
Sevgili Rotary Ailem
Ülkemizi ve dünyamızı tehdit altına alan Covid-19 virüsü, Rotary faali-

yetlerimizi de etkilemiş durumdadır. Rotary dönemlerinin  son çeyreği ge-
nelde hasat dönemine yaklaştığımız o keyifli günleri kapsamaktayken, 
bu dönem maalesef bizleri bu virüs ile mücadeleye itmiştir. Şu an tüm 
kulüplerimiz ve Rotaryen dostlarımız ülkemizi ve dünyamızı Corona 
Virüsünden temizlemek için  çaba sarfetmektedirler .

2420.Bölge Rotaryenleri olarak bizler, 3 aşamalı bir plan ile bu 
mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Bu planlamanın ilk aşamasında, virüse karşı fedakarca görev ya-
pan sağlık personellerimizin maske, korumalı gözlük, eldiven, korumalı 
tulum, dezenfektan gibi acil ihtiyaçlarını karşılayarak onların sağlıklı bir 
şekilde görev yapmalarını sağladık. İkinci aşamada virüs bulaşan hastala-
rın en önemli ihtiyacı olan solunum aletlerini tedarik ettik. Üçüncü aşamada ise UR Vakfının Afet 
Fonu duyurusundan yola çıkarak, Corona Virüs teşhisinde kullanılacak olan Tomografi aletini te-
darik etmek için 210.000 dolarlık bir GG projesini hayata geçirdik. Şu andaki tek hedefimiz, Alman-
ya’nın Corona Virüsü ile başarılı mücadelesinin temeli olan bu tomografi cihazını bir an evvel ülke-
mize kazandırmakdır.

Bu olağanüstü durum dolayısı ile Covid-19 virüsü ile mücadeleyi sürdürürken tabii ki bazı güzel-
liklerimizi istemeden de olsa ertelemek zorunda kaldık. Bunların en önemlisi de 16-19 Mayıs tarih-
leri arasında Bodrum Hilton Otel’de yapmayı planladığımız 2420.Bölge Konferansımızdı. Covid-19 
virüsüne karşı yaptığımız mücadeleyi kazanır kazanmaz yeni bir tarihte Bölge Konferansı şöleni-
mizi gerçekleştireceğiz.

Çocuk Felci gibi amansız bir hastalığı dünya üzerinden silme aşamasına getirmiş olan Rotar-
y’nin, Covid-19 Virüsüne karşı yapmış olduğu bu mücadeleden başarı ile çıkacağına yürekten ina-
nıyorum.

Sağlıklı günler dileklerimle
Nezih Bayındır / 
UR 2420.Bölge Guvernörü / 2019-2020

❏❏❏

Kıymetli Rotaryenler; Bildiğiniz gibi Corona virüsünün yarattığı pandemik 
durum nedeniyle Mart ayının ortasından itibaren Rotary de önemli kararlar 
almış bulunmakta. Başlangıçta UR Merkezinde yapılması planlanan komite 
toplantılarının iptali sonrası durumun ciddiyetinin artması ile Haziran ayında 
yapılacak Honolulu Konvasiyonu da iptal edildi. Aynı şekilde BES ve Asamblelerimiz 
ile Bölge Konferanslarımız da sekteye uğradı. Bölgelerimizi yöneten ve gelecek dönem 
yönetecek olan Guvernörlerimiz ve Guvernör adaylarımızın konuya yaklaşımlarını ve 
düşüncelerini bu sayfalarda sizlere iletmeye çalıştık. 2420. Bölge'de DG Nezih Bayındır, 
2430. Bölgeden DG Hakan Karaalioğlu ve 2440. Bölgeden DG Fatih Akçiçek ile 2420. 
Bölgeden GLDG Gaye Binark, 2430. Bölgeden GLDLG M. Serhan Antalyalı ve 2440. 
Bölgeden GLDG Ertan Soydan en yetkili kişler olarak durumu değerlendirdiler.

