Süleyman Girit’in bulunduğu 16 Kasım’daki 
Vakıf Seminerinde Rotary Vakfı ile ilgili güncel gelişmeler, 
Yeni Fonlama Modeli, Küresel Bağışların Fonlanması, Başarılı 
Vakıf Projeleri, Gönüllü Saatlerinin Hesaplanması,  Covid Döne-
minde Çocuk Felci Mücadelesi, Çevre Konusunda Hedef Odaklı 
Proje Fonlama ve Hizmet, Beyrut Patlaması örneği ele alınarak 

21. Zon Enstitüsü ve GETS

Gelecek Dönem UR Başkan Adayı Jennifer Jones 
Moderatörlüğünde düzenlenen Panel’de, Zon Direktörü Katerina 
Kotsali-Papadimitriou, Geçmiş Dönem Direktörleri, Gidi Peiper, 
Şafak Alpay, Corneliu Dinka, Yinka Babalola, bir araya geldiler.
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hizmetlerin güçlendirilmesinde iletişimin önemi konuları aktarıldı. 
Aynı gün düzenlenen paralel oturumda Uluslararası Hizmet-
ler Komite Başkanları çalıştayı vardı.Bu oturumda Uluslararası 
Hizmetler Komite Başkanlarının görev ve sorumlulukları, üye 
tecrübelerinin ışığı altında projelerin desteklenmesi ve üyelerin 
motive edilmesi, Bölge Ekibi kurma ve işbirliğini arttırmak için 
geliştirilebilecek stratejiler konuları ele alındı.

Sonrasında Vakıf Semineri Katılımcıları ile Uluslararası Hiz-
metler Çalıştayı katılımcıları aynı oturumda birleşerek, soru ve 
cevaplar alındı ve UR Genel Sekreteri John Hewko’nun konuş-
ması dinlendi. Akşamın sürprizi Zon 21 A AKS Üyesi Herbert 
ve Andrea Ederer’in canlı olarak 1 milyon ABD doları ile Legacy 
Society Üyesi olacaklarını açıklamasıydı. Açıklamadan sonra 
UR Başkanı Holger Knaack toplantıya bağlanarak kendilerine 
tebriklerini iletmesinden sonra seminer sona erdi.

Zon Seminerinin son etkinliği 17 Kasım tarihindeki Koordi-
nasyon semineriydi. Türkiyeden Geçmiş Dönem Direktörümüz 
Şafak Alpay, Zon Üyelik Asistan Koordinatörü GDG Malik Aviral 
ve Zon Geçmiş Dönem Kurumsal İletişim Koordinatörü GDG 
Güneş Ertaş’ın katıldığı seminerde, sanal ortamda  iletişimin 

sürdürülmesi, Bölgelerle Çalışma, Kıtalararası İşbirliği, Yeni 
Üyelik Çeşitleri ve Kulüp Modelleri konuları ele alındı ve düzenle-
nen Panel’de Zon 21’in gelişmekte olan ülkeleri olan, Arnavutluk, 
Kosova, Irak, Kazakistan ve Kırgızistan’da Üyelik Geliştirme 
çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Seminer canlı 
olarak düzenlenen soru cevap bölümü ile sona erdi.

Türkiye’den GDG Güneş Ertaş Enstitü boyunca organizasyona 
teknik destek sağladı ve bu yazıda bahsi geçen tüm oturumla-
rın online olarak izlenebilmesi için aşağıda linki bulunan web 
sayfasını oluşturdu. https://rotaryzone20b.shutterfly.com/
zone21institute2020

Zone 21 Enstitüsü öncesi Guvernör Eğitim Sanal Seminerine 
katılan glecek dönem guvernörlerinden bazıları

Enstitünün en büyük sürprizi Zon 21 A AKS Üyesi Herbert ve eşi 
Andrea Ederer’in canlı olarak bağlanıp 1.000.000 ABD doları ile 

Legacy Society Üyesi olacaklarını açıklamasıydı. Üstte Avustuyalı 
çift görülüyor.

Enstitü’nün son gününde konu "Gençlik" idi. Düzenlenen 
panel’de gençler mevcut fırsat ve tehditleri değerlendirdiler. 

"Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık" önümüzdeki yıllarda 
Rotaryenlerin sıkça rastlayacakları prensip olarak gündemde 
kalacak. Enstitü’nün ikinci günü Türkiye’den Geçmiş Dönem 

Vakıf Koordinatörü GDG Yeşim Yöney’inde katıldığı "Çeşitlilik, 
Eşitlik ve Kapsayıcılık" konulu panel ile sona erdi.

Türkiye'nin ilk AKS üyesi Halil Mehmetoğlu da Enstitüde mesajı 
yayınlananlar arasındaydı

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



Saat Program- 12 Aralık
3:45 Konferans öncesi Video

4:00 Açılış Seremonisi

Holger Knaack

Charles Allen

Tezer Kutluk

Alison Sutherland

1. ara  - video

Joel Schaffer

Katerina Kotsali Papadimitriou

Shekhar Mehta

2. ara  - video

6:00 “Barışta benim parçam”

6:00 Cinsiyet şiddetini önleme:     EŞİK:  Bir Türk Vak'ası

6:00 Pozitif barış mümkün mü? - Negatif Barışa karşı Pozitif Barış

6:00 Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık UR Prensipleri temelli dialog

6:00 İhtilafların çözümü için en iyi ipuçları / 14-19 yaş Interaktörler

3. ara  - video

7:00 Barışçı bir dünya için Çeşitlilik - Eşitlik - Kapsayıcılık 

8:00 Kapanış konuşmaları

Konferans sonrası video

13 Aralık
4:00 Açılış seremonisi - Guvernörler Paneli

4. ara  - video

5:00 Okulda ve evde pozitif barış eğitimi

5:00 Pozitif barış ve cinsiyet eşitliği

5:00 Mültecilerin gerçekleri

5:00 Rotaraktör ve Interaktörler için Rotary Barış Projesi inkübatörü

6:00 Mülteciler ve göçmenler için ne yapabiliriz.

6:00 Türkiye'de barış eğitimi

6:00 Kültürlerarası iletişim / Sanatı kullanarak barışı oluşturmak

6:00 Rotaraktör ve Interaktörler için barışa yönelik sosyal medya 
kullanımı

6:00 Barış için çalışan Rotaryenlere yönelik şiddet içermeyen iletişim

6:00 İhtilafların çözümü için en iyi ipuçları / 18 -30  yaş Rotaraktörler

5. ara  - video

7:00 Walter Gyger

Zeynep Oral

John Hewko

8:00 Kapanış Konuşmaları

Konferans sonrası video

Sanal ortamda Barış Konferansı

Barış konusu Rotary'nin çok önem verdiği odak alanla-
rından birisi olması sıfatıyla, her yıl UR'nin Başkanı 
tarafından dünyanın muhtelif şehirlerinde bir dizi 

"Barış Konferansı" düzenlenir. İçinde bulunduğumuz 
olağanüstü durum nedeniyle, bu dönem konferansları, 
toplantıları sanal ortamda gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 2420. Bölgenin düzenlediği Barış Konferansını, 
Suadiye ve Yeniköy Rotary ve Rotaract Kulüpleri beraberce 
organize ediyorlar.  Barış Konferansı 12-13 Aralık tarihle-
rinde sanal ortamda gerçekleştirilecek. 

Konferansa Uluslararası Rotary Başkanı Holger Knaack, 
Gelecek Dönem Başkanı Shekhar Mehta, Zon 21 Direk-
törü Katerina Kotsali Papadimitriou, Uluslararası Rotary 
Genel Sekreteri John Hewko'nun yanı sıra, barış konusunda 
çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin tem-
silcileri, barış konusunda çalışan akademisyenler, Rotary 
Barış bursiyerleri ve Rotary Barış Merkezlerinden eğitmen-
ler katılacak. 

Suadiye ve Yeniköy Rotary ve Rotaract Kulüpleri tarafından 
düzenlenen 2420. Bölgenin Barış Konferansı 12-13 Aralık'ta 
sanal ortamda yapılacak.
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HEP BERABER

Rotary, sağlıklı toplumların güçlü toplumlar olduğuna inanır. Hiç bıkmadan ve yorulmadan çocuk 
felcini sonlandırmak için 2,5 milyar çocuğu aşıladık. Ölümcül hastalıklarla savaşarak dünyayı yaşanır 

hale getirmek — Hayatlara Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için Rotary.org sitesini ziyaret ediniz

HAREKETE GEÇENLER



Kasım'da Ata'mızın yanındaydık
Bu yıl Ata'mızın ölüm yıldönümünde pandemi nedeniyle ziyaretlerin kısıt-

lanması sonucu, daha küçük kapsamlı bir ziyaret ile 7 Kasım sabahı 2430.
Bölge Guvernörü Serhan Antalyalı bu görevi yerine getirdi. Pandemi koşul-

larına uygun hareket eden yaklaşık 150 Rotaryen, Rotaraktör ve Interaktör 
ile eşleri düzenlenen törene katıldılar ve mozoleye çiçeği bıraktılar. Ayrıca, 
DG Serhan Antalyalı, Şeref Defterine yanda görülen metni yazarak imzaladı. 
Antalyalı yazıyı şöyle noktaladı: "Yolunuz bizim de yolumuzdur. İçimizde bit-
meyen özlem, en derin saygı ve sonsuz minnet duygularımızla açtığınız yolda, 
kurduğunuz ülküde, gösterdiğiniz inançta hem yurtta hem dünyada , barış ve iyi 
niyeti sağlamak için hiç durmadan yürüyeceğimize and içeriz."
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2020 yılına baktığımızda pek iyim-
ser bir dönemden geçmediğimiz 
kesin. İnsanlık, tarih boyunca 

birçok olumsuzluklarla karşılaşmış 
ama sonunda da olumsuzlukları yen-
mesini de bilmiştir.

