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SAYFA 6 - 7
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Kasım - Aralık
mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Ron Burton'un mesajları

SAYFA 10 - 11
DÜNYA ÇEVRESİNDE
ROTARY PROJELERİ

otary'de yarı yılı bitiriken, Uluslararası Rotary Başkanı
Barry Rassin'in ülkemizi ziyareti Kasım ayının son
günlerinde Türk Rotary'sine canlılık getirdi. Gerek
kulüplerimizin, gerekse de Rotaract'ların yapmış olduğu bazı
projeleri inceleyen ve iki gruba da önemli mesajlar veren
Başkan Barry ile ilgili haber, dergimizin sayfaları arasında yer
alıyor. Başkan'ın Aralık mektubunda ifade etmek istediği "Ters
yöne gidip yeni yöntemler bulmaktan çekinmeyin" yaklaşımı,
organizasyonumuzun geleceği için önemli. 100 yılı aşkın
süredir devam eden hizmet anlayışını yürüten kulüpler ve
onları oluşturan Rotaryenler, ikinci yüzyılın da başarılı geçmesi
için öngörü sahibi olup, zaten başlamış olan organizasyonun
yeniden şekillenmesi için fikirlerini çekinmeden belirtmeliler.
Rotary bir ilişkiler yumağıdır. Dünyanın her tarafı ile bağlı
bu ağ içinde, Konvansiyonlar ne kadar önemli ise, Ülkelerarası
Komiteler de o derece önemlidir. Rotary'nin desteğinin daha
kapsamlı bir şekilde gerçekleşebilmesi için de zaten uluslararası boyutunun projelerde mevcut olması gerekmektedir. Bu
konuda Bu yıl güzel çalışmalar yapan Türkiye Komite Başkanı
Mithat Sucuoğlu'nun girişimleri ile oluşan kardeş kulüp bağlantılarını dergimizin sayfalarında bulabilirsiniz.
Dergide yer alan bir diğer ilginç konu, GDG Ahmet
Gürmeriç'in anlatımıyla NİLSEMDER Sürekli Eğitim Merkezi'nin
başarılı çalışmasıdır. 2011 döneminde başlayan çalışmalar
sonucu, bugüne kadar 13.581 kişiye mesleki eğitim sağlanarak gerçekten de erişilmesi kolay olmayan bir başarı seviyesi
yakalanmıştır. Son zamanlarda kuruluşun ticari faaliyetlerini
de kolaylaştıracak iktisadi işletme kurulumu, üretilen değerlerin de maddi olarak geri dönüşünü sağlayarak kurumun daha
sağlam temellere oturmasına imkân yaratmaktadır.
Konvansiyonlar Rotary ilişkilerini geliştirmek için önemli
fırsatlar sunmaktadır. Bu yıl 1-5 Haziran tarihleri arasında
Almanya'nın Hamburg şehrinde yapılacak olan Konvansiyon,
uzun bir süre içinde Avrupa'da yapılacak son konvansiyonlardan biri olacak. Bu nedenle birkaç saatlik uçuş mesafesinde
olan bu organizasyona katılma fırsatını yaratmaya çalışın.
Emin olunuz ki pişman olmazsınız.
Tüm Rotaryenlere başarı, hizmet dolu bir yeni yıl dileriz.

SAYFA 12 - 17
UR BAŞKANI BARRY
RASSIN TÜRKİYE'DE
Üç bölgemizi ziyaret eden
UR Başkanı Barry Rassin'den
ilginç mesajlar

SAYFA 22 - 23
ÜAK (ICC) ÇALIŞMALARI
Ülkeler arası ilişkiler komitesi
çalışmaları kardeş kulüp
sayısını arttırdı.

Dünyada Rotary Kulüpleri
neler yapıyor?

SAYFA 26 - 27
NİLSEMDER'İN GELİŞİMİ

GDG Ahmet Gürmeriç, Nilsemder eğitim merkezini
anlatıyor.

ROTARY DÜNYASI
18- Mülteciler için kaynaklar
20 - Yaratıcı kulüpler
22- Mülteciler için kaynaklar
28- Rotary'de üyeliğin ötesi
GDB Ekrem Yazar
29- Kulüp Haberleri
38- UR'den Haberler

KAPAK RESMİ:UR Başkanı Barry Rassin İstinye'de "Çocuk Felcine Son" faaliyetine katıldı
“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup, lisans
altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”
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Rotary Yayın ve İletişim
Hizmetleri A.Ş. adına imtiyaz sahibi
Gündüz Hekimgil
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ahmet S. Tükel
Yayın Kurulu
DG Altan Arslan, DG Alaeddin
Demircioğlu, Murat Sevinç,
Ahmet S. Tükel
Yönetim Kurulu
GDG Güneş Ertaş (Başkan), GDG
Akın Gökyay, GDG Murat Öz, GDG
Sezai Moral, Ahmet S. Tükel
Rotary Dergisi iki ayda bir
yayınlanır.
Dergide yayınlanan yazıların
fikir sor umluluğu
yazı sahiplerinindir / Dergide yer
alan yazılar “Rotary Dergisi” adı
belirtilerek iktibas edilebilir.
Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın
(İki ayda bir yayınlanır)
İLAN TARİFESİ
Arka Kapak
1.200,00 TL
Orta iki sayfa
1.500,00 TL
İç Kapaklar
1000,00 TL
İç Kapak Karşısı
1000,00 TL
İç Sayfalar
950,00 TL
Yarım Sayfa
500,00 TL
KDV Hariçtir
Her türlü haberleşme adresi:
Ahmet S. Tükel
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D:405
Kavala Plaza, Çankaya İZMİR
Tel: (232) 461 96 42 - 441 05 16
Fax: (232) 441 14 21
e-mail:rotarydergisi@gmail.com
Osman Kaya
Tel: (212) 212 02 40
okaya@universaldil.com.tr
Bask ı ve Hazırlık:
Tükelmat A.Ş.
Bask ı tarihi: 10 Aralık 2018

K A S I M - A R A L I K 2 0 1 8 / R O TA R Y D E R G İ S İ - 5

BAŞKANIN MEKTUBU - KASIM

İLHAM KAYNAĞI OLALIM

Hepinizi Hamburg Konvansiyonuna davet ediyorum

Bundan 30 yıl önce, Haziran ayı başlarında, Las Vegas'a bir iş seyahati planlamıştım. Altı yıldır Rotaryendim ve kendimi aktif üyeler arasında görmekteydim: Toplantılara katılıyor, kulüp sekreteri olarak görev yapmış
olmam nedeniyle de kulübümde herkesi tanıyordum. Ama benim için Rotary bir toplum organizasyonu idi. Beni
Nassau, belki de Bahama ile birleştiriyor ama ötesi için anlam ifade etmiyordu.
Rotary'yi Bahamaların ötesinde hiç düşünmemiştim ve hiç bir zaman da bir Rotary Konvasiyonuna katılmak
aklımdan geçmemişti. Ancak bahar geldiğinde, seyahatimin Uluslararası Rotary Konvansiyonu ile çakıştığının
farkına vardım ve neden olmasın dedim. Yaşayacağım tecrübenin hayatımı değiştireceği hiç aklıma gelmemişti
ama kaydımı yaptırıp ücretini ödedim.
Konvansiyonun kapısından adımımı attığımda affallamıştım. Dünyada bir milyondan fazla üyesi olan bir
organizasyonun üyesi olduğunu bilmek bir şeydi. Ama bunun tam ortasına adım atmış olmak ise bambaşka idi.
Tüm genel oturumlara katıldım, Dostluk Evindeki her standı gezdim, ve Rotary'de yapılabileceğini hiç düşünmediğim projeleri öğrendim. Bu konvansiyon sadece gözümü açmakla kalmadı, aynı zamanda zihnimi de açtı.
Rotary'nin benim için yapabileceği, benim de Rotary kanalıyla yapabileceklerimi kavramam, Rotary'ye bakış
açımı tamamen değiştirme ilhamını verdi. O zamandan beri bu ilham kaynağı benimle beraber gelişti ve her yıl,
her konvansiyonda kendisini yeniledi.
2019 yılının Haziran ayında, dünyanın her tarafından gelecek olan Rotaryenler, "Anı Yakalamak" içinHamburg'da Uluslararası Rotary'nin 110. konvansiyonu için biraraya gelecekler. Benim gibi olan birçok kişi, yıllardır yaşadıkları tecrübeyi tekrarlarken, bir çoğu ilk kez katılacak. İster eski dostlarla karşılaşmak, yeni bir Rotary yılı için esinlenmek, ya da Rotary'nin ne olduğunu yakından görmek için olsun, katılan her kişi Hamburg'da
"o anı" yakalayacak.

Hamburg Almanya'nın dünya ile bağlantısını sağlayan bir liman kenti ve asırlardır bir ekonomi ve kültür merkezi. Şehirdeki gölün etrafında yürümek, Elbe Nehri'nde gemi turu almak, lokantalarda yemek yemek, harika müzik dinlemek ve büyüleyici müzelerini keşfetmek gibi özellikleriyle ziyaret edilecek harika
bir şehir. Aynı zamanda da bir Avrupa tatiline başlamak için ideal bir nokta.
Şayet konvansiyonların muntazam katılımcısı iseniz, Hamburg'da karşılaşacağınız dostluk ve ilham
kaynağını kaçırmak istemeyeceksiniz. Eğer konvansiyona ilk defa geliyorsanız, lütfen bunu benim kişisel
davetim olarak kabul edin. İndirimli ücretlerden yararlanmak için 15 Aralık'a kadar kaydınızı yaptırın ve
bu konvansiyonun sizin Rotary yaşamınızda bir ilham kaynağı olmasını sağlayın.

BARRY RASSIN
Uluslararası Rotary Başkanı
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BAŞKANIN MEKTUBU - ARALIK

Ters yöne gidip yeni yöntemler bulmaktan çekinmeyin

Dönemin ilk Rotary Dergisinin kapağında dönem başkanı ve ailesinin profilinin yer alması bir gelenektir.
Hiç bir zaman benim de bir gün Rotary Dergisinden bir yazarı kendi Rotary kulübüme bu iş için davet edeceğim
aklıma gelmedi. Bu profilleri her zaman için ilgi ile okudum ama genel olarak ilgi duyulma konusuna pek sıcak
bakmadım ve derginin kapağında resmimin olması da beni biraz rahatsız etti. Ancak editörlerin çekmiş olduğu
resmi görünce gülümsedim. Zira resimdeki yıldız ne ben ne de eşim idi. Hiç birinin Rotary ile ilgisi olması mümkün olmayan, biri hariç her biri aynı istikamete giden flamingolar gülümsememe neden oldu.
Rotaryenlere yansıtmak istediğim mesaj için bundan daha iyi bir resim olamazdı. O ters yöne giden Flamingo, bizim de Rotary'de yapmamız gereken şeyi temsil ediyordu. O flamingo herkesin gittiği yönü biliyordu, görüyordu. Ama aynı zamanda belki de onların yolunun en iyisi olmadığını da düşünüyordu. Belki, ufak bir olasılık da olsa belki
orada daha iyi bir yol olabilirdi ve arkadaşlarıyla tekrar aynı yöne
gitmeden önce ona bir kez daha iyice bakmak istiyordu. Ve durup
baktığı zaman, şayet o yol daha iyi görünürse, arkadaşlarına seslenip onların da beraberce bu yeni yola bakmalarını isteyecek. Ve
belki, sadece belki hepsi beraber daha iyi olan yolu seçecekler.
Değişim zordur. Bir istikamette ne kadar uzun süre gidersek
ve bunun ne kadar çok arkadaşımızla beraber yaparsak, geriye
dönüp başka bir yola yönelmek ve farklı birşey yapmak o kadar
zor olacaktır. Fakat değişim, değişim olsun diye değil, dikkatli,
düşünerek ve hedefe yönelik değişim, gelişmek isteyen, güncel
kalan ve doğru istikamete gitmek isteyen her organizasyon için
gereklidir.
Bu nedenle, o resme tekrar bakın, ama bana bakmayın. Bu resim o flamingo hakkındadır. Resim, güzel bir Bahama sabahında
yürürken ya da organizasyonumuzun rotasını çizmeye yardım
ederken, merak eden, cesaretli ve farklı yönlere bakmanın daha
iyi olabileceğine inananlar hakkındadır.

k
BARRY RASSIN
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF BAŞKANINDAN

Vakıf için yeni
bir dönüm
noktası
oluşturalım
Her yıl Kasım ayını Rotary Vakfı Ayı olarak kutlamaktayız. Dünyada çok güzel şeyler yapmakta olan bir
Vakfa sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Her saniye ve her gün, Rotaryenler ve Rotary Vakfı sayesinde iyi bir şeyler olduğu için gurur duymalıyız..
Vakfın 100. yılını kutladığımız AtlantaKonvansiyonunda ne kadar heyacanlı olduğumuzu hatırlayalım. O
yıl hedeflediğimiz fon rakamı 300 milyon dolar idi ve hepinizin bildiği gibi 304 milyon dolar toplayarak hedefimizi aştık. Bu olay, Rotary Vakfı için bir dönüm noktası
idi. Haziran ayında Toronto'da yapılan Konvansiyonda,
görevi sona eren Mütevelli Heyeti Başkanı Paul A. Netzel, Vakfın yeni bir dönüm noktasını aştığını ve yıl için
yeni bir rekor kırarak 373 milyon dolar fon yarattığını
açıklamıştı.
Bu yılki fon yaratma hedefimiz 380 milyon dolar. Çocuk Felci için hedefimiz 50 milyon dolar. Bu rakama ulaşırsak Bill & Melinda Gates Vakfının eşleşme katkısı ile
150 milyon dolara ulaşmış olacağız. Buna Yıllık Fon için
137 milyon dolar, Endowment Fonu için 61,5 milyon dolar ve küresel bağışlar ve diğer direkt katkılar için 31,5
milyon dolar eklersek, bir çok programımız tümüyle fonlanmış olacak ve Rotaryenler de değişim yaratmak için
gerekli gücü sağlamış olacaklar.
Şimdi sıra sizlerde ve bende. Gittikçe artan bir önem
ve etki için bir yol haritası oluşturabilir, Vakfın ikinci
yüzyılının istikamet ve temposunu belirleyebiliriz.
Sizlere Vakfa bağış yaparak, proje yaparak ve esin
kaynağı olarak katkınızı arttırmanız konusunda meydan okuyorum. Beraberce yarınları bugünkünden daha
parlak bir şekle sokabiliriz. Her ayı Rotary ayı şekline dönüştürebiliriz. Dolayısıyla "Esin kaynağı olun", Rotary
mirasınızı oluşturun ve bu yılın da tarihimizde yeni bir
dönüm noktası olmasını sağlayın.
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Yeni bir yıla girerken
Vakfımızı da unutmayınız
Bir çoğumuz için Aralık ayı, sona ermekte olan bir yılı
düşünme zamanıdır. Yapmayı düşündüğümüz şeyleri ne ölçüde gerçekleştirdiğimize bakarız. Bir çok kez, ümit ettiğimizden daha fazla gerçekleştirmiş olmamız nedniyle seviniriz. Tabi gelen yılı da düşünüp, daha büyük başarıları hedefleriz.
Düşüncelerimizi önem verdiğimiz şeylere odaklama zamanıdır ve hiç bir şey aile kadar önemli değildir. Bizleri sevenlere ve sevdiklerimize minnet duyarız. Rotaryenler için
bu durum dünya genelinde çok geniş bir çevredeki insanları da ihtiva etmektedir zira bizim aile konseptimiz sadece
yakın ailemizi değil, Rotary'yi paylaştığımız ve bu şekilde
tanıştığımız insanları da kapsamaktadır. Her birimiz göle
atılan ve dalga oluşturan bir taş parçası gibiyiz. Bu dalgalar
ailemizin ve dostlarımızın dalgalarıyla kesiştiğinde, gerçekten dünya üzerinde etki yaratabilmekteyiz..
Aynı zamanda bizim için önemli olan ve bizim ve başkalarının da cömertliği sayesinde yaşayan organizasyonları
da düşünme zamanıdır. Bu organizasyonları gönüllü olarak
desteklemekte ve çalışmaların daha ileri gitmesi ve dünyanın herkes için daha iyi bir yer olması için zamanımızı ve yeteneklerimizi bu amaçla kullanmaktayız. Bu çalışmalar sayesinde ailemiz daha da büyümektedir.
Ailemiz ve etkileri Rotary Vakfına verilen taahhütler ve
destek ile her yıl daha fazla büyümektedir. Beraber çalışmanın yarattığı sinerji, bir kişinin bile farkındalık yaratmasını
sağlamaktadır. Bizler hep beraber çalışarak bir amaç belirlemişsek de, yapabileceğimiz şeylerin sınırı yoktur. Bu çalışmalar bizleri daha yakınlaştırmakta ve daha güçlü bağlanmış bir aile olmaktayız.
Dolayısıyla, yılın bu özel döneminde, aileniz ve hayatınızdaki güzel şeyleri düşünürken, Rotary mirasınızı da düşünün. Şimdi, Vakfımızın yaptığı önemli çalışmaların sonsuza kadar devam etmesi için, kalıcı taahhüdünüzü yapma
zamanıdır.