Corona virüsü - Pandemi ve Bölgelerimize etkileri

UR Vakfının 
Afet Fonu 
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yola çıkarak, 
Corona Virüs 
teşhisinde 
kullanılacak olan 
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kazandırmakdır.
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    UR 2430. BÖLGE COVİD-19, CORONA VİRÜSÜ 
MÜCADELESİ

1- Mevcut durumu değerlendi-
mek üzere tüm Kulüp Başkanları ve 
Guvernör Yardımcıları ile bir Zoom 

Toplantısı düzenlendi. Bu toplantının 
bir amacı toplantılarını iptal 

eden kulüplerimizin eğer bu-
güne kadar kullanmamışlar-
sa uyguladığımız bu sistemi 

kendi kulüpleri ile toplantı 
için kullanacaklarının ör-

neğini vermek, zira kulüpler toplanamadıkça üyeler arasında 
iletişim maalesef kopuyor; diğer asıl amacı da yaşadığımız ve 
tüm dünyada  yaşanan bu salgın üzerinde ortak strateji belir-
lemekti. 100 kişlik bir katılımla, Türkiye dışından Afganis-
tan’dan, Azerbaycan’dan  Başkanlar, Guvernör Yardımcıları, 
ilgili komite başkanları , BRT ve ilgili Rotaractların katıldı-
ğı 3 saat’e yakın süren toplantıda hem kulüplerimizin gerçek-
leştirdikleri çalışmaları ve hem de bundan sonra yapacakları 
tartışıldı.

2- Görülmüştür ki, UR 2019-2020 Dönemi başında kul-
lanmaya başladığımız Zoom Toplantıları kulüplerimiz tara-
fından mutat toplantılarını yapmak üzere geniş bir yelpazede 
kullanılmaya başlanılmıştır.

3- Kulüp Başkanlarının seçtiği bir komite oluşturulmuş 
ve Bölge projesi geliştirilmesi konusunda çalışma yapmıştır. 

4-Bu çerçevede, 2019-2020 dönemi başında UR 2430. Böl-
gede sadece doğal afetlerde kullanılmak üzere oluşturulan 
Afet fonu Akçakoca Sel Baskını ve Elazığ Depremlerinde kul-
lanılmış ardından Covid- 19, Corona Virüsü gündeme geldi-

ğinde de kullanıla-
cak olan bu fondan 
elde edilen miktar 
ve 2019-2020 Gu-
vernörlük Bütçe-
sinden ve 2020-
2021 Dönem bütçe-
sinden tamamlana-
rak 14,750.-$’lık bir 
katkı ile Başkent 
Üniversitesi Hasta-
nesine Çok Amaçlı 
bir Solunum cihazı 
(Transformer-ven-
tilater)   alınmıştır. 
"Bir Nefes, Bin Hayat""Haydi Hep Beraber" sloganıyla 
çıktığımız bu yolda bu cihazın alınmasında katkılarından do-
layı Prof. Dr. Necmettin Ünal’a,   2020-2021 Gelecek  Dönem 
Guvernörü Serhan Antalyalı’ya kendi dönem bütçesinden 
katkısından dolayı ve UR 2430. Bölge Rotaryenlerine teşek-
kürü bir borç bilirim. 

5- UR afet fonu ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır.
6- "BİR NEFES BİN HAYAT""Haydi Hep Beraber" adı 

altında solunum cihazları almak için bir Küresel Bağış Proje-
si Başlatılmıştır.

7- Kulüplerimiz kendi bölgelerinde Maske, Eldiven, Ko-
runma Malzemeleri, Tulum, vb.  temin etmektedirler. Bunla-
rın envanteri çıkarılmaktadır.