Her olumsuzlukta, her adımda 
Rotary, kuruluşundan beri insan-
lık için koştu ve koşmakta. Her olay, 
fikirlerin üretilmesine katkıda bulu-
nur. Üretilen fikirler ise insanlığın 
yücelmesi için fırsat oluşturur. Rotary, 
ürettiği fikirlerle fırsatları değerlendi-
rir ve her zaman hizmete koşar. Rotary, 
COVID-19 krizinin başladığı günler-
den bugüne kadar bu salgın hastalık 
karşısında dimdik durmuş ve çareler 
aramıştır.

 
Rotary, sadece katıldığımız bir 

kulüp değildir, sonsuz fırsatlar için 
bir davettir. Başkaları ve kendimiz 
için fırsatlar yaratmamız gerektiğine 
inanan bir kuruluştur da. Küçük ya da 
büyük, hizmet faaliyetlerimiz, bizlerin 
yardımına ihtiyacı olan insanlar için 
fırsatlar yaratır. Rotary, temel değerle-
rimiz üzerine inşa edilmiş daha zengin 
ve anlamlı bir yaşam sürdürmemizi 
sağlar.

COVID 19’la birlikte dünya hızla 
değişmeye başladı. Savaşların yerine 
insanlığın mutluluğu için çözümler 
üretilmek istenmekte. Çünkü bu has-
talık, hepimizi uyumlu yaşamaya 
zorlamakta. Bu oluşum aslında iyi bir 
şey.  

Hazırlanacak yeni eylem planları ile 
Rotary'nin de geleceğini çağın gerekle-
rine göre düzenleyeceği bir gerçektir. 
Bu yeni dönemde, ulusların birbirine 
meydan okumaları yerine; barışı, 

uygarlığı öne çıkarmak gerekir. Ki, bu 
oluşumu uyarlamak için tüm kulüple-
rimiz ve federasyonlarımızın gençlerle  
birlikte çalışması temel görevimiz 
olmalıdır. Çünkü genç Rotaryenleri-
mizin fikirlerinden, yaratıcılıklarından 
esinlenmek geleceğe açılan ışıklı bir 
pencere olacaktır.

Dünyada ve ülkemizde COVID 19 
hızla yayılmaktadır. Bu olumsuzluk, 
sevgili Rotaryen dostlarımızın toplantı 
yerlerinde bir araya gelmelerini zorlaş-
tırmaktadır. Ama teknolojik yapılanma 
ile projelerimizden, çalışmalarımızdan 
ödün vereceğimiz anlamına gelmez.

Biliyoruz ki Rotary, iki temel ilke 
üzerine oturmuştur. Bunlardan birin-
cisi  ki çok önemsemediğimiz ama bir 
türlü başaramadığımız, "DOSTLUK", 
ikincisi ise "Topluma Hizmettir". 115 
yaşındaki bu kuruluş, toplumun bize 
verdiklerini karşılık beklemeden bizim 
de topluma vermemizi istemektedir.

Sevgili Rotaryen dostlarım, Rotary, 
bir yaşam biçimidir. Dünyanın 170 
ülkesinde var olan Rotary topluluğu, 
kendi ülkesinin eğitimi, kültürü, 
yaşam deneyimi ve doğasal yapısı ile 
elbette ki farklılık gösterecektir. Ama 
önemli olan barış, dostluk, hizmet anla-
yışı gibi ortak değerlerde birleşmektir.  
Çünkü her ülkede Rotaryen, sevmeyi, 
yardımlaşmayı, hizmeti kendine temel 
ilke edinmektedir.

İnsanlığı tehdit eden COVID19‘dan 
kurtulmak ve sağlıklı günlere dönmek 
için temeli insana hizmet için kurulmuş 
olan Rotary'nin, her zaman olduğu gibi 
başarılı çalışmalarına devam edeceğin-
den kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Kolay gelsin Rotaryen dostlarım.

ROTARY FIRSATLAR YARATIR

Ekrem YAZAR
GDB
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KULÜPLERDEN HABERLER

N. Çınar Basmacı
Gençlik ve Gelecek Komitesi Başkanı 
Deniz ERGENER 
Temiz Deniz, Beyaz Gelecek Koordinatörü

UR 2017-2018 döneminde Akdeniz Rotaract Kulüpleri 
Birliği tarafından "En iyi Çevre Ödülü" ile ödüllen-
dirilen "Temiz Deniz, Beyaz Gelecek" projesi, İstanbul 

Rotary Kulübü koordinasyonunda, İstanbul Rotaract Kulübü’nün 
desteği ile gelenekselleşmiş ve sürdürülebilir bir proje olarak 
yürütülmektedir.

Proje, Kuruçeşme sahilinde kıyı şeridi boyunca kepçelerle 
deniz yüzeyinin imkân ve şartlara bağlı olarak temizliği yapılması 
üzerine kurulmuş, hem katılımcıların, hem de kıyı sakinlerinin 
farkındalığının artmasını merkeze alan bir duyarlılık projesidir.

Katılımcıların birinci elden takım çalışmasını deneyimle-
yebildikleri, farklı görevler ile deniz temizliğine katıldıkları bir 
etkinliktir.

Her yaştan katılımcının görev alabildiği bu etkinlikte, farklı 
kişilerden oluşan takımlar kepçe marifetiyle deniz yüzeyindeki 
evsel atıkları çöp torbalarına koyarak temizliği gerçekleştirirler.

Temizlik sonrası toplanan atıkların nereden nasıl gelmiş 
olabileceği, nasıl azaltılabileceği ve katılımcıların görmeyi bek-
ledikleri çöpler ile buldukları çöpleri mukayese etmesi istenir.

Projenin en önemli hedefi, çöpün toplanması kadar tekrar 
atılmasının önüne geçecek farkındalığı yaratmaktır.

İstanbul Rotary Kulübü Gençlik ve Gelecek Komitesi "Temiz 

Deniz Beyaz Gelecek" Projesi kapsamında şu ana kadar İstan-
bul’da beş kıyı temizleme çalışması yaptı.

Düzenli olarak proje lokasyonu seçilen Kuruçeşme sahi-
linde yapılan çalışma 19 Eylül 2020 Dünya Temizlik Günü’nde 
eşzamanlı Antalya Kaş, İstanbul Kuruçeşme ve Muğla Bodrum 
sahilleri olmak üzere üç ayrı alanda kıyı ve dip temizliği olarak 
gerçekleştirildi.

Temizlik çalışması tüm katılımcılara açık ve gönüllülük esası 
ile yapılan bir çalışma olup tüm kulüp üyeleri, aileleri ile birlikte 
bu etkinliğe davet edilmekte.

Organizatör kulübün dışında farklı Rotary / Rotaract ve Inte-
ract kulüplerinin katılımıyla hedefi doğrultusunda ilerleyen 
etkinlik, dönem boyunca hava şartları elverdiği sürece devam 
edecek.

İstanbul Rotary Kulübü 
Temiz Deniz Beyaz Gelecek Projesi
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Kardelen Grup Kulüpleri Kadıköy, Kalamış, Maçka ve Yeniköy Rotar-
y’nin ev sahipliğinde fiziki ortamda yapılması planlanan 29 Ekim 

Cumhuriyet Balosu pandemi nedeniyle çevrimiçi toplantı olsa da büyük 
bir gururla planlandı ve hayata geçirildi. 

Kutlama, 29 Ekim akşamı 2420 Bölge Guvernörü Gaye Binark ve eşi 
Mete’nin, Guvernör Yardımcısı Bahar Alparslan’ın, Bölge Sekreterleri, 
Geçmiş Dönem Guvernörleri, bölge görevlileri, üyeler, Rotaryen dostları, 
Rotaractörler ve Interactörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.  

