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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Bir Rotary Dergisinde daha sizlerle 
buluştuk. Geçtiğimiz sayıda da belirt-
tiğimiz gibi dijital olarak yayınlandığı-

mız için belli bir bütçe içerisinde kalarak sizlere 
daha fazla sayı ulaştırmaya başladık. Bu yılın 
geri kalan Aralık sayısını da Ocak 15'ine kadar 
sizlere ulaştırmış olmayı planlıyoruz.    

Dergimizin bu sayısının kapağında tüm 
dünyanın muzdarip olduğu "COVİD-19" ile ilgi-
li bir ilüstrasyona yer verdik. İnsanlığın bunu er 
ya da geç yeneceğine inancımız sonsuz ama 
elbette zamanlama açısından endişeler de 
yok değil. COVID'in bizleri rahatsız etmeyece-
ği zamana kadar gevşemeden, tedbirlerimizi 
azami ölçüde alarak yaşamımızı sürdüreceğiz. 

Bu dönem büyük olasılıkla yeni alışkan-
lıkların da doğduğu bir zaman dilimi olarak 
anılacak. Ne olursa olsun, zorunlu bir şekilde de 
olsa bize eskiden çok normal gelen bazı dav-
ranışlardan belki hep kaçınmak zorunda kala-
cağız. Ama mücadeleden yılmadan, Rotary'nin 
de yaptığı gibi, en zor şartlarda dahi moralimizi 
bozmadan dünyayı daha iyi bir yer haline getir-
me savaşına devam edeceğiz.

Bunun en güzel örneğini aslında Rotary 
halen göstermekte. Çocuk Felci sayesinde oluş-
turduğumuz ve sağlık konusunda çok ciddi tec-
rübe sahibi olan Rotaryen altyapımız ile Korona 
pandemisi döneminde de dünya sağlığına kat-
kıda bulunmaya başladık bile. Önümüzdeki 
aylar tüm dünyanın aşılanma periyoduna gire-

ceği bir dönem olacak. Bu konuda Rotary belki 
de dünyadaki en tecrübeli sivil toplum örgüt-
lerinden biri. Sonuçta 3 milyara yakın çocu-
ğun aşılanmasında öncülük ettik. Ama korona 
tabi ki biraz başka. Aşılamanın çok daha kısa 
zamanda yapılması lazım. Kısa zamanda tüm 
dünyanın aşılanması gerçekleştirildiği takdirde 
belki bu virüs insanlığı rahatsız edemeyecek bir 
konuma gelecek. Rotary şimdiden bu girişimin 
destekçisi olduğunu gösterdi.

Bu sayımızda uzun zamandır yer verme-
diğimiz UR Yönetim Kurulu kararları sayfasına 
yeniden başladık. 2020-21 döneminin ilk üç 
toplantısının kararlarını da sayfalarımıza taşı-
dık. Organizasyonumuzun liderlerinin hangi 
doğrultuda kararlar aldığını bilmek, bizlerin de 
istikametimizi daha doğru seçmemizi yardımcı 
olacaktır. 

❏❏❏ 

SAYFA 6 
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Kasım mektubu

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

SAYFA 8
DÜNYADA ROTARY 
PROJELERİ 
Rotary kulüpleri neler 
yapıyorlar

SAYFA 10
BAŞKALARINI KORUMA

SAYFA 11
5 SORUDA KÜRESEL BAĞIŞ 
Abby McNear 

SAYFA 12 - 15
ROTARY DERGİSİ ANKETİ
UR'nin dergimiz ile ilgili 
yaptığı anket sonuçları

SAYFA 16-18
BİR BARIŞ KONFERANSI 
NASIL ORGANİZE EDİLDİ
2420. Bölgenin Siber Barış 
Konferansı

20- Rotary ve Yardım GDB 
Ekrem Yazar  

21 - Çevrimiçi Liderlik 
Girişimi 

23 - Kulüplerden Haberler 
32- Yönetim Kurulu kararları 
34 - UR'den Haberler

“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası 
olup, lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”

KAPAK RESMİ: Image by Lothar Dietrich / from Pixabay

Rotary Global
Media Network

Rotary Fırsatlar Yaratır
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BAŞKAN'IN MESAJI

Rebecca “Bec” Fry
Social Impact Network
Rotary Kulübü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOLGER KNAACK
Uluslararası Rotary Başkanı



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

İlk olarak Tanışıklığın, bir hizmet fırsatı 
olarak geliştirilmesi;

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

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

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

DÖRTLÜ ÖZDENETİM
Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve 
yaptıklarımız:

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

sağlayacak mı?
4. İlgililerin tümü için yararlı mı?

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

Bir Rotaryen olarak ben,

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

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

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

4. Rotary ve Rotaryenlerin aleyhine 
olan davranışlardan kaçınmak,

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

KENDİNDEN ÖNCE 
HİZMET

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

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

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

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

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

Vakıf kanalıyla geleceğe 
yatırım yapın

VAKIF BAŞKANI'NIN MESAJI

K.R. RAVINDRAN
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı

Engeller, biz onları geçinceye kadar 
aşılamaz gözükürler. 

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

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

Lütfen Bill & Melinda Gates Vakfı tara-
fından 2'ye 1 eşleştirilecek olan "Çocuk 
Felcine Son" için de bağış yapmayı unut-
mayınız. Pandemi altında, çocuk felcinin 
tekrar yaygınlaşması riski bulunmakta. 
Desteğiniz her zamankinden daha önemli 
ve beraberce önümüzde kalan egelleri aşıp, 
çocuk felcinden arındırılmış bir dünyayı 
garanti edecektir.  
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DÜNYAMIZ

Dünyada Rotary projeleri
Nikaragua

Nikaragua'nın güney kesiminde 
yer alan 300 kişilik Vainilla kasabasında 
içme suyu toprak erozyonu ve 
tarımsal akışlar nedeniyle kirlenmiş 
durumda. İyileştirmenin maliyeti ise 
kasabadakilerin karşılayabilecekleri 
rakamın çok üzerinde.

Kasabada yaşayanlar, açlık ve fakirlik 
ile mücadelede kendi kendine yeterlilik 
konusunda hizmet veren "Self-Help 
International" kurumunun yetkilileri 
ile bir toplantı yaptılar. Merkezi Iowa 
Eyaletinin Waverly kasabasında bulunan 
Self-Help, Waverly Rotary kulübü ile 
ortaklaşa Nikaragua'da su projeleri 
yapmakta idi ve La Vainilla da bir anda 
bu çalışmaların odak noktası durumuna 
geldi. 2019 Haziran ayına gelindiğinde, 
kulüp, 5970. Bölge ve Iowa Charles City 
Rotary Kulübünden kişisel bağışlarla 
14.000 dolar fon yarattı. Bu para ile La 
vainilla'da ve ona yakın yedi yerleşim 
biriminde 11 adet klorlama sistemi 
kuruldu.

Sİstem yaklaşık üç büyük 
çiftliğin yanı sıra, 2.000 kişinin 
içme suyunu  sağlıyor. 2011-12 
Rotary Elçilik Bursiyeri ve Self-Help 
International İcra Direktörü Nora Tobin, 
kasabada yaşayanların kendilerini 
çok daha sağlıklı hissettiklerini 
belirttiklerini, öğretmenlerin de okula 
gelebilenlerin sayısında önemli bir artış 
gözlemlediklerini söylüyor. Tobin, yerel 
halkın sistemi çalıştırmak için aldığı 
eğitimin, bu girişimin uzun vadede 
başarısı için kritik olduğunu belirtiyor. 

 

ABD
Texas Eyaleti yaklaşık 110.000 görevli 
askeri personelin ve aynı zamanda bir çok 
emekli askerin yaşadığı bir eyalet. Eyaletin 
Başkenti Austin'in kuzeyinde yer alan 
Georgetown, bu insanların veteranlar 
gününde görmeleri gereken takdiri 
almadıklarından endişe duymaktaydı. 
Bu nedenle kulüp 2017 yılında  bir 
atletizm sahasını 11 Kasım'da 1 x 2,5 
metre ebadında Amerikan bayraklarıyla 
donatıp bir "Onur Sahası" yarattı. 
Projenin başkanı Jeanne Cox, bu girişimin 
ülkedeki 34 binden fazla asker veteranı 
onurlandırmak ve kulübe 40 dakika 
uzaklıktaki iki askeri üsde çalışanları 
hatırlamak için yaptıklarını anlatıyor.
Geçtiğimiz yıl kulüp 1.500'den fazla 
bayrak dikti ve yaklaşık 5 metre 
yüksekliğinde bir platform inşa ederek 
Amerika'nın yıldızlar ve çizgilerden 
oluşan bayrağının yukarıdan izlenmesini 
sağladı. Kutlamalarda bir çok yerel 
organizasyonun da yer aldığı bir geçit 
töreni yer aldı. 21 pare  atış selamı ve top 
atışları da geçit törenini renklendirdi. Tüm 
hafta boyunca, yaklaşık yedi ve sekizinci 
sınıflardan 1.200 talebe, Williamson 
County Tarih Müzesi yardımıyla sahada 
verilen eğitim programlarına katıldı. 2019 
yılında projeden 42.500 dolar elde edildi. 
Yaratılan para beş veteran organizasyonu 
ve ilk talep edenlerden her bayrak için 
sağlanan sponsorluklardan elde edildi .
 

 800,000  

NİKARAGUALININ 
TEMİZ SUYA ERİŞİMİ 

YOK
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 492 MİLYON $  
EGZERSİZ BİSİKLETİNİN 2018 PİYASA DEĞERİ

İngiltere
Küçük ama enerjik bir kulüp olan 
Louth Rotary Kulübü, devamlı hareket 
halinde bir grup. Yerel Lions Kulübü ile 
birlikte, kulübün 32 üyesi her Kasım 
ayında açıkta yaktıkları ateş etrafında 
havai fişek atıyorlar, Noel pazarındaki 
standda hizmet veriyorlar, yaşlı sakinleri 
Noel'i kutladıkları öğle yemekleri için 
evlerinden alıyorlar, Noel ağaçlarını 
geri dönüşüm için topluyorlar, demans 
ve yüksek tansiyon için bilinçlendirme 
çalışması yapıyorlar, ve engelli kişiler 
için de bölgede bir spr aktivitesi 
düzenliyorlar. 
Bütün bunların yanında kulüp daha 
fazlasını da yapmak arzusunda: "Yeni 
bir fon yaratma aktivitesi oluşturmak 

Filipinler
12 Ocak'ta, şehirlerinden sadece 

40 kilometre uzaktaki Taal Volkanının 
patlamasından kısa bir süre sonra, San 
Pedro East Rotaract Kulübü liderleri, 
felaket sonrası yerlerinden olacak 
insanlar için yardım etmek amacıyla 
para ve eşya toplamaya başlamışlardı. 
Kulüp Başkanı Bhea Santiago, sosyal 
medyadaki post'ların 52 bin kişiye 
ulaştığını ve çalışmalarının Filipinlerin 
önde gelen Haber kaynaklarının web 
sayfalarında yer aldığını belirtiyor. Üç 
gün sonra Taal Lemery Rotaract Kulübü 
ile işbirliği yapılarak, kulüp üyeleri 
ekoloji dostu torbalar içinde içme suyu, 
hazır yemek, hijyen kitleri, ilaç, giyecek, 
yatak ve diğer ihtiyaçları bölgeye 
teslim etmeye başladılar. Bu felaketten 
sonra Rotaractörlerin patlamadan 
etkilenen bölgeye yapmış oldukları beş 
seyahatten sadece biriydi.

Kulüp üyelerinden 23 tanesi, duman 
ve kül nedeniyle ortaya çıkan sağlık 
riskine rağmen bizzat toplama, bağışları 
takip etme, paketleme ve dağıtma 
işinde görev almışlar. Ayrıca 30 gönüllü 
ve partner Rotary ve Rotaract kulüpleri 
ile grup 3 eyalette  ve bir düzine 
tahliye merkezinde yaklaşık 952 saat 
hiç durmadan çalışmış. Rotaryenler 
ulaşımı ayarlayıp toplama çalışmaları 
için büro temin etmişler ve sonuçta üç 
bölgeden 13 Rotaract Kulübü toplam 
olarak  2.200 dolar nakit ve 5.800 dolar 
değerinde malzeme toplamışlar.     
                                   — BRAD WEBBER

Uganda
Uganda Kriket Milli Takımının eski 

menajeri olan Rita Tinka, Kampala South 
Rotary Kulübündeki arkadaşları ile 
sosyal medyada haberleri paylaşmaktan 
hoşlanan birisi. Ancak bu paylaşımları 
yaparken arkadaşlarının kriket 
terimlerinden pek anlamadıklarının 
da farkına varmış. Bu nedenle de Tinka 
arkadaşlarını ve kulüp üyelerini kriket 
ile nasıl tanıştırabileceğini düşünmeye 
başlamış.

Tinka'nın aklına kriket sporunun ulusal 
federasyonu ile partnerlik oluşturmak 
gelmiş. Federasyon kriket oval sahası ve 
ekipmanlarını ve Rotaryenlerin antreman 

istedik" diyen kulüp üyesi Alan Curtis, 
İngiltere'de çok popüler olan bisiklet 
binmeyi düşündüklerini belirtiyor. 
Bunu düşünürken de kulübün aklına 
sabit egzersiz bisikletleri gelmiş. 1 
Mart'ta yerel bir fitness merkezindeki 
organizasyona COVID-19  nedeniyle 
kapanma öncesi 100'e yakın katılım 
olmuş. Her katılımcı bir saat bisiklete 
binmek için bir ücret ödemiş. 
Bisikletlerin bulunduğu mekanda disko 
benzeri ışıklandırma yapılmış ve motive 
edecek müzikler çalınmış. Aktivite 
sonucu elde edilen 2.500 dolarlık gelir 
ile yerel bir okula 15 dizüstü bilgisayar 
alınmış.

yapmaları için T-şörtleri vemişler. 
Uganda Kriket Milli Takımı oyuncuları da 
antrenmanlara katılarak yıldız oyuncu 
heyecanı yaratmışlar. Ama hayranlık 
karşılıklı olmuş. Milli takım oyuncularından 
ikisi, Charles Walsvave Deus Muhumuza 
tanışmalardan sonra Rotary kulübüne üye 
olmuşlar. 
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yılında Rotary eposta kampanyası 
yoluyla Salı Bağışlarından 550 bin 
dolar fon topladı. 

Hareketin temelinde maddi 
katkı yatmasına rağmen, birçok 
insan o gün için gönüllü olmak gibi 
başka yönlerden de destek oldu. 
Mesela 2019 yılında Guam'daki ilk 
öğretim Okullarında  talebeler için 
hazırlanan "Nezaket Müfredatında" 
talebeler yiyecek ve oyuncak topla-
dılar ve yaşlılar evini ziyaret ettiler. 
Liberya'da iç savaş sırasında bir çok 
çift evlilik resimlerini kaybetti. Salı 
Bağışları yöneticileri ABD'de bağışçı-
lar bularak Liberya'ya gelin ve damat 
için elbiseler gönderdiler ve yerel bir 
fotoğrafçı ve bir mekan ile anlaşarak   
ülkenin ücra kesimlerinde bile evli-
lik fotoğraflarının tekrar çekilmesini 
sağladılar.