Ron D. Burton
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Modern mimarisi ve panoramik körfez manzarasıyla
İzmir'in en iddialı projesi Folkart Vega karşınızda.
Lansmana özel avantajlarla...

I 444 22 78 I www.folkartvega.com I

Almanya

Amerika Birleşik
Devletleri
Bermuda

Hindistan

Brezilya

Dünya çevresindeki
Rotary projeleri

Brezilya’daki
çöplerin sadece
%2’si
dönüştürülebiliyor

Bermuda

Brezilya

Almanya

Geçtiğimiz Mayıs ayında

Toplumda çevre bilinci ve

Pembroke Rotary Kulübü lise

beslenme konularını birleştiren

öğrencilerini bilgi teknolojileri

yıllık projede, Conceição das

yarışmasına davet etti. Yedi

Alagoas Rotaract Kulübü, geri

okuldan 3 ya da dört kişilik

dönüşebilir artıklar karşılığında

ekipler bilgisayar teknolojileri,

ailelere süt verdi. Üç yerel

ağ bağlantıları, güvenlik

İnteraktörün de katıldığı projede

ve programlama lisanları

dört kişiden oluşan beş ekip

konusunda hediye almak için

Nisan ayında 11 saat boyunca

yarıştılar. Her geçen gün artan

bölgede çalıştılar, 82 kilo plastik

bir hızda blockchain teknolojisi

şişe ve 113 kilo alüminyum

merkezi olarak kuluçka alanı

teneke toplayıp bir kooperatife

görünümü arz eden İngiltere’nin

satarak ayrı bir projede

kontrolündeki bölgede, böyle

kullanılmak üzere fon yarattılar.

bir yarışmanın yapılmış olması,

Kulüp ayrıca toplanan her 15

zamanında yapıldı olarak

PET şişesi veya 20 teneke kutuyu

değerlendirildi. 90 dakikalık

getirenlere bir litrelik süt hediye

yarışmada TCP/IP protokolünde

etti. Proje esnasında toplam

kaç tabaka vardır gibi sorular

1.000 litre süt dağıtıldı.

Onbir genç artist, UR Başkanı Barry
Rassin’in “İlham Kaynağı Olalım”
temasını, 1850. bölgenin GLDG
Eğitim semineri için yorumladılar.
Osterholz-Scharmbeck’teki Mencke
okulunun 7-10 yaş arasındaki
öğrencileri, Worpswede Rotary
kulübünün fonladığı bir sanat
eğitimi programının parçası idiler.
Her biri tuval üzerine akrilik olarak
yaptıkları çalışmalarını, Şubat
ayındaki toplantıda Rotaryenlerin
alkışları arasında sundular. Kulüp
proje için gerekli parayı bir kukla
gösterisine bilet satarak temin etti.
Worpswede RK üyesi Jens Welsch,
“Çocuklar Rotary fikrini anlar ve
desteklerlerse, hedefimize daha
kolay ulaşırız “ diyor.

yer aldı
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UR Başkanı Barry Rassin Türkiye'de üç bölgeyi de ziyaret etti. 2440. bölge ziyareti esnasında Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi
ziyareti programda yer almıştı. Resimde Başkan Rassin'e refakat eden bölgelerimi Rotaryen ve Rotaract'ları Efes'te Celsus Kütüphanesi
önünde görülüyor. Resimde soldan saha 2420. Bölge DG Hasan Akbayrak ve eşi Kazumi Yoshida, GDG Yeşim Yöney, DG2440 Alaeddin
Demircioğlu, 2430. Bölge DG'eşi Neslihan Arslan, UR Başkanı Barry Rassin, GDD Şafak Alpay, GLDG Fatih Akçiçek, 2430. Bölge DG Altan
Arslan, İzmir Rotaract Kulübü Başkanı BRT Kemal Aksoy, GDG Güneş Ertaş ve rehberleri Rtn. Berna Soydan birarada.

UR Başkanı Barry Rassin Türkiye'yi ziyaret etti
Kasım ayı sonunda Uluslararası
Rotary Başkanı Barry Rassin Türkiye'nin üç bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi. İzmir'den başlayan ziyaret
Ankara ve İstanbul ile devam etti.
Başkan Rassin'in İzmir ziyaretinde Efes Antik Kenti ve Meryem Ana evi
ziyaret edildikten sonra Konak Rotary
Kulübünün sürekli eğitim merkezi ve
Rotaract'ların Tepecik Eğitim Araştırmada yaptıkları "Bu Hafta Değil,
her Hafta" projesini de yerinde inceledi.

İzmir'de Rotaract ve Rotaryenlerle
biraraya gelen Rassin, her iki gruba da
ayrı ayrı yaptığı toplantılarda seslendi.
Barry Rassin, Rotary'nin öncelikli projesinin "Çocuk Felci" olduğunu belirtirken, dünyayı bu illetten Rotary'nin kurtaracağını ve dünyada ilk
defa bir sivil toplum örgütünün böyle
bir olayı gerçekleştirmiş olacağını söyledi.
Dünyada hiç bir organizasyon, bu
kadar çok insanın hayatını değiştirebilecek dokunuşları yapmamıştır di-
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yerek Rotary'nin etkinliğini vurgularken, bunun tamamen ilişkiler sayesinde gelişen bir düzen içinde oluştuğunu
belirtti.
Barry Rassin'in verdiği örnek ilginç idi. Açık kalp ameliyatına ihtiyaç
duyan bir gencin, Amerika'ya getirilip
bu ameliyatı olabilmesini, sadece iki
Rotaryenin tesadüfi karşılaşmalarında gündeme getirmeleri ve Rotary ağı
sayesinde vize problemini de aşarak
yaşam kurtaran operasyonun yapılmasını sağlamalarını, Rotary'nin etkin

bir ağ olarak çalışmasına bağladı.
Bu ilişki ağına rağmen, Rotary'nin
bir dönüm noktasında olduğunu vurgulayan Barry Rassin, geleceğimiz ile
ilgili önemli kararların alınması gerektiğine de işaret etti. Buna göre:
✓✓ Rotaryenler özellikle bazı ülkelerde gittikçe yaşlanan bir
profile sahipler. ABD'de Rotaryenlerin ortalama yaşı 69,9 ve
bu durum tabi ki dünya nüfusu ve toplumun gerçek yapısını yansıtmıyor. Organizasyonumuzun belkemiği olan kulüplerimizin yaş ortalamasını
toplumdaki mevcut ortalamaya indirmeye çalışmamız gerekiyor.
✓✓ Rotary nasıl bir görünüm arzetmeli? Son iki yılda 300.000
üye kaybı oldu, bir o kadar da
yeni üye alındı. Bu yaklaşık
toplam üyelerin yüzde 25'inin
değişmesi demek. İçimize aldıklarımızı tutamadığımıza
göre bazı şeyleri doğru yapmıyoruz demektir.
✓✓ Bir yerde Rotary yanlış yapıyor. Bu yanlışı bulup düzeltmenin çarelerini bulmalıyız. Bir
tarafta 250.000'in üzerinde
Rotaractörümüz var. Rotary'yi
gençlik yıllarından itibaren tanımış olan ve topluma hizmetin önemini ve nasıl yapılacağını bilen bu gençlerin bir şekilde Rotary'nin içinde kalmalarını sağlamalıyız. Yönetim
olarak aldığımız kararların bir
tanesi de zaten bu yönde. Rotaraktörlerin genç yaşta da Rotaryen olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptık. Hatta
Rotaract kulübünü Rotary kulübüne çevirmiş olan örnekler
bile var.

✓✓

Dikkat etmemiz gereken bir
diğer konu da cinsiyet denge-

Uluslararası Rotary Başkanı Barry Rassin Efes harabelerinde
si. Dünya nüfusunun yaklaşık
yarısı erkek, yarısı da kadın.
Rotary de bu durumu yansıtmalı. 1989'dan beri kadınların
Rotary'ye katılmaları yolundaki engelleri kaldırdık ve kulüplerimiz de bu yönde adımları atıyorlar. Kadın üye sayısını
arttırmış olan kulüplerin de
daha başarılı projeler gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Yani
doğru yoldayız. Tüm kulüplerin daha fazla kadını üye yap-

ma konusunda adım atmalarını bekliyoruz.

✓✓

Sosyal medya çok önemli. Tüm
kulüplerimiz,
Rotaryenler,
sosyal medyayı kullanmalılar.
Twitter, Instagram, Facebook
gibi uygulamalarda mevcudiyetimizi arttırıp yaptıklarımızı daha etkin bir şekilde kamuya duyurmaya çalışmalıyız.

✓✓

Küçük Prens adlı kitabın ya-
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zarı Antoine de Saint Exupery'nin söylemlerini bilirsiniz. Hayat hakkında çok önemli ve yönlendirici
ifadeler kullanmıştır. Bunlardan bir tanesi de tekne
yapma konusundadır. Şayet bir tekne yapmak istiyorsanız, insanları harekete geçirip ağaç toplamalarını istemeyin ve onlara da görev ve iş vermeyin.
Ama onlara denizin enginliğinin hasretini çekmelerini öğretin. Bizim de hizmet konusuna yaklaşımımız bu olmalıdır.

✓✓

Organizasyonumuzu genç profesyoneller için anlamlı kılalım. İş hayatlarına yeni başlamış gençlerin karşısındaki zorluklara bir de Rotary'yi eklemeyelim. Onlara gereken kolaylıkları gösterelim. Bunun yanı sıra toplumu temsil ettiğimizi unutmayalım. Dolayısıyla toplumu yansıtan bir üye yapımızın
olması için çalışalım ve üyelik çalışmalarımızı bu
doğrultuda geliştirmeye çalışalım.

Uluslararası Rotary Başkanı Barry Rassin, Ankara'ya yaptığı
ziyarette Anıtkabir'i de Rotaryenlerle beraber ziyaret etti ve
Anıtkabir Özel Defterine yanda görülen cümlerleri yazdı:
Uluslararası Rotary'nin 2018-19 Başkanı olarak Mustafa Kemal
Atatürk'e saygımı göstermekten büyük onur duyuyorum.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak o bir gelişme, eğitim
ve eşitlik şampiyonu idi. Onun dünyaca bilinen ifadesi "Yurtta
Sulh, Cihanda Sulh"u, Türkiye'deki Rotary üyeleri ve tüm
dünyadakiler başarmaya çalışmakta ve savunmaktadırlar.
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✓✓

Bazı şeyleri artık farklı yapmalıyız. Bazen aynı şeyleri yapıp farklı sonuç elde etmeye çalıştığımızı düşünüyorum. Bu
yaklaşımı değiştirmeliyiz.

Barry Rassin yukarıda belirtilen noktalara değindikten sonra, Rotary'nin de bu amaçla daha kapsamlı
ve profesyonelce bir yaklışım için çalışmalar yaptığına değindi. En başta
yakın bir zaman önce kabul edilen vizyon bildirisi bunun iyi bir örneğini teşkil ediyor.
Hatırlatmak gerekirse, Rotary'nin
yeni vizyon bildirisi şu ifadeleri içeriyor: "Birlikte, yerküremizde, toplumlarımızda ve kendi içimizde
kalıcı değişimi yaratmak üzere hepimizin bir araya geldiği ve harekete geçtiği bir dünya hedefliyoruz."
(Together, we see a world where people
unite and take action to create lasting
change - across the globe, in our communities, and in ourselves.)

HEP BİRLİKTE

Rotary daha iyi şeyler yapabilmeleri için Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya getiriyor. Atıl
yerleri yenileyerek kullanılır hale getirmek ve buralarda ihtiyacı olanlara meslek kursları düzenlemek veya
eğitim imkanı sağlayarak onlara bir gelecek kazandırmak üzere”ev”ler yapıyoruz. Toplumları güçlendirmek
için bir araya geliyoruz — Hayata Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için . Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HAREKETE GEÇENLER

2440 Bölgede UR Başkanı Barry Rassin çeşitli projeleri yerinde inceledi. Bunlar arasında
Konak Rotary'nin Meslek Eğitim Merkezi, Rotaract'ların "Bu hafta değil, her hafta" projesi
ve Çocuk Hastanesine yapılan alet bağışı yer aldı.