Gaye Guvernörün, Guvernör Yardımcısı ve Başkanların kısa konuş-
malarıyla açılan kutlama toplantısı, Maçka Rotary Kulübü Dönem Başkanı 
Özgür Yaran’ın "Türkiye’nin Modernleşme Sürecinde Cumhuriyet Bolaları" 
sunumunu ile devam etti. Marş eşliğinde Türk bayraklarının coşkuyla sallan-
dığı kutlama bölgeden 150 Rotaryen, Rotaractör veya Interactör'ün aileleriy-
le birlikte dinledikleri çevrimiçi IKSV Yarının Kadın Yıldızları Konseri ile son-
landırıldı. 

Kardelen Grup Kulüpleri, Kadın Müzisyenler Destek Fon’una yaptık-
ları bağış ile bu özel günde hem adlarına yakışan hem de Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kadınlara verdiği değer ve önemi vurgulayan bir ortak hizmet 
projesine de imza atmış oldular. Süreyya Operası’ndan yayınlanan "IKSV 
Yarının Kadın Yıldızları" Konserinde konuk Sanatçı Piyanist Ayşegül Sarıca ile 

birlikte performanslarını sunan genç kadın müzisyenler, bağış yapılan fondan 
ihtiyaç kapsamları gözetilerek eğitimleri ve sanatsal faaliyetleri için destek 
alacaklar.  

Dönemin getirdiği tüm zorluklara rağmen, Kardelen grubu Rotary 
kulüpleri, enerjilerini hiç düşürmeden sürdürülen ortak çalışmalara ekle-
nen bu "Ata’mız ve Cumhuriyetimiz" etkinliğine katılarak destek veren 2420. 
Bölge Rotary Ailesinee teşekkürlerini ilettiler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Zoom ortamında kutlandı
KULÜPLER’DEN HABERLER

Afyon-Derbent Projesi 2009-2010 döneminde baş-
layan ve bugüne kadar devam eden Nişantaşı Ro-

tary kulübünün başlattığı bir çocuk projesi.   Proje kapsa-
mında Nişantaşı Rotary kulübü Afyon ili Bayat ilçesine bağlı 
Derbent köyünde (dünyada sadece Danimarka’da örneği 
olan)   bu şirin köyde çocukların el ve ayaklarında görülen 
(Syndactly ve Polydactyly)  denilen genetik bozukluğa bağlı 
çocukların ameliyatlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. 

Dışa açık olmayan kapalı köyde akraba evliliği ile birlikte 
yeni doğan çocuklarda bu genetik bozukluğun (çok parmak 
ve yapışık parmak) devam ettiği görülmekte.  Bu köyde oku-
la giden çocuklar ile bu genetik bozukluğa sahip olan çocuk-
ların birlikte oyun oynamalarını sağlamak amacıyla ameli-
yatların yapılmasına ve onların topluma kazandırılmasına 
destek olmaya çalışıldı.  

Nişantaşı Rotary Kulübü Derneği, Çocukların ameliyat-
ları için, maddi fon yaratarak Ankara Başkent Üniversite 
Hastanesi ile, orada yaşayan bir idealist köy öğretmeninin ve köy muh-
tarının desteği ile, ailelere ulaşarak  ameliyat olmalarına ikna ederek bu 
projenin başlamasına karar verdi.

Projenin başlaması ile birlikte, köyde yaşayan ailelerin cehaletle mü-
cadelesi ile birlikte, ameliyat olacak çocuklar için aileleri ikna etmek ve 
sonrasında çocukların hayata bakışlarını değiştirmek önemli idi.

Dolayısıyla çocukların akraba evliliklerinden uzaklaşarak köyden 
kentlere yerleşimi ile yaşamlarını sürdürebilmeleri en büyük hedef. 

Ameliyatlara giren Tıp ekibinin bu yöndeki çalışmaları dünyanın en 
saygın Tıp dergilerinde çıktı.

Bu proje 11 yıldır devam ederken bu süre içinde, Danıştay Hakimle-
ri de bu projenin eğitim boyutuna el atmasını sağlanarak, ameliyat olan 
özellikle kız çocuklarına Ankara’da eğitim olanağı sağlanıyordu.

Kulüp ise her yerde her vesile ile projeyi anlatıyor ve sponsor buluyor 

ve tüm bu bileşenleri organize ediyor, yönetiyordu. Bu proje devam eden 
bir sonraki 2010-2011 döneminde Matching Grant  (USD 17.000.-) pro-
jesi haline getirilerek bugüne kadar devam eden kulüp projesi oldu.

Kulüp için en önemlisi,  bu projenin Kulübü tek vücut haline getirmesi 
oldu ve herkes derinden sahip çıktı.  

Özetle tam bir Rotary felsefesini ortaya koyan, çok boyutlu bir projey-
di.  Bu projenin ilk başladığı döneminde  bölgenin en iyi projesi seçilmesi 
ise kulüp adına alınan en güzel karşılık oldu. 

Projeye daha sonraki yıllarda Kulüp de sahip çıkarak , son 10 yıldır  bu 
projeyi ameliyatlar boyutu ile sürdürmeye devam etmekte. 

Bu dönemde 2 çocuğumuzun (2014 doğumlu erkek ve 2015 doğum-
lu erkek) toplam 8 ameliyatı programa alındı.  

Dönem başından bu güne kadar toplam 3 ameliyat gerçekleştiril-
di.  Önümüzdeki günlerde 5 ameliyat daha yapılması planlandı.

Nişantaşı Rotary Kulübünün Afyon Derbent Projesi
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Gaziantep Rotary Kulübü Çocuk Felcine son etkinliği

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde hepimiz ellerimizi temiz tutma-
nın bir yolunu ararken çeşitli yöntemlere başvuruyoruz. Gaziantep Ro-

tary Kulübü, el temizliğinin en güvenli ve sağlıklı yolu olan 80 derece kolonya-
ları, geliri Polio Fonuna bağışlanmak üzere satışa çıkardı. Bu özel cam şişede 
ve 2 farklı aromada olan kolonyaları evlere, iş yerlerine, araçlara, çocukların 
çantalarına da koyabilir veya hediye edebilirsiniz.

  

Gaziosmanpaşa Rotary'den kütüphane

Gaziantep İpekyolu Rotary Kulübü, aylar önce verdiği sözü sonunda 
yerine getirdi. Değerli yazar Layıkhan Özder ile Soma'da yaşayan 

bedensel engelli Emine'nin, kütüphane hayalini gerçekleştirebilmek için So-
ma'da bir imza günü etkinliği planlanmıştı. Ne yazık ki, pandemi nedeniyle ya-
pılması düşünülen etkinlik yapılamadı.Somaya gidilemedi ama, hedeflenen iş  
Ankara'da gerçekleştirildi. Ankara Gaziosmanpaşa Rotary Kulübünün deste-
ği ile kitap satışından gelir elde edildi ve bu gelirle de Emine kızımızın istediği 
kütüphane temin edildi.

Bafra Kızılırmak Rotary'den e-ticaret eğitimi

Bafra Kızılırmak Rotary Kulübü, Atakum Belediyesi ile birlikte kadın 
üreticilere katma değeri yüksek ürünleri işleyerek raf ömrünü ar-

tırmak, sunum, reklam, markalaşma, patent alımı ve pazarlamada e- ticaret 
eğitimi verdi. Projenin esas amacı kapsamında yapılan eğitimin önemi, kadın-
ların da ülke ekonomisine katkılarını arttırmak ve onları üretken olmaya teş-
vik etmek ve  kadının ülke ekonomisine katkısının, sürdürülebilir gelişmişliği 
sağlayabilmekti.

Ankara Yıldız Rotary'den kıyafet yardımı

Bir süredir topladıkları kıyafetlerin uygun olanlarını, ihtiyaç sahibi 
Türkmen ailelere ilettiler. Çok güzel tepkiler aldılar. Çok duygusal an-

lar yaşadılar. Çok farklı hikayeler dinlediler. Bu yardımların gerçekleşmesi için 
uğraşan herkese Yıldız Rotaryenleri teşekkür ettiler..

Gordion Rotary Kulübünün eğitim desteği

Eskişehir Gordion Rotary Kulübü, pandemi döneminde okullara giriş 
çıkışların kontrol altında tutulması gerektiğini dikkate alarak bu kap-

samda bir proje geliştirdi. Proje kapsamında, Gordion Rotary, Eskişehir'in de-
zavantajlı mahallelerinden Odunpazarı Gündoğdu mahallesindeki Vali Sami 
Sönmez ilkokuluna 5 adet temassız elektronik infrared ateş ölçer bağışında 
bulundu.
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Emek Rotary'den çocuklara hediye

Ankara Emek RK, bir babaannenin yaptığı el emeği, göz nuru bebekle-
ri Gazi Universitesi Çocuk Onkoloji servisinde yatan çocuklara hediye 

etti. Çocuklar sevindirilirken, bir babaanneye de katkı sağlandı.