Organik ve esnek yapısı iti-
barıyla, "Salı Bağışları" 70 ülkede 
yaygınlaşmış  ve farklı kültürlere 
adapte olmuş durumda. Curran'a göre 
ABD'de sivil angajman ile ilgili olarak 
cömertliğe yoğun bir odaklanma eği-
limi mevcut. Bu ülkedeki bir çok lider 
yöntemi toplum seviyesinde iletişimi 
geliştirmek için kullanıyor. Rusya'da 
çok güçlü bir bağış etiği mevcut ama 
kimse bu konuyu konuşmuyor. Bu 
ülkedeki uygulamada enteresan 
olan, yapılan kampanyada insan-
ların verdiklerini açıklamaları ve 
bunu halk meydanlarına kadar taşı-
maları oldu. Sonuçta bağışlar da 
arttı. Gerçekten krizde olan Kolom-
biya ve Venezuela'da ilginç örnekler 
yaşandı çünkü toplum Salı Bağışları 
yaklaşımını ihtilaf sonrası toplumu 
yeniden yapılandırmak için bir fırsat 
olarak gördü. Bu hiç beklenmedik 
bir şeydi. Böyle bir şey oluşmaya 
başlayınca, temeli oluşturulurken 
bir gün için eğlenceli bir yaklaşım 
olarak düzenlenmiş bir girişimin, 
ne kadar anlamlı ve etkin bir kapa-
site yaratabileceğini de düşünmeden 
edemiyorsunuz.

 
                            — Whet Moser

Salı Bağışları olarak adlandı-
rılan hayırseverlik etkinliği 
2019 yılında dünyada 2 milyar 

dolar topladı. Başladığından itiba-
ren geçen 8 yılda, ABD'de başlayan 
bağış yapma günü gittikçe dün-
yaya yayıldı ve değişerek gönüllü 
olarak şükran göstermek isteyenleri 
kapsadığı gibi, insanları da başka-
larını düşünme konusunda eğitti. 
Rotary ve diğer kâr amacı gütme-
yen kuruluşlar için, "Salı Bağışları" 
filantropik takviminin önemli bir 
parçası oldu.

Fikir "92. caddedeki Y" olarak 
bilinen, YMCA benzeri olarak (Hris-
tiyan Gençler Derneği) 146 yıl önce 
musevilerin başlattığı ve kültürel 
programları ile tanınan kurumun 
bünyesinden çıktı. Organizasyo-
nun şöhreti, ilk organize edilen Salı 
Bağışlarında 1.400'den fazla katılı-
mın gerçekleşmesini sağladı. ABD'de 
Şükran gününden sonraki Salı'ya 
rastlayan uygulama 2012 senesinde 
başladı. Bu fikir ise Mashable denen  
ve 92.Caddedeki Y ile yakın ilişkisi 
bulunan teknoloji haberleri içerikli 
web sitesi tarafından başlatıldı. 

Salı Bağışları'nın CEO'su Asha 
Curran, fikrin aslında çok basit 
olduğunu belirtiyor: "Siyah Cuma, 
Siber Pazartesi ve Salı Bağışları" iki 
günlük tüketim çılgınlığından sonra 
birşey verme zamanı. Organizatör-
ler, hafta içi bir gün olmasını tercih  
ettiler zira insanlar o günlerde bil-
gisayar, ve telefonları ile daha fazla  
vakit geçiriyorlar ve hatırlatıcı bir 
not karşılığında daha kolay bağış 
yapabiliyorlar. Yılın sonlarına doğru 
olmasının da başka avantajları 

bulunuyor.Araştırmalara göre yar-
dımseverler yılın son çeyreğinde  
daha yüksek oranda bağış yapma 
eğilimi gösteriyorlar. Bunun belki 
vergi muafiyeti ya da yıl sonunun 
yaklaşması nedeniyle bu şekilde 
gerçekleştiği düşünülüyor. 

Olay çevrimiçi bağış kültürüne 
dokunmayı hedefliyor. Salı Bağışları 
paylaşılabilen ve açık bir kaynak: 
Aktivitenin binlerce ortağının yanı  
sıra, isteyen Salı Bağışları pankartını  
kullanıp, kendi organizasyonunda ya 
da onu desteklemek isteyen grup-
larda ileriye götürebilmekte. 

Curran, ortak sahiplik fikrini 
düşündüklerini belirtiyor: "Birşeyler 
oluşturmaya çalıştığınızda, yaptığınız 
şeyi başkalarıyla koalisyon duru-
muyla beraber yaparsanız çok daha 
güçlü sonuçlar elde edersiniz. Bir 
kavram ile ortaya çıkıp, buna dün-
yaya verdiğinizde ve herkese bununla 
ne isterseniz, nasıl isterseniz yapın 
ama iyi bir şey yapın ve bunu kendi 
arzu ettiğiniz şekilde yapın diyoruz. 
İsterseniz ismini ya da logosunu 
değiştirin, yaratıcı olun, sonunda 
kendinizin yaratıp kendiniz için sak-
ladığınız bir fikirden elde edeceğiniz 
sonuçtan daha üssel bir sonuç elde 
edebilirsiniz." 

Rotary bu konsepti kabul etti ve 
"Salı Bağışları"nı kulüpler ve Rotary 
Vakfı için bir fon yaratma fırsatı 
olarak uygun gördü. 2017 yılından 
beri Rotary Salı Bağışlarını kulla-
narak direkt olarak potansiyel ve 
aktüel bağışçılara ulaşmakta ve bu 
kampanya her yıl büyümekte. 2019 

DÜNYAMIZ

Başkalarını 
düşünme

İYİNİYET

Salı Bağışları, (#Giving Tuesday) hayırseverliği herkes için 
yapılabilir bir şekle soktu

511 milyon $
4 saatte çevrimiçi 

bağışlarla 

20.1 milyar 
dünyada sosyal 

medya görünümü

27 milyon 
ABD'de herhangi bir 
şekilde katılan ergen 

sayısı      

7.6 milyon
ABD'de gönüllü 

hizmette bulunan 
ergen  

60
ülkede aktif olarak 
#Giving Tuesday 
hareketi mevcut

2019'da,  
Salı Bağışları     ile:

Rotary  Vakfına 'Giving Tuesday' ile bağış linki: 
my.rotary.org/en/giving-tuesday.
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Doğru yaklaşım
FIVE QUESTIONS

KULÜPLERİMİZ

Rotary Vakfı, Küresel Bağışları 2013-14 
senesinde devreye alarak Rotary'nin odak 
alanlarından biri ya da daha fazlası ile 
uyumlu, sürdürülebilir büyük ölçekli pro-
jeleri fonlamayı hedefledi. Evanston Rotary 
Kulübü üyesi ve Vakıf bağış yöneticisi Abby 
McNear programın müthiş büyümesini gördü. 
Uygun görülen bağışlar bu dönem içinde %50 
arttı; 2019-20 döneminde toplamı 100 milyon 
dolar olan 1.350 küresel bağış gerçekleşti. 
Rotary'de 25 yıldır çalışan McNear, başarılı 
bir küresel bağış müracaatı için ipuçlarını biz-
lerle paylaştı.  
 

İdeal Küresel Bağış Müracaatı nasıl 
olmalı? 
Toplum değerlemesini iyi yapan bağış 

müracaatı iyi müracaattır. Yardım etmek 
istedikleri insanlarla konuşarak, Rotaryenler 
toplumlarının içinde yaşayanların umut-
larına yönelik daha fazla şey bulabilirler. 
Bu sayede Rotaryenler orada yaşayanla-
rın yetenekleri, yaratıcılıkları ve bilgilerini 
kullanarak projede en yüksek etkiyi yaka-
layabilirler. İdeal olarak Rotaryenler projeyi 
yardım etmek istedikleri kişiler ile tasarla-
malı. Başarılı projeler toplumun zaten varolan 
gücünden faydalananlardır. 

Bağış müracaatlarında en çok gör-
düğünüz ortak hata nedir ?  
Doğru hedefe odaklanmamak. 

Rotaryenler projelerinin Vakfın odak 
alanlarından birinin hedefine uymasına 
dikkat etmelidir. Bu bizim politika açıkla-
malarımızda var. Bunlar büyük hedefler 
ama çoğu kez müracaat edenlerin aklında 
küçük hedefler var - mesela bir toplum 
merkezinin tefriş edilmesi gibi. Bölge 
bağışları bu tür projeler için idealdir. Küre-
sel Bağışlardan fon elde etmenin en emin 
yolu projenizin Vakfın büyük hedefleriyle 
uygun olması ve sizin de ona erişmek için 
çizdiğiniz yolun iyi düşünülmüş olması 
gereğidir.  

Ne tür uygun olmayan harcamalar 
konusuna dikkat edilmeli?
Rotaryenler çoğu kez toplumların-

daki düzgün bir organizasyona yardım 
etmek isterler. Burada projelerinde sadece 
bu organizasyonun ihtiyacı plan listenin 
yer alması sorun olabilir. Mesela okul 
projelerinde küresel bağışın hedefinin 
öğretmenlerin profesyonel gelişimi olması 
gerekmektedir. Şayet okul projeniz sadece 
ekipman teminini içeriyorsa, küresel bağış 
için uygun olmayacaktır. Bir projeye toplu-
mun mensuplarını da katmak, onun uzun 
vadede sürdürülebilir olmasının en iyi 
yöntemidir.   
 

Rotaryenlerden en çok hangi soru ile 
karşılaşıyorsunuz?
“Projemiz için nasıl partner 
bulabiliriz?” Biz onlara Rotary show-

case'e bakmalarını söylüyoruz. (rotary.org/
showcase). Burada partner ihtiyacı olan-
küresel bağış projelerini bulabilirsiniz. 
Araştırmalarını, yer, bölge ya da kulüp 
olarak daraltabilirler. Ayrıca sanal proje 
fuarları da yapılmakta ve Rotaryenler 
burada çeşitli inisiyatifleri inceleyebi-
lirler. Rotaryenler ayrıca Rotary Eylem 
Gruplarıyla temasa geçebilirler ve part-
ner olabilecekleri projeler ve kulüpler 
hakkında bilgi edinebilirler.  

Müracaat işlemleri sırasında Rotar-
yenler yardım için nereye gidebilir?
Önce kendi bölgenizden başlayın. 

Genelde her bölgenin sizi ilgi alanınızda 
uzman olan birisiyle ilişkiye geçirebilec-
lek bir uluslararası hizmet başkanı vardır. 
Müracaat edecekler direkt olarak Vakfa da 
başvurabilirler. Her bölge için bir bağış 
görevlisi listemiz var. Bunlar proje fikir-
lerini inceleyip sizin Rotary Vakfı Teknik 
Danışmanlar Kadrosu ile temas kurma-
nızı sağlayabilir. Bölge bağış görevlileri 
projenin tasarımı ile ilgili ön değerlen-
dirme yapabilir ve uygun olup olmadığı 
konusunda fikir verebilir. Bunlar ulus-
lararası tecrübeleri olan ve birden fazla 
lisan konuşan yetenekli bireylerdir. 
Rotary odak alanları yöneticileri de işin 
içine derinliğine girip en büyük başarıyı 
elde etmeniz için projenizi tasarlamanıza 
yardım ederler.                                   
     — nikki medanovic 

“Yardım etmek istedikleri 
insanlarla konuşan 

Rotaryenler, tolumun içinde 
yaşayanların umutları 
hakkında daha çok şey 

öğrenebilirler”

2

3

Vakfın Global Bağışlar Rehberi başlamak için her şeyi ihiva 
etmektedir.
on.rotary.org/GGguide'dan indirebilirsiniz.

İlüstrasyon: Viktor Miller Gausa

5

4

1

Küresel Bağış Müracaatını en iyi şekilde nasıl yaparsınız?
Abby McNear anlatıyor



Rotary dergisi anketi ve değerlendirmesi
Uluslararası Rotary son iki yıldır Başta The Rotarian olmak 

üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde UR ile anlaşma kapsa-
mında yayınlanan  dergilerin oluşturduğu medya ile ilgili 

olarak "Rotary Global Media Network" ifadesini kullanıyor. Bu ağ 
içinde eskiden sadece dergiler basılı olarak yer almaktaydı. Dijital 
imkanlar arttıkça yayınların başka yöntemlerle de insanlara ulaşa-
bildiği dikkate alınarak, halen 32 dergiden oluşan Rotary yayınları 
bir medya olarak algılanmasının daha doğru olacağı düşünüldü ve 
yukarıdaki ağa katılmış olarak kabul edildiler. 

Dergilerin geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Bu konuya geçti-
ğimiz sayılarda bir çok kez değindik. Ancak Rotary'nin geleceğini 
planlarken, bu yayınların nasıl bir görev üstlenebilecekleri, halen 
ne durumda olduklarını tespit etmek gibi bir takım sorular irdelen-
meye başlandı. Bu kapsamda,  Uluslararası Rotary ilk defa olarak, 
tüm bölge dergilerini içeren bir anket düzenledi. UR Yönetim Kuru-
lundan belli bölgeleri kapsama şartıyla yayınlanan bu dergiler ile 
yapılan anket ilk defa olarak gerçekleştirilirken iki temel hedef dik-
kate alınmıştı. 

Kesinlikle evet Aynı �kirde olabilirim Tam aynı �kirde değilim Kesinlikle hayır
Cevaplar

Cevaplar
1-10 dakika 11-20 dakika 21-30 dakika 31-60 dakika 1 saatten fazla Hiç harcamıyorum

Başka Yayın almıyorum

En son okuduğum yayınlardan

Evet ilk okuduğum yayın

Ondan önce bir iki yayın okuyorum

Yüzde

İşaret eden sayısı

Yazılar tercih ettiğim lisanda değil

Tasarım ve resimler hoşuma gitmiyor

Yazılar ve hikayeler ilgimi çekmiyor

Okumak için yeterince zamanım yok

Se
be

pl
er

42

Değerlendirme

Yazılar

Fotoğra�ar

Sayfa düzeni ve tasarım

Okuma kolaylığı

Kapak

Temsil edilen insanlar

Yüzde

Çok iyi Vasatİyi Zayıf

%8,8

%26,8

%5,9

%17,1

%12,7

%29,8

Çok iyi İyi Vasat Zayıf
Değerlendirme

Rotary tecrübesi

Kişisel Yaşam
%16,8

Yüzde

Ö
ze

lli
k

Rotary 
Dergisini neden 
okumuyorsunuz?

Rotary Dergisini 
aldığınızda  (dijital 
veya basılı), onu diğer 
yayınlardan önce mi 
okuyorsunuz?

Rotary Dergisinin içeriğinin kendi Rotary tecrübeniz ve kişisel 
yaşamınızla olan bağlantısını değerlendiriniz

Ortalama olarak Rotary Dergisini okumak için ne kadar 
zaman harcıyorsunuz?

Normal olarak Rotary Dergisini okuyor musunuz?

Rotary Dergisine aboneliğinizin sizi tatmin ettiğini 
düşünüyor musunuz?

Rotary Dergisini değerlendirin

Hayır

Evet, en az bir iki yazı

Evet, baştan sona
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Birincisi dergilerin hitap ettikleri bölgelerdeki Rotaryenler 
için uygun görülen bu dergilerin ne ölçüde Uluslararası Rotary 
tarafından kendilerine tevdi edilmiş olan görevleri yerine getir-
mekte olduklarını tespit etmek;

İkincisi ise bu konuda Uluslararası Rotary merkezindekile-
rin dergileri değerlendirmeleri ve performanslarını ölçmelerini 
hedeflenmekteydi.

Bu kapsamda Uluslararası Rotary, kendi e-posta adres lis-
tesinde yer alan Rotaryenlere bir anket formu gönderip bizzat 
Rotaryenlerin verecekleri cevaplarla sonuca ulaşmayı hedefledi. 
Bu e-postaların hepsi aynı anda gönderilmedi. Dergilerin hitap 
ettiği bölgelerdeki Rotaryenlere farklı zamanlarda gönderildi. 
Hatta henüz her bölge dergisinin okuyucularına gönderilmesi 
de bitmiş durumda değil. 