Yeni vizyonumuzda ivmeyi "harekete geçmek" fiili oluşturuyor. Bu
nedenle de kamu oyuna hitaben hazırlanmış olan ve dergilerde yayınlanan
ilanlar, kullanılan posterlerde Rotaryenleri "Harekete Geçenler - People of Action" ifadesi ile tanımlıyoruz.
Barry Rassin de bu ilanların bir şekilde topluma iletilecek mesajı en iyi şe-
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kilde ifade ettiğine inanıyor ve Rotary
kulüplerinin bunları etkin bir şekilde
kullanma yöntemlerini bulmalarını ve
kullanmalarını istiyor. "Çocuk Felcini Bitiriyoruz, Hayatlara Dokunuyoruz, Aracı Oluyoruz ve Esin Kaynağıyız" başlıkları ile yayınlanan bu
ilanları bölgelerimiz de yaygın kullanmaya başlamalı.
İzmir'den sonra Ankara'ya geçen
UR Başkanı, ilk olarak Rotaryenlerle
beraber Anıtkabir'i ziyaret etti ve Anıtkabir defterine şunları yazdı: "Uluslararası Rotary'nin 2018-19 Başkanı
olarak Mustafa Kemal Atatürk'e
saygımı göstermekten büyük onur
duyuyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak o bir gelişme, eğitim ve eşitlik şampiyonu
idi. Onun dünyaca bilinen ifadesi
'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'u, Türkiye'deki Rotary üyeleri ve tüm
dünyadakiler başarmaya çalışmakta ve savunmaktadırlar."
Daha sonra Bilkent Konferans salonuna gelen Barry Rassin, burada Rotaract'lara hitap etti. Akşam yine Bilkent'te düzenlenen gala yemeğinde Rotaryenlere görüşlerini iletti.
Ankara ziyareti sonrası İstanbul'a
giden Uluslararası Rotary Başkanı
Barry Rassin, Burada İstinye Park'ta
düzenlenen ve Ataköy kulübünün organize ettiği "Çocuk Felcine Son" etkinliğine katıldı. Bu faaliyetle ilgili resim, dergimizin bu sayısının da kapağını teşkil ediyor.
Akşam Swiss Otelde verilen gala
yemeğinde de Rotaryenlere hitap eden
Başkan, üç günlük ziyaret sonrası Türkiye'den ayrıldı.
Uluslararası Rotary Başkanının
ziyareti esnasında yaptığı konuşmaları değerlendirdiğimiz zaman, RotaUluslararası Rotary Başkanı Barry
Rassin 2420 ve 2430. bölgelerde de
incelemelerde bulundu ve Rotaryenler ve
Rotaraktörlere hitap etti. Barry Rassin,
2420. Bölgede İstinye Park'ta "Çocuk
Felcine Son" etkinliğine de katıldı.
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Başkan Barry, Rotaract'lara hitap
ederken; DG Altan Arslan ile
Rotaract'larla beraber. Altta dikkat
etmemizi istediği flamingoları içeren
kapak resmi

ractörlere verdiği önem ön plana çıkıyor. Başkan Rotaract kulüplerini geleceğin Rotaryenlerini yetiştiren bir
kaynak olarak görüyor ve bu sayede de
Rotary'nin nüfus yapısının değişip Rotary'nin geleceğinin de daha sağlam temellere oturacağını anlatmak istiyor.
Rotaract kulüplerindeki kadın erkek
dengesinin de bu sayede Rotary kulüplerine de yansıyacağı, gençliğin enerjisiyle de Rotay'nin daha güçleneceğini
düşünüyor.
Barry Rassin, bu kapsamda alışılagelmiş yaklaşımların dışına taşılması
gereğini de ilginç bir benzetme ile açıklıyor. Kendi cümleleri ile bu benzetmeyi dergimizin "Başkanın Aralık
Mektubu"nda bulabilirsiniz. "Ters

yöne gidip yeni yöntemler bulmaktan çekinmeyin" diyor Başkan Rassin.
Bilindiği gibi her dönemin başında dünyada yayınlanmakta olan Rotary dergilerinin kapağında Başkan ve
eşinin fotoğrafı yer alır. Bu dönem de
UR'nin kapak resmi olarak gönderdiği
fotoğraf kullanıldı. Ancak Başkan Barry bizlerden kendi resmine değil, fotoğraftaki flamingolara dikkat etmemizi
istiyor. Gerçekten de kapaktaki yedi
flamingo'dan altı tanesi bir yöne giderken, diğer biri ters yöne bakıyor. Büyük
olasılıkla tesadüfi bir şekilde ortaya çıkan bu durumdan Barry bizler için bir
ders çıkarıyor ve herkesin gittiği yönde hareket etmenin her zaman doğru olmayabilleceğini, doğru olduğuna
inandığımız şeyleri inatla savunmalı
ve aksi istikamette gidenleri de buna
inandırmamız gerektiğini söylüyor.
Kendi cümleleri ile Başkan Barry
şu ifadeyi kullanıyor: " Değişim zordur. Bir istikamette ne kadar uzun
süre gidersek ve bunun ne kadar
çok arkadaşımızla beraber yaparsak, geriye dönüp başka bir yola yönelmek ve farklı birşey yapmak o
kadar zor olacaktır. Fakat değişim,
değişim olsun diye değil, dikkatli,
düşünerek ve hedefe yönelik değişim, gelişmek isteyen, güncel kalan
ve doğru istikamete gitmek isteyen
her organizasyon için gereklidir."
"Bu nedenle, o resme tekrar bakın, ama bana bakmayın. Bu resim
o flamingo hakkındadır. Resim, güzel bir Bahama sabahında yürürken ya da organizasyonumuzun
rotasını çizmeye yardım ederken,
merak eden, cesaretli ve farklı yönlere bakmanın daha iyi olabileceğine inananlar hakkındadır."

İLHAM KAYNAĞI OLALIM
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ABD

Hindistan

Kentucky’nin Cadiz Rotary

Lawrence Memorial köprüsünü

Haziran ayında organ bağışı

Kulübü, patlatılarak yıkılması

tarihe gömdüler. 2.600 kişinin

promosyonunu yapmak için

planlanan bir köprüyü, fon

yaşadığı kasabada 50 yıldan

300’den fazla kadın, düzenlenen

yaratmak için bir imkân olarak

beri kulüp açık arttırma yapıyor.

bir motor rallisine katıldı. 150

değerlendirdi. Kulüp her yıl

El ile oyulmuş ağaçtan yapılan

arabadan oluşan karavan, Odisha

düzenlediği açık arttırmada

bir kano, hindi avı gibi değişik

eyaletindeki Bhubaneswar’da 12

sunduğu değişik yöntemlerle

yöntemler arttırmaya ilgiyi

kilometrelik yol boyunca seyir

eğitime destek oluyor. Bu

arttırıyor. Bu yıl kulüp üniversite

ederken, organizatör Ajay

yılki arttırmanın en önemli

bursları, mesleki eğitim, çift

Agarwel, 5.000 organ bağışı

parçası, köprüdeki patlayıcıları

kredi programları için Trigg

taahhüdü alındığını söyledi.

tetikleyecek olan mekanizmanın

County Kamu okullarındaki

Girişimin kadınlara

pistonuna basmak idi ve 16.500

talebelere yönelik 200.000

odaklanmasının sebebinin, aile içi

dolar fon temin edildi. Kazanan

doları hedefledi. Geçen yıl

eğitimde kadınların rolünün

Mary Beth Baker ve kızı Rotaryen

her biri 1.000 dolar olan 20

önemli olmasına bağlı olduğunu

Alana Baker Dunn, Nisan ayında

burs verildi. Kulüp yakındaki

belirten 3262. bölge guvernörü

patlamayı gerçekleştirerek

Hopkinsville Community

Agarwel, Hindistanda aküt kıtlık

Barkley Gölü üzerinde 1932

College ile 400 bin dolarlık

yaşanan organ bağışını, korna

yılında yapılmış olan ve iki

bir endowment fon kurmuş

çalarak da olsa hatırlatmanın

şeritli otoyolun geçtiği Henry R.

bulunuyor.

zamanının geldiğini ifade ediyor.

Hindistan’da
karaciğer nakli
bekleyen 85.000
hastadan sadece
%3’ü yeni bir
karaciğere
kavuşabilecek

– BRAD WEBBER
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bir ağ olarak çalışmasına bağladı.
Bu ilişki ağına rağmen, Rotary'nin
bir dönüm noktasında olduğunu vurgulayan Barry Rassin, geleceğimiz ile
ilgili önemli kararların alınması gerektiğine de işaret etti. Buna göre:
✓✓ Rotaryenler özellikle bazı ülkelerde gittikçe yaşlanan bir
profile sahipler. ABD'de Rotaryenlerin ortalama yaşı 69,9 ve
bu durum tabi ki dünya nüfusu ve toplumun gerçek yapısını yansıtmıyor. Organizasyonumuzun belkemiği olan kulüplerimizin yaş ortalamasını
toplumdaki mevcut ortalamaya indirmeye çalışmamız gerekiyor.
✓✓ Rotary nasıl bir görünüm arzetmeli? Son iki yılda 300.000
üye kaybı oldu, bir o kadar da
yeni üye alındı. Bu yaklaşık
toplam üyelerin yüzde 25'inin
değişmesi demek. İçimize aldıklarımızı tutamadığımıza
göre bazı şeyleri doğru yapmıyoruz demektir.
✓✓ Bir yerde Rotary yanlış yapıyor. Bu yanlışı bulup düzeltmenin çarelerini bulmalıyız. Bir
tarafta 250.000'in üzerinde
Rotaractörümüz var. Rotary'yi
gençlik yıllarından itibaren tanımış olan ve topluma hizmetin önemini ve nasıl yapılacağını bilen bu gençlerin bir şekilde Rotary'nin içinde kalmalarını sağlamalıyız. Yönetim
olarak aldığımız kararların bir
tanesi de zaten bu yönde. Rotaraktörlerin genç yaşta da Rotaryen olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptık. Hatta
Rotaract kulübünü Rotary kulübüne çevirmiş olan örnekler
bile var.

✓✓

Dikkat etmemiz gereken bir
diğer konu da cinsiyet denge-

Uluslararası Rotary Başkanı Barry Rassin Efes harabelerinde
si. Dünya nüfusunun yaklaşık
yarısı erkek, yarısı da kadın.
Rotary de bu durumu yansıtmalı. 1989'dan beri kadınların
Rotary'ye katılmaları yolundaki engelleri kaldırdık ve kulüplerimiz de bu yönde adımları atıyorlar. Kadın üye sayısını
arttırmış olan kulüplerin de
daha başarılı projeler gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Yani
doğru yoldayız. Tüm kulüplerin daha fazla kadını üye yap-

ma konusunda adım atmalarını bekliyoruz.

✓✓

Sosyal medya çok önemli. Tüm
kulüplerimiz,
Rotaryenler,
sosyal medyayı kullanmalılar.
Twitter, Instagram, Facebook
gibi uygulamalarda mevcudiyetimizi arttırıp yaptıklarımızı daha etkin bir şekilde kamuya duyurmaya çalışmalıyız.

✓✓

Küçük Prens adlı kitabın ya-
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zarı Antoine de Saint Exupery'nin söylemlerini bilirsiniz. Hayat hakkında çok önemli ve yönlendirici
ifadeler kullanmıştır. Bunlardan bir tanesi de tekne
yapma konusundadır. Şayet bir tekne yapmak istiyorsanız, insanları harekete geçirip ağaç toplamalarını istemeyin ve onlara da görev ve iş vermeyin.
Ama onlara denizin enginliğinin hasretini çekmelerini öğretin. Bizim de hizmet konusuna yaklaşımımız bu olmalıdır.

✓✓

Organizasyonumuzu genç profesyoneller için anlamlı kılalım. İş hayatlarına yeni başlamış gençlerin karşısındaki zorluklara bir de Rotary'yi eklemeyelim. Onlara gereken kolaylıkları gösterelim. Bunun yanı sıra toplumu temsil ettiğimizi unutmayalım. Dolayısıyla toplumu yansıtan bir üye yapımızın
olması için çalışalım ve üyelik çalışmalarımızı bu
doğrultuda geliştirmeye çalışalım.

Uluslararası Rotary Başkanı Barry Rassin, Ankara'ya yaptığı
ziyarette Anıtkabir'i de Rotaryenlerle beraber ziyaret etti ve
Anıtkabir Özel Defterine yanda görülen cümlerleri yazdı:
Uluslararası Rotary'nin 2018-19 Başkanı olarak Mustafa Kemal
Atatürk'e saygımı göstermekten büyük onur duyuyorum.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak o bir gelişme, eğitim
ve eşitlik şampiyonu idi. Onun dünyaca bilinen ifadesi "Yurtta
Sulh, Cihanda Sulh"u, Türkiye'deki Rotary üyeleri ve tüm
dünyadakiler başarmaya çalışmakta ve savunmaktadırlar.
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✓✓

Bazı şeyleri artık farklı yapmalıyız. Bazen aynı şeyleri yapıp farklı sonuç elde etmeye çalıştığımızı düşünüyorum. Bu
yaklaşımı değiştirmeliyiz.

Barry Rassin yukarıda belirtilen noktalara değindikten sonra, Rotary'nin de bu amaçla daha kapsamlı
ve profesyonelce bir yaklışım için çalışmalar yaptığına değindi. En başta
yakın bir zaman önce kabul edilen vizyon bildirisi bunun iyi bir örneğini teşkil ediyor.
Hatırlatmak gerekirse, Rotary'nin
yeni vizyon bildirisi şu ifadeleri içeriyor: "Birlikte, yerküremizde, toplumlarımızda ve kendi içimizde
kalıcı değişimi yaratmak üzere hepimizin bir araya geldiği ve harekete geçtiği bir dünya hedefliyoruz."
(Together, we see a world where people
unite and take action to create lasting
change - across the globe, in our communities, and in ourselves.)

HEP BİRLİKTE

Rotary daha iyi şeyler yapabilmeleri için Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya getiriyor. Atıl
yerleri yenileyerek kullanılır hale getirmek ve buralarda ihtiyacı olanlara meslek kursları düzenlemek veya
eğitim imkanı sağlayarak onlara bir gelecek kazandırmak üzere”ev”ler yapıyoruz. Toplumları güçlendirmek
için bir araya geliyoruz — Hayata Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için . Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HAREKETE GEÇENLER

2440 Bölgede UR Başkanı Barry Rassin çeşitli projeleri yerinde inceledi. Bunlar arasında
Konak Rotary'nin Meslek Eğitim Merkezi, Rotaract'ların "Bu hafta değil, her hafta" projesi
ve Çocuk Hastanesine yapılan alet bağışı yer aldı.