Emek Rotary'den tasarım ve beceri atölyesi 

Emek Rotary Kulübü, Ankara Gölbaşı'nda bulunan ve özel çocukların 
devam ettiği bir okula,"Tasarım ve Beceri atölyesi" kurdu. Oğrenciler 

yaptıkları step, paten, basketbol gösterileri ile kulübe teşekkür ederlerken 
duygu dolu anlar yaşandı.

Gaziantep İpekyolu Rotary Kulübünden eğitime destek

Gaziantep İpekyolu Rotary kulübü, pandemi nedeniyle eğitim almanın 
zorlaştığı bu günlerde iyi bir projeyi gerçekleştirdi. Yusuf, Lisede oku-

yor. Aile Gaziantep'e Ankara'dan gelmiş. Yusuf evinden bir saat uzaktaki oku-

la her gün giderek öğretmeninin bilgisayarından ders dinlemeye çalışıyordu. 
Kardeşi Damla ise ortaokulda ama o da son bir aydır derslere girememişti.
Anneleri iki çocuğa tek başına bakıyor. İpekyolu Rotary kulübü bu iki gencimi-
zin eğitim yaşamlarını kolaylaştırmak ve derslerini bu dönemde evden takip 
edebilmelerini sağlamak için ijtiyaç duydukları bilgisayarı hediye etti.  

Ordu Rotary Kulübünden tekerlekli sandalye 

Ordu Rotary Kulübü Gülyalı Belediyesi ile birlikte bir engelli vatandaşı-
mıza akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Proje, Ordu Rotary Kulü-

bü "Engelsiz Hayat Projesi" adı altında Turan Şimşek’in sponsorluğunda temin 
edilen akülü tekerlekli sandalyenin Gülyalı ilçesinde yaşayan ve yardımsız yü-
rüyemediğinden yatağa bağlı olarak hayatını sürdüren Celal Güler’e, Gülyalı 
Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin de katıldığı bir organizasyonda hediye edilmesi 
ile gerçekleştirildi. 

Ordu Rotary Kulübü üyeleri tarafından akülü tekerlekli sandalyeye bin-
dirilen Celal Güler’in mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi. Ordu Rotary 
Kulübü Başkanı Hakan Çolak yaptığı açıklamada, ülkemizdeki engellilerin ço-
ğunun evlerinden ve yaşadıkları yöreden çıkamadıklarını ve fiili olarak büyük 
bir bölümünün yaşamdan soyutlanmış durumda olduğunu belirti. Bu durum-
daki insanların tek istediklerinin herkes gibi yaşamak olduğunu vurguladıktan 
sonra, Ordu Rotary Kulübü eski üyelerinden Turan Şimşek’in katkılarıyla te-
min edilen akülü tekerlekli sandalyeyi Celal Güler’e hediye ettiklerini, bu tür ça-
lışmaları her dönem yaptıklarını ve bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise, ilçesinde bir engelli vatandaşın 
ihtiyacının karşılanmasındaki katkılarından dolayı Ordu Rotary Kulübüne ve 
Turan Şimşek’e teşekkür etti. Diğer derneklerin de aynı duyarlıkla engelli so-
runlarına ve ihtiyaçlarına sahip çıkmasını umut ettiklerini belirtti ve emeği ve 
katkısı geçen herkese teşekkür etti.

Silifke Rotary'den on-line eğitime destek

Silifke Rotary Kulübü, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu 
ile olanakları kısıtlı köylerde çocuklara uzaktan eğitime destek ama-

cıyla hazırlanan EBA aracının tefrişinde görev aldı. Eğitim sisteminin pande-
mi nedeniyle belirsizlik içinde olması ve çevrimiçi eğitimin ön plana çıkması 
nedeniyle, Silifke Rotary Kulübü dönem boyunca bu alandaki ihtiyaçlara katkı 
vermeye devam edeceğini belirtti.
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Adana Güney Rotary'nin tablet bağışı

Eğitim sisteminde yaşadığımız pandemi nedeniyle ancak bilgisayar, 
tablet gibi olanaklar sayesinde çevrimiçi verilen eğitimi takip edebilme 

imkanının varlığını dikkate alan Adana Güney Rotary Kulübü, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme derneğinin işbirliği ile Anadolu lisesi kız öğrencilerinden oluşan 
20 kız öğrenciye tablet bağışında bulundu.

Diyarbakır ve Silifke Rotary kulüplerinin ortak projesi

Diyarbakır ve Silifike Rotary Kulüpleri harika bir projeyi birlikte hayata 
geçirdiler. Diyarbakır Rotary Kulübü, Diyarbakır'da yaşayan ve daha 

önce denizi yakından görmemiş olan altı aileyi Mersin'e tatile gönderdi. Silifke 
Rotary kulübü de bu ailelere Mersin'in tarihi yerlerini gezdirdiler.  

Kastamonu Rotary barınak ziyareti

Kastamonu Rotary Kulübü ve Kastamonu lnteract Kulübü, Hayvanlar 
haftasının kutlandığı günlerde, Kastamonu Belediyesi Hayvan Barına-

ğını ziyaret ederek küçük dostlarına mama götürdüler. Onları da unutmamış 
olduklarını gösterdiler.

Mersin, Akdeniz, 
Anatolia e-RK, 
Kızkalesi, Olba, Toros 
Rotary Kulüplerinden 
eğitim desteği

Rotaryenler biraraya 
geldiklerinde yapa-

mayacakları şey yoktur. Hele 

arkalarında kulüpleri de varsa, çalışmaları ve projelerinin sonucunda elde 
edecekleri sonuç muhakkak toplumu daha iyi bir noktaya taşımış olacaktır. 
Bunun güzel örneklerinden birini de Mersin'deki Rotary kulüpleri biraraya ge-
lerek gösterdiler. Mersin, Akdeniz, Anatolia e-kulübü, Kızkalesi, Olba ve Toros 
Rotary Kulüpleri, Mersin'in dezavantajlı mahallelerinden Çilek Mahallesi'nde 
bulunan Şehit Recep Aslan İlköğretim Okulu ve Mehmet Dağlı İmam Hatip Or-
taokulu öğrencilerine, uzaktan eğitime destek projesi kapsamında tabletleri-
ni teslim ettiler.

Ordu ve Trabzon Ortahisar RK, RYLA semineri düzenledi 

Ordu Rotary Kulübü ile Trabzon Ortahisar Rotary Kulübü 28-29 Kasım 
2020 tarihleri arasında gençlere yönelik Rotary Yarının Liderlerini 

Arıyor (RYLA) Semineri düzenledi. Ordu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ha-
kan Çolak, Rotary Kulüpleri’nin 1971 yılından bu yana gençlere yönelik olarak 
düzenlediği "Rotary Yarının Liderlerini Arıyor Eğitim Semineri"nin (RYLA), top-
lumun genç liderleri için düzenlenen yoğun bir eğitim programı olduğunu be-
lirtti. Standart Ryla toplantılarının 18 -24 yaş arası gençler için 4 günlük bir 
liderlik semineri olduğunu fakat bu yıl Covid - 19 sebebiyle Zoom üzerinden 
yapıldığıbelirtildi.  

Atatürk ilkelerine bağlı, modern Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan 
gençlerin liderlik bilgilerini pekiştirmek, kendi hayat ve iş yaşamı tecrübelerini 
aktarmak, kariyerlerine başlamak üzere olan ya  da yeni başlamış katılımcıla-
rı iş hayatı hakkında paylaşımlar ve liderlik yeteneklerini pekiştirici sunumlar 
yapmak üzere davet edilen 9 uzman konuşmacı iki gün boyunca genç katılım-
cılarla birlikte interaktif bir RYLA yaşattılar.

Ordu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hakan Çolak seminere Ordu ve Tür-
kiye’nin çeşitli üniversitelerinden 30 gencin katıldığını ve 2 gün süreyle lider-
lik eğitimi aldıklarını belirtti. Rotary’nin dünyanın en büyük sivil toplum kuru-
luşlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Hakan Çolak, Rotary’nin 7 Odak 
noktası olduğunu ve bunların Barış ve anlaşmazlıkların önlenmesi, Hastalık-
ların önlenmesi ve tedavisi, Temiz su ve hijyen, Temel eğitim ve okuryazarlık, 
Anne ve çocuk sağlığı, Ekonomik ve toplumsal kalkınma ve Çevreyi korumak 
olduğunu belirtti. Rotary’nin ilkeleri doğrultusunda ‘Kendinden önce hizmet’ 
ilkesiyle çalıştıklarını, gençlerin toplumların en büyük hazinesi olduğunu vur-
gulayan Çolak, bu hazineye sahip çıkmak gerektiğinin altını çizdi. Gençleri şid-
detten uzak tutmak, iyi bir eğitim alıp ülkelerine ve insanlığa faydalı bireyler 
haline gelmeleri yönünde teşvik ettiklerini, "Rotary’nin amacı tüm dünyada 
liderlik potansiyeli olan gençleri RYLA seminerleriyle geleceğe hazırlamaktır. 
Düzenlediğimiz seminerde hedefimiz, katılımcı gençlerimizin liderlik yönlerini 
açığa çıkarıp günümüzün başarılı liderleriyle buluşturmak" dedi.  Başkan Ha-
kan Çolak bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı geçen Ordu Rotary ku-
lübüne, Trabzon Ortahisar Kulübü Başkanı Esma Bak ve Gizem Tatar başta olmak 
üzere Trabzon Ortahisar kulübüne ve RYLA komitesi üyelerine teşekkür ederek 
sözlerini tamamladı.