Türkiye için yayınlanan Rotary Dergisi'nin hitap ettiği Rotar-
yen sayısının nispeten az olması nedeniyle anket sonuçlarının 
değerlendirmesi de çabuk gerçekleşti ve 16 Aralık'ta UR Mer-
kezinden Bölge Dergileri sorumlusu Donna Cotter, Yayınların 
Genel Sorumlusu Patrick Nunes, Rotary Dergisi Editörü Ahmet 
S. Tükel ve  önümüzdeki dönem bu görevi üstlenecek olan Murat 
Sevinç'in katıldığı bir zoom toplantısında sonuçlar ve değerlen-
dirme paylaşıldı. 

Bu sayfalarda da bu sonuçları sizlerle paylaşıyoruz.
Uluslararası Rotary Türkiye'de 4.637 Rotaryene anket formu 

göndermiş ve bu anketlere 337 kişiden dönüş olmuş. Yani bir 
anlamda cevap verenlerin oranı %7,3 seviyesinde kalmış. Genel 
olarak UR'nin beklentisi yüzde 10'un üzerinde gerçekleşmesi 
hatta %15'e ulaşması imiş. Ancak mevcut oranında da temsil 
açısından yeterli olacağı kanısı kabul görmüş durumda.

Bizim görüşümüze göre bu anketler için verilen sürenin çok 
kısa olması ve standart bir e-posta olarak gelmiş olması nedeniyle 
cevap verenlerin oranı düşük kaldı. Bölgelerimizde bu ankete 
cevap verilmesi yönünde guvernörlerimizin yaptıkları çağrılar 
da herhalde yeterince dikkate alınmadı. 

Ama sonuç olarak bu bir başlangıç ve bir temel oluşmasını 

Rotary Haberleri, bilgi ve öneriler

Oldukça fazla Yeterli Az

Yü
zd

e

Dergi, Rotary ile olan bağımı güçlendiriyor

Kesinlikle evet Kesinlikle hayırKısmen evet Kısmen Hayır
Düşünce

Yü
zd

e

Dergi Rotary’yi daha iyi anlamamı sağlıyor

Kesinlikle Evet Kısmen Evet Kısmen Hayır Kesinlikle Hayır
Düşünce

Yü
zd

e

Elektronik Kağıda basılı

Dergiyi nasıl okumayı tercih edersiniz

Sorunlar, Sebepler ve Hizmet edilen insanlar 

Oldukça fazla Yeterli Az
Cevaplar

Yü
zd

e
sağladı. Uluslararası Rotary bu anketleri her yıl ya da iki yılda 
bir  yapmayı sürdürmeyi düşünüyor. 

Genel olarak bakıldığında Rotary Dergisi'nin performansının 
çok iyi olduğu ve "Rotary Global Media Network" için de değerli 
bir varlık olarak yer aldığı sonucuna varılıyor. 

Ankettte bizi memnun eden sonuçlara bakarsak, her şeyden 
önce dergiyi ankete katılanların %77,5'unun okuması ve % 
22,70'inin baştan sona okuması memnunluk verici. 

Abonelikten memnun olup olmadıkları konusunda yüzde 
90'ın üzerindeki oran da açıkçası bizleri memnun etti. Yine aynı 
şekilde %83,5 oranında katılımcının da dergiyi okumak için 10 
dakikadan fazla zaman ayırması da yayının tatminkâr olduğunu 
ifade ediyor. 

Derginin Rotary ile Rotaryenlerin bağını güçlendirmesi, 
Rotaryenlerin Rotary'yi daha iyi anlamalarında yardımcı oldu-
ğunu söylemeleri, Rotary haberleri, bilgi ve öneriler alanında 
yüzde 90'ın üzerinde tatmin edici olması, Dergiyi alanların yüzde 
40'a yakınını ilk olarak Rotary Dergisini okuduklarını söyleme-
leri de sevindirici.

Anketin sonuçları ile ilgili UR'nin değerlendirilmesi ise bir 
sonraki sayfada yer alıyor. Önümüzdeki yayınlarda yapılan öne-
rileri de dikkate alarak daha iyi bir dergi yapma çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.                  ❏
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2020-21 
PRESIDENTIAL 
CONFERENCE 

SERIES

Save the Dates!
15-16 January — Rotaract Brasil MDIO (Brazil)
22-24 January — District 9141 (Nigeria) 
14-16 May — Ascension Rotaract MDIO (USA)
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Rotary Global Media Network
Bölge Yayınları İçbünye Değerlendirmesi - 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ZayıfKategoriler

Marka sadâkati

Rotary/Rotary dışı dengesi

Önerilen içerik

Zamanında yayın

Dijital varlık

Dokümantasyona uygunluk

Genel Görünüm

UR Girişimleri promosyonu
Harekete Geçenler, Dünya Çocuk Felci Günü, 
çevrimiçi imkânlar vs. Rotary Vakfı ve çevrimiçi 
araçlar daha güçlü olabilir. 

Orta Çokiyi

ANKET DEĞERLENDİRMESİ
 ✓ Düşük ama müspet cevap verme oranı.
 ✓ Okuyucu anketi cevap verenlerin çoğunluğunun aboneliklerinden memnun olduğunu gösteriyor.
 ✓ Cevaplar temsil edilen insanlar nezdinde ortalamanın üstünde raporlamaya işaret ediyor.
 ✓ Cevap verenler Rotary ile ilgili daha fazla bilgi almak istediklerini belirtiyorlar.
 ✓ Cevaplara göre Derginin üyeler için değerli olduğu, Rotary'yi anlamayı ve iletişim kurmayı arttırdığı düşü-

nülüyor.
 ✓ Okuyucular dergiye zaman ayırıyorlar.
 ✓ Cevap verenlerin çoğunluğu, yüzde  farkı yakın da olsa  basılı dergiyi tercih ediyor.

İÇ BÜNYE DEĞERLENDİRMESİ SONUCU İYİ UYUM VE GENEL CEVAPVERİLEBİLİRLİK  GÖS-
TERİYOR

 ✓ Dergi Harekete geçenler ve Çocuk Felci konusuna güçlü bir destek gösteriyor.
 ✓ Web sitesi yeterli ama güncelleme yapılması iyi olur.
 ✓ Marka standardına uyum oldukça iyi ama bazen arka plandaki logolarda yanlışlık olabiliyor.

TAVSİYELER
 ✓ Ankette sorulan soru ile ilgili olarak: "Daha fazla mı daha az mı konu görmek istersiniz" sorusuna verilen 

cevaplarda, cevaplar "daha fazla ile "yeterli" arasında, sorunlar ve sebepler için eşit dağılmış ama daha fazla 
kısmı hatalı gibi.

 ✓ Rotary ile ilgisi olmayan içerikler, odak alanlarına yönelik proje fikirleri üretebilecekse, nasıl derginin yazıları 
ile kaynaştırılabilir konusu ele alınabilir.  

 ✓ Ortalama bir seviyede gözüken "Temsil Edilen İnsanlar" konusu nasıl iyileştirilebilir ve daha başarılı bir ko-
numa getirilebilir? Gayri resmi olarak toplantılarda ya da Zoom konuşmalarında bu konuyu gündeme ge-
tirebilirsiniz.

 ✓ Marka standartları konusunda her zaman için tetikte olmayı unutmayın.

GENEL OLARAK DERGİNİN PERFORMANSI ÇOK İYİ VE ROTARY GLOBAL MEDIA NETWORK 
GRUBU İÇİN DEĞERLİ BİR NİTELİK TAŞIYOR
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Bir Barış Konferansı nasıl organize edildi

Rotary 2420 Bölge Global Cyber Peace Conference fikri, 10 
Temmuz 2020'deki Dönemin ilk Bölge Rotary Vakfı toplan-
tısında, UR Sanal Konvansiyonuna ve Peace Fellowship 

Alumni Association tarafından 26-27 Haziran'da gerçekleştiri-
len "Global Cyber Peace Conference" oturumlarına katılan Barış 
Bursları Komitesi Başkanı tarafından önerildi.

D2420 Guvernörü Gaye Binark ve TRF Komite Başkanı PDG 
Müfit Ülke, teklifi memnuniyetle karşılayarak, Küresel Siber Barış 
Konferansı proje girişimine destek verdiler. Barış Bursları Komi-
tesi Başkanı Arzu Alpagut, Bölge Uluslararası İlişkiler Komitesi 
Başkanı Sumru Akcan’ı, 29 Temmuz Çarşamba günü Zoom’da 
"RAGFP Başkanı Alison Sutherland ile sohbet" toplantısına, Barış 
Konferansını konuşmak üzere katılmaya ve konferans çalışmala-
rını birlikte yürütmeye davet etti; Rotary Action Group For Peace 
Başkanı Alison Sutherland ile ilk buluşma dönüm noktası oldu.

RAGFP Başkanı Alison Sutherland, D2420’ün Barış Konfe-
ransı girişimini teşvik ederek destekledi ve projenin takibi için 
her Perşembe gününü RAGFP Türkiye zoom toplantısına tahsis 
etti. Bölge’nin, 6 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek ilk RAGFP 
Türkiye toplantısına katılmaları için tüm kulüp başkanlarına 
gönderdiği açık davete Yeniköy RK 
Başkanı Didem Karabatur ve Suadiye 
RK Başkanı Bülent Eren yanıt vererek 
ilk RAGFP Türkiye zoom toplantısına 
eşlik ettiler. 2420 Bölge Rotary Vakfı 
Komite Başkanı GDG Müfit Ülke’nin 
Konferans Komitesi Başkanı olarak 
katılmasıyla Konferans Komitesin 
beş ayağı oluştu.

Ağustos "Pozitif Barış" kavramını öğrenmekle geçti, Alison 
Sutherland "Peace Primer "gibi değerli referans belgeler paylaştı, 
RAGFP Türkiye toplantıları sırasında Pozitif Barış ve Çatışmaların 
Çözümü konularında deneyimlerini paylaşmaları için çok özve-
rili Peacebuilder konuşmacılar zoom toplantılarına davet edildi. 
Konferansın tarihi, süresi ve program akışı, Melbourne Avustral-
ya'dan Los Angles ABD'ye (Türkiye yaklaşık ortada) kadar geniş 
küresel katılımcı aralığını kapsayacak şekilde tartışılarak plan-
landı ve Konferans başlığının "Building and Sustaining Positive 
Peace - Pozitif Barışın İnşa Edilmesi ve Sürdürülmesi" olmasına 
karar verildi.

Eylül ayına kadar, Konferans Komitesine rehber olması için 
yaklaşık 40 pozitif barış konu başlığı, anahtar konuşmacılar 
ve bir taslak konferans organizasyonu el kitabı hazırlandı. Ay 
boyunca konular önceliklendirildi, oturumlara anahtar konuş-
macılar bulmak için bağlantılar kuruldu. Komite, ilerlemeyi 
gözden geçirmek üzere Alison ile Perşembe toplantılarına ek 
Çarşamba toplantıları başlattı. Bu arada dört Rotaract Kulübün-
den 40 Rotaraktör RAGFP üyesi oldu, bir Rotary ve bir Rotaract 
Kulübü "Peace Builder" Kulüp olmak için başvurdu (Yeniköy 
Rotary Kulübü Peacbuilder Kulüp sertifikasını aldı).

Ekim ayında Konferans konuları önceliklendirildi, açılış 
konuşmacıları belirlendi, paneller ve moderatörler, atölyeler ve 

"facilitator"lar (kolaylaştırıcı yönetmenler) eşleştirildi. 
Programda, Geçmiş Dönem UR Direktörü Şafak Alpay’ın yöne-

teceği, Gelecek Dönem UR Başkanı Shekhar Mehta, UR Direktörü 
Katerina Kotsali Papadimitriou, Geçmiş Dönem Rotary Vakfı 
Mütevellisi Carolyn Jones, Rotary Barış Elçisi Amardeep Kainth 

ve RAGFP İcra Direktörü 
Reem Ghunaim’ın katılı-
mıyla Rotary Liderlerinin 
bakış açısıyla "Daha barış-
çıl bir Dünya için Çeşitlilik 
- Eşitlikçilik - Kapsayıcılık" 
paneli ile D2420 Dönem 
Guvernörü Gaye Binark, 
D2430 DG Serhan Antal-

yalı, D2440 DG Ertan Soydan, D2490 DG Nachum Frenkel ve 

Arzu Alpagut  - Fındıklı Rotary Kulübü
Konferans Komitesi Üyesi

Rüya ile başlayan ve küresel boyutlara erişen bir Barış hikayesi:
Rotary 2420 Bölge Küresel Siber Pozitif Barış Konferansı 2020

 ✔ Atölye çalışmalarının çoğu, Rotaractörler 
ve Interactörlerin genç yaşta Pozitif Barış 
ve Çatışmaların Önlenmesi kavramlarıyla 
karşılaşarak farkındalık kazanması için 
planlandı.
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Konferans Organizasyon Komitesi ekranda birarada: Konferans 
Komite Başkanı GDG Müfit Ülke - Tuzla RK; Üyeler: GDB Arzu 
Alpagut Fındıklı RK, GDB Sumru Akcan Göksu RK, DB Bülent

Eren Suadiye RK, DB Didem Karabatur Yeniköy RK, Simten Güner 
Sadi ve GLDB Ziya Sadi Suadiye RK, DB

Çağan Güler Suadiye Rotaract Kulübü, GDB Pınar Erdem Yeniköy 
Rotaract Kulübü

UR Başkanı Holger Knaack Konferansta "Barışın İnşasında 
Gençliğin Rolü" başlıklı bir konuşma yaptı.



D2452 Nijad Al Atassi’nin (Zone 21 Halkla İlişkiler Koordinatörü) 
Bölgesel Barış Projelerinin tanıtılacağı özel paneller hazırlandı.

Rotary Barış İçin Eylem Grubu Direktörleri ve Rotary Barış 
Elçilerinin (Peace Fellows) “İçimizdeki Barış ”, "Barış Sizinle 
Başlar", "Pozitif Barış Mümkün 
mü? - Negatif Barış mı Pozitif 
Barış mı?", akademisyenlerin 
"Evde ve Okulda Pozitif Barış 
Eğitimi" ve "Türkiye'de Barış 
Eğitimi", STK liderlerinin "Pozitif 
Barış ve Cinsiyet Eşitliği", "Top-
lumsal Cinsiyet Şiddetini Önleme Girişimleri" ile   "Mültecilerin 
Gerçeği", "Mülteciler ve Göçmenler İçin Neler Yapabiliriz" konula-
rının uzmanlarla tartışılacağı paneller planlandı. Ayrıca, barışın 
inşasında sanatın önemini yansıtmak için "Kültürlerarası İleti-
şim / Sanat Yoluyla Barışın İnşa Edilmesi" paneli koordine edildi.

Atölye çalışmalarının çoğu, Rotaractörler ve Interactörlerin 
genç yaşta Pozitif Barış ve Çatışmaların Önlenmesi kavramlarıyla 
karşılaşarak farkındalık kazanması için planlandı. Deneyimli 
uluslararası öğretim görevlileri ve uzman eğitmenler, aşağıdaki 
interaktif atölyeleri yürütmek üzere "facilitator" olarak koordine 
edildi; "UR İlkelerine Dayanan Çeşitlilik, Eşitlikçilik ve Kapsayı-
cılık Diyalogları", "Bir Çatışmayı Çözmek İçin En İyi Arabuluculuk 
İpuçları", "Barış Eğitimi ve Büyük Etki İçin Yapılması Gereken-
ler”, "Sosyal Medyada Pozitif Barışı Etkinleştirmenin Yolları" ve 
“Rotaryenler İçin Barışın Tesisinde Kullanılan Şiddetsiz İletişim 
Yöntemleri”.