Yeni vizyonumuzda ivmeyi "harekete geçmek" fiili oluşturuyor. Bu
nedenle de kamu oyuna hitaben hazırlanmış olan ve dergilerde yayınlanan
ilanlar, kullanılan posterlerde Rotaryenleri "Harekete Geçenler - People of Action" ifadesi ile tanımlıyoruz.
Barry Rassin de bu ilanların bir şekilde topluma iletilecek mesajı en iyi şe-
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kilde ifade ettiğine inanıyor ve Rotary
kulüplerinin bunları etkin bir şekilde
kullanma yöntemlerini bulmalarını ve
kullanmalarını istiyor. "Çocuk Felcini Bitiriyoruz, Hayatlara Dokunuyoruz, Aracı Oluyoruz ve Esin Kaynağıyız" başlıkları ile yayınlanan bu
ilanları bölgelerimiz de yaygın kullanmaya başlamalı.
İzmir'den sonra Ankara'ya geçen
UR Başkanı, ilk olarak Rotaryenlerle
beraber Anıtkabir'i ziyaret etti ve Anıtkabir defterine şunları yazdı: "Uluslararası Rotary'nin 2018-19 Başkanı
olarak Mustafa Kemal Atatürk'e
saygımı göstermekten büyük onur
duyuyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak o bir gelişme, eğitim ve eşitlik şampiyonu
idi. Onun dünyaca bilinen ifadesi
'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'u, Türkiye'deki Rotary üyeleri ve tüm
dünyadakiler başarmaya çalışmakta ve savunmaktadırlar."
Daha sonra Bilkent Konferans salonuna gelen Barry Rassin, burada Rotaract'lara hitap etti. Akşam yine Bilkent'te düzenlenen gala yemeğinde Rotaryenlere görüşlerini iletti.
Ankara ziyareti sonrası İstanbul'a
giden Uluslararası Rotary Başkanı
Barry Rassin, Burada İstinye Park'ta
düzenlenen ve Ataköy kulübünün organize ettiği "Çocuk Felcine Son" etkinliğine katıldı. Bu faaliyetle ilgili resim, dergimizin bu sayısının da kapağını teşkil ediyor.
Akşam Swiss Otelde verilen gala
yemeğinde de Rotaryenlere hitap eden
Başkan, üç günlük ziyaret sonrası Türkiye'den ayrıldı.
Uluslararası Rotary Başkanının
ziyareti esnasında yaptığı konuşmaları değerlendirdiğimiz zaman, RotaUluslararası Rotary Başkanı Barry
Rassin 2420 ve 2430. bölgelerde de
incelemelerde bulundu ve Rotaryenler ve
Rotaraktörlere hitap etti. Barry Rassin,
2420. Bölgede İstinye Park'ta "Çocuk
Felcine Son" etkinliğine de katıldı.
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Başkan Barry, Rotaract'lara hitap
ederken; DG Altan Arslan ile
Rotaract'larla beraber. Altta dikkat
etmemizi istediği flamingoları içeren
kapak resmi

ractörlere verdiği önem ön plana çıkıyor. Başkan Rotaract kulüplerini geleceğin Rotaryenlerini yetiştiren bir
kaynak olarak görüyor ve bu sayede de
Rotary'nin nüfus yapısının değişip Rotary'nin geleceğinin de daha sağlam temellere oturacağını anlatmak istiyor.
Rotaract kulüplerindeki kadın erkek
dengesinin de bu sayede Rotary kulüplerine de yansıyacağı, gençliğin enerjisiyle de Rotay'nin daha güçleneceğini
düşünüyor.
Barry Rassin, bu kapsamda alışılagelmiş yaklaşımların dışına taşılması
gereğini de ilginç bir benzetme ile açıklıyor. Kendi cümleleri ile bu benzetmeyi dergimizin "Başkanın Aralık
Mektubu"nda bulabilirsiniz. "Ters

yöne gidip yeni yöntemler bulmaktan çekinmeyin" diyor Başkan Rassin.
Bilindiği gibi her dönemin başında dünyada yayınlanmakta olan Rotary dergilerinin kapağında Başkan ve
eşinin fotoğrafı yer alır. Bu dönem de
UR'nin kapak resmi olarak gönderdiği
fotoğraf kullanıldı. Ancak Başkan Barry bizlerden kendi resmine değil, fotoğraftaki flamingolara dikkat etmemizi
istiyor. Gerçekten de kapaktaki yedi
flamingo'dan altı tanesi bir yöne giderken, diğer biri ters yöne bakıyor. Büyük
olasılıkla tesadüfi bir şekilde ortaya çıkan bu durumdan Barry bizler için bir
ders çıkarıyor ve herkesin gittiği yönde hareket etmenin her zaman doğru olmayabilleceğini, doğru olduğuna
inandığımız şeyleri inatla savunmalı
ve aksi istikamette gidenleri de buna
inandırmamız gerektiğini söylüyor.
Kendi cümleleri ile Başkan Barry
şu ifadeyi kullanıyor: " Değişim zordur. Bir istikamette ne kadar uzun
süre gidersek ve bunun ne kadar
çok arkadaşımızla beraber yaparsak, geriye dönüp başka bir yola yönelmek ve farklı birşey yapmak o
kadar zor olacaktır. Fakat değişim,
değişim olsun diye değil, dikkatli,
düşünerek ve hedefe yönelik değişim, gelişmek isteyen, güncel kalan
ve doğru istikamete gitmek isteyen
her organizasyon için gereklidir."
"Bu nedenle, o resme tekrar bakın, ama bana bakmayın. Bu resim
o flamingo hakkındadır. Resim, güzel bir Bahama sabahında yürürken ya da organizasyonumuzun
rotasını çizmeye yardım ederken,
merak eden, cesaretli ve farklı yönlere bakmanın daha iyi olabileceğine inananlar hakkındadır."

İLHAM KAYNAĞI OLALIM
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"Tarih bize göstermiştir ki, mülteci
krizi müzminleştiği andan itibaren,
mülteciler sıklıkla kamplarda onlarca sene
geçirebilmektedirler"

Sakun Gajurel

Mülteciler için kaynaklar
2017 yılının Ağustos ayından beri,
Rohingya'lı Müslüman müteciler,
Myanmar'ın Rakhine eyaletindeki şiddet uygulamalarından kaçarak Bangladeş'in Cox Pazarı mevkiindeki kamplarda kalabalık bir şekilde yaşamaya
çalışmaktalar. Gerekli barınak, sağlık
bakımı ve eğitim kaynakları imkanı
olmaması, ve ayrıca cinsel şiddet riskinin de artması, özellikle kadın ve çocuklar için çok zor şartların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Sakun Gajurel, Duke Universitesi ve Chapel Hill'deki North Carolina
Üniversitesindeki Rotary Barış Merkezlerinde uluslararası kalkınma politikaları üzerinde çalışmadan önce İtalya ve ülkesi Nepal'de Birleşmiş Milletler'in ajanslarında çalışmakta idi. Rotary Barış Bursiyeri çalışmalarının bir
parçası olarak, Gajurel 2018 yılının yaz
aylarını Cox Pazarında, mülteci kamplarındaki kadınlara direkt yardım eden
UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın) adlı organizasyonda çalışarak geçirdi.
_NIKKI KALIO

THE ROTARIAN: Cox Pazarında yardım
alabilmenin karşısındaki en büyük engel nedir?
GAJUREL: Bir yıldan az bir sürede yaklaşık 900.000 mülteci buraya sığındı.
Mansun mevsiminde işler çok kötüleşti. Bambu çerçeve üzerine katranlı
branda ile yapılmış barınaklar, yoğun
yağmur ve toprak kaymalarına karşı
çok dayanıksız. Her hafta, yoğun yağmurlar sonrası bir kaç bin barınak yok
oldu.
Yolların kötü olması da insani yardım yapan ajansların herkese ulaşmasında önemli bir engel teşkil ediyor.
Mültecilerin sayısı da etkin destek imkanını azaltıyor.

nıyor. Özellikle kadınların kocaları dışında hiç bir erkek tarafından görülmemeleri uygulaması bununla ilgili.
Kadınlar ve kızlar evde kalıp ailelerinin
yanında durmak zorundalar. Erkekler
ise çok daha serbest.
Çok amaçlı kadın merkezleri kanalıyla UN Women kadınlara angaje
olup onları güçlendiriyorlar. Kadınlar
ve kızlar Cox Pazarındaki gibi merkezlere gelip kamplardaki fırsatlar ve
hizmetler konusunda bilgi edinebiliyorlar. Cox Pazarındaki bu merkezde
yaklaşık 20 kadın çalışıyor. Bunlar diğer kadınlarla konuşan ve sorunlarını
merkeze ve kamp yetkililerine ileten
Rohingya'lı kadınlar.

TR: Kadınlar ve kızlar özellikle ne gibi
problemlerle karşı karşıya kalıyorlar?
GAJUREL: Kadınlar ve kızlar şiddete karşı daha korunmasızlar. Bazı kriz dönemlerinde, kadınların yüzde 70'inden fazlası cinsiyet ile ilgili şiddete
maruz kaldıklarını ifade ettiler. Kadınlar özellikle akşamları ve adet dönemlerinde sanitasyon ve hijyen olanaklarına ulaşamadıklarını söylüyorlar.
Ailelerine yiyecek ve su temininde ve
hasta olanlara bakarlarken bu risklerin
arttığına dikkat çekiyorlar.

TR: Ne tür destek gerekli?
GAJUREL: Eğitim en büyük ihtiyaç. Cox
Pazarındaki eğitim partnerleri, ikişer
saatlik üç vardiyada hizmet veren eğitim merkezleri oluşturdular. Ancak bu
yeterli değil. Kadınlar ve erkekler genel olarak yeni beceriler öğrenmek istediklerini belirtiyorlar.
Birleşmiş Milletler şimdiden Rohingya mülteci krizinin müzmin bir hal
aldığını açıkladı. Tarih bize göstermiştir ki, bir mülteci krizi müzminleştiği
anadan itibaren, mülteciler kamplarda onlarca sene geçirebilmektedirler.
Tüm bir nesilin eğitimsiz ya da daha
iyi bir yaşam fırsatından mahrum olmaması için uzun vadeli bir programa
kesin itiyaç var.

TR: Yardımın teminini gelenek ve kültür nasıl etkiliyor?
GAJUREL: Rohingya'nın müslüman toplumunda cinsiyet ayrımına sık rastla18 - R O T A R Y D E R G İ S İ / K A S I M - A R A L I K 2 0 1 8

Sınırların ötesinde 20 yıllık hizmet _
Uluslararası Rotary başkanı Rajendra Saboo, 1992 yılında görevini tamamladığında, insanlara yardım etmeyi nasıl
devam ettirebileceğini düşünüyordu. Ve 1998 yılında, Rotary
Vakfı mütevellisi olarak görev yaparken çözümü bulmuştu.
"Benim başkanlığım döneminde temam 'Kendinizden ötelere bakınız' idi" diyen Hindistan'ın Chandigard
Rotary kulübü üyesi Saboo, sınırların ötesinde hizmeti o zaman düşünmeye başladığını söylüyor. "O zaman Hindistan'ın ne verebileceğini düşündüm. Hindistan'da tıp biliminin oldukça ileri olduğunu ve bir çok Rotaryen doktorun olduğunu biliyordum. Bu doktarlar ihtiyacın en
fazla olduğu Afrika'ya hizmeti götürebilirlerdi. "
Saboo, daha önce Uganda'da çalışmış ve İdi Amin tarafından geri gönderilmiş Nanlal Parekh adlı bir doktor arkadaşına danıştı. Parekh Uganda'da başlamanın en iyi tercih olacağını söyledi. 1998 yılında Saboo'nun organize ettiği seyahat
20 yıldır süregelen bir tıbbi misyonun başlangıcı oldu ve bu
süre zarfında 67,000 ameliyat yapıldı.
Bu ilk seyahatte göz ameliyatı ve çocuk felci geçirmiş hastalar için estetik ameliyat yapabilecek operatör doktorları biraraya getiren Saboo, seyahatten bir kaç gün önce Kenya ve
Tanzanya'da Amerikan Büyükelçiliğinin bombalanması ve
üçüncü bir terör olayınında da Uganda'nın başkenti Kampala'da gerçekleşmesi sonucu ekipteki herkes gibi korku geçirmiş. Gidip gitmeme konusunda kararsız kalmışlar.
O sırada Saboo'nun eşi Usha, eski Yugoslavya'da savaşta yaralananlara gönüllü hizmet veren bir kadınla tanışmış.
Usha ona korkup korkmadığını sormuş.
Aldığı cevap "Sadece bir kez ölürsün" olmuş. Kadın Usha'ya "Önemli olan nasıl öldüğündür. Ben o sürede hiç
korku geçirmedim çünkü insanlığa hizmet ediyordum"
demiş. Bu cevaptan etkilenen Usha, Saboo'ya ve ekipteki doktorlara kadınla yaptığı konuşmayı anlatmış ve doktorlar ve
gönüllüler gitmeye karar vermişler.
Bombalama olayından üç gün sonra Kampala'ya varmışlar. Bir ekip dört saatlik otobüs yolculuğu ile Masaka'ya, diğer
bir ekip kuzeyde Gulu'ya göz ameliyatı için gitmiş. Yerel hastanede yedi yıldır göz doktoru yokmuş. Ameliyatlardan sonra bir çok yaşlı kadın sevinçten dans etmeye başlamış zira o
güne kadar torunlarını bile hiç görememişler.
Tıp eğitimi olmayan Saboo ise kan görme konusunda çok
hassas imiş. Ama ekibin de özellikle kirli çocukların yıkanması, hastaların sedyelere konması gibi işler için gönüllülere ihtiyacı varmış. Tıbbi ekip, Saboo'ya da ameliyatlar esnasında bazı görevler vermiş. İlk başta çekinen Saboo, ilk girdiği
ameliyat sonrası kan konusuna plan hassasiyetinin yok olduğunu görmüş.

Frank Bures

1991-92 dönemi UR Başkanı Rajendra K. Saboo'nun başkanlığını
yaptığı Hintli doktorlar ekibi, 2016 yılında Rwanda'ya yapılan
bu misyonda 10 günde 351 ameliyat geçekleşti. Kana karşı
duarlı olan Saboo, bu misyonlar sayesinde o rahatsızlığından da
kurtuldu.

1981 yılında Saboo ve eşi Rahibe Teresa ile tanıştı. Saboo
Rahibe'yi o yılki Konvansiyonda konuşmacı olmaya ikna etti
Bu yıl misyonun 20. yılında ekip Uganda'ya tekrar gitmiş.
Şartların çok daha iyi olmasına rağmen ihtiyaçlar karşılanamıyormuş. Ekip 440 göz, 452 diş, 25 estetik ve 84 genel olmak
üzere 1,100 ameliyat gerçekleştirmiş. Tanzanya ve Uganda'yı
kapsayan 9211. bölge GDG'si Emmanuel Katongole, sırada
bekleyip rahata kavuşan insanların yüzündeki mutluluk ifadesinin anlatılamayacak bir şey olduğuna işaret ediyor.
2019 yılı için Saboo'nun daha büyük hedefleri var. İki yıl
önce Başkan seçilip görevine başlayamadan vefat eden Sam
Owori, Saboo'ya şöyle söylemiş: "Ben başkan olduğum zaman Afrika'daki her bölgeye gidecek bir doktorlar ekibi oluşturmak istiyorum". Saboo'nun cevabı "denerim" olmuş. Sam vefat ettikten sonra Başkan Barry Rassin Saboo'ya
Sam'in bu hayalini acaba gerçekleştirebilirmiyiz diye sormuş. Ve şimdi Saboo bunun için çalışıyor.
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YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Dostlar ve aile
Amersfoort Young Ambition Rotary Kulübü
Hollanda

YENİ YÖNTEM:
Başlangıç üye
sayısı: 21
Kuruluş: 2016
Üye sayısı: 23

Ayda iki defa toplanan kulüp için teklifsiz ve samimi
yaklaşım önemli. Projeler üzerinde strateji belirlerken,
misafirleri dinlerken, kişisel tanıtımlar sonrası ve Rotaryenlerin
seçtikleri konular üzerindeki konuşmalar sonrası üyeler
toplantıları içki içip sosyalleşerek kapatıyorlar. Yıllık 300 dolar
olan aidatın Hollanda'daki diğer kulüplerin yaklaşık dörtte biri
olması gençlerin kulübe olan ilgisini arttırıyor.