Samsun Canik Rotary Kulübü Meme Kanseri Semineri

Samsun Canik Rotary Kulübü "Meme Kanseri Semineri" düzenledi ve 
kanser taraması yaptı. Bilindiği gibi, meme kanseri, en sık görülen 

kanser türü olup dünyada her 8 kadından biri yaşamı boyunca meme kanse-
rine yakalanmakta. Bu kanser türünde tarama ve tetkik olanağına ulaşama-
yan kadınlar için en birincil tanı yöntemi halen kendi kendine meme muayenesi 
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olarak kabul edilmekte ve kadınların 20 yaşından itibaren bunu yapması önem 
arz etmekte.

Bu amaçla Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Taşkın tarafından ken-
di kendine meme muayenesinin doğru bir biçimde nasıl yapılacağı, erken teş-
his ve farkındalık sağlamak adına Samsun Atakum İlçesindeki Alanlı, Çobanlı, 
Aksu, Yukarı Aksu, Merkez ve Köseli köylerinden 61 ev kadınına meme kanseri 
erken tanı semineri gerçekleştirildi. Samsun Canik Rotary Kulübü bu anlamlı 
seminerde desteklerini esirgemeyen proje ortakları Atakum Belediyesi ve Liv 
Hospital-Medikalpark Hastanesine teşekkürlerini sundu.

Adana Güney Rotary Kulübü Bilim Otobüsü

Adana Güney Rotary Kulübü 2018-19 döneminde küresel bağış olarak 
planlanan ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçiri-

len "BİLİM OTOBÜSÜ" projesinin açılışı bu döneme kısmet oldu. Açılışa Adana 
BŞB Başkanı Zeydan Karalar ve 2430. Bölge GDG Altan Arslan da katıldı.

Gaziantep Yesemek Rotary'den eğitime destek

Gaziantep Yesemek Rotary Kulübü, Lösemi haftası sebebiyle Gaziantep 
Üniversitesi Onkoloji Hastanesindeki çocuk hastaların eğitim gördü-

ğü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ama hastane bünyesinde bulunan sınıfta eği-
tim gören çocuklar için okul kırtasiye ve eğitim materyalleri yardımı yaptılar.

Bölgenin ilk Rotakids kulübü 
kuruldu

Gaziantep Yesemek Rotary Kulü-
bü,  üye çocuklarının hevesi ve 

heyacanıyla, Bölge Guvernörü Serhan 
Antalyalı’nın desteği ve önerisiyle UR 
2430. Bölge’de ilk olan "Yesemek Rotaki-
ds" Kulübünü kurdu. 6-12 yaş aralığında 
olan çocuklar, ebeveynleri ile kendilerine 
uygun olan tüm projelerde yer alabile-

cek, kendi projelerini üretebilecekler. Aynı zamanda şu ana kadar 2 çevrimiçi 
toplantı gerçekleştirdiler. Büyük bir heyecanla kurulmuş olan bölgenin ilk Ro-
takids Kulübünün hayırlı olmasını diliyoruz.

Tunalı Hilmi 
Rotary 
Kulübünden 
eğitime destek

Tunalı Hilmi Ro-
tary Kulübü, 

Sincan Ahi Evran İlko-
kulunda EBA sınıfı oluş-

turdu. Büyük bir şefkat ve heyecanla çocuklar için hep birlikte sınıflarının ku-
rulumunu yaptılar. Masası, sandalyesi, bilgisayarları ve alt yapısıyla çok güzel 
bir sınıf oluşturdular.

Adıyaman Nemrut Rotary'den eğitime destek

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü pandemi nedeniyle uzaktan eğitim 
gören derslerinde çok başarılı ancak maddi imkânsızlıklar içerisinde 

olan öğrencilere tablet hediye etti.
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Eskişehir Gordion Rotary'den Atatürk Köşesi

Gordion RK, Gordion Rotaract Kulübü ve Yazılıkaya Rotaract Kulübü, 
Eskişehir’de yeni yapılmış olan 112 Acil Çağrı Merkezi binasına Ata-

türk büstü ve 2 adet ecza dolabı malzemesi bağışında bulundu.

Diyarbakır Rotary takı projesi

Diyarbakır Rotary Kulübü "ROTATAKI" adı ile geliştirdiği projesi kapsa-
mında, elde edeceği geliri ÇAMATEM Çocuk ve Ergen madde bağımlı-

lığı tedavi merkezine yapacağı projede kullanmayı planlıyor. Bu amaçla Rotar-
yenlere üretimini yapacakları ürünleri tanıtarak onların da tedavi merkezine 
desteklerini sağlamayı hedefliyorlar. Rotary logolu ürünler  925 Ayar gümüş 
olup, orjinal Radyum ile zenginleştirildi. Tamamen el işi sanatı olan ürünlerde 
İtalyan Mine kullanıldı, ultraviyole ışınları ile sertleştirildi ve antiallerjen özel-
liğe sahip.

Antalya kulüplerinden eğitime ortak destek

Antalya’da bulunan Rotary Kulüpleri Muratpaşa Belediyesi’nin Uzaktan 
Eğitimi desteklemek amacıyla başlattığı İmece Tablet Kampanyasına 

yaptıkları destek için Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret ettiler. Bağışlanan 
3 adet tablet, 2 adet laptopa ek olarak yine tablet alımı için 6.000TL maddi 
katkıda bulundular. Antalya'daki Rotary Kulüp temsilcileri, eğitime devam 
eden her öğrenciyle ülkemizin geleceğine daha umutla bakacağımızı unutma-
dan desteklerini her platformda sürdüreceklerini ifade ettiler.

Almaty International RK'dan tekerlekli sandalye

Almaty International Rotary Kulübü, Cerebral Palsy hastası 11 yaşın-
daki çocuğa Almanya’da özel olarak yaptırılan tekerlekli sandalyeyi 

hediye etti. Kim Daniel artık çok daha özgür, okuluna çok daha kolay ulaşıyor.

Yesemek, Silifke, Anatolia e-RK'dan Gazi Çiftliğine kütüphane

Silifke RK, Yesemek RK, Anatolia e-RK ve Interact kulüpleri ile ortaklaşa 
yürüttükleri, Atamızın kurduğu ilk kooparatiflerden olan Gazi Çiftliği 

kütüphanesi için kitap bağışı projesi 1600 kitap ile teslim töreni ve çocuk bö-
lümü kitaplık teslimlerini gerçekleştirdiler.
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Yeniköy Rotary RYLA eğitimi

Yeniköy Rotary Kulübü 18 Ekim’de RYLA Komitesi Başkanı Oya Girit’in 
düzenlediği ve eğitmenliğini Rtn. Semra Baysan’ın yaptığı RYLA semi-

nerini düzenledi.. 2420 Bölge Interact Kulüp Başkanlarından 14’ünün katıldı-
ğı seminerde katılımcılar hem birbirlerini tanıdılar, hem de gençlerin içten ve 
açık yorumları ile harmanlanan sohbette liderlik için önemli unsurlardan biri 
olan iletişim becerilerini irdelediler. 

RYLA (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) seminerine katılarak destek 
olan ve sohbetleri zenginleştiren 2420. Bölge Hizmetler Komitesi Başkanı 
GDG Mehmet Sabri Görkey’e, IBT Kıvanç Yıldız’a, Başkan Didem Karabatur’a, 
Gençlik Komitesi Başkanı Elif Ergür’e, ve üyeler GDB İdil İncekara, GLDB Banu 
Eraslan ve Aylin Şerbetçioğlu’na teşekkür edildi. Seminer bitiminde gençlere 
sanal ortamda da olsa sertifikaları takdim edildi. 

Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi yeni sınfların yapımı

GDG Atilla Gönenli ve Yeniköy Rotary Kulübü kurucu üyesi Ülkü Gönen-
li’nin liderliğinde hayata geçen Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi, kulübün 

haklı gururu olarak senelerdir başarıyla eğitim vermeye devam ediyor. Ülkü 
Hanım ve Yeniköy Rotary Kulübü okulun en iyi seviyede olabilmesi için müdü-
rün, öğretmenlerin ve öğrencilerin hep yanında olmaya devam ediyor. 