Tüm oturumların sorumlulukları Komite Üyeleri arasında 
paylaşılarak, 15 ana konuşmacının, 11 panel moderatörü ile 45 
panelistin ve 6 atölye "facilitator" biyografileri ve oturum açık-
lamalarının temini için yakın diyaloglar başlatıldı. Suadiye RK 
Konferans Web Sitesi sponsorluğunu, Yeniköy RK konferans  
katılımcısı kaydının sponsorluğunu aldı. Konferans içeriğini ve 
ortaklıkları geliştirmek için Bölgeler arası ve Zone 21 kapsamında 

diyalogları başlatıldı. RAGFP üyeleri Rotaractörler ve Interactörler 
haftalık RAGFP toplantılarına davet edilerek oturum aralarında 
gösterilmek üzere Pozitif Barış temalı videolar hazırlamaları 
istendi.

Kasım ayında, konfe-
rans web sitesi günlük olarak 
güncellenerek komiteler, 
konuşmacılar ve potansiyel 
katılımcılar arasında merkezi 
bir koordinasyon platformu rolü 
oynadı. Diğer Bölge Komiteleri, 

Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Murat Egemen, Dijital Yayıncılık 
Komitesi GDG Güneş Ertaş ve GDB Murat Sevinç ile 34 Rotaractör 
ve Interactörlerden oluşan Teknik Ekip Konferans organizasyo-
nuna dahil edildi. Halkla İlişkiler Komitesi, tüm yazışmalarda 
referans alınacak konferans logosunu ve konferansın kurumsal 
kimliğini oluşturdu. Profesyonel bir konferans videosu hazır-
lanarak sosyal medyada paylaşıldı. Dijital Yayıncılık Komitesi, 
oturumlar arasında sorunsuz geçiş sağlamak ve canlı paneller 
ile canlı atölyeler arasında zaman kaymalarını önlemek için her 
günün saniye bazlı dört saatlik program akışını planlayıp, dijital 
görüntüleri ve tanıtım videolarını açılış ve kapanış konuşmacı-
larının video kayıtlarına yerleştirdi.

Aralık ayı boyunca hazırlanan kurumsal konferans davet 
duyuruları Bölgelerde ve Zone 21’de paylaşıldı. RAGFP eposta ile 
küresel boyutta D2420’nin ev sahipliğinde organize edilen Pozi-
tif Barış Konferansını tanıtarak  tüm üyelerini katılmaya davet 
etti. Bölge, Rotary Ailesini, çevrelerindeki Rotaryen olmayan-
ları, özellikle gençleri de Barış Konferansı'na katılmaya teşvik 
eden tanıtımlar yaptı. Oturumlara saatinde doğrudan "click to 
join" butonu ile erişim bağlantısı sağlayan kısa program hazır-
lanarak WhatsApp Gruplarında kolayca paylaşılması sağlandı. 
Konferansın Web sayfasındaki programa da zoom toplantıları-
nın linkleri eklendi.

 ✔ Barış Konferansına kayıtlı ve kayıt 
yaptırmadan izleyenlerin toplam sayısı 
2000’i buldu. Açılış konuşmalarını 500 
kişi izledi.

Barış Konferansının zoom toplantısından bir enstantane
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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.

HEP BERABER

HAREKETE GEÇENLER



Konferans Başkanı Müfit Ülke'nin karşılama mesajı-
nın ardından ev sahibi 2420 Bölge Guvernörü Gaye Binark 
açılış konuşmasını yaptı. UR Başkanı Holger Knaack'ın 
"Barışın İnşasında Gençliğin Rolü" konuşmasının ardından 
Ekonomi ve Barış Enstitüsü direktörü Charles Allen Pozi-
tif Barışın kantitatif yapısını anlattı. UNICEF'ten Prof. Dr. 
Tezer Kulluk, RAGFP'den Alison Sutherland, YÖRET'ten 
Sibel Erener ve RAGFP'nin İcra Direktörü Reem Ghunaim 
barış yolunda yaşadıklarını paylaştığı konuşmalarla ana 
oturum devam etti. Joel Shaffer "çatışmaların çözümü" ile 
ilgili bazı yöntemler anlattı. UR Direktörü Katerina Kotsali 
Papadimitriou Kadının Rotary’deki varlığını özetledikten 
sonra, Hindistan’dan canlı bağlanan UR Gelecek Dönem 
Başkanı Shekhar Mehta Mehta’nın, Hindistan'da Barış, 
Eğitim ve Okur-Yazarlık konuşmasıyla açılış oturumları 
tamamlandı.

İkinci günün sonunda tüm canlı panel ve atölye çalış-
malarının zamanında tamamlanmasının ardından "Rotary 
Pozitif Barış Projeleri Kuluçka Merkezi" girişimini anlatan Walter 
Gyger ile konferans kapanış konuşmaları başladı. Zeynep Oral, 
Ege'deki "Kadın Barış Girişimi" ile ilgili çalışmalarını anlattı, UR 
CEO'su John Hewko ilham verici konuşmasını yaptı. RAGFP'nin 
Kurucularından Al Jubitz, "Rotaryenlerin Savaşın Olmadığı Bir 
Dünya İnşa Edebileceği Hayali"nin önemini paylaştı. Rotary ICC 
Başkanı Cyril NOIRTIN’in konuşmasının ardından, Uluslara-
rası Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ravi Ravindran’ın 
"Rotary Vakfının Misyonu Barış" konulu çok dokunaklı konuş-
ması ile oturum sona erdi. İngilizce olarak yapılan konferansın 
video olan ana oturumlarında Türkçe altyazı, canlı yayınlarında 
simültane tercüme kullanıldı. Bazı panellerde tercüme chat üze-
rinden yazılarak yapıldı.

Dünya’da kabul gören Barış şarkıları eşliğinde Mustafa 
Kemal Atatürk’ün "Peace at Home Peace in the World - Yurtta 
Barış Cihanda Barış" mesajı ile havai fişeklerle uzun saatler 
ekran başında olmalarına rağmen ayrılamayan küresel katı-
lımcıların aynı Barış duygularını paylaştığı bir kapanış yaşandı.

Tüm konferans oturumlarının video kayıtlarına www.
2420peaceconference.org web sitesinde program sayfalarındaki 
"recored video" butonlarına basılarak erişilebilir.
Barış Konferansından bazı notlar:

Carolyn Jones, Alison Sutherland ve Reem Ghunaim’in şeffaf konuşmaları "İçi-
mizdeki Barış" anlamını mükemmel bir şekilde ifade etti, dijital ekranlara rağmen 
hikayeleri kalplere dokunarak duygusal anlar yaşattı.

Konuşmacıların %28’i Rotary Liderleri, %23’ü RAGFP ve Rotary Barış Elçileri, 
%19’u akademisyen, %13’ü STK Liderleri, %8’i Sanat Dünyasından, %6’sı Pozitif Barı-
şın tahsisi için çalışanlar, %3’ü genç Rotaractörden oluşuyordu.

Barış Konferansına kayıtlı ve kayıt yaptırmadan izleyenlerin toplam sayısı 
2000’i buldu. Açılış konuşmalarını 500 kişi izledi.

Konferansın ana oturumlarına düzenli katılanların sayısı ise kayıtlarda 1001 

kişi olarak görüldü (1001 Gece Masallarındaki sihirli rakam). Katılımın dörtte biri Rota-
ractörler, Interactörler ve öğrencilerin oluşturduğu 30 yaş altı gençken, %60’a yakını Ro-
taryen, kalan %15 akademisyen ve STK’lardan oluştu.

Katılanların dörtte birinden fazlası altı kıta, 64 farklı ülkedendi. D5000-Hawaii’den 
katılan "Peacebuilder"'ın bulunduğu yer ile 13 saat farkı olmasına rağmen tüm oturumla-
ra katılım sağladığını paylaşmadan geçemeyiz. Diğer bölgelerden bazı örnekler: D9400 
Johannesburg- Güney Afrika Cumhuriyeti, D3292 Katmandu-Nepal, D5100-Kanada, 
D3450 Hong-Kong, D9800 Melbourne-Avustralya katılanların bulunduğu bazı örnek böl-
geler oldu.

Çok farklı Rotary Zone’larından birçok "Peacebuilder" oturumların çoğuna katı-
lım sağladı. Katılımcıların bağlı oldukları bazı örnek Rotay Zone’ları; Zone1-Pakistan, Zo-
ne4-India, Zone6-Nepal, Zone9- Taiwan&HK, Zone19-Wales, Zone20-England&Portu-
gal, Zone21-Tam katılım (Ev sahibi), Zone22-Africa, Zone23&24&25 Güney Amerika, Zo-
ne26-ABD(Hawaii), Zone27&28-;ABD (Alaska)&Canada, Zone30&31- ABD.

Uluslararası Rotary 2021-22 dönemi Başkanlık görevini üstlenecek olan 
Shekhar Mehta da Barış Konferansının konuşmacı ve katılımcısı idi.

Geçmiş Dönem Direktörümüz Şafak Alpay da Barış Konferansına katılanlar 
arasında idi. 
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Konuşmacıların Dağılımı
Rotaryen Liderler 30%
RAGFP ve Barış Elçileri  21%
Akademisyen 19%
STK’lar 13%
Sanatçı ve Gazetesi 8%
Profesyoneller  6%
Rotaractörler 3%

Başarının Anahtarları
 ✓ Zamanlama
 ✓Sayısal ortamın ve imkanların iyi değerlendirilmesi
 ✓ Liderlerin kararlılığı
 ✓  RAGFP ile yakın diyalog - Çeşitlilik/Diversity
 ✓Güven ve kaynakların paylaşıldığı saydam çalışma 
ortamı - Eşitlikçilik/Equity
 ✓Küçük, çevik ve esnek başlayıp Bölgeler bazında 
sorumlulukları paylaşmak - Kapsayıcılık/Inclusion  

KATILANLARIN   1/4ÜNDEN 

FAZLASI 

6 KITA
VE 64 ÜLKEDENDİ 



Aslında Rotary, bir yardım kuruluşu 
değil, bir hizmet kuruluşudur. Ama 
ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran 

Korona 19 nedeniyle  kuruluşumuz, yar-
dımla hizmeti birlikte yürütmektedir. 

Rotary, bu arada Ege Denizi açıkla-
rında medyana gelen İzmir depreminin 
yaralarını sarmak üzere harekete geçti. 
Depremde ağır hasar görmüş binalarda 
yaşayan ailelerin barınma ve yaşam 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere İzmir 
Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yıkılan 
binalarda arama kurtarma çalışmaları 
devam ederken komite, depremde ağır 
hasar görmüş oturulamaz durumda olan 
evlerde yaşayan ailelerin her türlü yaşam 
ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere 100 çadırdan oluşan yaşam ala-
nını hayata geçirdi.  Ülkemizin dünyada 
afetlerde en fazla can kaybı veren üçüncü 
ülke olduğunu düşünerek önceden pro-
jelendirilen Afet Barınak Paketi’nde 
çadırın yanı sıra 5-6 kişilik bir ailenin, 
aile bütünlüğünü devam ettirecek acil 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
temel ihtiyaç malzemeleri çadırla birlikte 
ailelere verildi. Dağıtılan malzemelerde  
5-6 kişinin barınabileceği yüksek tek-
nolojik kurulma özelliği ile yanmaz 
malzemeden üretilmiş bir çadır, yemek 
takımı, ilk yardım seti, okul seti, oyuncak 
seti, bebek seti, solar panel ve aydınlatma 
ekipmanı, su temizleme ve muhafaza 
kabı, yağmurluk, atkı-bere takımı gibi 
temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor  
2440 Bölge Federasyonu, kendi bölge-
sinde olan depremde birinci derecede 
görev aldı. Başta Bölge Federasyon baş-
kanı olmak üzere kulüp başkanlarına ve 
kulüp üyelerine, hizmetlerinden dolayı 
şükran borçluyuz.

1999 Kocaeli depreminde de kuru-
luşumuz aynı titizliği ve aynı özveriyi 
göstermişti. Yardımsever insanlarımız, 

yardımlarını Rotary Derneği aracılığı ile 
vatandaşa ulaştırmıştı. O dönemde de 
kurulan çadırlar dünya standartlarına 
uygun ve insanların insanca yaşamala-
rını sağlayan nitelikteydi. Bugün de aynı 
nitelikte ve daha iyisini o acılı insanlara 
sunmak bizim Rotary terbiyemizden ve 
Rotary ahlâkımızdan gelmektedir.

Dünya ve ülkemiz, büyük savaşın 
içindedir. Gözle görünmez bir virüsle 
savaş verilmektedir. Rotary, bu savaşın 
içinde yerini almıştır. Kenarda durmu-
yor ve uzaktan da katkıda bulunmuyor. 
Olanaklarını zorluyor ve gereken tıbbi 
cihazların alımını sağlıyor ve hasta 
insanlarımıza sunuyor.

Şu anda toplumumuz, aşı tartışması-
nın içine sürüklendi. Aşı üreten ülkeler 
üzerinde  değişik yorumlarla karşı kar-
şıyayız. Aslında biz bu tartışmalara 
yabancı değiliz. Çocuk Felci aşısında da 
ülkemizde değişik söylentilerle ve değişik 
engellerle karşılaşmıştık. Bu aşı çocuk-
larımızı kısırlaştıracak, bu aşı domuz 
yağından üretilmiştir, kullanmak günah-
tır gibi birçok sorun karşımıza çıkmıştı. 
Ama başardık ülkemizde ve dünyada 
Çocuk Felci’nin sonunu getirdik.

Şimdi de  Korona 19 Aşısı  üzerinde 
engellerle karşılaşıyoruz. İnsanlarımız 
ölüyor. Resmi rakamlara göre Korona 
19’dan ölen insan sayımız günlük 200'ün 
üzerine çıkmıştır. Ateş düştüğü yeri yakı-
yor. Bizim görevimiz bu ateşin sönmesi 
için katkıda bulunmaktır ki Rotary olarak  
katkıda bulunmaya hazırız ve görevimi-
zin başındayız.

Bu da gelir bu da geçer. Yeter ki bilime  
inanalım.

Rotary sevgilerimle. 

ROTARY VE YARDIM

Ekrem YAZAR
GDB
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Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, dünyada en yaygın, süregelen ve yı-
kıcı insan hakları ihlalidir. Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada milliyet, etnik 

köken, nesil ve hiç bir toplum kesimini ayırt etmeksizin gerçekleşmekte, hayatlara mal 
olmakta ve toplumları parçalamaktadır. Her gün tüm dünyada 137 kadın, eşleri, part-
nerleri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürülmektedir. Kadınları eş ve partnerlerini 
tarafından öldürülmesi, çoğu zaman uzun süredir devam eden şiddetin sonucudur ve 
önlenilebilir.

Bu nedenle, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve erkek cinayetlerine 
kurban giden her kadının adını yaşatma amacıyla 10.000 adet fidan bağışı neticesinde 
"Güldünya Hatıra Ormanı" Rotary 2430 Bölge tarafından, ANKA Üreten Kadın Derneği 
ve destek verenlerin de katkılarıyla, 27 Kasım'da Mersin'in Doruklu Köyü - Toroslar böl-
gesinde bir törenle açıldı. 

Ormanın yapılacağı yere giden yolun kenarına yerleştirilen panellerde 2012 yılın-
dan başlamak üzere, her yılın ayrı bir panoda düzenlendiği sunumda şiddete maruz ka-
lan kadınların isimleri yer alıyor. Ayrıca özel olarak yaptırılan plaketler de alanda yer 
alacak taşların üzerine yerleştirilmiş bulunuyor. 

Güldünya Hatıra Ormanı, Uluslararası Rotary 2430. Bölge Rotary - Rotaract - In-
teract Kulüpleri ve ANKA Üreten Kadın Derneği katkılarıyla Mersin Orman Bölge Mü-
dürlüğü tarafından ağaçlandırıldı. 