ÇEVREDEKİ DOSTLAR
Amersfoort Young Ambition Rotary kulübünün kuruluşunun arkasındaki
güç, "Viendschop - dostluk" idi. Birbirleriyle olan teması kaybetmek istemeyen
ve 30'lu yaşlarına yaklaşan Rotaraktörler, Rotaract kulübünü kapatıp, Rotary kulübüne çevirdiler. Yeni kulüp yeni fikirler, hizmete odaklanma ve eğlence ruhuna odaklanıyor. Üyeler imkanları kısıtlı olan çocuklara Noel'de hediyeler veriyor,
engelliler için yapılmış bir bahçenin renovasyonunda çalışıyorlar. Sıra oyuna gelince ise hiç kimse bu kulüple rekabet edemez. 1.500 adet monopoly seti satan
kulüp, ortaçağdan kalma bir kuleden kaçan sihirbaz oyunu ile de dikkatleri çekti.
Amersfoort Young Ambition Rotary Kulübü, fon yaratma ile
eğlenceyi çok iyi düzenliyor. Sihirbazların "kaçış odası" oyunundan esinlenen kulüp, 1787 yılında barut patlaması sonucu yok
olan bir kilisenin kalıntıları arasında iki değişik aktivite düzenledi. Aktivitede takımlar bir bulmacayı çözdükten sonra, kilisenin kalıntıları arasında bulunan The Tower of our Lady olarak
adlandırılan kuleden kaçmaya çalışıyorlar.
Üyelerden Johan Birkhoff, olayı şöyle anlatıyor: "Bir çözüm
bulmanız, bulmacayı çözmeniz, biraz oyun oynayıp bunların sonunda kapıyı açacak anahtarı bulup, kasabayı tehlike konusunda
uyaracak çanı çalmanız gerekiyor."
Tarihi bir mekanın proje için kullanılması bir kulübün cesaretle başarıya adım atmasının güzel bir örneği. Rotaract yaş
sınırına yaklaştıklarını görüp Rotary'ye dönüşmek bu grup için
adeta tabii bir evrim olmuş. Birkhoff Eemvallei-de-Heuvelrug
Rotaract kulübünü kuran 18 yaşındaki gençler grubunun bir elemanı imiş. Kulüp 2013'te ismini Amersfoort Rotaract Kulübü
olarak değiştirmiş.
Birkhoff, Rotaract kulübünü kapatıp Rotary kulübüne başlamak grubu birarada tutmanın bir yoluydu diyerek değişimi anlatırken, gruptaki bir çok gencin birbirlerini Rotary vasıtasıyla tanıdıklarını da irdeliyor.
Şehirdeki diğer Rotary kulüpleri başka bir kulüp kurulması
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fikri konusunda tereddüt geçirmekte idiler. Ancak Amersfoort
Young Ambition kulübü üyeleri kulüp projelerine katılım ve katkıları ile bu endişeyi giderdiler. Mevcut eski kulüplerle çalışırken
gençler, şimdi siz bize ilişki ağını getirin, biz de size yaratıcılıkla
ilham kaynağı olalım diyorlar.
Yeni kulübün toplantısı oldukça gayri resmi bir stile sahip,
hatta biraz düzensiz bile denebilir. Toplantıda birer arkadaş gibi
oturuluyor. 15 dakikalık bir sürede her toplantıda bir kişi en çok
ilgisini çeken bir konuyu gündeme taşıyor. Her üye bunu yılda en
az bir kez yapıyor. Birde toplantıların "Nasılsınız" bölümü var ki
orada yeni üyeler hayatlarını kendi bakış açılarıyla anlatıyorlar.
Bu yaklaşım üyeleri daha çok yakınlaştırıyor.
Bu beraberlik ve yek vücut olma yaklaşımı ülkedeki iki gün
süren gönüllülüğü vurgulayan NLDoet (Hollanda Yapar) günlerinde ve kulüp üyelerinin "Walking for Water"adlı Afrika'da
ve Hollanda'da su kullanma
ve temiz su içme konusunda bilinçlendirme aktivitelerine katılım ile de ortaya
çıkıyor. Ve işlerde sürekliliği
sağlamak için şimdi de Rotary
kulübü olarak bir Rotaract kuÜstte: Rotaryenler bir proje için
lübü de kurma arzusundalar.
gerekli aletleri hazırlarken;
Rotary Koordinatörü ve
altta: kaçış odası projesi ise
1570. Bölgenin GDG'si Rob
değişik kostümleri kullanma
Klerkx, Amersfoort kulübü- için de fırsat yaratınca, bundan
nün Rotary çarkını tam anla- faydalanan iki üyeyi görülüyor.
mıyla döndürdüğünü, bir Rotaract kulübünden doğduğunu, şimdi de tekrar bir Rotaract kulübünü doğuracağını vurguluyor.

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Mesajı yaymak

Den Haag Nieuwspoort Rotary Kulübü, Hollanda

YENİ YÖNTEM:
Den Haag Nieuwspoort Rotary Kulübü, Lahey şehrinde kısa veya
uzun vadeli görev ile gelen ve Hollanda dışında Rotaryen olan kişilerin
Rotary faaliyetlerine devam edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir
kulüp. Lahey Hollanda Parlementosunun şehri olduğu gibi, Birleşmiş
Milletler Uluslararası Adalet Divanı da burada bulunuyor. Ancak kulüp
kurulduktan sonra daha önce Rotary'ye girmeyi hiç düşünmemiş olan
kişilerin de katılmasına neden oldu.

Üye sayısı: 27
Berat tarihi: 2018
Başlangıç üye sayısı: 20

TOPLUM BİLİNCİ
Niewsspoort (Haber Kapısı), Lahey'de bulunan bir basın merkezi olup, Hollanda
ve civarındaki gazeteciler, politikacılar, lobiyistler için bir sosyal merkez. Gayriresmi
toplantıların yer aldığı bir mekan olmanın yanı sıra basın toplantıları, konuşmalar ve
diğer aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Bu merkezde toplanan yeni bir Rotary Kulübü, bu bağlantılar ağı içinde kendi haberini yapmak için çalışmalar yapıyor.

Bundan dört yıl önce bir iş değişikliği nedeniyle Lahey'e
taşınan Jan-Willem Wits, yeni bir Rotary kulübü ararken,
Hollanda'nın 1600. bölgesi geçmiş dönem guvernörü Wouter Van Putten'in, Hollanda'nın ortasında uluslararası etkisi olabilecek bir kulüp kurmayı düşündüğünü öğrendi. Wits,
çevresindeki arkadaşlara ve yerel sahnede etkili olan bazı
tanıdıklarına, sıfırdan bir kulüp kurma konusunda yardımcı olup olamayacaklarını sordu.
Wits, Eylül 2017'de oluşturduğu grup için şunları söylüyor:
"Adaylarımızın bir çoğunun Rotary geçmişleri yoktu ve kendilerine yapılan teklif karşısında şaşırmışlardı zira Rotary'yi
biraz kapalı bir oluşum olarak görüyorlardı. Yakın zamana kadar daha önce Rotary'ye katılmış tek kişi bendim." İletişim danışmanı olan Wits, daha önce Utrecht Kromme Rijn Rotary kulübü
üyesi idi. Yaklaşımın başarısı yeni bir kulübü başlatmış
oldu.
Haftalık toplantılarını
Cuma günü Niewspoort'ta
yapan kulübün üyelerinin
bir çoğunun iletişim geçmişleri var. Her birinin bağlantıla-

Üst resimde kulüp üyeleri birarada görünüyor; küçük resimde
soldan sağa GDG Wouter van Putten, Ja-Willem Wits ve 2017-18
bölge guvernörü Harriette Verway görünüyor.

rı çok iyi ve hiç de çekingen değiller. Wits, işin başından itibaren bir lobi grubu olarak görülmek istemediklerini ve bu nedenle de başka mesleklerden üye aradıklarını ve bunları avukatlar,
denetçiler, danışmanlar, insan kaynakları görevlileri ve kültür
dünyasının insanlarından seçmeye çalıştıklarını söylüyor.
Başta Başbakan olmak üzere parlamentodaki bir çok milletvekili ve görevli ile ilk isim bazında ilişki kurabilmek elbette
ki çok faydalı. Bu ilişkiler sayesinde kulübün ilk projesi de başarı ile sonuçlanmış. 2017 yılının Eylül ayında İrma adlı fırtınanın St. Maarten adasında 3 milyar dolardan fazla zarara neden
olması sonrası, kulüp St. Maarten'de "Medya'nın Rolü" adlı bir
oturum, sonrasında da Karayip büfesi ve salsa dansı partisi organize etmiş. Bunun sonucu, adada gazetecilik eğitiminde kullanılmak üzere 23.000 dolar fon yaratılmış.
Kulüp üyelerinin çoğunluğu 40-50 yaşları arasında ve üçte
ikisi de kadın. Kulüpteki bu farklılıklar, kulübe konuşmacı olarak gelenler arasında da farklılıkların oluşmasını sağlamış, Bir
solcu politikacıyı ya da bir sendika temsilcisini konuşmacı olarak bu kulüpte görmek mümkün.
Kısa bir süre içinde kulüp önemli gelişme göstermiş. Başlangıçtaki tereddüt, üye yapmak için civarda bulunan 8 tane
daha kulübün olmasından kaynaklanmakta imiş ama rekabetten korkan kulüplerin çoğu da eski kulüpler olmuş. Ancak Den
Haag Niewspoort Rotary kulübü üyelerinin geçmiş Rotary tecrübesi olmaması, bir anlamda diğer kulüpleri rahatlatmış.
Wits'in her Rotaryene tavsiyesi ise basit: Herhangi bir şeye
başlamak için korkmanıza hiç gerek yok. Bu cümleyi onun adına sizler de kullanabilirsiniz.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor?
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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ÜAK'ın çalışmaları kardeş kulüpleri arttırdı
2018-19 döneminde etkin faaliyetler gösteren Ülkelerarası Komite ÜAK (ICC), Başkan Mithat
Sucuoğlu önderliğinde Ukrayna, Sırbistan ve Portekiz'de kardeş kulüp anlaşmalarını gerçekleştirdi

ICC Türkiye Başkanı Mithat Sucuoğlu
ÜAK, Ülkelerarası Komitesi Başkanı Mithat
Sucuoğlu tarafından organize edilen Belgrad gezisi 28 Eylül -01 Ekim arasında gerçekleşti. Bu
gezide Sırbistan Rotary külüpleri ile güzel ve
uzun vadeli ilişkilerin ilk adımları atıldı. 2440.
bölgeden giden Rotaryenler ilk akşam RC Belgrade Skadarlija tarafından organize edilen ve o
kulübün çoçuklarla ilgili bir projesine fonlama
amaçlı yemeğinde RC Skadalija ve RC Metropolitan üyeleri ile tanıştı. RC SKADARLİJA başkanı İgor Dimitrijev, ve RC Metropolitan Başkanı Davkov SOVRAN’nın hoş geldin konuşmalarının ardından, geceye NoviSad'dan özel olarak
toplentı için katılan gelecek dönem guvernörü
Bayan Ljiljana LAİNOVİÇ ile karşılıklı yapabileceğimiz projeler hakkında görüşüldü.
Ertesi gün RC Belgrad Metropolitanın Gerontology Centre Vozdovac huzur evi tadilat projesini ziyaret ederek bahçe süslemesinde çiçekler dikerek katkıda bulunduk. Ardından RC Metropolitan üyeleri ile yemek yendi. Katılımcıları
RC Metropolitan üyesi ve Sırbistan’nın tanınmış
rejisörlerinden ve Sırbistan film derneği başkanı
Bay Milan Knezeviç ağırladı.
Akşam, Belgrade Grand Hyatt otelinde RC
Gündoğdu, 2440 Bölge ve RC Metropolitan 2483
Bölge arasında güzel bir tören ile kardeş kulüp
anlaşması imzalandı. Hem ÜAK Türkiye–Sırbistan Başkanı Mithat Sucuoğlu, hem GDG Velimir STEFANOVİÇ, ve ARRC Zone 20B 201819, konuşmalarında ICC’nin önemini ve iki ülke
arasında kurulan bu köprünün mutluluğunu ifade ettiler.
Son gün ICC Sırbistan-Türkiye Başkanı Bayan Ivana Zdravkovic ekibe Belgradı gezdirdi.
Rotaract Külübü Metropolitan'ın davetlisi olarak barış parkı projeleri incelendi. Başkan Ivana
Zadravkoviç evinde vermiş olduğu veda yemeğinde RC Metroplitan üyeleri ve kulübün kurucu
başkanı Bay Nikola OBRADOVİC, ile güzel bir
akşam geçirildi. Geleçekde karşılıklı ziyaretler
planlandı.

2440. Bölgeden Gündoğdu RK ile 2483. Bölgeden Belgrad'ın Metropolitan Rotary
kulübü kardeş kulüp anlaşması imzaladılar.
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Porto ve 2440. bölge köprü kurdular

ÜAK 2440. Bölge Başkanı, Karşıyaka RK GDB Esat Kardiçalı
Portekiz'deki toplantıda kürsüde (üstte) Porto'yu ziyaret eden Türk
Rotaryenler (altta)

ÜAK Türkiye-Portekiz Başkanı Mithat Sucuoğlu
08.11. – 11.11.2018 tarihlerinde Porto’ya gezi düzenledi.
Bölge Rotaryenlerini havaalanında karşılayan ICC
Portekiz Üyesi ve 1970. Bölge 2020-21 dönemi Guvernörü
Sergio Almeida gezi boyunca katılımcıları yalnız bırakmadı.
Porto RC tarafından Grand Hotel Porto'da düzenlenen
öyle yemeği toplantısında ICC Türkiye–Portekiz heyetleri bir araya geldi. ICC Portekiz başkanı Artur de Almeida, ICC Türkiye Bölge Başkanı Esat Kardıçalı, ICC Portekiz Vice-President Cecilia Sequeira, ICC-Türkiye–Portekiz Başkanları, Waldemar de Sa ve Mithat Sucuoğlu,
ICC Türkiye Portekiz üyeleri Sergio Almeida (RC Arouca),
İbrahim Durak (Kuşadası RC), Asistan Guvernör Rezzak
Kanağ (Balıkesir RC), Afet Aksu (Bodrum RC) ve E-Kulüb
Başkanı İçlal Kardıçalı yapılacak olan çalışmaları ve projeleri değerlendirdiler.
Manisa RK, Karşıyaka RK, Didim RK, Balıkesir RK,
Kuşadası RK, Söke RK, Bodrum Karia R ve Mavişehir Rotary külüblerinin katılımları ile gerçekleşen Porto ziyareti
esnasında, 2440. bölgeden E-Kulüb, Kuşadası RK ve Karşıyaka RK ile Portekiz'in 1970. bölgesinin E-Kulüb, Arouca RK ve Feira de Santana RK Kardeş kulüp anlaşmaları
imzaladı. Törende 1960. Bölge Guvernörü Bayan İlda Bras
ve 1970. Bölge Guvernörü Joaquim Branco da vardı
GDG ve ÜAK 2440. Bölge Başkanı Esat Kardiçalı'nın
komiteye vermiş olduğu destekden dolayı kendisine teşekkür ederiz.
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2420. Bölge BES
2420. Bölge Konferansı
22 Haziran 2019

Swiss Otel - Beşiktaş
İletişim
Ece Bayar
bayarece@gmail.com
0533 640 0552
Erenköy Rotary Kulübü

2 Mart 2019
S. Yılmaz
syilmaz@karmahukuk.com
0533 399 6290
Beylikdüzü Rotary Kulübü

Asamble

30 Mart 2019
Maltepe Üniversitesi
Nuri Peşkircioğlu
0532 231 4085
Şişli Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı
MOR KONFERANS

2430. Bölge
BES ve Asamblesi

9 - 12 Mayıs 2019

10 - 14 Nisan 2019

Hilton Bakü
Azerbaycan
İletişim
Tufan Ballı
tufanballi@ozbal.com
0532 612 0772
Mersin Toros Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı
2 - 5 Mayıs 2019

Çanakkale Kolin Otel

Xanadu Resort Hotel
Belek - Antalya
İletişim
Kübra Yayla
ftrkubra@gmail.com
0539 308 9542
asamble2430.com
Samsun İlkadım
Rotary Kulübü

