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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Yeni bir dönem için düğmeye basma vakti geldi. 2017-
18 döneminde bölgelerimizi yönetecek guvernörleri-
miz, UR gelecek dönem Başkanı Ian H. Riseley'nin yeni 
teması "Rotary Fark Yaratır" kapsamında Nisan ayından 

itibaren asamblelerini gerçekleştirecekler. 2420. bölgeden GLDG 
Kaan Kobakoğlu ve eşi Esra, 2430. bölgeden GLDG Serdar Ünlü ve 
eşi Nilüfer ile 2440. bölgeden GLDG Lütfi Demir ve eşi Nurten'in 
bölgelerimizi en iyi şekilde yöneteceklerine ve fark yaratacaklarına 
inanıyoruz.  

Dergimizin bu sayısında Uluslararası Rotary Gelecek Dönem 
Başkanı Ian H. Risely ile The Rotarian editörü John Rezek tarafından 
yapılmış söyleşiyi okuyabilirsiniz. Riseley bu söyleşide döneminde 
arzu ettiği gelişmeleri vurguluyor. Üyelik konusuna verilmesi gere-
ken öneme değindikten sonra, özellikle kulüplere yönelik yaptığı 
öneriye hepimizin katılacağını düşünüyoruz: "Üyelerimizin mes-
leklerini gözden geçirerek zayıf noktalarımızı belirlemek ve 
kimleri davet edebileceğimizi belirlemek iyi bir metod olur. Ben 
kulüplerimizde daha fazla kadın olmamasının büyük bir fırsatı 
kaçırdığımıza işaret ettiğine inanıyorum. Utanarak söylüyorum 
ki bazı kulüplerde hiç kadın üye yok. Mütevelli ve Yönetim 
Kurulu seviyesinde de kadınlara ihtiyacımız var." 

Dergimizin kapak resmi İzmir Göztepe Rotary kulübünün 
barış temalı fotoğraf yarışmasında birinciliği kazanan fotoğraf. 
Geçen yıl da Ocak-Şubat sayımızda bu yarışmada ikinci gelen 
fotoğrafı kullanmıştık. Yarışma uluslararası boyutta o kadar 
hızlı gelişti ki 34 ülkeden  624 sanatçı 2084 resim ile yarışmaya 
katıldı. Barış teması altında yapılan yarışmada ilk üç sırayı 
ülkemizin fotoğrafçılarının alması da bizim için ayrı bir gurur 
kaynağı oldu.

Nisan ayı Rotary'de geçtiğimiz yıla kadar "Dergi Ayı" 
olarak kutlanırdı. Rotary'nin odak alanlarının daha etkin tanı-
tılması için ayların kapsamında değişiklikler yapıldı ve Nisan 
artık dergi ayı değil. Ama dergimizin bu sayfalarında kısaca 
sizlere Rotary Dergilerini anlatan ve bu yayını gerçekleştiren 
Rotary Yayın ve İletişim A.Ş.'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi 
mâli tablolarını sunuyoruz. 

Bu arada, dijital ortamda "rotarydergisi.com.tr" adre-
sinde dergilerimizi okuyabileceğiniz gibi, eski sayılarımız ve 
The Rotarian ile beraber yayınladığımız Rotary eğitimi amaçlı 
"Global Outlook" eklerine ulaşabileceğinizi hatırlatmak iste-
riz.

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

40 yıl önce, Kalifornia'nın Duarte Rotary Kulübü, Uluslararası 
Rotary'nin Ana tüzüğünü ihlal ederek üç kadını üyeliğe kabul etti. 
Bunun sonucunda Uluslararası Rotary kulübün beratını iptal etti.

Bu karardan yılmayan kulüp üyeleri toplanmaya devam ettiler. Rotary amblem-
lerinin üzerine bir X işareti koydular, kendilerine yeni bir rozet yaptırdılar ve isim-
lerini de Duarte Ex-Rotary Kulübü olarak değiştirdiler ve Rotary'de kadınların da 
hizmet etme hakları için savaşlarını sürdürdüler. 10 yıl sonra, tekrar Rotary safları-
na kabul edilen Duarte kulübü, Rotary'nin ilk kadın başkanı olan Sylvia Whitlock'ı  
başkanlar eğitim seminerine gönderdi. Bu olaydan kısa bir süre sonra, 1989 yılında 
Rotary Yasama Konseyi, Rotary'nin sadece erkeklere ait olması ile ilgili kuralı son-
suza kadar kaldırdı.

Bugün, kulüplerimizdeki 240.000'den fazla kadın ile Rotary her zamankinden 
daha güçlü bir durumda. Bizler, 35.000 kulüpte erkek ve kadın olarak hemen he-
men dünyadaki her ülkede toplumlarımıza hizmet ediyoruz. Kulüp seviyesinde, 
her sosyal çevre, yaş, kültür ve meslekten erkek ve kadınlara ihtiyacımız var; ulus-
lararası seviyede her şehirde, ülkede ve bölgede kulüplere ihtiyacımız var. Kulüple-
rimiz toplumlarını ne kadar iyi yansıtırlarsa, hizmetimiz o kadar iyi olabilir. Çeşit-
liliğimiz gücümüzü oluşturuyor.