2430. Bölge'nin Güldünya Hatıra Ormanı

Güldünya Hatıra Ormanı 27 Kasım'da Mersin'in Toroslar'daki 
Doruklu Köyünde törenle açıldı. Rotary 2430. Bölge Rotary, 
Rotaract, Interact Kulüpleri ve ANKA Üreten Kadın Derneği 

desteği ile düzenlenen ormanda ağaçlandırma Mersin Orman 
Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldı. Ormana giden yolun 

kenarına yerleştirilen ve her biri 2012 yılından beri o yıldaki 
olayları anlatan panolarda şiddete uğrayan kadınların isimleri 

yer alıyor. Ayrıca üzerinde yaşamlarını kaybeden kadınların 
isimlerinin yazıldığı taşlar da alanda yer almakta. (Yan resimler)
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SON YENİLİKLER İÇİN MY.ROTARY.ORG SİTESİNİ ZİYARET EDİN 

Geliştirilmiş Rotary tecrübeniz artık ortaya çıkıyor. Modern bir tasarım

ve hızlı ve kullanımı kolay arama fonksiyonlarının keyfini yaşayın.  

Kulübünüzün idari fonksiyonlarını kolayca yönetin. Mobil cihazınızdan

erişimi sağlayın. Anında temas kurmak için Rotaryenler ve 

Kulüpleri arayın. Kişisel profilinizi güncelleyerek hangi 

bilginin kimlerle paylaşıldığını kontrol edin. Tüm Bu 

iyileştirmeler    şimdi    çok    açık    ve     basit

bir platform Ile sizlerin hizmetinde.  

Yeni düzene hoşgeldiniz 

MY ROTARY.



Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu Rotary Yarının 
Liderlerini Arıyor (RYLA) liderlik eğitim programlarında bu 
dönem "Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0" alanında ikincisi 

gerçekleşen "Diji4RYLA" programı sona erdi. Rotary 2440 RYLA 
Komitesinin, Endüstri 4.0 Komitesinin desteği ve Nilüfer Rotary 
Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirdiği iki gün süren 
dijital alandaki liderlik eğitim seminerine, bu alanda kariyer 
planlaması yapan 18-28 yaş arasındaki çok sayıda genç katıldı.

Rotary Yarının Liderlerini Arıyor kısa adıyla RYLA Eğitim 
Programlarının ikincisi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 ala-
nında “Diji4RYLA” adıyla alanında uzman konuşmacıların 
katımlarıyla internet üzerinden çevrimiçi olarak düzenledi. 
"Dijital Dönüşüme Giriş" konusunun işlendiği iki gün süren 
yoğun programda, Dijital Dönüşüm alanında eğitim lideri Hakan 
Sarbonoğlu "Teknolojik Dönüşüm", "Endüstri 4.0’ın Doğuşu ve 
Gelişimi”, “İnternet of Things (Iot) Teknolojileri”, “Kripto Görün-
tüler”, “Block Chain Technolojisi”, “Makinelerin Haberleşmesi 
ve İletişim Haline Geçmesi" konularında; Kodlama alanında 
uzman isim Nazım Avcı "Scratch Tekniğiyle Kodlama Eğitimi" ve 
program başlamadan önce katılımcılara elden dağıtılan 20 adet 
robotun kullanımına ilişkin "Robotik Kodlama’ya Giriş" atölye 
çalışmaları ile Rota Eğitim’in kurucusu Bülent Gizer "Takım 
Çalışmaları ve etkin liderlik" alanlarında eğitimler verdi.

Dönemin başında Endüstri 4.0 ve Teknolojik Dönüşümle 
ilgili RYLA’ların mottosunu "Diji4Ryla" olarak belirlediklerini 
dile getiren RYLA Komite Başkanı Özgür Yıldız konuşmasını 
şöyle sürdürdü: "Bizim hedefimiz 18 ile 28 yaş arası genellikle 
Robotik teknolojiler, kodlama, yazılım, teknolojik dönüşüm, bu 
teknolojik dönüşümlerin topluma sunumu pazarlanması lojistiği 
gibi işlerde eğitim alan çalışmayı düşünen yada çalışma planı 
olan yada kariyerine yeni adım atmış arkadaşları bulup burada 
kodlama ile ilgili kodlama yapmasalar bile gelecekte makinele-
rin kodlama dilinin bu olduğunu öğretebileceğimiz bir platform 
yaratmaktı. Bu platformu yaratırken de biz bu bölgemizdeki Altan 
Yücel’in başkanlığını yaptığı Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 
Komitesi’nden de destek alıyoruz. Onlar da hem konuşmacı konu-
sunda hem de konseptin belirlenmesi konularında bize destek 
oluyorlar. Bu dönem çok etraflı bir RYLA Komitesi kurmadık 
ben ve yardımcım Mehmet Dal RYLA Komitesini RYLA yapacak 
bütün kulüp başkanlarından kurup müteşebbis bir hale getire-
lim istedik. Çünkü sonuçta onlar bu işi yapıyorlar ve bir çoğunun 
da kulübünde çok ciddi RYLA tecrübesi olan Rotaryen dostlar 
var. O açıdan RYLA düzenleyecek bütün kulüp başkanlarını bir 
komite oluşturacak şekilde bir Zoom platformu içerisinde sürekli 
toplantılar yaparak dinamik tutuyoruz. İkincisini gerçekleştirdi-
ğimiz 'Diji4RYLA' eğitim seminerlerimizde dönem sonuna kadar 
4 tane daha yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz adım adım ilerle-
yerek ve her birini birbirine ekleyerek bir yada iki tane Start-up 
projesi yada yeni kurulacak girişimlere ön ayak olacak birkaç 
tane proje çıkarmak. Teknoloji çağında gençlerimize bu alanda 
yol gösterici eğitimler verdiğimiz seminerimizde birlikte hare-
ket ettiğimiz komitelerimize, kulüplerimize, birbirinden değerli 
konuşmacılarımıza ve seminerlerimizi ilgiyle takip eden tüm katı-
lımcılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 'Diji4RYLA' 
Liderlik Eğitim Programlarımıza sosyal medya üzerinden bizleri 
takip ederek seminerlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirler."

❏❏❏

Rotary’den Çevrimiçi Dijital Dönüşüme Giriş Liderlik Eğitimi
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İKİ GÜN SÜREN DİJİ4RYLA'DA 
HEDEF  18 İLE 28 YAŞ ARASI GENELLİKLE ROBOTİK 

TEKNOLOJİLER, KODLAMA, YAZILIM, TEKNOLOJİK 
DÖNÜŞÜM, BU TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMLERİN TOPLUMA 

SUNUMU, PAZARLANMASI, LOJİSTİĞİ GİBİ İŞLERDE 
EĞİTİM ALAN ÇALIŞMAYI DÜŞÜNEN YADA ÇALIŞMA 

PLANI OLAN YADA KARİYERİNE YENİ ADIM ATMIŞ 
ARKADAŞLARI BULUP BİR PLATFORM YARATMAK İDİ



KULÜPLER’DEN HABERLER

Ataköy Rotary kulübünden eğitime destek

Ataköy Rotary Kulübü Sarıyer ilçesi Mehmet Akif İlköğretim Okuluna eği-
tim yardımı kapsamında 45,000 TL tutarında tablet ve bilgisayar deste-

ğinde bulundu. Ayrıca İzmir depreminde tüm ihtiyaç alanlarına tutanak karşılığı 
çok sayıda yardım gerçekleştirildi.

Gölcük Rotary kulübü cerrahi kamera bağışladı

Gölcük Rotary Kulübü Kocaeli Üniversitesi Ameliyathanesine Marmara 
Güneşi Kulüpleri desteği ile cerrahi kamera bağışında bulundu. Ayrıca 

Gölcük Down Cafe ziyareti yapıldı ve yardım malzemeleri temin edildi.

Ispartakule Rotary'den yardım projesi

Ispartakule Rotary Kulübü bir kez daha düzenlediği "Veren El, Alan Eldir"-
yardım projesi kapsamında toplanan ihtiyaç fazlası ve ikinci el malzemeleri 

‘Büyükçekmece Sevgi Eli’ yardım merkezine ulaştırarak ihtiyaç sahiplerine dağı-
tılmasını sağladı.

İstanbul Rotary'nin küresel bağış projesi

İstanbul Rotay Kulübü’nün 2017- 18 döneminde başvurusunu yaptığı İşit-
me Engelli Çocuklar Tanı ve Tedavisi küresel bağış projesi, bu dönem ça-

lışmalarını gerçekleştirdi. Proje kapsamında İstanbul Rotay Kulübü üyesi Opr. Dr. 
Celalettin Ünver ve Opr. Dr. Onur Kulaksızoğlu tarafından doğuştan sağır olan bir 
küçük kıza Cochlear Implant operasyonu gerçekleştirildi. Ayrıca yapılan tarama-
lar sırasında 10 okul çocuğuna işitme cihazı takıldı.

2420. Bölgeden kısa - kısa (Guvernör mektubundan)

Bu ay güzel bir hizmet çalışmasına başladık. Türkiye’de yaşayan mülteci ka-
dınlarını hedef alan bu çalışma için Avrupa birliği fonlarından yararlanı-

yoruz. 31 Aralık tarihine kadar 250 mülteci kadına ulaşarak sağlık taraması ger-
çekleştirilmesi ve bu kadınlara Aile planlaması eğitiminin verilmesi hedefleniyor. 
Bu çalışma Belediyelerle işbirliği içinde gerekli isimler tespit ediliyor ve ilk etapda 
26 kadın ile başladı. STK'larla Projeler Komitesi liderliğinde yürütülen bu projeye 
altı kulübümüz sahip çıktı. Bahçeşehir, Bosporus, Galata, Göksu, Maslak ve Ni-
şantaşı Kulüplerine bu anlamlı proje için teşekkür ederim.

 ✓ Sarıyer Belediyesinin bize tahsis ettiği duvara sokak sanatçımız “Hi Hero” Po-
lio temalı bir duvar resmi yaptı. Kasım ayında Cumhuriyet ve Atatürk temalı 
etkinliğimiz devam etti ve 10  Kasım tarihinde Ortaköy Rotary Kulübümüzün 
organizasyonu ile Atatürk’ü anma programımızı gerçekleştirdik. Yazar Sayın 
İpek Çalışlar’ın yaptığı konuşma ile Ulu Önder Atatürk ‘ü andık. 

 ✓ Bölgemizde devam eden "ATMA BAĞIŞLA" kampanyasını hatırlatmak iste-
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KULÜPLERDEN HABERLER
rim. TÜBİSAD ve TEGV ortaklıklarıyla yürütülecek olan bu projede elektronik 
atıkların geri kazandırılmak amacıyla toplanması ve bu geri kazanımdan elde 
edilen gelirin ilgili kulüp adına öğrenciler için eğitim fonuna dönüştürülmesi 
hedeflenmekte.

 ✓ 30 Ekim'de İzmir’de yaşanılan depremin yaralarını sarmak amacıyla bölgemiz 
35,000 TL değerinde 100 adet uyku tulumunu 2440 Bölgemizin oluşturduğu 
deprem yerleşkesine iletti. Ayrıca kulüplerimiz çok sayıda ayni ve maddi yardı-
mı gerek bu yerleşkeye gerekse depremde zarar görmüş diğer yerleşkelere 
ve vatandaşlara ilettiler.

 ✓ Kurumsal İletişim Komitemizin yaptığı Atatürk videosu tüm Rotaryenlerimize 
SMS olarak yollanırken, sosyal medyada sponsorlu olarak 28,000 kişiye ulaş-
tı. Bu videomuza Bölgemiz YouTube hesabından ulaşılabilir.

 ✓ Kasım ayında Canlı Kulüpler seminerimizin ilkini gerçekleştirdik. Son derece 
yararlı olan bu seminerimiz bu formatta bölgemizde ilk defa gerçekleştiril-
di.24 Kasımda Öğretmenler Gününü Etiler Rotary Kulübümüzün organizas-
yonu ve çok sayıda misafir öğretmenimizin katılımıyla gerçekleştirdik; keyifli 
ve anlamlı bir kutlama oldu.

 ✓ 25 Kasım tarihinde Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Gününde Dolmabahçe 
Rotary Kulübümüz güzel bir organizasyon gerçekleştirdi, Bu anlamlı etkinlik 
aynı zamanda 1.200 çocuğa şiddetsiz iletişim eğitimi projemiz için farkındalık 
yaratmak ve fon oluşturmak için bir zemin oluşturdu.

 ✓ Kültür ve Sanat Komitemiz Kültür Sanat Sohbetlerinde bu ay Dr. Aylin Şengün 
Taşcı, Rtn. Çağnur Gürsan’ın konuğuydu. Türk Sanat Müziği Kronolojik tari-
hinin ele alındığı bu doyumsuz sohbet hafızalardan silinmeyecek güzelliktey-
di. Dinleyemeyenler için YouTube hesabımızdan ulaşılabileceğini hatırlatmak 
istiyorum.

 ✓ 30 Kasım tarihinde Rotary UNİCEF İşbirliği Komitesi ve UNİCEF Türkiye Milli 
Komitesi’nin organize ettiği ve Rotary UNİCEF işbirliğinin tanıtıldığı toplantıya 
çok sayıda kulübümüz katıldı. 

 ✓ Acarkent RK – Diyarbakır ili Sur İlçesi Kumrucuk ilkokulunun Atatürk Büstü-
nü yeniledi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübünün yaptığı 
meme kanseri farkındalık projesine destek vermek amacıyla Beykoz ilçesi bil-
lboardlarına farkındalık posterleri astırdı. Beykoz’da yaşayan sokak köpekleri 
için yardım ve bağış toplayarak mama desteği sağladı. Medeniyet Üniversite-
sinde tedavi gören 8 hastaya tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

 ✓ İzmit Rotary Kulübü Rtn. Hüseyin Alçıoğlu'nun işyerinde çalışan kadınlara 
meme kanseri farkındalık semineri düzenledi. Bu seminer yine İzmit RK üyesi 
Dr. Teoman Cesur tarafından verildi.Tavşantepe İlköğretim Okuluna eşler, Ro-
taractörler ve İnteractörlerin desteği ile toplamda 10,000 adet maske bağı-

şında bulunuldu. 
 ✓ Karaköy Rotary Kulübü 1 adet EKG cihazı ve bir adet dijital baskül / boy ölçeri, 

Fransız Rotary Kulübü Rotary Club de Neuille Sur Seine’in desteği ile, yine 1 
adet EKG cihazını Çapa Tıp fakültesine bağışladı; toplamda 5.500 EUR tutarın-
da bir bağış gerçekleştirildi. 

 ✓ Suadiye Rotary Kulübü Akıllı Stetoskop çalışması nedeniyle Prof. Dr. Yasemin 
Palanduz‘a "Meslekte Üstün Hizmet Ödülü" verdi. Suadiye Rotary Kulübü ayrı-
ca Uluslararası Fotoğraf yarışması için çalışmalarını sürdürmekte. Fotoğraf 
yarışmasına son katılım tarihi 17 Ocak 2021. Katılacak olanlar lütfen not et-
sinler. 

 ✓ Yeniköy RK – Peace builder kulüp sertifikası aldı. ÇYDD'nin "Anadoluda bir Kı-
zım Var, Öğretmen Olacak"kampanyasına destek amaçlı 3 kız çocuğunun bir 
yıllık eğitim bedelini de karşıladı. 

 ✓ Beyoğlu Rotary Kulübü Atatürk Kitapları Projesi kapsamında Beyoğlu Rota-
ract ve Interact Kulüpleri ile birlikte 81 ilden 2420 Çocuğa Atatürk’ü anlatan 
10 kitaplık bir set ile ulaşmayı hedefleyen bir etkinlik başlattı. Bu etkinliğe böl-
ge kulüplerinin tümü davet edildi. 

 ✓ Dolmabahçe Rotary Kulübü gelirini Çocuk Felci fonuna bağışladığı Mesleki 
Gelişim toplantılarının ikincisini gerçekleştirdi. Bu toplantıda uzman görüşü 
ile 2021 yılında "Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar" konusu işlendi. 