2440. Bölge

BES ve Asamblesi
4-7 Nisan 2019

Çanakkale

Çeşme Altınyunus Oteli

İletişim
Erdal Gezen
erdal_gezen@gmail.com
0532 286 9173
rotary2440konferans2019@gmail.com
rotarykonferans2019.com
Çanakkale Rotary Kulübü

İletişim
Salih Menteşe
rotary2440asamble2019@gmail.com
0532 247 3161
rotaryasamble2019.com
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Çeşme - İZMİR

Dokuz Eylül
Rotary Kulübü

KULÜPLER’DEN HABERLER

Nilsemder çalışmaları büyüyerek gelişiyor
Bugüne kadar 13.581 kursiyer merkezden faydalandı

Yazan: GDG Ahmet GÜRMERİÇ
Nilüfer belediyesince kuruluşu başlatılan "Nilsem Sürekli Mesleki Eğitim
Merkezi" 2011-12 Rotary döneminde 2440. Bölgemizi temsilen GDG Ahmet Gürmeriç ile Nilüfer Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Mustafa Bozbey arasında imzalanan başlangıç protokolu sonrasında hayata geçirilmiş, 2012-13 Güneş Ertaş Guvernörün döneminde resmi açılışı yapılmış ve UR. 2440. Bölgemiz
ile müşterek eğitim projeleri üretmeye başlamıştır.
Mesleki eğitim protokolü 2015-16 Rotary döneminde Nilüfer Belediyesi ile
2440. Bölgemiz arasında Nilüfer Belediye sınırları içerisinde bireylerin; mesleki ve sanatsal becerilerinin arttırılması , istihdam olanaklarının çoğaltılması,
ekonomik ve sosyal olarak daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmış daha üretken, mutlu, geleceğe umutla bakan kişiler olmasına katkı sağlamak amacıyla yenilenmiş, içinde bulunduğumuz 2018-19 döneminde de tekraren üç yıl süreyle
imza altına alınmıştır. Merkez 2016-17 döneminde UR Başkanı John F. Germ ve
UR Direktörümüz Şafak Alpay tarafından ziyaret edilerek takdir edilmiştir.
Kurulduğu andan itibaren de Bursa Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesindeki binasında 3 derslik ve atelyede Mesleki Eğitim kursları sürdürülmüştür. Hiç kuşkusuz çok ilgi çeken el sanatları ile ilgili kurslar sonrasında kursiyer kadınlarımız atölye çalışmaları ile de İpek Koza levha, ev mefruşatı, giyim, ahşap boyama,
el nakışı, el örgüsü, gümüş kazaziye, çini, dekoratif dokuma,geri dönüşüm çanta, takı, iğne oyası, çini, rölyef, kırkyama keçe, kumaş boyama, tel kırma çalış-

Nilsem Sürekli Eğitim Merkezi, kurulduğu 2011-12 döneminden beri gelişmesini sürdürdü ve Nilsemder İktisadi İşletmesini de devreye
alarak ve e-ticaret yöntemini de kullanarak üretilen eşyaların değerlendirilmesini sağladı
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KULÜPLERDEN HABERLER
malarıyla güzel eserler üretmeye başlamışlar ve ürettilklerini satarak değerlendirmek istemişlerdir. 2015-16 döneminde
imzalanan protokol gereği NİLSEM'de üretilenlerin daha iyi
değerlendirilmeleri için koşullara daha uygun, rekabet gücü
olan bir yapıya kavuşturulması, daha yapıcı ve yasal bir zemine oturtulması ve sosyal dayanışma niteliğinin sürdürülebilir kılınması için, Reha Akın ve İsmail Rodoplu Guvernörlerimizin önerisi ile ve Bölge Meslek Hizmetleri komitesinin
önderliğinde Bursa Rotary kulüpleri üyelerinden, Nilüfer Belediyesi, Nilsem yönetici ve eğitmenlerinden oluşan kişilerin
biraraya gelmesi ile kurulan, sonrasında ise Yöre halkının,
Rotaryenlerin ve kursiyerlerin üye olabilecekleri "NİLSEMDER" Derneği ve sonrasında NİLSEM de kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin değerlendirilmesi, e- ticaret dahili tanıtımı, pazarlanması ve satışı yoluyla sistemin kendisini finanse etmesini sağlamak için "NİLSEMDER İKTİSADİ İŞLETMESİ" kuruluş çalışmaları bitmiştir.
Nilsemder ve Nilsemder İktisadi İşletmesinin yönetim kurulları 2016 -17 döneminde Bölge Guvernörümüzce
de onaylanarak aday gösterilmiş ve katılan kurucu üyelerin
oybirliği ile seçilerek göreve başlamışlardır. Seçilenler tamamen gönüllü olarak görev yapmaktadırlar. Halen Nilsemder Derneğimizin Yönetim kurulu başkanlığını GDG Ahmet
Gürmeriç, İktisadi işletmenin yönetim başkanlığını ise meslek komitesi Başkan’ımız Kasım Çapraz yapmaktadır.
Kuruluşu takiben yapılan çalışmalar sonrasında NİLSEMDER WEB Sitesi (www.nilsemder.org) – Facebook (@
NİLSEMDER ) ve Instagram (@nilsemder) Sayfasına kavuşmuş burada örneklenen çalışmalar değerlendirilmeye başlamıştır. Atölye çalışmalarının geçen hergün daha üst düzeye
geçmesiyle e-ticaret çalışmalarına da hız verilerek "Hepsiburada.com" ile sözleşme yapılmış ve satışlara başlanmıştır. Mesleki Eğitimin geliştirilmesi için İçişleri Bakanlığına
mesleki eğitim Projesi kredisi ile ilgili olarak başvurulmuştur. Nilüfer Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi – Nilüfer
Belediyesi ve Nilsemder ortak projesi onaylandığında mesleki eğitime aktarılmak üzere önemli bir kaynak yaratılmış
olacaktır.
İçinde bulunduğuz 2018 yılının sonlarında 100. Yıl mahallesinde Nilüfer belediyesinin "100. Yıl Sanat ve Eğitim
Merkezi" açılmış ve mesleki kurslar için 6 derslik/atelye kapsayan, derneğimize de bir yönetim odasının tefriş edilerek
tahsis edildiği tam bir katda ve 18 branşda 400 katılımcı ile
sürdürülmektedir. Burada kursiyer ve usta kadınlarımızın
ürettiği herşey derneğimizce değerlendirilmektedir. Fethiye
mahallesindeki binada da halen 3 kurs 295 kursiyerle devam
etmektedir. Merkezin kurulduğu günden itibaren 13.581 kursiyer mesleki eğitim almıştır.
Her ne kadar hukuken Nilsemder bağımsız bir dernek ol-

sada, başta Bursa Kulupleri olmak üzere Bölge Rotary kulüplerinin projeleri için en büyük destekçidir. Merkezin kurulduğu günden itibaren sponsor oldukları kurslar gibi şimdi de onların gerçekleştirdikleri mesleki projelerin yerinde takipçisi
ve değerlendiricisidir. Yapmayı planladıkları mesleki projeleri içinde yol göstericisi ve planlama konusunda yardımcısıdır.
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ROTARY VE BARIŞ
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır

B

en, her Rotaryen dostumun, bu kuruluşun kuruluş amacını ve hedeflerini iyi
bilmesinden yanayım. Her Rotaryen, "Bu
kuruluş niçin kurulmuş, hangi gereksinimden doğmuş?” sorusunun yanıtını
kafasında, toplantılarda ve Rotary yayınlarında araştırmasından yanayım.
ABD’nin 19. yüzyılın ikinci yarısında ve
20. Yüzyılın başlarında toplumsal, siyasal yapıdan hangi aşamalardan geçtiğini, o ülkenin
tarihini okuyarak öğrenmesinden yanayım.
Çünkü her kuruluş bir gereksinimden doğar
ve belirli amaçların gerçekleşmesine katkıda
bulunur.
Araştırmalarımızdan ve Rotary ile ilgili yazılı eserleri okuyarak öğreniyoruz ki
1905 yılından beri Rotary barış için çalışmıştır. Özellikle 1914 yılında yapılan toplantıda kabul edilen önergede, Rotary’nin dünya
ülkeleri arasında barışı korumayı başaracağı
benimsenmiştir. Yedi yıl sonraki 1921 konvansiyonunda, Rotary’nin temel ilkelerine
dostluk ve Rotary hizmet idealinde uluslararası barış ve iyi niyetin geliştirilmesini hedef
edinmiştir.
Bilmem anımsayacak mısınız? 1945 yılında Birleşmiş Milletler konferansının yapıldığı San Fransisco’da 50 Rotaryen delege konferansa danışman olarak katılmıştır.
Rotary, Birleşmiş Milletlerin kurulmasında
anahtar rol oynamıştır. Kuruluşumuz, BM
teşkilatında danışman üye olarak görevini yerine getirmektedir. Doğal olarak kuruluşumuzun bugün altı odak noktasından birisi barıştır. İster bölge, ister küresel alanda olsun, her
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Rotary projesinin barışa etkisi bulunmaktadır. Bu bir su veya çocuk felci projesi olabilir.
Temel eğitim ve okuma yazma projesi olabilir, ekonomik ve toplumsal kalkınma projesi
olabilir ya da insan sağlığı ile ilgili alanların
birindeki anne ve çocuk sağlığı ya da hastalık
önleme projesi olabilir. Hiç biri fark etmez. Sonunda elde edilen yarar, etkilenenlerin yaşam
kalitesini yükselterek dünyamıza pozitif katkıda bulunmaktadır.
Sonuçta bu iyileştirme de barışın bir parçası olmaktadır. Bunun yanı sıra Rotary yönetimleri, her yıl dünyanın her tarafından 100
tane Rotary Barış Bursiyeri seçerek oluşturduğumuz altı barış merkezinde eğitim almalarına katkıda bulunarak yüksek lisans diploması almalarını, sağlamaktadır. Bu gençlere insan hakları, uluslararası politika, kamu
sağlığı ve kalkınma alanlarında profesyonel
sertifika almaları temin ediliyor. Bugüne kadar 1.100 kişi bu programdan faydalandı. Bizler de bu çalışmanın olumlu katkılarını görmeye başladık.
Bence her Rotaryen ve her kulüp barışa
katkıda bulunması için toplumsal projelere
önem vermeli ve toplumla bütünleşmelidir.
Gerek toplumsal açıdan, gerekse bireysel
olarak barış umuttur, barış gelecektir. O nedenle bir asrı geçmiş bir kuruluş, gelecek için
amaçlarından ödün vermeden hedeflerinden
biri olan barışı korumak için çalışmalıdır. Kulüpler kendi üyelerini bu hedef doğrultusunda
eğitmeli; din, mezhep ve ırk farkı gözetmeksizin insana, insan olarak değer vermelidir.
Çünkü gerek ülkemizin gerekse dünya uluslarının her zamankinden çok barışa sevgiye gereksinimi vardır.

KULÜPLERDEN HABERLER

Ankara Bahçelievler RK'nün "Mor Menekşeler projesi"

A

Bandırma Rotary Kulübünden mesleki eğitim

B

andırma Rotary Kulübü "Doğru İskele Kurulumu Ve Yüksekte Çalışma" eğitimini tamamladı. 1 Eylül cumartesi günü Barış Manço kültür
merkezinde 27 firmadan 6 iş güvenliği uzmanı, 17 mimar - mühendis ve firma
sahibi ile 70’in üzerinde mavi yaka personelinin katılımıyla, eğitim projesi sabah 3 saat teorik, öğlenden sonra uygulamalı şekilde gerçekleştirildi. Belediye
başkanı Dursun Mirza’nın katılımıyla başlayan eğitim, SWS iskele firmasından
gelen eğitmen Gündüz Işıktaş’ın sunumuyla son buldu.

nkara Bahçelievler Rotary Kulübü, "Mor Menekşeler Projesi" ile kız
çocuklarımızın toplum içerisinde cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılmasını amaçlamakta.
İşte bu nedenle, Türkiye’de nüfusun yüzde 29’unu oluşturan kız çocuklarımızın, sanat, spor ve eğitim alanında başarılı olmalarına destek vermek
amacı ile "Mor Menekşeler" resim sergisi planlandı.
Serginin gelirleri sanatta ve sporda uluslararası başarıları olan, kulübün
bünyesinde eğitim desteği almaya hak kazanmış kız çocuklarına bağışlanacak. Rotaryenler, 26 kasım-2 aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen sergi
süresince resim sergisini gezdiler.
Projeye eserlerini bağışlayarak destek olan ressam Saadet Yüksel’e ve
her zaman kulübün yanında olan Next Level AVM’ye Ankara Bahçelievler rotaryenleri teşekkür ettiler.

Güney Rotary, 50 genci UNICEF çocuk dostu şehirler projesi
kapsamında tiyatroya götürdü.

B

Gündoğdu Rotary resim sergisi

G

ündoğdu Rotary Kulübü okulunda başarılı ama maddi gücü yeterli olmayan üniversite öğrencilerine burs fonu yaratmak için bir sergi düzenledi. Kulüp üyesi Dr. Tayfur Yağcı kişisel koleksiyonu olan tuval üzerine yağlı
boya ve akrilik resimlerden oluşan 28 eseri üniversite öğrencileri için açtı.

u oyun sıradan bir oyun değildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Adana Valiliği işbirliği içerisinde gençlerimizi, çocuklarımızı
madde bağımlılığına karşı bilinçlendirmek için sergilenen bir oyundu. Interact
kulübüyle ortak gerçekleştirillen bu projede Rotaryenlerle birlikte oyun seyredildi. Hemen arkasından tiyatroya götürülen çocuklarla oyun ile ilgili söyleşi
yapıldı. Gerçekten oyunun çok faydalı olduğu görüldü. Güney Rotary, bu oyunu
Ocak ayında daha çok gence ulaştırmayı hedefliyor.

Adana Çukurova RK - Gençlerimiz Geleceğimiz projesi

A

dana Çukurova Rotary Kulübü "Gençlerimiz Geleceğimiz" projesi
kapsamında, Denizbank bölge müdürü Engin bey ve çalışma arka-
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daşlarını misafir etti. Misafirlerimiz çocuklarımıza spor ve sporun faydaları
konusunda bilgilendirme yaptılar ve tüm öğrencilerimize ilgi duydukları sporun ayakkabısını hediye ettiler.

N. Altan Arslan'ın da katılımıyla Ankara'da bulunan bir okulun öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve katılım sağlayan halka açık organizasyonda "Atatürk ve
Türk Halk Bilimi" sunumuyla Doç.Dr. Gülen Öğüt Eker, "Atatürk'ün Kültür Ve Sanata Bakışı" sunumuyla Cihat Yeşertener ve "Anadolu'da Atatürk'ü Anlamak"
sunumuyla Prof.Dr. Aysel Sadak İltaş dinleyicilere bilgiler verdiler. Sunumların
ardından Solist Ayça Nur Kip Akyol, piyanist Çiçek Cihan eşliğinde Atatürk'ün
sevdiği şarkıları seslendirdiler. Konser sırasında ise Ressam Yasemin Lümalı
Atatürk portresini çizerek hafızalarda güzel bir anı bıraktı. 12 Kasım pazartesi günü ise öğrenci çocuklarla TBMM gezisi düzenlendi ve daha önce hiç görmedikleri Anıtkabir'i gördüler ve müzeyi gezdiler. Etkinliğe Dönem Guvernörü
N. Altan Arslan ve eşi Neslihan ve bölge katılımcı Rotaryenler ile Emek Rotary
Kulübü üyeleri eşlik ettiler.