Bugün için bir çoğumuz, Rotary'de kadınlara karşı neden çok güçlü bir muha-
lefet olduğu konusunu anlamakta zorlanabiliriz. Geriye baktığımız zaman, bu mu-
halif tutumun, değişime karşı basit bir dirençten kaynaklandığını düşünüyorum. 
Rotaryenler Rotary'yi mevcut şekliyle o kadar çok seviyorlardı ki, onun başka bir 
şekilde olabileceğini tahayyül bile edemiyorlardı.

Bizler Rotary'yi yine eskisi kadar çok seviyoruz. Orada oluşturduğumuz ilişki-
ler ve dostluğu, Rotary'nin bizlere insanlığa hizmet için sağladığı imkanları seviyo-
ruz. Rotary'nin kendi yaşamımızda ve dünya genelinde muazzam bir değeri oldu-
ğuna inanıyoruz. Ve her zaman olduğundan fazla bir şekilde, Rotary'nin büyümeye 
devam etmesi, hizmet ettiği dünyayı tüm çeşitliliği, farklılığı ve gelişen hizmet ihti-
yacı ile kucaklaması gerektiğinin farkındayız.

Bugünün Rotaryenlerinin, 40 yıl önce bir hareket başlatan Duarte kulübü Ro-
taryenlerine şükran borcu bulunmaktadır. Kararlılık ve azimleri, ısrarları ve iyi 
niyetli süreklilikleri, bugün dönüşmüş olan organizasyonun altyapısını hazırladı: 

"Rotary İnsanlığa Hizmet eder."

JOHN F. GERM
UluslararasıRotaryBaşkanı

Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı John F. Germ’ün 
konuşmaları ve başkanla 
ilgili haberleri 
www.rotary.org/office-
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın mesajı / Mart
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ROTARY
İNSANLIĞA 
HİZMET EDER

112 yıldır hizmetimizle dünyayı daha iyi bir yere dönüştürüyoruz  

Küresel ölçüde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocuk ölümleri azalmakta ve orta-
lama yaşam beklentisi de artmakta. 1960 yılında, her 1,000 çocuktan 182'si 5 yaşına 
gelmeden hayatını kaybediyordu; Bugün bu rakam 43'e inmiş bulunuyor. 1960 yılında 

doğan bir çocuğun yaşam beklentisi sadece 52 yıl idi; Bugün doğan bir çocuğunki ise 71 yıl olarak 
belirlenmiş durumda.

Bunun yanında, bugün için bir çocuğun yaşamını belirleyecek faktörlerin en önemlileri doğuşta 
belirleniyor: Çocuğun nerede doğduğu, ailenin eğitim ve ekonomik şartları, tıbbi imkanlara erişim 
gibi konular ön plana çıkıyor. Kamu sağlığı konusunda en önemli gelişmelerden biri olan "aşılama-
bağışıklık kazandırma" konusu tüm ülkelerde uygulanıyor ve şimdi her çocuğa ulaşmalı.

Aşı kullanımı, bir zamanlar yaygın olarak rastlanan difteri, tetanos ve kızamıkçık gibi hastalık-
ları neredeyse yok etmiş bulunuyor. Aşılama sayesinde 2000 yılından beri 20 milyon çocuk kızamık 
nedeniyle ölüme maruz kalmadı. Çiçek hastalığı tamamen yok oldu. Sırada ise çocuk felci var.

Bundan otuz yıl önce her yıl yaklaşık 350.000 çocuk felci vakasına rastlanmaktaydı. Derginin 
baskıya girdiği zaman itibarıyla 2016 yılında sadece 37 çocuk felci vakasına rastlanmıştı. Bu tarih 
boyunca görülen en düşük rakam idi. Felç ve ölümle sonuçlanabilecek vakalar, emin, güvenilir ve 
ucuz aşılama sayesinde önlenebildi.

Genel Olarak, Dünya Sağlık Örgütü, aşılama sayesinde yılda 2-3 milyon ölümün önüne geçildi-
ğini tahmin ediyor. Bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek sakatlık ve ekonomik kayıplar da önlen-
miş bulunuyor. Bu müspet gelişmelere rağmen, daha iyisini de yapabiliriz: dünya genelinde aşılama 
kapsamını yaygınlaştırarak yılda 1.5 milyon kişinin hayatını kurtarabiliriz.

Nisan ayının 24'ü ile 30'u arasında "Dünya Aşılama Haftası"nı kutlamak için DSÖ (Dünya Sağ-
lık Örgütü WHO), UNICEF ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile beraber, aşılamanın 
dünya sağlığı üzerindeki inanılmaz etkisi konusunda bilinci arttırmaya çalışacağız. Bu yılın teması 
"Aşılama iş görüyor" olacak ve bu tema gerçeği tam yansıtıyor. Artan aşılamanın kamu sağlığına 
önemli etkileri var: Mikrobik hepatit kontrolü, antibiyotik kullanımı ve antibiyotiğe direnç gösteren 
mikropların azaltılması ve sağlık konusunda müdahale için daha fazla çocuk ve ergene ulaşılması 
bu etkilerin başında yer alıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, tüm çocuklara daha sağlıklı bir 
gelecek sağlamak için rutin aşılama her zamankindan daha fazla 
önem taşıyor.