Bu yıl okulun ikili eğitimden tekrar tekli eğitime geçmesi için Eylül ayında 
çalışmalar başlatıldı. Yeniköy Rotary Kulübü de bu projeye maddi destek verdi 
ve okula pek çok yeni eğitim alanı katılmasını sağladı. Yapılan çalışmalar so-
nunda okulun giriş katında yeni derslik ve okul aile birliği odası yapıldı. Rehber 
öğretmenlerin odası ayrıldı. İkinci kattaki fizik laboratuvarı dersliğe dönüştü-
rüldü. Üçüncü kattaki resim laboratuvarı bodruma indirilerek orada bir resim 
atölyesi yapıldı. Bu yapılan değişiklikler sayesinde Rotary 100. Yıl Anadolu Li-
sesi’nde Ekim ayından itibaren yüz yüze tekli eğitime geçiş daha sağlıklı ve ra-
hat bir ortama kavuşturuldu. Rotary’nin gururu bu özel okulun hayata geçirdi-
ği ve hiç elini üzerinden çekmediği için Ülkü Gönenli’ye teşekkür edildi. Ayrıca 
okulun kız voleybol takımı da kulüp üyelerine resimlerini yollayarak, teşekkür 
ve sevgilerini ilettiler. 

Atma Bağışla – Elektronik Atık Toplama Kampanyası

Yeniköy Rotary kulübü, elektronik atık toplama ve bunun eğitime kat-
kıya dönüştürülmesi amacıyla 9 Ekim 2020’de hayata geçirdiği ve UR 

2420 Bölge Çevresel Sürdürülebilirlik Komitesi’nin de bölge projesi olarak 
desteklediği "Atma Bağışla" projesini başarıyla yürütüyor. 

TÜBİSAD ve TEGV ile üçlü bir protokol imzalayan kulüp, ortak yürütece-
ği "Atma Bağışla" projei sayesinde artık kullanılmayan elektronik atıklarının geri 
kazandırılması, bu geri kazanımdan elde edilen gelirin de ihtiyaç sahibi öğrenciler 
için eğitim fonuna dönüştürülmesini sağlayacak.

Kulübün hedefi, Rotary’nin 
iki önemli odak noktası olan çevre 
ve eğitime hizmet eden "Atma Ba-
ğışla" projesine tüm UR 2420 Böl-
ge kulüplerinin ve dostların ortak 
olması ve herkesin desteği ile top-
lumda hem fark hem de fırsatlar 
yaratmak.  Projeye destek olmak 
için şu adımlar gerekiyor:
üTÜBİSAD’ın geliştirdiği 

TYK ATS (https://tegv.org/atma-
bagisla/R2420/ ) programına 
kaydolmak,
üSistemde vermek istediği-

niz ev veya iş yerlerinizdeki çalış-
mayan/çalışsa da teknolojik ola-

rak geri kalmış elektronik eşyaların girişini yapmak,
üPeşi sıra aldığınız barkod sayesinde verdiğiniz adrese gelen ücretsiz 

kargoyla elektronik atıklarınızı TÜBİSAD’ın anlaşmış olduğu lisanslı atık dö-
nüştürme ve geri kazanım merkezlerine göndermek 
üVe karşılığında TEGV’de eğitim için destek bekleyen çocuklarımıza kat-

kıda bulunmanın mutluluğunu yaşamak!
Rotary Kulüpleri kendi üyelerinin ve dostlarının bağışladığı e-atıkların ta-

kibini sistem üzerinden alınan raporlar ile kolaylıkla yapabilecekler. Böylece 
proje sona erdiğinde bölge olarak ve kulüplerin ne kadar fon yarattığını gö-
rebilmek mümkün olacak. Yeniköy Rotary Kulübü, projenin bitiş tarihi olan 30 
Mart 2021’e kadar tüm üyelerin ve bölge kulüplerinin desteğiyle çevremize 
iyi bakacaklarına ve eğitim için fırsatlar yaratacaklarına inanıyorlar ve  "Gelin 
hep beraber geleceğimize sahip çıkalım, eğitime ve doğaya tam destek olalım" 
diyorlar.

Yeniköy Rotary Meslekte Üstün Hizmet Ödülü

Yeniköy Rotary Kulübü her yıl mesleğinde başarılı ve fark yaratan iş 
insanlarına verdiği Rotary Meslekte Üstün Hizmet Ödülü’nü bu yıl Yö-

netim Kurulunun 9 Eylül 2020 tarihli 2020/07 nolu kararı ile kadın girişimci, 
eğitim gönüllüsü, Teknoloji ve İnsan Kolejleri (TINK)  ve Dijital Kolej Kurucusu 
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ve CEO’su Zeynep Dereli’ye verilmesini kararlaştırdı. Kardelen Grup Kulüpleri 
Guvernör Yardımcısı Bahar Alparslan, Başkan Didem Karabatur ve Kulüp Sek-
reteri Banu Eraslan, 14 Ekim 2020 tarihli toplantıda genç ama bir o kadar da 
donanımlı ve dinamik, gerçekten çok özel bir girişimci ve eğitim gönüllüsü olan 
Zeynep Dereli’yi okuldaki ofisinde ziyaret ettiler. 

2420. Bölge Hizmetler Komitesi Başkanı GDG Mehmet Sabri Görkey’in, 
kulüp üyelerinin, Yeniköy Rotaraktörlerinin ve misafirlerin zoom ortamında 
katıldığı toplantıda, Zeynep Dereli’ye eğitim alanındaki "fark ve fırsatlar yara-
tan başarılı çalışmalarından" dolayı 'Rotary Meslekte Üstün Hizmet Ödülü’ tak-
dim edildi. Pandemi öncesi ve sonrasında eğitim alanında yapılması gerekenler 
konusunda kendisinden değerli bilgiler edinildi. Zeynep hanımın ve Dünyanın En İyi 
100 Okulu arasına giren TINK’in başarılarının devam dilendi.

Türkiye Rotary E-kulübü TEV ile E-RYLA düzenledi

2420. Bölgenin Türkiye E kulübü, ülkemizin eğitim konusunda önde 
gelen vakıflarından alan TEV ile beraber e-RYLA düzenledi. Konuyu 

E-Kulüp Rotaryeni Murat İrgeten'in kaleminden sayfalarımız aldık:
Sizlere bu mektubu Turkiye Rotary E-Kulübü Dönem Başkanı sıfatıyla ya-

zıyorum. E- Rotary Kulübü adı üstünde fiziki olarak toplanmayan, ancak ismin-
den de anılacağı üzere "Kendinden önce hizmet"amacıyla kurulmuş Rotary ku-
lüplerinden sadece biridir.

E-Rotary Kulüpleri projeleri ise genelde eğitim, farkındalık yaratma, top-
lumları harekete geçirme gibi konularda yine Elektronik ortamda yapılmaya 
çalışılıyor.

Bugün sizlere bu dönemin kulübümüz açısından en önemli projeler ara-
sında yer alan ve bu dönem binlerce öğrenci gencimize ulaşabileceğimiz E- 
RYLA projemizden bahsetmek istiyorum.

Ülkemizin en saygın vakıflarından , eğitim denince akla ilk gelen isimlerin-
den Türk Eğitim Vakfı ile , TEV’in ülkemizdeki yaklaşık 5 bin bursiyeri ile  E-RY-
LA projesinin ilk startı 31 Ekim tarihinde verildi.

Eğitim Programımız ;
Tanışma ve iletişim teknikleri
Empati ve Kişilik Analizi Oluşturma
Kişilip Tipleri
Başarı Odaklılık
Hedef Koymanın Önemi , Hedef Yazma ‘dan oluşmakta.
Eğitim Süremiz 10.00-16.00 saatlari arasında Online Zoom platformu 

üzerinden olacaktır.
İlk eğitimi takiben uzun soluklu bir sistem ile 5 bin öğrencimize ulaşmış 

olacağız.
Rotary adına böyle bir projeye imza atabilmenin haklı gururunu yaşarken 

öncelikle liderimiz Dönem Guvernörümüz Gaye Binark’a, TEV Yetkililerine, Ro-
taryen Seda Ekincioğlu Başkanıma, Bölgemiz RYLA Komitesi Başkanımız Fuat 
Yalçın'a ve Bölgemiz RYLA komitesinde görevli hocalarımıza şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Gelecek nesiller için "Hadi RYLA" yapalım....
Saygılarımla.