❏❏❏

2430. Bölge Afet fonu Covid- 19, Corona Virüsü gündeme geldiğinde de kullanıldı ve 
2019-2020 Guvernörlük Bütçesinden ve 2020-2021 Dönem bütçesinden tamamlanarak 

14,750.-dolarlık bir katkı ile Başkent Üniversitesi Hastanesine Çok Amaçlı bir Solunum cihazı 
(Transformer-ventilater)  alındı.
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Sevgili Rotary Ailem
"Çocuk Felcini yendik , bunu da yeneceğiz" teması ile 

başlattığımız Covid-19 mücadelemizin daha ilk haftasının 
sonunda, Rotary kulüplerimiz ve Rotaryen dostlarımız, ver-
miş oldukları ilk destekler ile bizlere büyük bir gurur yaşattı-
lar ve iyi ki Rotaryeniz dedirttiler. Yaşadığımız bu olağanüstü 
süreçte, hastanelerimizin yoğun bakımlarında görev yapan 
sağlık personellerimize büyük destek verdiniz , sizlere min-
nettarız.

   Bir çok kulübümüzün ve Rotaryen dostumuzun, Fede-
rasyon bünyesinde açmış olduğumuz hesap numaralarına 
yapmış oldukları katkılar ile, şu ana kadar tam 182.555 TL 
toplandı. (Liste ekte olup , bilahare kulüpler bazında rakam-
sal olarak da düzenlenecektir.)

   Toplanan bu rakamın 47.628 TL si ile  Cerrahpaşa ve 
Çapa Tıp Fakülteleri ile Marmara Üniversitesi ve Kocae-
li Üniversitesi Hastanelerindeki  hekimlerin acil ihtiyaçları 
olarak tarafımıza iletilen tıbbi maskeler , koruma gözlükleri 
, disposable eldivenler ve koruyucu tulumlar  tedarik edilerek 
ayni yardım belgeleri ile ilgili kurumlara teslim edildi. Ayrıca 
36.180  TL lik daha maske siparişi verildi.

   Bazı kulüplerimiz kendilerine ulaşan acil ihtiyaç çağrı-
larına hemen cevap verdiler ve talepleri bizzat kendileri kar-
şılayarak teslim ettiler . İçerisinde Solunum Cihazının da 
olduğu, toplam değeri 584.892 TL olan tıbbi malzeme kulüp 
desteği listesi de ayrıca ektedir.

   UR 2420.Bölgemiz şu ana kadar ülkemizdeki Covid-19 
mücadelemize destek için tam 767.447  TL lik kaynak aktar-
mıştır. Sağolun , varolun.

   Dün gece UR den bir mesaj ile Uluslar arası Rotary Vak-
fımızın Covid-19 mücadelesinde büyük bir adım attığını ve 
afet fonuna 1 Milyon dolar aktardığını öğrendik ve rotamızı 
hemen o yöne çevirdik. Sevgili Şafak Direktörümüz ile Müfit 
ve Gaye Guvernörlerimizin destekleri ile Cerrahpaşa Üniver-
sitesi Hastanesinin Covid-19 mücadelesinde çok acil ihtiyacı 
olan tomografi aleti ve 2 solunum cihazı için  "CT Project for 
the Monitoring of Covid 19 Positive" adı altında 210.000 
dolarlık bir proje ürettik,  vakfımıza bölgemiz adına başvuru 
yaparak , GG2001368  numarasını da hemen aldık. Tedarik 
edeceğimiz bu tomografi cihazı ile , Almanya’nın virüs müca-
delesinde izlediği çok başarılı yolu , biz de Türkiye’de aynı şe-

kilde izleme imkanı bulacağız.
   Şu anda öncelikli  ve en önemli hedefimiz UR Vakfının 

bu iş için ayırmış olduğu 1 Milyon dolar tükenmeden, GG 
projemizi çok hızlı takip ederek bu çok değerli aleti ülkemi-
ze kazandırmak olacak. Bunun için siz değerli dostlarımızın 
şu andaki destekleri çok çok önemli. Tüm kulüplerimizin, şu 
andan itibaren başka bir projeye yönlenmemelerini ve dönem 
sonuna kadar yapacak oldukları projeler için ayırdıkları meb-
lağları Federasyonumuzun afet fonuna aktarmalarını rica et-
mekteyiz. Şahsi bağışlarınız da her zaman kabulümüzdür ve 
çok değerlidir.  Federasyon Afet Fonu Banka Hesap Numara-
mız aşağıdadır.