 ✓ Tarabya Rotary Kulübü sponsor desteği ile temin ettiği çocuk kıyafetlerini 
Darülaceze Vakfı ile birlikte ihtiyaç sahibi 106 çocuğa ulaştırdı. Yapılan yanlış 
iğne nedeniyle felç olan 20 yaşındaki gencin hayallerine dokunan Tarabya Ro-
tary Kulübü, bir tekerlekli sandalye bağışında bulundu.
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Gaziantep Rotary Kulüplerinden kan bağışı etkinliği

Gaziantep'in Kavaklık, Yesemk ve Zeugma Rotary Kulüpleri, Türk Kızılayı 
Gaziantep Şubesi ile kurdukları işbirliği vasıtasıyla "Kök Hücre veKan Ba-

ğışı"nı şehrin en yoğun alışveriş merkezinin önündeki Kızılay Mobil aracında ger-
çekleştirdiler. 

Adıyaman Nemrut RK'dan akülü tekerlekli sandalye  

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün geleneksel hale getirdiği "ULUSLA-
RARASI ROTARY ENGELLİLERLE ZİRVEDE- NEMRUT’A TIRMANIYORUZ" 

sloganı ile bu yıl 25-27 Eylül 2020 tarihleri arasında 21. kez düzenlemeyi planla-
dığı proje Corona Virüs (COVİD 19) nedeniyle gerçekleştirilemedi. Ancak ihtiyaç 
sahibi engellilere Akülü Tekerlekli Sandalye desteği sağlandı.

""Aktivitelerin iptal edilmesi bizlerin engelliler için düşündüğü iyilik çalışmala-
rımızı ve projelerimizi etkilemeyecek" diyen Nemrut rotary Kulübü dönem Başkanı 
İsmet Atay, şöyle konuştu:

""Bu yıl Nemrut Dağı zirvesinde gerçekleştirdiğimiz aktiviteleri Coronavirüs 
ve Pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. Ancak engelli kardeşlerimiz için “Akü-
lü Tekerlekli Sandalye” kampanyası başlattık. Projemize katılamayan başta Rotary 
2430. Bölge Federasyonu olmak üzere 2420 ve 2440. Bölge Federasyonlarına bağlı 
kulüplerimiz, Amerika’dan kardeş kulübümüz Silicon Valley Star Rotary Club ve Al-
hambra Rotary Club 'HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK' sloganı ile başlattığımız 
Akülü Tekerlekli Sandalye projemize yaptıkları bağışlar ile harika bir destek sağla-
dı. Akülü Tekerlekli Sandalye ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize aldığımız araçlarla 
onların yeniden hayatın bir parçası olarak evlerinden dışarıya çıkmalarına ve bizler 
gibi özgürce istedikleri yere yardım almadan gitmelerine katkı sağlıyoruz."

""10 yıl önce bir ayağını ve son zamanlarda diğer ayağını şeker hastalığı nede-
niyle kaybeden 72 yaşındaki Yusuf İlik amcamıza verdiğimiz akülü tekerlekli san-
dalye ile yeniden evinden dışarıya çıkmasına ve özgürce dolaşabilmesine imkân 
sağladık. 'Herkes Birer Engelli Adayıdır' diyerek çıktığımız bu yolda amacımız; Türk 
Rotaryenleri olarak ülke genelinde engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, engelli-

leri bir araya getirerek onların birbirleriyle ve toplum ile kaynaşmalarına yardımcı 
olmak ve ayrıca bu proje ile Rotary’i tanıtmaktır. Bizlere dünyanın öbür ucundan 
destek olan, iyi şeyler yapmamıza katkı sağlayan tüm Rotaryenlere, dostlarımıza ve 
Rotary kulüplerimize teşekkür ederim.”

Uzun zamandır iki ayağı dizlerinden kesik olduğu için evinden dışarıya çıka-
mayan 72 yaşındaki Yusuf İlik ise evinde kendisi için getirilen akülü tekerlekli san-
dalyeyi görünce aracına hemen binerek ilk sürüşünü evin içinde gerçekleştirdi. 
Protezleri ve binecek bir aracı olmadığı için yatağından çıkamayan Yusuf İlik:"Ne 
kadar mutlu olduğumu anlatamam. Allah bu yardımı yapandan, bu arabayı alandan 
ve bana veremlerden razı olsun. Çok mutlu oldum. Bundan sonra bence özgürce 
dışarıya çıkıp yeniden dolaşabileceğim" dedi.

72 yaşındaki Yusuf İlik’e akülü tekerlekli sandalyeyi teslim eden Nemrut Ro-
tary Kulübü Dönem Başkanı İsmet Atay, Rotary 2430. Bölge Guvernör Yardımcı-
sı Hasan Öztürk ve kulüp üyeleri hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal 
etmediler.

Akdeniz ve  Kızkalesi Rotary Kulüpleri Ev-Ka projesi 

Akdeniz ve Kızkalesi Rotary Kulüpleri ortak olarak, Ev-Ka projesinin ilk eta-
bını kadınların yoğun katılımı ve ilgisi ile gerçekleştirdi. Erken Tanı Hayat 

kurtarır, Medeni Kanun, Kadının Hakları Ve Ametem uzmanları Psik.Gökhan Öz ve 
Gökhan Tatlı ile "Çocuklarımızı Madde Bağımlığından nasıl uzak tutarız!" konuları 
ile çok verimli ve keyifli bir eğitim süreci geçirildi.

Mersin Olba RK Mülteciler İçin Sosyal Uyum Projesi

Mersin Olba Rotary kulübünün 4 hafta sonu boyunca devam eden Sosyal 
Uyum projesi 7 Kasım tarihinde başlatıldı. Projenin amacı din, dil, ırk ay-

rımı yapmadan; göçmen, mülteci ve yerli halktan oluşan çocukları sanat, felsefe ve 
spor ile buluşturmak ve bunu yaparken çocukların da birbiri ile uyumunu sağla-
mak, adaptasyon sürecini hızlandırmak ve farkındalıklarını arttırmak olarak be-
lirlendi. Çocukların yüzündeki gülümseme görülmeye değerdi.
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Gaziantep Alleben RK'dan eğitime destek

Gaziantep Alleben Rotary Kulübü, "Bir Köyümüz Var" projesi kapsamında 
Şehitkamil Dımışkılı İlköğretim Okulu’na da yeni bir Atatürk büstü yap-

tırdı, depo olarak kullanılan bir odayı Müdür odası olarak tefriş etti ve okulun per-
delerini, elektrik tesisatını da yeniledi. Öğrenim gören 35 öğrenciye de kırtasiye 
yardımı yapıldı. Proje kapsamında ayrıca Sakçagözü Hisar İlköğretim ve Ortaoku-
lu’nun Müdür Yardımcısı odası mobilyalar ile tefriş edildi.

Eskişehir Rotary Kulüpleri ve Bozüyük RK mimar ve 
mühendisleri buluşturdu 

Eskişehir ve Bozüyük Rotary Kulüpleri Mesleki Dostluk Komitesinin düzen-
lediği Mimar ve Mühendis Rotaryenlerin buluşması Eskişehir’de gerçek-

leşdi. Değerli bilgilerin paylaşıldığı, dostlukların pekiştirildiği bu toplantının evsa-
hipliği Eskişehir'de bulunan tüm kulüpler ve Bozüyük Rotary Kulübü tarafından 
organize edildi.

Adana Tepebağ RK'dan köy okuluna yardım

Adana Tepebağ Rotary Kulübü, Adana’nın Topalak Köyündeki okulun tu-
valetlerini yeniledi ve ihtiyaçları olan projeksiyon makinesini hediye etti.  

Eğitime destek amacıyla yapılan bu proje ile ilgili olarak da Tepebağ RK, aynı köyde 
bir de Rotary Toplum Birliği kurdu.

Adana Güney Rotary Barış Parkı'nın heykelini yeniledi

Rotary'nin odak alanlarından biri olan Barış, dünyanın her köşesinde 
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Barışı her zaman için hatır-

latmak amacıyla bundan yıllar önce Adana Güney Rotary Kulübü Barış Parkına bir 
güvercin heykeli yaptırmıştı. Aradan geçen süre içinde meydana gelen yıpranma 
nedeniyle, Park'taki Güvercin Heykeli yenilendi.

Samsun Rotary'den öğrencilere tablet

Günümüzün pandemi koşullarında eğitimin çevrimiçi yapılmasının yoğun-
laştığını dikkate alan Samsun Rotary Kulübü, Lösemili Çocuklar haftası 

dolayısı ile Samsun LÖSEV Merkezine ve Samsun ÇYDD ‘nde ihtiyaç sahibi çocuk-
lara 10 adet Tablet Bilgisayar hediye etti.

Samsun Atakum Rotary'den eğitime destek

Samasun Atakum Rotary Kulübü eğitime desteğe yönelik projelerine de-
vam ediyor. Projeleri kapsamında kulüp Kuşkayası Köyünde ihtiyaç sahibi 
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3 üniversite öğrencisine eğitimlerine destek olabilmek için tablet bilgisayar hedi-
ye etti. Bir diğer projede de Erzurum'un Hınıs ilçesi Yelpiz köyü Ortaokuluna boya 
malzemesi ve kütüphaneleri için 5 koli kitap gönderdi.

Ordu Rotary'nin kermesi

Ordu Rotary Kulübü, 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde Ordu Merkez Köprü-
başı mevkiinde, kulüp üyeleri ve eşlerinin ortak çalışmasıyla Demir Ali be-

beğe bir nebze daha nefes olabilmek ve gelirini Demir Ali'nin ailesine vermek için 
planladıkları yiyecek ve diğer ürünleri, Rotaryenlerin evlerinde hazırladığı veya ev-
lerindeki eşyaları getirerek sattığı bir kermes düzenlediler. İlk gün itibariyle çok 
ilgi gördüler, Ordu Rotary Demir Ali'ye desteğe devam edecek.

Yenimahalle Rotary Kulübü Yazarlık Yarışması

Yenimahalle Rotary Kulübü tarafından "3Y YARATICI YAZARLIK YARIŞMA-
SI" düzenlenecek. Kulüp tarafından düzenlenen "3Y YARATICI YAZARLIK 

YARIŞMASI" 2 kategoride ÖYKÜ türünde yapılacak. Yarışmaya son başvuru tarihi 
15 Mart 2021 olarak tespit edildi. Genel Yarışma şartlarına, Katılımcı formuna ve 
Sponsorluk formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://yenimahallerotary.org/2020/10/25/yenimahalle-rotary-kulubu-o-
larak-3y-yaratici-yazarlik-yarismasi-duzenliyoruz/

Mersin Akdeniz Rotary Kulübü eğitim desteği

Rotary kulüplerinin eğitim destekleri çeşitli ortamlarda ve yöntemlerle de-
vam ediyor. İçinde bulunduğumuz pandemi ortamında eğitim sisteminin 

çevrimiçi olarak düzenlenmesi de bir çok aile için zorlukları da beraberinde getir-

di. Eğitimin internet üzerinden yapılması için kullanılacak bilgisayar, tablet ve en 
önemlisi de internet bağlantısı bir çok ailenin bütçe sınırlarını zorlayan faktörler 
olarak ortaya çıktı. Rotary de bir anlamda bu ortamı eğitime destek için kullan-
maya başladı.

Bunun bir güzel örneğiinde, Mersin Akdeniz Rotary Kulübü, Uzaktan Eğitime 
destek kapsamında iki çocuğun daha eğitimlerine yeniden başlamasını sağladı. 
Bu amaçla çocuklara tabletleri teslim edildi. Ayrıca evlerinde internet’de olmadığı 
için, internet başvurularını da gerçekleştirip ödemelerine sponsor oldu.

Karia Rotary Kulübünden 
çocuk kütüphanesi

Karia Rotary Kulübü, 2440 Böl-
ge 2020-21 dönemi için baş-

vurduğu Bölge Teşvik Proje desteği sa-
yesinde Bodrum Peksimet Köyü Çocuk 
Kütüphanesi’nin   kırtasiye ve etkinlik 
malzemesi ihtiyaçlarını karşıladı. Ka-
ria Rotary Kulübü tarafından ihtiyaç 
duyulan kitaplar kütüphaneye teslim 
edildi.Karia Rotary Kulübü üyelerinden 
GDB Nesrin Ergün ve As başkan Sai-
de Kurt, Bodrum Ahmet Kırtasiyenin 
de destekleriyle hazırlanan Kırtasiye 
malzemelerini Peksimet çocuk kütüp-

hanesi sorumlusu Güler Somer’e yerinde teslim ettiler.
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Marmaris RK İkiz Kulübü ile beraber 
engelli yatağı temin etti

Rotary'nin ulsulararası ilişkileri güçlendirmesinde çeşitli ülkelerin kulüple-
rinin kardeş kulüp olarak hizmete soyunmaları önemli rol oynuyor. Bunun 

güzel örneklerinden birini Marmaris Rotary Kulübü gerçekleştirdi. Ukrayna,nın 
Cherkasy Rotary kulübü ile kardeş kulüp olan Marmaris Rotary  Kulübü, müşterek 
girişimle  bir adet Engelli Yatağını ihtiyaç sahibi aileye teslim etti.

Konak RK İkiz Kulüp Anlaşması İmzaladı

Pandemi döneminde karşılıklı ilişkilerin kısıtlandığı bir ortamda, bihassa 
uluslararası alanda iş yapmak kolay değil. Buna rağmen Konak Rotary 

Kulubü yaptığı girişim sayesinde Nepal’den Gopal ve Arghakhanchi Kulupleri ile 
"İkiz Kulüp anlaşması" imzaladı. .

Karşıyaka Rotary Kulübü hızlı başladığı dönemde 
projelerine devam ediyor

Karşıyaka Rotary Kulübü, 2020-21 
Döneminde hızlı başladığı hizmet 

projelerine pandeminin menfi koşullarına 
rağmen hızla devam ed iyor.  Dönemin kulüp 
projelerinden biri olan  " Kadınlara Yönelik 
Meslek Edindirme Projesi" de bunlardan bir 

tanesi. Kulüp ilk olarak eğitim desteği sağladığı öğrencilerin annesi ile işe başladı 
ve birisinin Tıbbi Sekreterlik Kursuna kaydını yaptırdı. Bu anne kursu tamamlayıp 
sertifikasını alınca ikinci annenin de aynı kursa kaydı yaptırıldı. Kurs Tıbbi Sekre-
terlik Eğitimi - Hasta Kabul İşlemleri kursu olarak işlev görüyor ve bitirenler Tıbbi 
Sekreterlik Sertifikası alıyorlar. Bu program hastanelerde, muayenehanelerde, 
sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde çalışmakta bulunan tıbbi sekreter-
lerin çalışmaya devam edebilmeleri için veya bu iş yerlerinde işe başlayacak olan 
adayların çalışabilmeleri için zorunlu tutulan bir eğitim programı.

Onkoloji bölümündeki çocuklara hediye

Karşıyaka Rotary kulübü Tepecik hastanesi onkoloji ve diğer çocuk servis-
lerinde tedavi olan çocukları sevindirmek için hazırladığı aktivitede yeni 

yıl için çocuklara verilmek üzere hediyeler hazırlattı. Daha sonra hediyeler kulüp 
üyelerinin bizzat katıldıkları bir ziyarette  çocuklara teslim edildi. Çocukların yüz-
lerindeki mutluluk çalışmanın boşa gitmemiş olduğunun bir göstergesi idi.

Diğer projeler

Karşıyaka Rotary bir diğer projesini de Eçev ile gerçekleştirdi. Proje kap-
samında İstanbul Sanal Maratonuna kulüp olarak katılarak 30 öğrenci-

nin yıllık bursunu karşılandı. Kulüp kurumsal katılımda en çok bağış gerçekleşti-
rerek ilk sırada yer aldı.