Siber Zorbalık Projesi Lansman Toplantısı tamamlandı

2440. Bölgenin Bostanlı, Efes, Manisa ve Konak Rotary kulüplerinin bu 
dönem için organize ettikleri "Siber Zorbalık Projesi" lansman toplan-

tısı yapıldı. Kulüplerin Çocuk ve Teknoloji Komitesi tarafından düzenlenen "Si-
ber Güvenlik ve İnternet Kullanımı" lansman toplantısına katılanlara teşekkür 
edildikten sonra, projenin amacı ve nasıl uygulanmasının planlandığı konusu 
ile ilgili bilgi aktarıldı. Bu proje, Bostanlı, Efes, Manisa ve Konak Rotary Kulüp-
lerinin, 2440.Bölge Rotaract ve Interact Temsilcileri’nin de katkılarıyla, top-
lumda güvenli internet, teknoloji bağımlılığı ve siber farkındalık konusunda ço-
cukları, gençleri ve ebeveynleri bilinçlendirmek ve tehlikelerden korunmasına 
yönelik  bir "eğitimcinin eğitimi" programı. Bu projenin sürdürülebilirliği ancak 
tüm kulüplerin katılımı ve sahiplenilmesi ile mümkün olabilecek. 

Eğitimler 28 Aralık tarihinde başlayacak ve yaklaşık 14 saatte tamam-
lanacak. Her bir kulüp başkanından, bu projeye katılmak için öncelikli olarak 
"sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, çocuk psikoloğu, çocuk psikiyatrisi, aka-
demisyen ve okul aile birliği üyesi"  aday kişileri tespit etmeleri, bu projenin kap-
samlı olarak tüm 2440.Bölge olarak yapılmasını sağlamaları talep ediliyor. Orga-
nizatörler, 15 Aralık tarihine kadar ilgilenen kişilerle bağlantı kurarak, önerilen 
kişilerin isimlerini almayı planlıyorlar ve tüm kulüplerin bu onuda desteğini bek-
liyorlar.

Afet Barınak Komitesi eksilen paketleri tamamlıyor

İzmir'de Ekim sonunda meydana gelen deprem sonrasında ne kadar 
önemli rol oynadıkları ispat edilen afet barınak paketlerinin depoda 

hazır bulundurulması için 2440. Bölgenin Rotary Afet Barınak Komitesi hafta 
sonu kısıtlama arası boş durmayarak Urla depoda 30 yeni Afet Barınak Paketi 
hazırladı.
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100. Yıl Güzelbahçe RK Küresel Bağış Projesi sonuçlandı

Eylül sayımızda 2440. Bölge Geçmiş Dönem Guvernörü Fatih Akçiçek'in 
yazısıyla anlatmış olduğu projede sona gelindi. 100 Yıl Güzelbahçe Ro-

tary Kulübü, Küresel Bağış projesi kapsamında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Neonatoloji Anabilim Dalı için yeni doğan bebeklerin yoğun bakımında kullanıl-
mak üzere EEG beyin fonksiyonları Monitörü ve ekipmanlarının montajı yapı-
larak teslim edildi.

Karşıyaka RK yoğun bir faaliyet dönemi geçiriyor

Karşıyaka Rotary Kulübü, bu yıl da döneme projeleriyle hızlı başladı. 
Bu projelerin birinde Karşıyaka Rotary Kulübü Urfa Harran köyüne, 

üyelerinin el emeği, ile yapılan 60’ar adet atkı ve bere takımı ile birlikte, kız ve 
erkek çocuklar için 50 çift bot ve hikaye kitapları ile eğitime destek sağladı. 
Botların maliyeti, kulüp tarafından temin edilen bağışlar ile karşılandı, hikaye 
kitapları da ayni bağış olarak alındı.

Karşıyaka Rotary Robotik Eğitimi başarıyla tamamlandı

Karşıyaka Rotary Kulübü evsahipliğinde düzenlenen "Robotik Eğitimi" 
28-29 Kasım Tarihlerinde başarıyla tamamlandı.Eğitim videolarını 

aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. https://www.dropbox.com/sh/kdji8i6sae-
a8r19/AACDuljSaDZ0BwYUUGAfyLIEa?dl=0

2440 Bölge Covid-19 Projeleri devam ediyor

Rotary 2440. Bölge olarak Covid-19 Pandemisi ile ilgili katkılar devam 
ediyor. Geçtiğimiz dönem Uluslararası Rotary Vakfı Acil Afet Yardım 

Fonundan gelen para ile acil tıbbi malzemeler ihtiyaç duyan sağlık birimlerine 
ulaştırılmış idi. Fondan kalan para ile, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Çocuk Cerrahisine 1 adet, Anestezi bölümüne 1 adet ve Dahiliye Yoğun Bakım 
Servisine 1adet olmak üzere 3 adet Galoş Makinası temin edildi ve hastane-
ye bağışlandı. Bölge yetkilileri projede emeği geçen GDG Fatih Akçiçek, GDG 
Alaeddin Demircioğlu ve Rotaryen Yüksel Gürüz başta olmak üzere herkese 
teşekkür etti.

Mobil Yaşam Üniteleri 
Küresel Bağış Projesi çalışmaları başladı

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu depremzedeler için 
oluşturduğu "Rotary Yaşam Alanı"nın ardından afet sonrası hayatın 

devamı için ikinci acil eylem planını hayata geçirdi. Afetzedelerin yaşamlarını 
sürdürebilmelerine ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yedi ayrı bö-
lümden oluşan "Mobil Yaşam Üniteleri"ni oluşturmak üzere İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile protokol imzalandı. Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federas-
yonu bir yandan 30 Ekim tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremin 
yaralarını sarmaya çalışırken diğer taraftan bu ve bundan sonraki süreçte 
afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik projeler oluşturma-
ya devam ediyor. 100 çadırdan oluşan "Rotary Yaşam Alanı"ndan sonra böl-
geye bağlı bazı kulüpler ve Uluslararası Rotary’nin katkılarıyla hazırladıkları 
küresel teşvik projesi ile yedi adet "Mobil Yaşam Ünitesi" hazırladıklarını dile 
getiren Rotary 2440 Bölge Federasyon Başkanı Ertan Soydan projenin içe-
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riği ile ilgili şunları Söyledi: "Mobil Yaşam Üniteleri, afet durumlarında ihtiyaç 
anında afetzedelerin hızlıca kullanımına sunulabilecek ünitelerden oluşuyor. 
Birinci mobil istasyonda sıcak yemek ünitesi, ikinci mobil istasyonda içinde on 
tane çamaşır makinası ve dört tane kurutma makinası olan bir çamaşırhane, 
üçüncü mobil yaşam ünitesinde kadın tuvalet ve duşu, dördüncüde ise erkek 
tuvalet ve duş ünitesi yer alacak. Beşinci ünitemizde çocuk oyun ve revir üni-
tesi, altıncı mobil istasyonumuzda çocuk ağırlıklı tablet destekli eğitim ünitesi, 
yedinci mobil istasyonumuzda da orada yaşayan kadınlara yönelik meslek atöl-
yeleri kuracağız. Bütün bu üniteleri iç tesisatı bitmiş halde afetzedelerin kul-
lanımına hazır olarak belediyeye hibe edeceğiz ve belediye sadece elektrik ve 
su girişini yaparak hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getirecek" dedi. Afetin 
başından sonuna kadar kullanıma açık olarak bulunacak olan ünitelerin olası 
başka bir durumda kullanılmak üzere belediyenin stok sahasında yer alacağı-
nı ifade eden Soydan, "Yakın zamanda meydana gelen depremde kurduğumuz 
100 çadırlık yaşam alanından sonra oluşturduğumuz Afet Koordinasyon Komi-
temiz, kulüplerimizin de desteği ile afetzedelerin acil ihtiyaçlarını tespit ederek 
bu konu üzerinde çalışmalarda bulundu. Şu anda projemizi Afet Koordinasyon 
Komitemiz önümüzdeki günlerde Uluslararası Rotary’e göndermek üzere İz-
mir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hazırlıyor. Küresel Teşvik Projesi kap-
samındaki yurt dışından proje ortağı kulüplerimizin ve Uluslararası Rotary’nin 
de desteği ile en geç 3-4 ay içerisinde tamamlamayı planladığımız projemizde, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bizim proje yapma arzumuzu desteklemesin-
den dolayı çok memnun olduğumu ifade ederek hep beraber yaşadığımız bu 
depremin ardından yaraları birlikte sarmak için tüm kulüplerimizin göstermiş 
olduğu üstün gayretten dolayı herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" 
şeklinde konuştu.

Marmaris RK'den Eğitime Destek

Marmaris Rotary Kulübü, Marmaris ilçesinde EBA destekli ipad temini 
projesi çerçevesinde 1adet Masa üstü bilgisayar ve 3 Adet ipad'in 

teslimatını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Afet Barınak Komitesinde depreme hazırlık eğitimi

İzmir depremi sonrası 2440. Bölge Afet Barınak Komitesi üyeleri Y.İnş.
Müh. Fevzi Tavus, Veteriner Erhan Gökdağ, Psikolog Osman Erşat Atak, 

İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi öğretmenlerine ve idari personeline "Afetlere 
Hazırlık Eğitimi" verdi.