Gaziantep Rotary Kulüplerinin Cumhuriyet yemeği
Sosyal sorumluluk projesi olarak yaptıkları bu aktiviteden dolayı Engin
bey ve çalışma arkadaşlarını tebrik ve teşekkür ediyoruz.

Kavaklık Rotary Kulübü Mor Kütüphanesini tamamladı

K

avaklık Rotary Kulübü, Gaziantep Öğümsöğüt Köyü Ortaokuluna ihtiyaç dahilinde kütüphane tanzim edip bağışladı. Kurulum ve montajını
bizzat üyeler tamamladılar. Okul idaresinin önceden vermiş olduğu listedeki
kitaplar da temin edilip bağışlandı.

Kavaklık RK ve interactların sokak çalgıcıları projesi

K

avaklık Rotary Kulübü, İnteract Kulübü üyeleri ile birlikte sokak çalgıcılığını hayata geçirdi. Şehrin çeşitli yerlerinde gençlerin müziklerini icra etmelerini sağlayan kulüp, toplanan bağışları daha sonra interactların
gerçekleştireceği bir sosyal sorumluluk projesine aktaracak.

G

aziantep'in altı Rotary kulübü, Cumhuriyetimizin 95. Yılında özel bir
toplantıyı beraberce gerçekleştirdiler. Kulüplerin düzenlediği cumhuriyetimizin 95. Senesini kutlama yemeğinde güzel sahneler ortaya çıktı. Tek
kişilik bir zeybek dansı gösterisi ve devamında bir konuşmacı konuğun "Bir
Başka Atatürk" isimli sunumu ile coşkulu bir gece yaşandı.

Adana Seyhan Rotary Kulübü Meslek hizmet ödülleri

A

dana Seyhan Rotary Kulübü, bu sene meslek hizmet ödülleri'ni Dilem
Koçak'a takdim etti. Genç yaşına rağmen Temsa A.Ş'de yönetici olan,
asıl mesleği uçak mühendisliği olmasına rağmen otomotiv sektöründe kariyerine devam eden Koçak, aynı zamanda sosyal hayatı ile hayatlara dokunarak
kulüp tarafından bu ödüle layık görüldü.
1500 Metre Türkiye Şampiyonu olan anneannesinden örnek alarak spor
hayatına başlayan ve maraton koşucusu olan Dilem Koçak artık bir ultra maraton (56 km) koşucusu ve bu koşulardan kazandığı tüm geliri hayır işlerine
harcayarak topluma hizmet etmeye devam ediyor. Dilem Koçak'ı bu ödülü kazandığı için tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Emek Rotary Kulübü - 10 Kasım bölge görevi

Bahçelievler Rotary Kulübü eşleri yine
muhteşem bir projeye imza attı.

umhuriyetimizin kurucusu ve ilham kaynağımız Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılı anısına Emek Rotary Kulübü
bölge tarafından görevlendirildiği Ata'mızı anma etkinliklerinin ilkinde 11 Kasım pazar akşamı Ankara Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde Dönem Guvernörü

ahçelieveler Rotary Kulübü eşleri, 2-3-4 Kasım'da Next Level alışveriş festivalinde Serçev ve polio yararına kulüp üye eşleri tarafından
tasarlanan ve üretilen hediyelik eşyaların satışını yaptılar. Tüm eşlerin ve Rotary ailesinin katılımı ile pop up alışveriş festivali organizasyonu, Next Level

C
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AVM podyum katında 2-3-4 kasım 2018’de gerçekleşti.

Eşlerin kendi el emekleri ile ürettikleri birbirinden güzel ve beğeni alan
kapı süsleri, şamdanlar, çantalar, yılbaşı süsleri, şaraplıklar, yastıklar ve hediyelik eşyalar satıldı.
Elde edilen gelir Serçev kapsamında serebral palsili çocuklar ve Rotary’nin en önemli hedeflerinden olan polio mücadelesine harcanacak.
Bu uğurda aylarca süren zorlu bir üretim aşaması gerçekleşti. Eşler yoğun bir çalışma döneminden geçtiler, her hafta başka bir evde buluştular ve
kendi tasarımları olan muhteşem ürünler ürettiler.
Bu organizasyonun gerçekleşmesinde Next Level AVM ve onun Genel
Müdüresi Zeynep Koç çok kritik bir rol üstlendi. Kendisine ve eşi Ferhat Koç’a
kulüp üyeleri teşekkür ettiler ve tedavi edilecek çocuklar adına şükranlarını
sundular.

hakkında bilgi veren broşürler dağıtıldı, hem de tek tek konuşarak bu etkinliğin neden yapıldığı anlatıldı. Güney Rotary, büyük ilgi gören projenin tekrarını
ilerleyen günlerde Adana'nın farklı kesimlerinde yapmayı planlıyor.

Adana Çukurova Rotary Kulübü- The Rotary Global scholars

A

dana Çukurova Rotary Kulübünün 2018-2019 Küresel Bağış -Bursu
kapsamında, Uluslararası Rotary Altı Odak Noktasından birisi olan
Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü konusunda, dünyanın saygın üniversitelerinden London School of Economics'de Doktora Programına gönderilen öğrenci Melodi Var Öngel, bu ay gerçekleşen Londradaki Konferansa Ev Sahibi
Kulüp RC of Redbridge tarafından davet edildi. Melodi, Konferansta Kıbrıs projesinde seslendirdiği bir şarkıyı sunma şansı buldu.

Atakum Rotary giysi bayramı

S

amsun Ladik Salur Köyü İlköğretim ve Ortaokulundaki 127 çocuğa LCW markalı kıyafet hediyeleri kulüp üyeleri tarafından dağıtıldı.
Eğitim dostlari -LCW markası-Rotary işbirliğiyle kulübün seçtiği okula bu yardımın yapılması, çocukların yüzündeki̇ mutluluk, görülmeye değerdi. Rotary
bu girişimi ile Ladik Salur Köyündeki̇ çocukları mutlu etti. Rotary'nin topluma
sunduğu imkanlar dahilinde bu köydeki̇ öğrenim gören tüm çocuklara kışlık
kıyafet, bot hediyeleri̇dağıtıldı.

Karşıyaka Rotary Kulübü diş taraması

K

Güney Rotary, dünya polio gününü bağışları ve
etkinlikleri ile kutladı.

2

4 Ekim Dünya Polio gününde Adana'nın en kalabalık alışveriş merkezi
olan M1 Tepe Alışveriş Merkezinde Adana Tepebağ Rotary Kulübü ile
birlikte " END POLIO NOW " "ÇOCUK FELCİNE SON" tişörtleriyle, özel olarak kurulan ritm grubu eşliğinde farkındalık yaratıldı. Halka hem Rotary, hem Polio

arşıyaka Rotary Kulübü, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nde Bulgurca
İlkokul-Ortaokulu’nun ana snıfı ve ilkokul bölümünün 1,2,3 ve dördüncü sınıf öğrencilerine ağız sağlığı bilinçlendirme ve diş taraması etkinliği
gerçekleştirdi. Kulüp üyesi Diş Hekimi Mine Saraçoğlu ve eşi Prof. Dr. Ahmet
Saraçoğlu, önce sınıflarda ayrı ayrı öğrencilere ağız sağlığı bilinçlendirme konuşmaları yaptılar ve ardından da yaklaşık 120 öğrenciyi diş kontrolünden geçirdiler. Öğrencilere diş karneleri eşliğinde diş fırçası ve diş macunu hediye
edildi.

Rehabilitason Merkezi öğrencilerine eğlence

K

arşıyaka Rotary Kulübü, 3 ekim 2018 günü Erke Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine Kaya Prestige Otel Artemis Salonu’nda
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yemekli,müzikli bir eğlence düzenledi. Rotaractörlerin da katıldığı bu etkinlikde, özel gereksinimli öğrencilerle beraber müzik dinlenildi, yemek yenildi,
dans edildi ve doyasıya eğlenildi.

(roteş) eşliğinde kulüp üyelerinin yöreyi tarihi ve doğal zenginlikleri, yemek
kültürü, örf ve adetleri, çarşı pazar gibi çeşitli yönleriyle öğrenme ve yakından tanıma şansı oldu.

O gün doğum günü olan bir küçük öğrencinin bu özel günü kutlandı ve
pasta kesildi.

Tam anlamıyla bir kültür gezisi olarak düzenlenen bu aktivitede, Şanlıurfa
Balıklı Göl, Halfeti, Harran evleri de ziyaret edilen yerler arasındaydı.Tabii ki
üyeler, Sıra gecesine de katıldılar.

Karşıyaka RK, Toplum Birliği Okulu öğrencilerini Atatürk
Müzesini ziyarete götürdü

K

arşıyaka Rotary Kulübü, 16 ekim günü Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk Haftası kapsamında Toplum Birliği kurdukları Yakaköy Şengül
Mustafa Karaca İlköğretim Okulu’ndan 50 öğrenciyi önce Atatürk Müzesi’ne
ziyarete götürdü. Ardından çocuklarla beraber Kulüp Başkanı Levent Yılmaz'ın kurucularından olduğu "Bay Döner" restoranında öğle yemeği yenildi
ve oradan da Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi gezildi.

Şanlıurfa, Göbeklitepe ve
Gaziantep kültür gezisi

K

arşıyaka Rotary Kulübü
8-11 Kasım tariherinde
Şanlıurfa Göbeklitepe-Gaziantep
Zeugma kültür gezisi düzenledi. Bu
geziye 13 üye, Rotaryen eşleri ve
yakınları olmak üzere toplam 32
kişi katıldı. Deneyimli ve zengin bilgi birikimi olan Rehber Timur Guda
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Köyümüze Rotary Geldi

2

440. Bölge’nin ana teması olan "Köyümüze Rotary Geldi" kapsamında 6. Grup Kulüpleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak 5 beldede
18-24 ekim tarihleri arasında bir dizi konserler düzenlediler. Bu konserlerde
İzmir Senfoni Orkestrasından bir quartet çocuklara klasik müziğin tanıtımını
yaptı, müzik aletlerini tanıttılar, klasik ve günümüzden bazı parçalar çaldılar,
zaman zaman çocukları da dahil ettiler, aletleri çaldırdılar, şarkı söylettiler.
Amaç çocuklara klasik müziği tanıtmak ve belki de aralarından birkaçının yeteneğinin keşfedilmesine yardımcı olup hayatlarına dokunabilmekti.
Karşyaka Rotary Kulübü de, 24 ekimde Bulgurca İlkokul-Ortaokulu’ndaki
konsere ev sahipliği yaptı ve 15 üye ve iki Roteş ile bu aktivitenin bir ayağını
düzenledi. Kulüp üyeleri proje kapsamında diğer beldelerdeki konserlere de
katıldılar.

Agora RK Kulüplerarası 1. Bowling Turnuvası tamamlandı

R

otary 2440. Bölge Kulüplerarası Bowling Turnuvası - 1. Burs Kupası
"Lobutları devirelim, eğitimi destekleyelim" teması ile düzenlendi.
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lı geliştirilmiş Özel bir EKG cihazını geçtiğimiz günlerde hastane yönetimine
teslim etti.

T

urnuvaya Agora, Kordon, Smyrna, Dokuz Eylül, Çakabey, Göztepe,
Varyant, Karabağlar Çalıkuşu, Kültürpark ve Çiğli Rotary Kulüpleri
katıldılar. Turnıva Birinciiğini Çiğli Rotary Kulübü kazandı.

Bademli RK Otistik Çocuklar Merkezi sınıflarını tefriş etti

B

ademli Rotary Kulübü OÇEM’deki (Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi)
3 adet uygulama sınıfını sıfırdan tefriş ederek toplum birliği okuluna
DG Alaeddin Demircioğlu’nun da katıldığı bir törenle teslim etti.

Karabağlar Çalıkuşu RK - ROTATALK Etkinliği tamamlandı

K

arabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü’nün"“İlham Kaynağı Olalım" Uluslararası temasıyla Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Vakfı yararına gerçekleştirdiği "ROTATALK" buluşması İzmir Ticaret Odasında gerçekleşti. Ünlü
Yazar Aret Vartanyan, Homeopat Dr. Levent Buda, Gazeteci-Yazar Mutlu Tönbekici, Nefes Koçu Nevşah Fidan Karamehmet’in konuk olduğu ve Doç.Dr. Engin Deniz Eriş’in moderatörlüğündeki etkinlik izleyiciler tarafından beğeniyle
izlendi.

Çorlu Rotary Kulübü Satranç Turnuvası

Ç

orlu Rotary Kulübü, geleneksel olarak düzenlediği Satranç turnuvasının 14.sünü düzenledi. Turnuvaya katılan ve dereceye giren sporcular kulüp üyeleri tarafından tebrik edildi ve başarılı performansları için kendilerine teşekkür edildi. Çorlu Rotary Kulübü üyeleri, satrançз turnuvasında
destekleri ile kulübün yanında olan ЗÇorlu Mektebim Koleji, Çorlu Belediyesi
ve Satrançз Federasyonuna teşekkürlerini sundular.

Edirne Rotary Meslek Hizmet Ödülü

E

Çakabey RK Çocuk Hastanesine EKG Cihazı temin etti

Ç

akabey Rotary Kulübü’nün hastalıkların önlenmesi ve tedavisi odak
alanına yönelik projeleri kapsamında Behçet Uz Çocuk Hastanesi Acil
yoğun bakımı ünitesinin ihtiyacı olan, kayıtları analiz edilebilir, istenildiğinde
yeniden görüntülenebilir ve hastane bilgi sistemlerine aktarılabilir yazılım-

dirne Rotary Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak verilen
"MESLEK HİZMETLERİ BAŞARI ÖDÜLÜ" bu yıl Edirne’de yaşayan en
eski emekli öğretmenlerden Emekli Coğrafya öğretmeni Rayegan Köyatası’na
verildi.
Edirne Rotary Kulübü Başkanı Akın Tiryakioğlu, konu hakkında yaptığı
açıklamada şunları söyledi."Değerli arkadaşlar; Dönemimizin ilk 'Meslek Hizmetleri Ödülünü' 23 AraEkim Salı günü yaptığımız eşli toplantıda Edirne Lisesinin tanınmış ve çok sevilen Emekli Coğrafya Öğretmeni Rayegan Köyatası
hanımefendiye tören ile verdik. Rayegan hocanımın yaptığı duygusal konuşma
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gözlerimizi yaşarttı. Yetiştirdiği öğrencilerden Cengiz Benakman, kulübümüzün Gelecek Dönem Başkanı olarak görev yapacak. O nedenle bu ödül kendisine eski talebesi taradından takdim edilmiştir."

Bosporus Rotary ortak toplantı düzenledi

G

eçtiğimiz Eylül ayının 19'unda, Bosporus Kulübü’nün ev sahipliğinde
Büyük Kulüp’te 8. grup kulüplerinin ortak toplantısı gerçekleşti. Toplantının konuşmacı konuğu Prof. Bahadır Erdem “Çocuk İstismarı” konusundaki sunumunu paylaştı. Kulüp Başkanı Ece Bayar ve eşi Murat Bayar ile kulüp
üyelerinden gelecek dönem Guvernörü Gaye Binark ve Rtn. Serdar Devge’nin
hazır bulunduğu toplantıda Prof. Bahadır Erdem’e Bosporus Kulübü tarafından Meslek Hizmet Ödülü verildi.