Bu arada kulübün "Sevgi Evleri" çorba projesi de devam ediyor. Sürekliliği 
olan bu proje kapsamında her ay bir miktar çorba çocuklara gönderiliyor. Örneğin  
Kasım ayında alınan bağışlarla 24 adet konserve çorba gerekli yerlere ulaştırıldı. 
Destek olmak isteyenler  2 çorba için 20 TL katkıda bulunuyorlar.

Dokuz Eylul RK Görsel Yarışma düzenliyor

Dokuz Eylül Rotaract ve Dokuz Eylül Rotary ailesi, ortak başlattıkları "Sür-
dürülebilirlilik Ve Çevre Seminerleri" ile yine Rotary'de iz bırakacak bir 

aktiviteye imza atmaya hazırlanıyor. "Dönüşüm Evde Başlar" teması ile başlatılan 
sloganın ilk seminerinin gerçekleştirileceği 20 Şubat 2021’de, bu organizasyon 
için Rotaraktörler arasında bir yarışma gerçekleştirilecek. Yarışmada Seminer 
için kullanılacak afişler seçilecek ve seçilen ilk 5 kişiye de kulüp tarafından ödüller 
verilecek.

K A S I M  2 0 2 0  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 29

2440



KULÜPLER’DEN HABERLER

Bu ödüller şöyle: 
1. Ödül, Denizatı Hotel'de 1 Gece Çift Kişilik Konaklama (Mayıs Ve Haziran Ay-

larında Geçerli)
2. Ödül Murano’s Restorant’ta 2 kişilik Akşam Yemeği (Kısıtlamalar bittikten 

sonra)
3.Ödül  Tuzu Biberi Restorant’ta 2 Kişilik Kahvaltı (Kısıtlamalar bittikten son-

ra)
4.Ödül 150 TL lik D&R Hediye Çeki
5. Ödül 100 TL lik D&R Hediye Çeki
Başvurular 10.12.2020 ile 10.01.2021 tarihleri arasında yarışma linki üze-

rinden yapılabilecek. Yarışma ile ilgili şartname ve formlar link ekinde yer almak-
ta. Yarışma Sonuçları Web sitesi ve sosyal medya aracılığı ile duyurulacak.

Rotary Markası, Algısı ve İtibarı Semineri başarıyla 
tamamlandı

Osmangazi ve Yeşil Rotary Kulüpleri evsahipliğinde 12 Aralık 2020 tarhin-
de gerçekleşen Rotary Markası, Algısı ve İtibarı Seminerine Kurumsal 

İletişim ve İtibar konularında Uzmanlar Sayın  Salim Kadıbeşegil ve Dr Cengiz Ta-
vukçuoğlu katıldı, Seminer Gençlerin aktif katılımı ile zenginleşti.  

Seminer kaydını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: https://youtu.be/fT2W9S-
4HDYY

Güvercinada Rotary Kulübünün Atık İlaç Toplama 
Kampanyası Duyurusu

Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü 
belediye ile işbirliği yaparak çevre 

için çok faydalı olabilecek bir proje başlattı.
Bilindiği gibi, atık ilaçların bilinçsizce atılma-
sı, lavabolara dökülmesi çevre ve insan sağ-
lığını doğrudan etkilemekte. Tuvaletlere dö-
külen ilaçlar da şehir kanalizasyon sistemine 
ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar 
suya, havaya ve toprağa geçerek evlerimize 
ulaşmakta. İlaçların havaya, suya, toprağa 
geçmesi ve yetiştirilen besinler, içilen sular-
la kişilerde bağışıklık sistemi, üreme sistemi, 
hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar 
görmesine neden olmakta. Sudaki kimyasal-
lar, ne yazık ki her yıl iki milyon insanın ölü-
müne neden olmakta. Bu nedenle evlerde ya 
da eczanelerde kalan kullanım ömrü dolan 
kırık veya bozulmuş atık ilaçların kontrollü 
toplanması gerekmekte. İlaç atıkları, üzerinde "Atık İlaç" ibaresi bulunan biriktir-
me ekipmanlarında toplanmalı. Belediyeler tarafından kurulmuş olan 1. sınıf atık 
getirme merkezlerine getirilmeli veya getirilmesi sağlanmalı. Atık ilaçların kont-
rollü bir şekilde bertarafının sağlanması ve piyasaya yeniden sunulmasının engel-
lenmesi gerekmekte. Güvercinada Rotary Kulübü Kuşadası Gazibeğendi eczane-
sinden başlayarak diğer eczanelerin de önlerine  konacak kutularda ilaç atıklarını 
toplayıp Belediyenin araçları ile atık getirme merkezine götürülüp imha edilmesini 
sağlayacak.Bu farkındalık için Kuşadası Belediyesine ait Billboardlarda Proje Gör-
seli de sergilenmekte.

Varyant Rotary'den e-atık kampanyası

Uluslararası Rotary'nin 
Çevre'yi de odak alanla-

rının yedincisi olarak açıklama-
sından sonra, çevreyi temiz tut-
maya yönelik projeler de kulüpler 
tarafından daha sıklıkla hayata 
geçirilmeye başlandı. Rotary Ku-
lüpleri zaten her zaman çevre 
duyarlı kurumlar olarak, özellikle 
ağaç dikimi ve benzeri alanlarda 
projeler geliştirmişlerdi. Varyant 
Rotary Kulübü de E-Atık toplama 
kampanyası başlatarak bu konu-
da önemli bir adım attı. Projenin 
kapsamında hem e-atıkların top-
lanması, hem de fidan dikilmesi 
ilginç bir yaklaşım oldu. 
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ACİL DURUMLARDA:   Üzerimde ismim, 
eşimin ve çocuklarımın iletişim bil-
gileri bulunan bir kayışı bileğimde 
taşıyorum. Bir defasında bisikletçi 
bir arkadaşımın acil tıbbi müdahe-
leye ihtiyacı oldu ve ben kimi araya-
cağımı bilememiştim.     

İŞİN PRATİK YANI:   Her zaman için bir 
tane yedek iç lastik bulundurun. 
İhtiyaç duyan arkadaşlarım, 
arkadaşlarından ödünç alan 
arkadaşlarım her zaman için oldu. 

Sarı plastik levyeleri kullanarak 
lastiği çıkarıp, iç lastiğe ulaşabili-
yorsunuz. Yeni lastiği yerine 
yerleştirdikten sonra şişirmek için 
de bir kartuş kullanabilirsiniz. 
Pompadan daha küçük ve sizi bir 
sonraki durağınıza götürecek 
yeterli havayı basıyor.    

SADECE ISINMAK İÇİN DEĞİL:  Bisiklet 
binerken her zaman basınç yaralan-
malarını önlemek için kapitone gibi 
doldurulmuş eldivenler kullanı-

yorum. Resimdeki eldivenleri altı 
turluk Tuscan yarışından sonra bir 
Alman Bisiklet Ekibinin çevrimiçi 
dükkanından aldım. Tuscan yarışına 
dünyanın her tarafından katılan 
Rotaryenler Çocuk Felcine Son için 
fon yaratıyorlar. (Bu yılki yarış 10 
Nisan 2021'e ertelendi)     

BENİM SÜREKLİLİĞİMİ NE SAĞLIYOR:  Uzun 
parkurlarda iki şişe suyum var. 
Birinde sırf su, diğerinde ise su ve 
elektrolit bir solüsyon bulunuyor.

Söz kadında
Bisikletçi hep hafif şeyler taşır

ama hiç bir zaman yedek iç lastiğini unutmaz

Kristin Brown
Evanston Light-
house, Illinois 
Rotary Kulübü 
ve Rotary Hizmet 
eden Bisikletçiler 
Dostluk Grubu 
üyesi.
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Fotoğraf:  Frank Ishman
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KULÜPLER’DEN HABERLERYÖNETİM KURULU KARARLARI - 2020-21 DÖNEMİ TOPLANTILARI

Bir süredir Uluslararası Rotary Yöne-
tim Kurulu kararlarına sayfalarda yer 
vermiyorduk. Bunun temel sebebi, 

UR'nin web sitesinde yapmış olduğu 
değişiklikler sonrası bu kararların bize 
ulaşmasında bazı aksaklıkların ortaya 
çıkması idi.

Pandemi döneminde tüm Rotary ope-
rasyonlarını etkileyen kararlar alınırken, 
UR'nin yayın grubundan bu bilgileri iste-
dik ve 2020-21 döneminde bugüne kadar 
yapılan toplantılar ve alınan kararları 
tekrar sayfalarımıza aldık.

EKİM - KASIM TOPLANTILARI
2020-21 dönemi Uluslararası Rotary 

Yönetim Kurulu 26 Ekim'de ve 18-19 
Kasım'da sanal ortamda toplandı. Bu top-
lantılarda Kurul 9 komitenin raporunu 
değerlendirdie ve 27 adet karar adlı.

Programlar ve Ödüller
Yönetim Kurulu:
✓ Eylül ayında almış olduğu karar ile 

Rotary koordinatörü ve Rotary Halkla İliş-
kiler Koordinatörü pozisyonunda hizmet 
edebilmek için Geçmiş Dönem Guvernörü 
olma şartının kaldırılması konusuna 
açıklık getirdi ve bunu üstlenecek geçmiş 
dönem guvernörü olmayan kişinin bu 
pozisyonda hizmet etmesi için bölge ve zon 
liderleri ile güçlü bir iletişiminin olması 
şartını tekrarladı.

✓ Süregelmekte olan COVID-19 pande-
misi nedeniyle uzun ve kısa dönem gençlik 
değişim programlarını 30 Haziran 2021'e 
kadar kısıtlamayı kabul etti.

✓ Standart Rotaract Kulübü Tüzüğünü 
değiştirerek yeni bir Rotaract kulübü baş-
latmak için 12 üye tavsiyesini teşvik 
edecek   düzenlemeyi yaptı;

✓ Mülteciler, zorla yerinden edilenler 
ve göçmenler Eylem Grubunu onayladı.

Toplantılar
Yönetim Kurulu:
✓ 2021 Uluslararası Asamblesinin 1-11 

Şubat 2021 tarihleri arasında sanal olarak 
yapılmasını, Tayvan'ın Başkenti Taipei'de 
yapılacak olan 2021 UR Konvansiyonunun 
yapılması durumunda Taipei'de Asamble 
Programının devamı olarak iki gün süreli 
guvernörlerin katılacakları bir organias-
yon düzenlenmesine karar verdi.

✓ COVID-19 pandemisi nedeniyle 
Rotaryenlerin başarılı bir şekilde çevri-
miçi kaynakları kullanmaya başlamış 
olmalarını dikkate alarak, pandemiden 
sonra kulüpler ve bölgelerin esnek bir 
eğitim yaklaşımı uygulayarak çevrimiçi 

ve kişisel birlikteliklerin karışımını kul-
lanarak oluşacak öğrenme opsiyonlarını 
değerlendirmelerini önerdi.

✓ Taipei Konvansiyonuna müracaaat 
ücreti ile ilgili tüm kategorilerin tarihinin 
15 Şubat'a kadar uzatılmasına karar verdi.
Yönetim ve Finans

Yönetim Kurulu:
✓ Başkan Knaack'ın önerisini takiben, 

Jennifer Jones'un Rotary Vakfı Mütevellisi 
görevini üstlenmek üzere Hendreen Dean 
Rohrs'u seçti.

✓ 2021-22 Dönemi UR Başkanı 
Mehta'nın önerdiği komite yapısını 
gözden geçirdi. Mehta Yönetim Kuru-
lunda dört komite - İcra, Yönetim, 
Programlar ve Yasama Konseyi Danışma 
Komitesi; 12 adet de daimi komite: 
Denetim, 2022 Houston Konvasni-
yonu, 2023 Melbourne Konvansiyonu, 
İletişim, Yasa ve İç Tüzük, Bölgelen-
dirme, Seçim Değerlendirmesi, Finans,  
Üyelik, Operasyonlar denetimi, Rotaract 
ve Stratejik Planlama . Mehta ayrıca Yöne-
tim Kuruluna danışman olarak beş komite 
daha görevlendirdi: 2022 Uluslararası 
Asamble, Interact Danışma Konseyi, Lider-
lik Geliştirme ve Eğitim (RYLA), Rotary'nin 
Geleceğini Şekillendirme ve Genç Geçmiş  
Dönem Guvernörleri.

✓ Rotary'nin olası yeni bir strüktür 
modeli üzerindeki tartışmalarına devam 
etti ve Rotary'nin Geleceğini Şekillendirme 
Komitesinden bu yapısal değişimi geliştir-
meye devam etmesini, Rotary'nin tecrübeli 
liderleri ile tartışarak, Rotaryenler ve Rota-
raktörlerden de sanal odak gruplarını 
kullanarak geri dönüşüm almasını istedi. .

✓ Verimlilik, etkinlik, tasarruf sağ-
layan ve kapsayıcı olarak faydalı olacağı 
kabul edildiği takdirde, bölgelerin sanal ve 
sanal/kişisel katılım ile bölge konferans-
ları düzenlemesini teşvik etti,

✓ Küresel COVİD-19 pandemisine 
cevap olarak, Rotary tarafından fonla-
nan seyahatlerin kısıtlanmasının 31 Mart 
2021'e kadar devamına,

✓ 2021-22 Uluslararası Rotary ve 
Rotary Vakfının yıllık hedeflerini aşağı-
daki şekilde kabul etti:

1. Öncelik Hedefleri: Etkimizi 
arttırmak

1- Çocuk felcini yok etmek ve Rotar-
y'nin rolünü ön plana çıkarmak,

2- Yıllık Fon ve PolioPlus'a katkıları 
arttırırken 2025 senesinde daimi fonu 2 
milyar 25 milyon dolara çıkarmak,

3- Aşağıdaki konularda ölçülebilir 
etkiyi iyileştirmek ve etkin bir şekilde 
iletmek:

a. Kulüplerin Hizmet Projeleri
b. Bölge Bağışları, Küresel Bağışlar, 

Ölçek Programları, Çocuk Felci ve Rotary 
Barış Merkezleri.

4- İnsani projelerin küresel ayak izle-
rini güçlendirmek için Hükümet ajansları 
da dahil olmak üzere, yeni ortaklıklar 
kurmak.

5- Programlarımızın çalışmalarını etki-
mizi arttırmaya odaklamak.

2. Öncelik Hedefleri: Erişimi 
genişletmek

6- Üye sayısını 1,3 milyona çıkarırken:
a) "Her kişi, bir kişi" eylem sloganını 

Uluslararası Rotary Dünya Merkezi - Evanston - Illinois
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önplana çıkararak  mevcut kulüplerimize 
yeni ve çeşitli üyeler getirmek;

b. Yeni ve yaratıcı kulüpler ve katılımcı 
kanalları oluşturarak katılımcı tabanımızı 
büyütmek ve çeşitleştirmek,

c. Direktörler, bölge liderleri ve bölge 
üyelik görevlilerinin koordinasyonu ve 
sorumluluklarını arttırmak.

7. Sosyal medyaya odaklanma da dahil 
olmak üzere, Rotary'nin marka ve imajını 
güçlendirmek.
3. Öncelik Hedefleri: Katılımcıların 
angajmanlarını arttırmak

8- Interact, Rotaract ve Rotary Kulüp 
üyeleri ile diğer Rotary katılımcılarının 
teknoloji gücünü kullanarak angaje olma-
larını arttırmak

9. Katılımcılar arasında işbirliğini 
arttırmak, özellikle Rotary ve Rotaract 
Kulüpleri arasında.

10- Angajman için özellikle çekirdek 
değerlerimizi kullanmak,

11- Rotary katılımcıları arasında iş 
ağı fırsatlarını kullanarak angajmanı 
arttırmak.