Belirsizliklerin yoğun olduğu dünyamızda, aşılama harika 
bir şey sunuyor: "çocuklarımızı tüm yaşamları boyunca koruyabil-
me olanağı." Çocuklarımızı çocuk felci ve diğer önlenebilir has-
talıklara karşı korumak için beraber çalışırken, Rotary gerççek 
anlamda insanlığa hizmet etmektedir; şimdi ve gelecek nesiller 
boyunca.           

JOHN F. GERM
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Rotary Vakfına 
bağış yaptığı-
nız zaman, Ro-

taryen dostlarınızın bu bağışları altı odak noktamızdaki yaşam 
değiştiren projeler için kullanacaklarından tamamen emin ola-
bilirsiniz. Bu güven desteğimizin sürekli olmasını esinlendirmeli, 
özellikle de elde edilen fevkalade çekici sonuçlar dikkate alınırsa.

Mart ayında Su ve Sanitasyon ayını kutlarken, Rotaryenlerin 
yönlendirdikleri projelerin milyonlarca insana nasıl temiz su ve sa-
nitasyon imkânı sağladığına bir bakalım. Bu odak noktası, uzun 
bir süredir ve haklı olarak Rotaryenlerin hizmet ajandasında ön 
sıralarda yer alıyor. Dünyada 663 milyon insanın temiz suya ulaşa-
madığını ve dünya nüfusunun üçte birinin de bir tuvalete ulaşma 
imkânının bile olmadığını dikkate alırsak buna hak veririz.

Her gün temiz su aramak için saatler harcamak ve her an di-
zanteri, kolera ve medine kurdu ve sudan kaynaklanabilecek has-
talıkların tehdidi ile karşı karşıya olmanın yaşamı ne kadar etkile-
yeceğini bir düşünün. 

Temiz su temin etme çalışmalarımızın yaygın etkileri bulun-
makta. Yaklaşık 10,000 kulüp, Vakfın da yardımıyla su ve sanitas-
yon projeleri üzerinde çalışıyorlar. Sadece 2015-16 döneminde 
Rotary Vakfı bu alanda 19 milyon dolarlık küresel bağış projesi 
fonlamış bulunuyor.

Ve bu sadece altı önemli ve kritik odak noktalarımızdan bir ta-
nesi. 2015-16 dönameinde Vakfımız tüm küresel bağışlar için 76 
milyon dolar harcayarak, dünya genelinde hastalıklarla mücade-
le, anne ve çocukların yaşamını kurtarma, barışı teşvik etme, eği-
time destek verme ve bir çok insana ekonomik fırsat yaratma ko-
nusunda destek sağladı. Bu güzel çalışmalar sizlerin yapmış oldu-
ğu hediyeler ile gerçekleştirilmekte.

Vakfımız 1917 yılında dünyada iyi şeyler yapmak için tasarlan-
dı ve 100 yıldır da bunu yapmakta. Bu kilometre taşını kutlamak 
ve tüm dünyada acilen ve değişim sağlayan çalışmalarımızın de-
vamını sağlamak için tüm Rotaryenleri yüzüncü yıl için özel bir 
bağış yapmaya çağırıyorum.

Dünyanın muhtelif toplumlarında Rotaryenler, 
Vakfın 100. yılını kutlama konusunda yaratıcı 
yöntemler uygularken, Vakfın bir asırdır "dün-

yada iyilik yapma" taahhüdünü vitrine çıkarıyor.  
Rotaryenler Pakistan'da hatıra pulu çıkarılmasına 

önayak oldular, geliri vakfa bağışlanmak üzere Tuna 
Nehri'nde bir tekne turu organize ettiler, Kanada'da Bri-
tish Columbia eyaletinin Vancouver şehrinde de üzerin-
de "Dünyada 100 yıldır yapılan iyilik" etiketi taşıyan şarap 
sattılar.

Tabi sayılamayacak kadar çok 100. yıl yemeği düzen-
lendi. Arch C. Klumph'ın şehri Cleveland'da Rotaryenler 
Vakfın babası onuruna Cleveland Orkestrası ile bir ye-
mek ve konser düzenlediler. Vakıf için yaratılan 2.1 mil-
yon dolarlık fonun yanı sıra, aktivite Klumph'ın virtüöz 
bir flüt ustası olduğunu da bizlere hatırlattı.

Bazı Rotaryenler küresel bağış projeleriyle Vakfı 
onurlandırıyorlar. Endonezya'da Dang hummasına karşı 
savaşarak, Kolombiya'da sanitasyon tesisleri yaparak ve 
Türkiye'de de meme kanserini erken teşhis gibi girişim-
ler bunlara örnek teşkil ediyor.

Rotaractörler ve Interactörler de 100. yıl için kendi-
lerine yapılan "100 iyiliik yap" çağrısına cevap veriyorlar. 
Kan bağışında bulunuyorlar, yaşlıları ziyaret ediyorlar, 
gıda yardımı gibi aktiviteler düzenliyorlar. 