Bu amaçla yapılan çalışmaları yerinde görmek ve öğrenciler ile tanışmak
için geçtiğimiz Mayıs ayının 18'inde, Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri, günübirlik
Mardin?e gitti. Temiz, bakımlı ve sevimli bir okul ile karşılaşan kulup üyelerini,
okul yetkilileri, sıcak ve samimi bir ortam içinde ağırladı. Bu ziyaret esnasında
öğrencilere özel İstanbul Maslak Rotary Kulübü t-shirtleri verildi. Ayrıca okula özel olarak kabartma şeklinde hazırlanmış bir ATATÜRK portresi de hediye
edildi.

Fatih Rotary'den kitap bağışı

Marmara Rotary'den öğrencilere uzak doğu sporu dersleri

atih Rotary Kulübü, Rotary'nin odak noktalarından olan eğitime katkı
amacıyla okullara kitap yardımında bulunuyor. Son olarak Fatih Rotary Kulübü, Eğitim Dostları Platformu ile Ankara Nazım Akcan İlköğretim
Okuluna 947 adet kitap gönderdi.

ğitimin temel olgularının önemi elbetteki yadsınamaz. Ancak eğitim
gören çocukların okul dışında kötü alışkanlıklar edinmeleri de günümüz şartlarında mümkün. Bu nedenle de çocukların boş zamanlarında meşgul olabilecekleri, ilgilerini çeken konulara odaklanabilecekleri ortamlar yaratmak ciddi faydalı bir yöntem olarak kullanılıyor. Marmara Rotary Kulübü
de bu konudaki değerlendirmesini uzak doğu sporlarına ilgi çekmek yönünde
adım atmak doğrultusunda belirledi. Kulüp, İlköğretim seviyesindeki öğrencilerin, spora yönlendirilerek uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korunması
amacı ile Çengelköy’de yer alan Yavuztürk İlköğretim Okulu ile İstanbul Üsküdar Atatürk İlköğretim Okulu’ndan toplam 40 öğrenciyi Uzak Doğu sporlarından judo ile tanıştırdı. Öğrencilere elbiseleri MARMARA ROTARY KULÜBÜ
tarafından verildi. Resimde öğrenciler Marmara Rotary Kulübü üyeleriyle ve
spor hocaları ile beraber görülüyor.

F

Maslak Rotary Kulübünden eğitime destek

İ

stanbul Maslak Rotary Kulübü, 2005 yılından beri sürdürülebilirlik
kapsamında --”Eğitim Dostları Platformu”nda da yer alan - Mardin
Alıçlı Köyü ilkokulu ve Mehmet Kavak Anadolu Lisesi’nin eğitim gereksinimlerini temini eden projeler gerçekleştirdi. Bu sene için de Alıçlı ilkokulu binasının
tamiratı yanı sıra kitap temini ve çocukların kışlık giysi ihtiyaçlarını karşıladı.
UR. 2420 Bölgenin de desteği ile Mehmet Kavak Anadolu Lisesi’nin Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuarı donanımını temin etti.
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ilgili olarak Katlkılar Komitesi Başkanı Mithat Sucuoğlu tarafından bir sunum
gerçekleştirildi.

İzmir RK'nün düzenlediği Cumhuriyet Konseri Gerçekleşti

İ

zmir Rotary Kulübü İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte düzenlediği "Cumhuriyet'in 95. Yıl Konseri" büyük coşkuyla gerçekleştirildi.
Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizi kuranların saygı ve sevgiyle anıldığı gecede Şef Artun Hoinic yönetiminde Max
Bruch'ün "İskoç Fantezi Op.46" ve Beethoven'in "5. Senfoni"si seslendirildi.
Desteklerinden dolayı ayrıca Karşıyaka Belediyesine ve Hikmet Şimşek Sanat
Merkezine teşekkür edildi. Konserin tüm geliri İzmir Rotary Kulübünün çok
önem verdiği İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Eğitim Konserleri "Bir Nota, Bin
Çocuk" projesine aktarılacak.

8. Grup Kulüpleri Gökdere RK ile Ortak Proje Yapacak
Osmangazi RK'nün Geleneksel Klasik Otomobil Rallisi

O

smangazi Rotary Kulübünün 9. kez düzenlediği Klasik Otomobil Sonbahar Rallisi 09-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Bursa’da yapıldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun da desteklediği yarış üç gün değişik parkurlarda yapıldı. İlk etap Mudanya Mütareke Meydanından başladı ve
Almira Otelde son buldu. İkinci gün Almira Otelden hareket eden klasik araçlar, Ulubat ve Apolyont gölü etrafında dolaşıp tekrar Almira Otele dönrüler.
Son gün yapılan etap ise şehir etabı olarak gerçekleşti. Yarışmacılara ödülleri Podyum Park'ta takdim edldi. Ralliden elde edilen gelir ile Mudanya Devlet
Hastanesi’nin ihtiyacı olan bir tıbbi cihaz alınacak.

S

ekizinci Grup Kulüpleri çok özel bir projeye destek vererek, hem diğer
gruplara hem de Türk Rotarysine ilham verecek projenin ilk adımlarını attılar. Bursa Gökdere Rotary Kulubü desteğiyle Aralık başında her iki
şehirde Engelli çocukların bulunduğu iki ilköğretim okuluna "Engelli Salıncağı" alarak, onların yaşamlarına mutluluk ve coşku katacak bir organizasyonu
gerçekleştirmiş olacaklar.

Gökdere RK Cumhuriyetin 95. Yılı Gecesi Düzenledi

G

Dünya Çocuk Felci Özel Toplantısı
Çiğli RK evsahipliğinde düzenlendi

Ç

iğli Rotary Kulübü evsahipliğinde İzmir'deki Rotary Kulüplerinin katılımıyla 24 Ekim 2018 tarihinde Çiğli Anemon Hotelinde Dünya Çocuk
Felci Günü münasebetiyle bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Çocuk Felci ile

ökdere Rotary Kulübü 26 Ekim 2018 tarihinde Bursa Uğur Mumcu
Sahnesinde "Cumhuriyet'in 95. Yılı Gecesi" düzenledi. Katkılarından
ötürü Şef Aysel Gürel yönetiminde Nilüfer Kadın Korosu'na ve Gökdere Rotary
Korosu'na, Kurtuluş Savaşı Destanı'nı dinleyicilere yeniden yaşatan Akif Oktay'a, Cumhuriyet'in kurulduğu günlerin enerjisini aktaran gösterisiyle İbrahim Zeki Karabulut'a, fotoğraf sergisiyle geceye renk katan Osman Önder'e,
Uğur Mumcu Sahnesi'ni tahsis eden Nilüfer Belediyesi'ne ve bu gecede salonu
dolduran tüm dostlara teşekkür edildi.
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Türkiye - A.B.D. ÜAK Başkanı İmren Aloba Seattle Bellevue
RK'nü ziyaret etti
Rofife için son başvuru 31 Mart'ta

B

u dönem 18-21 Nisan tarihleri arasında Mardin'de düzenlenecek
olan Rofife, 11. Uluslararası Kısa Film Festivaline başvuru süreci 22
Ekim'de başladı. 2430. Bölgenin bölgenin ilgi gören bu etkinliğine son başvuru
tarihi de 31 Mart 2019 olarak belirlendi.

2

440. Bölge ÜAK Türkiye- A.B.D. Komite Başkanı İmren Aloba 3050.
Bölge Washington, Seattle Bellevue Breakfast Rotary Kulübü’nün
toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. 100 üyeli bu Kulüp bölgenin varlıklı
işadamlarından oluşmakta. Kulüp Başkanı Chris Boland Türkiye’de bir Kulüp
ile ikiz Kulüp olma konusuna sıcak baktığını belirterek konuyu yönetim Kuruluna götüreceğini belirtti.

Kültürpark RK öğrencileri Çocuk Bilim Merkezine götürdü
Yeşil RK Kızılay İşbirliği ile Hasta Bakıcı Kursu düzenledi

M

esleki eğitim kapsamında çalışmalar da yapan Bursa Yeşil Rotary
Kulübü, Kızılay ile beraber yaşlı, hasta bakıcı kursu düzenledi. Üç ay
sürecek kursta 14 bakıcı adayı eğitim görecek.
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K

ültürpark Rotary Kuübü Zeytinlik Semt Merkezinde geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdikleri "Çocuk Bilim Merkezi"ne Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulundan bir grup öğrenciyi götürdü. Tüm aletleri deneyimleyen öğrencilerin heyecanını görmek herkesi mutlu etti. Merkez yöneticilerinden Sosyal Hizmetler Sorumlusu Taşkın Küçüksayraç tüm deney aletlerini çocuklara tek tek anlattı.

HEP BİRLİKTE

Rotary eğitimin hak olduğuna inanır. Dünya çapındaki 1 milyondan fazla üyesi tarafından verdiği burslar
ve hizmetlerle eğitimi daha üst seviyeye çıkartmaktadır. Yeni nesillere esin kaynağı olmak — Hayatlara
Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HAREKETE GEÇENLER

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Ürdün Zon Enstitüsü
KONVANSİYON SÜTUNU

H

amburg'un güçlü bir bisiklet şehri olma geleneği
var. Düz bir alanda olması ve bisiklet altyapısının
çok iyi olması 1-5 Haziran tarihlerinde
2019 Konvansiyonu esnasında Rotaryenler için şehri bisiklet ile keşfetmek
için iyi bir fırsat.
Kısa mesafeler için StadtRAD, ya
da şehir bisiikletlerini 120 duraktan
alıp bırakabilirsiniz. İlk 30 dakika için
herhangi bir ücret ödenmemekte, yarım saatten sonra dakikası 8 cent ya da
günlük 12 €. StadtRAD sistemini kullanmak için önce online olarak kredi
kartınızla kayıt olmanız ve çalışan bir
telefonunuzun olması gerekiyor.
Bir çok bisiklet kiralama dükkanı
da şehirde ya da kırsal alanda gezinti turları düzenliyor. İnternette hhcitycycles.de/en ya da hamburg-radtour.
de'yi deneyebilirsiniz. Uzun gezintiler
için komoot.com uygulaması planlamanızda yardımcı olacaktır. Popüler
opsiyonlardan biri de elektrikli bisiklet
kiralayıp, pedal çevirmenize yardımcı
olan bir bisiklet kiralamanız.
Ziyaretçiler, Hamburg'lu bisikletçilerin çok hızlı olduklarına ve kendi
yol haklarına önem verdiklerine dikkat etmeliler. Yayalar her an için bisikletlilere dikkat etmeli ve ortak kullanılan kaldırım ve yollarda sağda kalmaya
dikkat etmeliler. Bir zil sesi duyarsanız
yolun ters tarafında olduğunuzu bilin.
15 Aralık Konvansiyon katılımına
indirim için son tarih. Unutmayınız.

Y

eni kurulan Zon 21 ile Türkiye'nin içinde bulunduğu Zon 20B'nin 2018
Enstitüsü, Prens El Hassan bin Talal'ın ev sahipliğinde Ürdün'de Ölü Deniz'de 8-11
Kasım tarihlerinde yapıldı.
UR'nin gelecek dönem başkanı
Mark Daniel Maloney, toplantı organizatörü Direktör Yinka Babalola,
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Temsicisi PRIP Ravi Ravindran, ev sahibi 2452. bölgenin dönem guvernörü
Michel Jazzar ve Organizasyon Komitesi Başkanı GDG Farid Gebran,
Enstitütüye değer katan isimlerdi.
Enstitü'ye katılan Türk Rotaryenler yemekte
birarada
GDD Şafak Alpay, Cornelia Dinca ve direktör adayı Katerina Kotsali Papadimitriou da toplantının
başarılı geçmesine katkıda bulundular.
İlham kaynağı yaratan konuşmacılar, interaktif oturumlar ve
dostluk, Enstitüyü başarılı ve unutulmaz kılan faktörler idi.
Enstitü esnasında dikkat çekici bir misafirperverlik örneği gösteren Ürdün'lü
Rotaryenler başta olmak üzere, başarılı bir enstitü için gerekli katkıyı yapan katılımcılar tebrik edildi. Enstitüye Türkiye'den de 30'a yakın katılım oldu.
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Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.224.591
Kulüpler: *......................................................35.911
Rotaract
Üyeler: .........................................................217.189
Kulüpler: ..........................................................9.443
Interact
Üyeler: .........................................................539.074
Kulüpler: ........................................................23.438
Rotary Köy Toplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri.................................10.037
Not: Rakamlar 20 Kasım 2018 sonu itibarıyla UR'den alınmıştır.

Sushil Kumar Gupta Rotary'nin 2020-21 başkanı

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
72
2,088
2430: Bölge:
93
2,273
2440. Bölge:
64
1,654
TOPLAM
230
5,996
** UR İstatistiklerine göre 2017 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Hamburg Almanya, 2019

Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

2021 - Taipei
2022 - Houston ABD

H

ndistan'ın Delhi Midwest Rotary Kulübü üyesi Sushil
Kumar Gupta, Uluslararası Rotary aday spatama komitesi tarafından 2020-21 başkanlığına seçildi. Gupta Rotary'nin insani
vurgusunu ve üyeliğin farklılığını arttırmayı planlıyor.
"Bireyler olarak yapabileceğimiz şeyler kısıtlıdır ama
1.2 milyon Rotaryen beraber çalışırsa, yapabileceğimiz
şeylerin sınırı yoktur ve bu süreç zarfında dünyayı gerçekten değiştirebiliriz"
1977'den beri Rotaryen olan Gupta, Rotary'de bölge guvernörlüğü, eğitim lideri, kaynak grup danışmanlığı ve bir çok komitenin de başkan, başkan yardımcılığı ve üyeliği görevlerinde
bulundu.
Su yönetimi ve tasarrufu ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle, Gupta Jaipur'daki IIS Üniversitesi tarafından Fahri Bilim
Doktoru ünvanı ile onurlandırıldı.
Turizm ve sosyal çalışmaları nedeniyle de Hindistan Cumhurbaşkanı tarafından Hindistan'daki en kapsamlı dördüncü sivil ödül olan Padma Shri ödülüne lâyık görüldü.
Gupta, Rotary Vakfının insani ve eğitim programlarına vermiş olduğu destek nedeniyle de Vakfın Seçkin Hizmet Ödülünü
aldı. Gupta, Eşi Vanita ile Arch Klumph Society üyesi.
Gupta, Asian Hotels (West) Ltd. şirketinin başkanı ve genel
müdürü. Aynı zamanda Mumbai Hyatt Regency ve Yeni Delhi Aerocity'deki JW Marriott Otelinin sahibi. Hindistan Oteller Federasyonu ve Restoranlar Derneği Başkanlığı ve Tourism
Finance Corp. of India'da yönetim kurulu üyeliği yapmış olan
Gupta, turizm endüstrisi ve Hindistan hükümetinin ortak girişimi olan ve Hindistanı bir turizm destinasyonu olarak tanıtmayı amaçlayan "Experience India Society"nin de başkanı.
Himalaya Çevre Vakfı başkan yardımcısı ve Hindistan Operation eyesight Universal'in de yönetim kurulunda görev yapmakta.
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