 
4. Öncelik Hedefleri: Adaptasyon 
yeteneğimizi arttırmak

12- Sanal bağlanırlığı destekleyip 
teşvik ederek kişisel toplantılar, eğitim, 
fon yaratma ve hizmet projelerini opti-
mize etmek.

13- Gönüllü lüderlik yapımızı gözden 
geçirip sorumluluk ve hesap verebilirliği-
mizi arttırmak.

14- Yönetişim ve hizmet sunumunu 
bölgeselleştirmeye destek vermek.

EYLÜL 2020 TOPLANTISI
2020-21 dönemi Uluslararası Rotary 

Yönetim Kurulu 28-30 Eylül'de sanal 
ortamda toplandı. Bu toplantılarda Kurul 
8 Komite Raporu değerlendirdi ve 32 adet 
karar adlı.

KULÜPLER VE BÖLGELER
Yönetim Kurulu üyelik eğilimleri ile 

ilgil bir raporu değerlendirdi. 1 Temmuz 
2020 itibarıyla 36.159 kulüpte 1 milyon 
174 bin 890 Rotaryen olduğu, bunun 
2019'a göre 14.576 azaldığı ve kulüp sayı-
sının da 269 arttığı tespit edildi. 

PROGRAMLAR VE ÖDÜLLER
Yönetim Kurulu:
✓ Rotary'nin liderlik pozisyonların-

daki çeşitliliği arttırmak amacıyla, yeni 
değişim döneminden geçerli olmak üzere, 
tüm bölgesel liderlik pozisyonlarından 
"Geçmiş Dönem Guvernörü" olma şartını 

kaldırdı ve cinsiyet olarak bir cinsin Ulus-
lararası Rotary ve Zon Toplantılarında 
konuşmacıların yüzde 60'ından fazlasını 
teşkil edemeyeceğini;

✓ Rotary Komitelerini oluşturmak, 
komite görevlerinin çakışmasını önle-
mek,Rotary Vakfı ile ortak komiteler 
kurmak ve komitelerin referans terimle-
rinde çeşitli değişiklikler yapmak üzere 
yeni bir Rotary Komite Yapısı oluşturmak 
ve uygulamak için üç yıllık bir gelişme pla-
nını kabul etti.

✓ Mevcut Interaktörler, Interact mezun-
ları ve bir direktör irtibat görevlisinden 
oluşan "Interact Danışma Konseyi" oluşu-
munu bir yıllık bir pilot proje olarak kabul 
etti. Konsey Yönetim Kuruluna Interact ile 
ilgili konularda danışmanlık yapacak.

✓ Rotary Gençlik Değişim program-
larını kısa dönem olarak Ekim ayında, 
uzun dönem olarak Ocak 2021'de başla-
yacak olan sertifika almış bölgelerin bir 
kriz yönetim planı uygulamalarını tavsiye 
ederken, bu bölgelerin sanal değişim,Ro-
tary'nin Sanal Gençlik Değişim rehberini 
kullanarak opsiyonları araştırmalarını 
önerdi.

TOPLANTILAR
Yönetim Kurulu 5830, 5890 ve 5910. 

Bölgelerin 2022 Uluslararası Rotary Kon-
vansiyonuna 4-8  Haziran 2022'de ABD'nin 
Texas Eyaletinin Houston şehrinde ev 
sahipliği  yapma teklifini kabul etti.

YÖNETİM VE FİNANS
Yönetim Kurulu
✓ Lary Lunsford, Mark Daniel Malo-

ney ve Akira Miki'yi 1 Temmuz 2021'den 
geçerli olmak üzere Rotary Vakfı Mütevel-
lileri olarak seçti.

✓ Sürmekte olan COVID-19 pande-
misi ışığında, Rotary tarafından fonlanan 
seyahatlerin 2020 yılı sonuna kadar sadece 
Rotary'nin iş operasyonu ile ilgili "zorunlu 
seyahatleri" kapsayacağı, zorunlu seyahat 
kapsamının da Rotary'nin misyonununda 
kritik olması şartını getirdi ve

a. Belli yerlerde kişisel direkt iletişim 
olmadan yapılamayacak

b. Amaç ve beklenen sonucun o kişi-
nin belirlenmiş olan yere bizzat gitmesini 
gerektirecek;

Ve ayrıca Rotary'nin parasını ödediği 
zorunlu seyahatlerin kapsadığı kişileri

-Başkan, Gelecek Dönem Başkanı, 
Mütevelli Heyeti Başkanı ve Eşlerini;

- Çocuk Felci Küresel Girişimi 
seyahatleri;

- Katılımı zorunlu olan görevlilerin 

bizzat orada olmamaları durumunda 
toplantı ya da aktivitenin başarılı ola-
mayacağı durumlarda olanlar, (Örneğin 
bir toplantının düzenleyicisinin seyahati 
zorunlu ama bir konuşmacının ki zorunlu 
olmayacaktır);

- Gerekli dönüş evraklarını ya da 
gidecekleri ülkenin talep ettiği evrakları 
tamamlamış olan talebeler ve Rotary Barış 
Bursiyerleri,

- Bir direktörün kendi ülkesi içinde 
hükümet kurallarının çerçevesi içinde 
yapacağı seyahatler;

- Aynı şekilde bir guvernörün kendi 
bölgesinde yerel kurallara uygun yapa-
cağı seyahatler.

Kişisel seyahatlerin ise 31 Aralık 
2020'ye kadar hiç bir şekilde Rotary tara-
fından fonlanan seyahatler kapsamına 
alınmayacağına karar verdi.

TEMMUZ  2020 TOPLANTISI
2020-21 dönemi Uluslararası Rotary 

Yönetim Kurulu 7 ve 22 Temmuz'da sanal 
ortamda toplandı. 15 karar alındı.

Yönetim Kurulu
✓ 2020-21 döneminde Johrita Safa-

ri'nin Başkan Knaack tarafından Başkan 
Yardımcısı seçilmesini onadı;

✓ 2020-21 döneminde Bharat Pand-
ya'nın Başkan Knaack tarafından 
saymanığa seçilmesini onadı;

✓ Direktör Urschick'in yönlendir-
diği ve "Çeşitllilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık" 
(DEI) konusunda uzman olan ve Dr. Gilo 
Kwesi Logan'ın katıldığı tartışmada kimlik 
sorunları, kültürel yeterlik, kapsayıcı lider-
lik, diğer küresel organizasyonlarda DEI 
çalışmaları ve üyeler ve potansiyel üyeler 
üzerinde yapılan anket sonuçları ele alındı. 
Yönetim Kurulu profesyonel olarak çeşit-
lilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında 
tecrübesi olan farklı bölgelerden kişiler-
den oluşan bir görev gücü kurulmasına ve 
bu gücün çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık 
eylem planı hazırlayıp anlamlı girişimler 
ve Rotary'nin tümünde kalıcı değişim yara-
tacak ölçülebilir yöntemleri oluşturmasına 
karar verdi;

✓ UR Direktörlerinin birinci elden 
Vakıf ve onun Bölgesel Liderleri ile direkt 
temaslarını arttıracağı düşünülen  Müte-
vellilerin zonlarla ilişkilendirilmesi 
konseptini destekledi;

✓ 2020-21 bütçesini 123.483.000 ABD 
Doları gelir, UR rezervlerinden 913.000$, 
1 milyon doların konvansiyon rezervlerin-
den kullanılması ile 120.694.000$ gider 
sonucu 4.702.000$ fazla vermesini onadı.

❏❏❏
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UR'DEN HABERLER

Tayvanlılar arkadaşlık ve misa-
firperverlikleri ile öğünürler. 
12-16 Haziran tarihlerinde 
Uluslararası Rotary Konvansi-
yonu için Taipei'ye gittiğinizde, 
yerel Rotaryenlerle sosyalleş-
mek için davetler alabilirsiniz. 
İyi bir intiba bırakmak ve iste-
meyerek yanlış davranmamak 
için bazı ipuçlarını söylemek 
isteriz.

Taiwan'da el sıkışma iş 
dünyası için adet hale gelmiş 
olsa bile, daha geleneksel bir 
selamlaşma yöntemini kullanıp 

başınızı hafifce de eyebilirsiniz. 
Kartvizit değişimine sıkça rast-
lanırve onu yapmanın spesifik 
bir protokolü bulunmaktadır. 
Kartınızı iki elinizle tutarak 
sunmayı unutmayın. Birisinin 
kartını alınce da hemen cebi-
nize koymayın. İki ellinizle 
tutun ve okumak için biraz 
zaman ayırın. Karşınızdaki 
kişiye ve kartına tüm dikkati-
nizi veriniz.

Taiwan kültüründe yemek 
o kadar önemlidir ki, selamlaş-
mada “Chi bao le ma?” derken 

"Yemek Yediniz mi?" diye sora-
bilirsiniz. Eğlenirken, ağırlayan 
kişi tatmanız için tabağınıza 
yemek koyabilir. Size çocukken 
öğretilen şeyi yapın: Size sunu-
lan yemeği yiyin. 

Tayvanlılar kadeh kal-
dırmayı severler. Geleneksel 
kadeh kaldırma iki elle yapı-
lır. Arkadaşınızı içmeye davet 
ederseniz, kadehi kaldırırken 
gözlerinizin içine bakarak 

beraberce içersiniz. Şayet birisi 
size elinde kadehle yakla-
şıp "Ganbei" ya da "Hodala" 
derse - ki bu "fon dip" demek-
tir, bardaktakini sonuna kadar 
içmelisiniz.Alkol içmiyorsanız, 
kadeh kaldırmayı çay ya da 
alkolsüz bir içecek ile de yapa-
bilirsiniz. Sizi ağırlayan kişi 
kendinizi evinizde hissetme-
nizi isteyecektir. 

        — hank sartin

Roma'da iken
TAIPEI KONVANSİYONU

Daha fazla bilgi ve konvansiyona kayıt için: convention.rotary.org.

Rotaryenler için 
Toastmasters 

kursları

KISA-  KISA

Geçtiğimiz Yıl, Rotary Toastmas-
ter International ile stratejik bir ortaklık 
kurdu. Bu işbirliği sonucu, Toastmasters, 
Rotaryenler ve Rotaraktörler için iletişim 
ve liderlik kursları içeren bir müfredat 
yapısı oluşturdu. Bu sekiz kursa, İngilizce 
olarak "Learning Center"dan erişilebiliyor. 
(Kursların bazıları diğer lisanlarda da 
mevcut; tüm müfredat Rotary'nin resmi 
lisanlarına 2021'in başından itibaren çev-
rilmiş olacak.)

Müfredattaki başlıklar şöyle:
• Konuşma Geliştirme
• Konuşma Yapmak
• Esinleyici Konuşma

• Bireylerarası İletişim ve Ağ Oluşumu
• Liderliğin Temelleri
• Takımda Lider olmak
• Liderlik: İşbirliği
• Fikir birliği oluşturmak
Bu kurslar iletişim ve liderlik yetenek-

leri güçlendirmek için tasarlanmış olup,  
kendi kendine değerlendirme, bağımsız 
çalışma, uygulamalı öğrenim ve emsal 
değerlendirmesi çerçevesinde güçlü bir 
çerçeve oluşturuyor.

Katılımcılar başlangıçta sunulan kurs-
ların kapsamında kendi bilgilerini ve ne 
kadar rahat olabileceklerini ölçmek için 
kendilerini değerlendiriyorlar. Video-
lar ve interaktif modüller içeren çalışma 
malzemelerini değerlendirdikten sonra, 
öğrendiklerini uygulamak için bir görevi 
bitirmeleri gerekiyor. Bu görevler bir 

konuşma hazırlama ve sunma, bir hizmet 
projesi ya da komitede gönüllü görev, lider-
lik görevi alma gibi konuları içeriyor. Bu 
kapsamda, katılımcılar performanslarının 
değerlendirmesini yapacak ve geri dönü-
şümde bulunacak birisini de buluyorlar ve  
bu şekilde tecrübelerini değerlendiriyorlar, 
başarılarından öğreniyorlar ve iyileştire-
bilecekleri alanlar konusunda bilgi sahibi 
oluyorlar. 

Toastmasters'ın hazırladığı müfre-
dat kanalıyla yeni yetenekler kazanmak 
bir çok kişisel ve profesyonel çalışmayı 
güçlendirirken bunun Rotary ve Rotaract 
bünyesinde uygulanması kulüpleri güç-
lendirecek ve organizasyon olarak etkimizi 
de arttıracak.

Öğrenim merkezine giderek çalışmaya 
başlayabilirsiniz: learn.rotary.org
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.193.852 
Ku lüp ler: * .....................................................36,423
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................213.269
Ku lüp ler:  .......................................................11.171
In te ract
Üye ler:  ...........................................................35.763
Ku lüp ler:  .......................................................15.381
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Rotary Toplum Birlikleri ................................11.458
Not: Ra kam lar 16 Aralık 2020 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge: 70 1.895
2430: Bölge: 101 2.478
2440. Bölge: 66 1.609
TOPLAM 237 5.982

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı

Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

Melbourne Avustralya, 27-31 Mayıs 2023

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Uluslararası Rotary'nin 2021 Asamblesi 1-11 Şubat 
2021'de sanal ortamda yapılacak

UR Yönetim Kurulu, katılımcıların sağlık ve güvenliğini ön plana 
alarak 2021 yılı asamblesinin sanal formatda 1-11 Şubat tarih-
leri arasında yapılması kararını aldı. 

Gelecek Dönem Guvernörleri ve seçilecek Rotaraktörler, biraraya 
gelerek Rotary hizmetinin etkisini, Rotaryen ve Rotaraktörlerin dün-
yada iyi şeyler yapma gücünü ve Rotary hikayesinin anlatımının 
önemini tartışacaklar. Ayrıca üyelik konusuna ve Rotary liderlerinin 
her üyenin Rotary'nin büyümesinde rol alması için nasıl güçlendiri-
lebileceği konusuna da odaklanılacak.

Gelecek Dönem Guvernörlerinin eşleri de ayrı bir programa katı-
lacaklar. Eşlerin oturumunda da Rotary'nin üyelik, hizmet ve Rotary 
Vakfı programları ve girişimleri ele alınacak.

Her katılımcı tartışma grupları, aktiviteler ve katılımcıları gelecek 
yıla hazırlayacak ve esinlendirecek oturumlara katılabilecek. 
Program

Katılımcılar program detayları ve sorularının cevapları için Ocak 
ayının ortasında sanal bir eğitim platformunda oryantasyona tabi ola-
caklar. Bu platform ile ilgili davetiye de Ocak ayı içinde gönderilecek.
Şimdilik bilinenler ise şöyle özetlenebilir.

Öğrenme fırsatları
- Tüm oturumlarda dünyanın her tarafından, Rotary liderleri de 

dahil olmak üzere esin ve bilgi dolu uzman konuşmacıların katıldığı 
oturumlar,

-Rotary programları, girişimleri, fikir alışverişinin yapılabileceği 
ve önümüzdeki yıl için fikirlerinizi paylaşabileceğiniz dünyanın her 
tarafından insanlarla canlı ve interaktif ara oturumlar.

- UR görevlileri tarafından yürütülecek bilgilendirme atölyeleri. Bu 
kapsamda GLDG'lerin guvernörlükleri döneminde karşılaşabilecekleri 
sorunların pratik çözümleri ele alınacak.   

24 Ocak 2020'de San Diego, California, ABD'de yapılan Uluslararası 
Asambleden resimler. Ne yazık ki 2021 Asamblesi sanal ortamda 

yapılacak
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E N E R J İ S İ N İ
H İ S S E D İ N

T A S A R I M  V E  G E L E N E K L E R İ N

Taipei, Taiwan  
12-16 Haziran 

convention.rotary.org  
#Rotary21