Bu kilometre taşını kutlarken, başarı hikayelerimizi 
tüm dünya ile paylaşmış oluyoruz. 2016 yılında, CNBC 
Haber Kanalı, Rotary Vakfına, Çocuk Felci Programı, fi-
nansal yapısı, hesap verebilir olması ve raporlarındaki 
şeffaflık nedeniyle "dünyayı değiştiren ilk 10 yardım ku-
ruluşu" arasında yer verdi. Bunun yanı sıra, Fon Yaratan 
Profesyoneller Derneği de 2016 yılında Rotary Vakfını 
2016'da "Dünyanın En Seçkin Vakfı" olarak tanımladı.

100. yılımızı henüz tamamlamadık. Halen özel bir ak-
tivite planlama, yüzüncü yıla mahsus katkıda bulunma 
ve daha fazla iyi işler yapabilme fırsatınız var. Hepinizin 
Haziran ayında yapılacak en büyük kutlamada benimle 
beraber olacağınızı ümit ediyorum.

VAKIF PENCERESİNDEN

Kalyan Banerjee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Hediyeniz 
yaşamları 
değiştiriyor

100. yıl kutlamaları 
yaygınlaşıyor
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Rotary dünyasından projeler

GÖZLEM

Dünyadan Özetler

1

4

katkı bir anlamda sembolik olsa da, 
Chuquiago-Marka Rotaryenleri ve 
operasyonun koordinatörü Ricardo 
Sanchez,  bu sayede ailelerin de bir 
katkı vermiş olmanın duygusunu 
yaşadıklarını belirtiyor. Kulübün 
eski başkanlarından olan Sanchez, 
hastaların bedava olarak aldıkları 
şeylere ya da hizmetlere daha az 
değer verdikleri için bu yöntemi 
uyguladıklarını belirtiyor.  

1 ] BOLİVYA
Bolivya’nın sağlık sistemi, hidrosefali hastalığı 
için (beyinde serebrospinal sıvının birikimi) 
ameliyat ve operasyon sonrası bakım 
bedelini karşılıyorsa da,  sıvıyı yönlendirmek 
için kullanılan vanaların bedelini karşılamıyor. 
La Paz’daki Chuquiago-Marka Rotary kulübü 
üyelerine göre, bu durum bir çok Bolivyalının  
yaşamlarını riske atarak vanaların 
maliyetinden kaçmalarına neden oluyor. Bu 
durumu dikkate alan kulüp üyeleri, bundan 
15 yıl önce bir “vana bankası” oluşturdular 
ve ihtiyacı olan yüzlerce hastaya vanaların 
temin edilmesini sağladılar. Bu girişim bir 
kulübün eşli bağış ile başla� ığı faaliyetin 
nasıl bir model olarak kullanılıp başarılı 
bir küresel bağış projesine dönüşümünü 
göstermesi bakımından, geçtiğimiz Mayıs 
ayında 1,000’inci vananın bir hastaya temin 
edilmesi ile kutlandı.
Hastanın ailesinin verdiği 35 dolar genel 
anlamda sembolik oluyor zira vanaların 
maliyeti bir kaç yüz dolardan fazla. Ama bu 

2014 yılında 
ABD sağlık için 
kişi başına 
9,400 dolar  
harcarken, 
Bolivya 947 
dolar harcadı

2
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3 ] JAPONYA
Yaklaşık 800 kişiden oluşan Rotaryen, Rotaractör, 
İnteraktör, Barış Bursiyerleri ve aileleri, 27 
Kasım’da Tokyo’da yapılan Rotary Vakfı 100. 
Yıl sempozyumuna katıldılar. “Vakıf Mezunları 
İnsanlığın Hizmetinde” adını taşıyan sempozyum, 
25 Rotary bölgesinin mezun gruplarını bir 
şemsiye altında toplayan Japon Rotary Mezunlar 
Derneği tarafından organize edildi. UR Başkanı 
John G. Germ, sempozyumda yaptığı konuşmada 
Japonya’nın bölgelerinin üçte ikisinin mezunlar 
derneğinin olduğuna değindi ve Japonya’nın, 
1947’den beri Vakıf Bursiyeri olarak eğitim alan 
43,000’den fazla kişinin 8,700’ünün Japonya 
tarafından fonlandığına işaret e� i. Japonya bu 
alanda dünyada en çok vakıf bursiyeri sağlayan 
ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor.

2 ] AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Texas eyalet�n�n Houston şehr�n�n kuzey doğusunda yer alan yaklaşık 8,300 k�ş�n�n yaşadığı L�berty 
şehr�, Rotaryenler tarafından satılmış olan düz�nelerce beton çan’ın evler�n bahçeler�n�, �şyerler�n� 
ve şeh�rdek� b�r parkı süsled�ğ� ve şeh�r sak�nler�n�n de bundan gurur duyduğu b�r düzen �le 
d�kkat çek�yor.  F�k�r, L�berty Rotary kulübü üyes� B�ll Brack�n tarafından �k� amaçla fon yaratmak 
�ç�n gel�şt�r�lm�ş: Pol�o Plus �ç�n katkı sağlama, ve ABD’n�n Ph�ladelph�a şehr�nde or�j�nal� bulunan 
“Özgürlük Çanı”nın b�r kopyasının bulunduğu kuley� tam�r etmek. Yaklaşık 90 cm yüksekl�ğ�nde ve 
135 k�lo ağırlığındak� çanlardan tanes� 300 dolardan 80 adet satılmış ve mal�yetler çıkarıldıktan 
sonra kalan 6.000 dolar da yukarıda bahsed�len amaç �ç�n kullanılmış. 

