
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
RotaryKöyToplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri ................................11.458
Not: Ra kam lar 16 Aralık 2020 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  KulüpSayısı RotaryenSayısı

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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