Ülkelerarası Komiteler Konferansı tamamlandı

Ülkelerarası Komiteler Konferansı 28 Kasım 2020 tarihinde gerçek-
leşti. Konferansta Türkiye’yi Ülkelerarası Komiteler Ülke Koordinatö-

rü GDG Murat Çelik Temsil etti. Konferans kaydını aşağıdaki linkten seyrede-
bilirsiniz.

https://www.dropbox.com/s/lw2qerk8gsyrufs/Mediterranean%20
Peace%20Initiative%20Conference.mp4?dl=0

Fark Yaratan Kadınlar Konulu Etkinlik Tamamlandı

Dünyada kadınların rolü gittikçe artan bir eğilim gösteriyor. Aslında 
ilerlemeleri pek de kolay olmuyor. Rotary örneğine bakarsak, bundan 

30 seneyi aşkın bir zaman önce ilk kez Rotary'ye bir kadının kabul edilmesin-
den sonra ancak 2021-22 döneminde bir kadın başkan dümene geçecek. Bazı 
toplumlarda bu yükselmenin kolay olduğunu düşünebilirsiniz ama yukarıdaki 
örnek bile ciddi sürelerin geçmesi gerektiğine işaret ediyor. 

Bu konu üzerine odaklanan Dokuz Eylül, Güzelyalı ve Varyant Rotary Ku-
lüpleri, "Fark Yaratan, Hikayelerini yazan Kadınlar" konulu bir panel organize et-
tiler. Moderatörlüğünü Ufuk Koçak'ın yaptığı panele İtalya, ABD, İspanya'dan iki 
ve Türkiye'den hepsi Türk olan başarılı kadınlar katıldı.  Düzenlenen bu etkinliğin 
kaydını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ht t p s: // w w w.dr opb ox .c om /s /8bhf 2e ej vc x4z hu / F a r k%20Ya r a -
tan%2C%20Hikayelerini%20Yazan%20Kadinlar.mp4?dl=0
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UR'DEN HABERLER

Güneş battığında Taipei'de 
alışveriş başlar: Şehrin gece 
pazarları, kaldırımlar ve cad-
delerde satıcıların alışveriş, 
yemek ve içmek için standları-
nı kurması ile hareketleniyor. 

Bazı caddelerde tenteler 
her gece açılıyor. 12-16 Hazi-
ran tarihleri arasında Taipei'de 
yapılacak olan Uluslararası 
Rotary Konvansiyonuna katıl-
dığınız takdirde, Taipei'in bu 
günlük rutin yaşamını tecrübe 
etmek için zaman ayırın. Ya da 
her gece için mi demeliydik?

Shilin gece pazarı bir asır-
dan fazla bir süredir açık ve 

şehrin en ünlüsü. Yakındaki 
Ulusal Saray Müzesini ziyaret 
edin ve sonra akşamüstünden 
itibaren hareketlenmeye başla-
yan pazar istikametiniz olsun.  

Jianton metro istasyonunun 
yanındaki Shilin pazarında 
açık havada yemek standları 
var. Yangming Plaza'da farklı 
şeyler var. Bir diğer meşhur 
pazar Linjiang Caddesi Gece 
Pazarı - halk arasında Tong-
hua Caddesi Gece Pazarı olarak 
biliniyor. Taipei 101 kulesinin 
yakınında olmasına rağmen 
daha tenha bir merkez. Bütün 
pazarlar hafta sonlarına göre, 

hafta ortasında daha sakin.
Gece pazarına gitmeden 

önce yemek yiyecekseniz hafif 
olsun ki Tayvan'ın sokak yemek-
lerini tatma fırsatınız olsun. 
Yeşil soğan krepleri, kızarmış 
hamurişleri ve ızgara sosisler, 
farklı şekilde sunuluyor. Kokulu 

tofu ise iyi kızarmış olunca 
ismini hak ediyor özellikle sar-
mısak sosu ile sunulduğunda. 
Gerçekten lezzetli olduğunu 
göreceksiniz. Ya da erişte türü 
yiyecekleri değişik soslar eşli-
ğinde tadabilirsiniz.

       — hank sartin

Geceyarısı atıştırmalıkları

TAIPEI KONVANSİYONU

Daha fazla bilgi ve Konvansiyona kayıt için convention.rotary.org'a gidiniz.
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MEGAFON:  Nijerya'da kasabalarda 
tellallar var. Birisinin çocuğu olduğu 
zaman ismi anons edilir. Toplantılar 
da anons edilir. Kasabalardaki tellal-
ları angaje ederek TV ve radyonun 
ulaşmadığı yerlerde insanlara aşıla-
ma günlerinin ne zaman yapılacağını 
açıklarlar.   

AŞILAR:  Kızamık, sarı humma gibi 
enjekte edilen aşılar sadece sağlık 
merkezlerinde ya da geçici aşılama 
istasyonlarında yapılır. Ek aşılama 

aktiviteleri düzenlediğimizde, ekipler 
kapıdan kapıya giderek çocuklara 
ağızdan çocuk felci aşısını yaparken 
annelerine de diğer aşılar için nereye 
gitmeleri gerektiğini bildirirler.  

AŞI TAŞIYICILAR:  Ağızdan verilen çocuk 
felci aşısı 1,5 ile 7,5 derece celcius 
arasında muhafaza edilmelidir. 
Bu tür taşıyıcılar buzdolaplarında 
saklandıkları sağlık merkezinden 
sağlık kamplarına ya da uzak bölge-
lerdeki toplumlar için düzenlenmiş 

aşı merkezlerine aşıları taşımak için 
kullanılırlar. Her aşı taşıyıcıda her 
yanda dört buz paketi vardır ve aşılar 
bunun ortasına yerleştirilir. Ekipler 
evden eve gittiklerinde, aşıları iki buz 
paketi içeren daha küçük torbalarda 
taşırlar.   

MASKE: COVID-19 riski nedeniyle 
artık maske ve el deterjanı taşımak 
zorundayız. Kullandığımız eldivenler, 
kişisel koruyucu ekipmanın tabii bir 
parçasıdır.

Sahada çalışanların edevatı
Aminu Muhammad çocuk felci aşılayıcılarının 

yanlarında taşıdıklarını açıklıyor

Aminu Muhammad
 Abuja Downtown 
Rotary Kulübü 
üyesi ve Rotary 
PolioPlus 
programı 
Nijerya ulusal 
koordinatörü
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Sir Clem Renouf'un vizyonu Çocuk Felci savaşını başlattı

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ve Eylül sayısında da geçmişini 
anlattığımız eski bir pilot olan, UR 1978-79 Dönem Başkanı Sir Clem 
Renouf, en iyi fikirlerin kendisine uçarken geldiğini belirtiyordu. 

1978 senesinde Las Vegas'tan Tulsa'ya Oklahoma'nın Geçmiş Dönem 
Guvernörlerinden Mike Pedrick ile uçarken, Renouf gelecek için neler 
yapabileceğini düşündü. Temmuz'da UR Başkanı olarak görevine başla-
yacaktı ve Pedrick de Renouf'un ne yapmak istediğini merak ediyordu. 
Renouf, aralarında geçen konuşmanın daha sonraki günlerin katalisti 
olduğunu söylemişdi. 

Renouf basit bir tema kullanıp, (Reach Out - Yardım Elini Uzatınız) 
çok sayıda gönüllü Rotaryenin gelişmekte olan ülkelerdeki projelerde 
çalışarak oradakilerin yaşamlarını iyileştirmelerini hayal ediyordu.

Bu konuşmadan bir kaç gün sonra Yönetim Kurulu toplantısı için 
Evanston'a giden Renouf'un ajandasında Rotary'nin dünya genelinde 
çocukları bulaşabilir hastalıklardan korumak için organize edilecek 
olası bir toplu aşılamada nasıl savunuculuk rolü üstlenebileceği vardı. 
Toplantının ikinci gününde Lelouf'un fikirleri 3-H - Health, Humanity, 
Hunger (Sağık, İnsanlık, Açlık) programının temelinin atılmasını sağ-
ladı. Kurul küresel ölçekte projelerin desteklenmesi için fon ayrılmasını 
kabul etti. Sıra ilk odak alanını tespit etmeye gelmişti.

Renouf, 1979 yılının Nisan ayında Readers Digest'ten Dünya Sağlık 
Örgütün  çiçek hastalığını yok etmek için 100 milyon dolar harcadığını 
öğrendi. Bulaşıcı hastalıklar konusunda ABD'deki sayılı uzmanlardan 
olan Guvernör John Sever'i aradı ve odak hastalığın ne olması gerekti-
ğini ona sordu. Sever'in Mayıs 79'da cevaben yazdığı mektupta, "şayet 
3-H programı ile ilgili tek bir aşı seçilecekse, bu poliomyelit olmalıdır" 
diyordu. Yönetim Kurulu da bu öneriyi kabul etti ve Çocuk Felci ile müca-
dele başlamış oldu.

Renouf 11 Haziran 2020'de 99 yaşında öldü. Arkasında dünyayı bir 
illletten kurtaracak destanı bırakarak...
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