Rotary Yoneyama 
Memorial Vakfı 
bugüne kadar 
20.000’e yakın 
uluslararası 
öğrencinin 
Japonya’da 
eğitimini sağladı

3

5 ]GAMBİYA
Gambiya’da küçük bir kasaba olan Jalanbang’da 
2010 yılına kadar okul yoktu. Ta ki girişimci 
bir tur rehberi, müşterilerinin bağışları ile 
bir okul inşa edene kadar durum böyle sürdü. 
İngiltere’nin Ely Hereward Rotary kulübü eski 
başkanı Christine Gascoigne,  2011 yılında 
kulübünün Mansa Coley Bojang okuluna sahip 
çıkmasını önerdi. Bir yıl sonra Gascoigne 50 
millik bir yürüyüş ile 1200 sterlin topladı, buna 
kulüp de 400 sterlin ekledi. 2015-16 döneminde 
İngitere’nin 1080. bölgesinin eşli bağışı 500 
günlük tavuklar için bir kümes yapılmasını temin 
e� i. Altı ay içinde günde 400 yumurta üreten bir 
çiftlik konumuna gelen yatırım günde 10 sterlin 
gelir elde ederek Gambiya’nın beşinci en büyük 
yumurta üreticisi oldu.

4 ]BREZİLYA
Güney eyalet Paraná’da bulunan Mandaguary Rotary Kulübü, yol güvenliği önemini 
anlatmak için bir trafi k kazası maketi oluşturdu ve yaklaşık 2,000 çocuk ve yetişkine 
18 saat süren konuşmalar yaptı. Kazanın simülasyonunu oluşturan model olaya 
gerçekçilik katarken, 24 Eylül’de düzenlenen bir organizasyonda itfaiyeciler ve sağlık 
görevlilerinin de katıldığı, kaza sonrası yayaların tedavisinin gösterildiği, cep telefonu 
ile konuşurken yine rol icabı bir kazaya uğrayan motosikletlinin sebep olduğu kıvılcım 
ile  ateş alan bir aracın söndürüldüğü büyük bir etkinlik düzenlendi. Caddede yapılan 
bu temsilden sonra kulüp üyeleri güvenli araç kullanımı ve konu ile ilgili eğitsel 
oyunları listeleyen bir el broşürünü dağı� ılar.    
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UR 2017-18 Başkanı Riseley, yeni üyeleri 
kazanmak, güçlü kulüpler oluşturmak 
ve kalıcı dostluklar sağlamak hakkındaki 
görüşlerini açıklıyor

CİDDİ EĞLENCE



IAN H. RISELY masasından kalktığı zaman ne kadar uzun boylu olduğunu farkediyorsunuz. Beyaz saçları, güçlü bir el 
sıkması ve kravat takmayan bir kişilik. Başlangıçta çok ciddi ve enerjik konumundan kaygısız biri durumuna geçebilme-
si onunla iyi bir dostluk kurulabileceğini gösteriyor. Bilgisini adeta dışarı yansıtıyor ve adeta size ciddi vergi konularında 
öneride bulunabilecek biri intibasını yansıtıyor. Tabi bu iyi bir şey zira son 40 yıldır bu işi yapıyor.

Riseley, Avustralya'nın Melbourne şehrinin yakınlarında mali müşavir olarak çalışıyor ve Ian Risely & Co. firması 
ile yerel ve uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti veriyor. 2002 yılında, Timor-Leste Demokratik Cumhuriyetinde 
yaptığı çalışmalar nedeniyle AusAID Peacebuilder Award'a (Avustralya Barış Yapıcı Ödülü) lâyık görülmüş. Toplumda 
yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle de Avustralya Nişanını almış.

1978 yılından beri Sandringham Rotary kulübü üyesi olan Riseley, UR saymanlığı, direktör ve vakıf mütevellisi, UR 
İcra Kurulu üyeliği, görev gücü üyeliği, komite üyeliği ve başkanlığı ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulunmuş. Ro-
tary Vakfının Çocuk Felcinden arındırılmış dünya Bölge hizmet ödülü ve Seçkin Hizmet ödülü sahibi.

Başka bir kulüpte Rotaryen olan eşi Juliet de bölgenin geçmiş dönem guvernörlerinden. Riseley'ler çoklu Paul Harris 
Dostu, Büyük Bağışçı ve Bequest Society üyesi.

The Rotarian baş Editörü John Rezek Riseley ile Evanston'daki ofisinde konuştu.

CİDDİ EĞLENCE

THE ROTARIAN: Rotary'den nasıl haberiniz oldu ve ne zaman 
üye oldunuz?