ROTARY 2420. BÖLGE FEDERASYONU,
İŞ BANKASI GAYRETTEPE ŞB 1080 – 741267
IBAN NO:TR08 0006 4000 0011 0800 741267  
   Sevgili dostlarım , günümüz bu amansız virüs ile kıyası-

ya mücadele etme günüdür ve toplumun liderleri olan biz Ro-
taryenlere de bu konuda önemli görevler düşmektedir. Güçle-
rimizi birleştirdiğimiz zaman, bizler her zorluğun üstesinden 
geliriz. İşte son 1 haftada 767.447 TL lik fonu sizler yarattı-
nız.  Aynı hızla devam edersek 250.000 dolarlık GG projemiz-
de üstümüze düşen 110.000 doları da en kısa zamanda tedarik 
ederek, bu savaştan galip çıkmak adına büyük bir adım atmış 
olacağız.

❏❏❏

Çocuk Felcini Yendik, bunu da yeneceğiz
DG Nezih BAYINDIR
2420.BÖLGE GUVERNÖRÜ 
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"Birlikte Durduracağız" temasıyla başlattığımız Co-
vid-19 mücadelemizde geldiğimiz noktayı, izninizle paylaş-
mak istiyorum;

* Kulüpler yoluyla yada doğrudan elde edilen katkılar 230 
bin TL ‘yi aştı. İlk katkımız bir Interact kulübümüzden gel-
mişti, güzel bir tesadüf eseri 230 bin TL ‘yi aşmamızı sağla-
yan katkı bir Rotaract kulübümüzden geldi,

* Bugüne kadar tedarik ve teslim ettiğimiz koruyucu mal-
zemelerin listesi de yukarıdadır.

* Gittikçe yaygınlaşan hastane talepleri karşısında 1.200 

maskelik stok oluşturduk. Bunlarda gelecek haftaya kadar 
dağıtılmış olacaktır.

* Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil bölümüyle yaptığımız 
görüşmeler sonucunda, CE belgesi taşıyan bir imalatçının da 
ortaklığıyla üniversitemizde basit maske imalatı için işbir-
liğini başlattık, 10.000 adet maske için siparişimizi verdik. 
Ürün onaylandı.

* Kampanyamızın başında Rotary tedirginliği içerisin-
de olan hastanelerimiz artık teşekkür mektupları yolluyor ve 
yeni işbirliklerine davet ediyorlar.

Yine birlikte durduracağız...
DG Fatih AKÇİÇEK
2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ 
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Değerli Rotaryenler
Hepimizin malumu olduğu üzere, 

Corona Virüs salgını nedeniyle acil 
yardım çalışmalarımızın yanı sıra 

bazı tedbirler de almak mecburiye-
tinde kaldık. Her dönemin taç-
landırıldığı organizasyon olarak 

bilinen Bölge Konferansımız 
28-31 Mayıs tarihlerinde Bur-
sa Sheraton otelde yapılacaktı. 
Ancak durumun ne şekilde ge-
lişeceğinin kesin olmamasına 
bağlı olarak, şimdilik Otel ile 
yapmış olduğumuz anlaşma 

çerçevesinde 3 Mayıs tarihine kadar erteleme opsiyonunu eli-
mizde tutuyoruz. Kararımızı gelişmelere göre o tarihe kadar 
vermiş olacağız.

 İletişim üzerine kurulmuş olan kulüplerimiz de bundan 
böyle toplantılarını tele konferans düzeni içinde sürdürmeye 
çalışacaklar. Bölgemizin görevlileri ile de aynı yöntemle ileti-
şimi devam ettirmekteyiz.