RISELEY: Muhasebe ile ilgili ofisimi açtıktan birkaç yıl sonra, 
en iyi müşterim ofisime yakın olan bir hastane idi. CEO'su 
bir Rotaryen idi. İlginç bir durumda olmaları lazımdı ki 
bir gün beni gelir vergisi konusundaki yeni gelişmeler ile 
ilgili konuşma yapmak için bir öğlen toplantılarına davet 
ettiler. Evet, konuşmam boyunca hepsi uyanık kaldı. Bir 
kaç hafta sonra aynı müşterim benimle temasa geçerek 
civarda Sandringham'da yeni bir kulüp oluşturacaklarını 
ve ilk toplantılarına katılma ile ilgilenip ilgilenmeyeceğini 
sordu. Kendisine "tabi ki" diye cevap verdim ama gitme-
dim. Bu delice bir şeydi. İkinci toplantılarına gittim ve ilk 
toplantıya katılmış olan 20 kadar kişiyle tanıştım. Hep-
si Sandringham'ın iş dünyasının elitleri sayılabilecek kişi-
lerdi. Ben de katılmaya devam ettim ve kulübün süper bir 
gruptan oluştuğunu düşündüm. Dolayısıyla gitmeye de-
vam ettim ve bir süre sonra beratımızı aldık. Bunun an-
lamı kulübümüz faaliyete başlamıştı. Tarih Kasım 1978.

TR: Rotary'ye hemen adapte olabildiniz mi yoksa rahat dav-
ranabilmeniz zaman aldı mı?

RISELEY: Bunu söylerken biraz utanıyorum ama başlar baş-
lamaz kendimi rahat hissettim. Bu durum kulübün üyeleri 
hakkında bir fikir de veriyor. Hepsi çok başarılı firmala-
rın yöneticileri idiler ama hepsi de çok nazikti ve benim 
ufak iş dünyam nedeniyle hiç bir şekilde yabancılık çekme-
mi sağlayacak davranışta bulunmadılar. Bu organizasyo-
numuzun en güzel taraflarından biri - hepimiz eşitiz. Ben 
bunun çok önemli olduğuna inanıyorum.

TR: Arkadaşlarınızın çoğu Rotaryen mi?

RISELEY: Rotary'deki dostlarım sadece bizim kulübümüzde-
kiler değil. Bölgedeki diğer kulüplerden de arkadaşlarım 
var. Ben bu nedenle insanların Rotaryen olmaları gerekti-
ğini düşünüyorum. Gerçekten iyi dostluklar kurabiliyor-
sunuz. En yakın arkadaşlarımın hepsi Rotary topluluğun-
dan değil. Ama bir çoğu Rotary'ye daha sonra katıldı ve 
ben olmasaydım herhalde katılmazlardı. Buradaki tehlike 
Rotary'nin yaşamınızı kontrol etmeye başlamasıdır. Halk-
la İlişkiler konusunda eğitim görmüş olan kızım bunu bir 
defa "Rotarama" olarak tarif etmişti. Rotary temel olarak 
yaşamımızı kontrol etmekteydi. Diğer konuları hep arka 
plana atıyorduk. Golf oyunum da bu nedenle uzaklar-
da kaldı gibi ki bu oldukça üzücü bir şey. Diğer taraftan, 
Rotary'de olmak heyecan verici ve aynı zamanda bir ayrı-
calık.

TR: Hangi esnada Rotary'ye bağlılığın önemini farkettiniz?

RISELEEY: 34 yaşında kulübün 3. başkanıydım. Çok bü-
yük bir oditoryumda yapılan bir BES'e katıldım. Yerime 
oturduktan sonra etrafıma baktım ve daha önce çalıştı-
ğım muhasebe firmasının ortaklarından birini gördüm. 
Avustralya'da muhasebeciler arasında ünlü biri olarak bi-
linen John Hepworth oradaydı ve Avustralya'nın Melbo-
urne şehrinde 1921 senesinde kurulan ilk kulübün gelecek 
dönem başkanı olarak toplantıya katılmıştı. Melbourne 
şehrini hareketlendiren şahsiyetlerin bir çoğu oradaydı. Ve 
ben 35 üyeli Sandringham Rotary kulübü gelecek dönem 
başkanı olarak oradaydım ve hepimiz eşit seviyede idik.

TR: Genç birisi size neden Rotary'ye katılmalıyım diye so-
rarsa sırasıyla vereceğiniz cevap ne olur?
RISELEY: Dört eleman mevcut. Birincisi dostluk. Rotary yarı 
sosyal bir ortamda  insanları tanıma fırsatı yaratıyor ve iyi 
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şeyler gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. 
İkinci konu ise kişisel gelişim. Genç bir yaşta kulübü-

mün başkanı olmuştum ve muhasebecilik girişimime yeni 
başlıyordum. Toplum önünde konuşmaktan pek hoşlan-
mazdım ama bir Rotary kulübü üyesi olmak, bazen dost 
bir ortamda, toplantıları yönetirken, insanları motive 
ederken adeta sizi konuşmaya zorluyordu. Basit hataları-
nız için Rotaryen dostlarınız hatanızı yüzünüze vurmu-
yordu. Dolayısıyla pratik kazanıp kendinizi geliştiriyor ve 
daha iyi yapmaya başlıyordunuz. Artık kendimi ürkek his-
setmiyorum bu da bence anlamlı bir fayda.

Üçüncü konu ise iş ilişkileri. Uzun bir süre bu tür iliş-
kilerden kaçındık ama ben böyle olmaması gerektiğine 
inanıyorum. Sandringham Rotary kulübüne üyelik daveti-
ni aldığımda Juliet'e şöyle dedim: "Beni bu kulübe katılmam 
için davet ettiler. Bu konuda bilgin var mı?" Onun da bu ko-
nuda fazla bilgisi yoktu ama yeni dostluklar oluşturacağı-
mızı ve bunların bir kısmının da muhasebeci olabileceğini 
söyledi  ve Rotary'nin iş için de iyi olabileceğini belirtti. 

Dördüncü konu ise ve belki de en önemlisi dünyada bir 
farlılık yaratabilme imkanı. Birisi bana çocuk felcini yoke-
debilir misin diye sorsa bunu yapabilme olasılığım sınırlı 
olacaktır. Ancak aynı şekilde düşünen 1.2 milyon insanla 
biraraya geldiğinde ve Bill & Melinda Gates gibi bir Vak-
fın da bu amaçlar için bağış yaptığını dikkate aldığımızda, 
başarı şansımızın da arttığını görüyoruz. 

TR: Rotary'deki en çok hoşunuza giden iş ne oldu.

RISELEY: İstisnasız cevaplayabileceğim bir konu. Bir böl-
ge konferansında başkanın temsilciliğini yapıyordum. Bu 
görevi çok seviyorum. O nedenle 2017-18 döneminde beni 
temsil edecekleri seçerken çok dikkatli davranacağım. Bu 
görev kendi ülkenizde veya dünyanın herhangi bir yerine 
gidip, Rotary'nin nasıl büyük işler başardığını anlamanızı 
sağlamaktadır. 

TR: Rotary'de en yüksek pozisyon için hazırlanırken, ku-
lüpteki arkadaşlarınızla normal bir konuşma yapmak ne 
kadar zor?

RISELEY: Böyle bir soruya kim evet diyebilir ki? Cevap ke-
sinlikle hayır. Belki bu benim Avustralyalı olmamdan 
kaynaklanıyor ve bizde insanların ayağını yere basmasını 
sağlayan çok iyi bir teknik var ve adı "poppy sendromu". Şa-
yet çizmeleriniz için çok büyürseniz, insanlar sizi hızlı bir 
şekilde lâyık olduğunuz yere getirirler. Şu an üstlendiğim 
rolden aldığım en büyük zevk, etrafta dolaşıp insanlarla 
tanışmak ve onları neyin harekete geçirdiğini öğrenmek.
TR: Yapılacaklar listenizi açıklar mısınız?

RISELEY: Üç kelime söyleyeceğim: Planlama, planlama ve 
planlama. Şimdi planlama zamanı ve bazı şeyleri fark-
lı yapmak için fırsatım olmasından çok memnunum. 
Rotary'nin gençler ile nasıl daha iyi ilişkiler kurabileceği 
hakkında fikirlere ihtiyacım var.

2017-18 döneminde görev yapacak bölge guvernörlerin-
den tanışabildiğim kadar çok sayıda kişiyle tanışarak ile-
tişim ve anlayış bağları kurmak istiyorum. Onlara "Baskı 
yok ama sizlerin her birinize güveniyorum ve sizler de bana 
güvenebilirsiniz" demek istiyorum.

TR: Rotary'de neler iyi işliyor, neler işlemiyor?

RISELEY: İnsanlık için yaptığımız hizmeti başarıyla gerçek-
leştiriyoruz. Daha iyi yapabilir miyiz? Tabi ki evet. Daha 
iyi organize olabilir miyiz? Belki. Toplumun geneliyle 
daha iyi ilişkiler kurabilir miyiz? Evet ama Rotary'nin fii-
len yaptığı hizmetin yanına kimse yaklaşamaz.

Başka ne iyi olabilir? Hindistan ve Kore'de üyelik ar-
tıyor. Orta sınıfın geliştiği bölgelerde, Rotary'ye katılmak 
için adeta yarışanlar var. Bunun karşılığında ABD, İngil-
tere, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde üyelik ge-
riye gidiyor. Yeterince yeni üye alamıyor ve elimizdekileri 
koruyamıyoruz.

Demografik yapımız yaşlanıyor ve bu iyi bir şey değil. 
Kulüplerimizi yeniden keşfetmiyoruz ama dikkatimizi çe-
vermemiz gereken en önemli şey bu. Satelit kulüpler es-
neklik talep eden gençler için bir yol sunuyor. Kadın Ro-
taryenler ciddi farklılık yaratıyor ve daha fazlasına ihtiya-
cımız var. En iyi kulüpler toplumlarına yakın olanlardır.

TR: Kulüpler için spesifik tavsiyeleriniz var mı?