Bunun yanı sıra, Corono virüs salgını  ile mücadele edebil-
mek kapsamında bölge ofisimizi 20.03.2020 tarihinden itiba-
ren bir süreliğine kapatmak zorunluluğu doğmuştur. Çalışma 
arkadaşlarımız sizlere online olarak aşağıda belirtilmiş olan 
koordinatlar içinde hizmet vermeye devam edecektir. Bu teh-
likeli durumu en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde atlatmanızı 
dilerim. 
Ayten Maraba  0 536 600 30 39 – aytenmaraba@outlook.com
Cemre Maytalman 0 506 137 65 76 – cmaytalman@gmail.com
Aslı Can 0 532 702 89 08 – aslican.izmir@gmail.com
Sevgi ve saygılarımla,
Fatih AKÇİÇEK / UR 2440.Bölge Guvernörü / 2019-2020

❏❏❏



Sevgili Rotaryenler
14 - 15 Mart tarihinde 

planlamış olan 2420. Bölge 
BES'ini 12 Mart tarihin-
de ertelemek durumun-
da kaldık. Keza 11 Nisan 
için planlanmış olan 
2420. Bölge Eğitim 
Asamblesini ise tah-
mini olarak Haziran 
başı gibi bir tarihi 
düşünerek erteledik. Gelişmeleri herkes gibi yakından 
izliyorum. Görüşüm şudur ki muhtemel  bu toplantıla-
rı   uzaktan eğitim - online eğitim /   Asamble şeklinde 
gerçekleştirme durumunda kalabiliriz. 1 Temmuz 2020 
tarihinde yani dönemimizin başlangıcında,   içinde bu-
lunduğumuz mevcut durumun devam etmesi ise bizle-
ri farklı stratejiler uygulama durumunda bırakacak-
tır. Adaptasyon yeteneğimizi arttırarak, yeni duruma 
alışma ve bu ortamda kulüplerimize liderlik etmek için 
farklı olanakları değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum.
Selam ve Sevgilerimle,
Gaye Binark 
 UR 2420 Bölge / Gelecek Dönem Guvernörü

Sevgili Rotaryenler;
2440. Bölge BES+Asamblesi 2-5 Nisan 2020 tarihleri ara-

sında Kuşadası Pamucak Korumar Ephesus otelinde yapıla-
cak idi. Şu an itibariyle 14-17 Mayıs 2020 tarihleri arasına 

ertelenmiştir. Eğer o zaman da yapamayacağımıza kani olur 
ve 2. Bir erteleme şansımız olmaz ise on-line BES+Asamble 

yapmak için uğraş vereceğiz.
  Takdir edersiniz ki 2440. Bölge Gelecek Dö-

nem Guvernörü olarak Gelecek Dönem Başkanları 
ve Bölge Görevlileri ile yüz yüze bir BES+Asamb-
le yapmayı tercih ederiz, ancak mevcut şartlara da 
uyum sağlamak zorundayız.
Sevgilerimle

Ertan Soydan
 UR 2440 Bölge / Gelecek Dönem Guvernörü

Sevgili Rotaryenler
UR 2430 Bölge BES ve Asamblesi bildi-

ğiniz gibi 15-19 Nisan 2020 tarihleri ara-
sında Antalya’da yapılacaktı ancak almış 

olduğumuz bir kararla süresiz olarak 
ertelendi.Bir hekim olarak Cora-
na pandemisi’nin gelecek gün-
lerdeki seyrini tam olarak kes-
tirememekle birlikte olumlu 
düşünmeyi çok istememe rağ-
men malesef çok parlak gör-
müyorum.

Asamblemizi çok düşünmemekle birlikte BES’i online yapmayı 
planlıyor ve bu konuda gerekli çalışmaları tamamlıyoruz.

İstediğiniz kadar güçlü ekonomilere sahip olun,bir virüs tüm 
ülkelerin kağıttan kaplan olduğunu gösterdi.6 odak noktamızdan 
birinin

Hastalıkların Önlenmesi olması da Rotary’nin vizyonunun ne 
kadar ileri olduğunu hepimize kanıtladı.

Bence ,UR Çocuk felci ile mücadelesini tamamladıktan sonra 
SEPSİS konusunda yeni bir cephe açmalıdır.

Sevgi ve saygılarımla
Serhan Antalyalı
UR 2430 Bölge / Gelecek Dönem Guvernörü
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