RISELEY: Üyelerimizin mesleklerini gözden geçirerek zayıf 
noktalarımızı belirlemek ve kimleri davet edebileceğimi-
zi belirlemek iyi bir metod olur. Ben kulüplerimizde daha 
fazla kadın olmamasının büyük bir fırsatı kaçırdığımıza 
işaret ettiğine inanıyorum. Utanarak söylüyorum ki bazı 
kulüplerde hiç kadın üye yok. Mütevelli ve Yönetim Kuru-
lu seviyesinde de kadınlara ihtiyacımız var.

TR: Herhangi bir kulüp veya bölge döneminizde sizin ziya-
ret etmenizi nasıl sağlayabilir.

RISELEY: Bir davet göndersinler. UR Başkanı veya yardım-
cısının az gittiği bölgelere gitmek istiyorum. Takvimim 
hızla doluyor ama beni davet etsinler, şayet ayarlanabilirse 
memnuniyetle gelirim. 

❑ ❑ ❑
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2017-18 DÖNEM GUVERNÖRLERİMİZİ TANIYALIM

Kaan Kobakoğlu 23 Ocak 1968'de 
Ankara'da doğdu. İlk öğrenimini Çanakkale'de yaptık-
tan sonra, orta öğrenimini Çanakkale, Ankara, Çorum ve 
Kocaeli'de tamamladı. 1985-1989 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etti. 

Daha sonra 1991-1993 yıllarında  Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk ABD bölü-
münde Yüksek Lisansını tamamladı ve aynı üniversitede 
halen doktora çalışmasına devam ediyor. 

Kobakoğlu 1994 - 1997 arasında akademik çalışma-
larını Bordeaux IV Montesquieu Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesinde Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Enstitüsü (COMPTRASEC)'de yaptı. 

Fransızca ve İngilizce bilen Kaan Kobakoğlu 6 Mart 
1999'da eşi Esra ile evlendi.

İş yaşamına 1989-1990 yılları arasında yaptığı avukat-
lık stajı ile başlayan Kobakoğlu, 1990-1996 yıllarında Do-
kuz Eylül Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Ana 
Bilim Dalında Araştırma görevlisi olarak çalıştı. Hukuk 
alanında çok sayıda sertifikaya sahip olan Kaan Kobakoğ-
lu, serbest avukat olarak 1991'de başladığı mesleğini halen 
sürdürüyor.

İstanbul Moda Deniz Kulübü, Kocaeli İzmit Yelken 
Kulübü ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği ve Fener-
bahçe Spor Kulübü Derneği Kongre üyesi olan Kobakoğ-
lu, 2000-2001 döneminde Körfez Rotary'ye katıldı. 

Körfez Rotary Kulübünde tüm komite başkanlıkları ve 
üyelikleri görevlerini üstlenen Kobakoğlu, 2004-2005 dö-
neminde Kulüp Sekreterliği, 2009-2010 döneminde Ku-
lüp saymanlığı, 2011-12 döneminde Kulüp Başkanlığı gö-
revlerinde bulundu. 

Kobakoğlu'nun üstlendiği bölge görevleri de 2013 yı-
lında başladı. Kobakoğlu sırasıyla

• 2420. Bölgede 2013-14 döneminde Bölge Guver-
nör Yardımcılığı, 

• 2420. Bölgede 2014-15 döneminde Bölge Kulüp 
Yönetiminden Sorumlu Guvernör Yardımcılığı,

• 2015-16 döneminde 2420. Bölgede Bölge Hizmet 
Projelerinden sorumlu Guvernör Yardımcılığı

• 2013-14 döneminden beri de halen devam eden 
2420. Bölge Eğitim Liderliği

görevlerinde bulundu. Kobakoğlu son olarak da 2017-
18 dönemi için 2420. bölge Guvernör Aday Adayı oldu 
ve bu göreve seçildi.

2420. Bölge 2017-18 Dönem Guvernörü
Kaan Kobakoğlu ve eşi Esra
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2017-18 DÖNEM GUVERNÖRLERİMİZİ TANIYALIM

Serdar Ünlü 
1966 yılında İstanbul'da 
doğdu. Eğitimine Bel-
çika'da başlayan Ünlü, 
1992 yılında Ankara Hu-
kuk Fakültesini bitirdi ve 
1 yıllık avukatlık stajını 
tamamlayarak iş hayatına 
atıldı. 

1990-1991 Zam-
biya’nın başkenti Lu-
saka’da  bulunan Amerika 
Birleşik Devletleri  Büyük 
Elçiliği’nde merkez depo-
lar sorumlusu olarak ça-
lıştı.

1992- 1993 T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 1995 yılında 
Atletizm Federasyonu Hukuk Kurul Üyeliği, 1999 - 2002 
yılları arasında TRT İNT kanalında haftada bir gün ya-
yınlanan hukuk programları yaptı.

2001- 2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi 
Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak 
Temel Hukuk ve Sağlık Hukuku dersleri verdi.

1993 tarihinden bu yana Ankara Barosu’ na kayıtlı ser-
best avukat olarak çalışmakta. 

Kendisi gibi avukat olan eşi Nilüfer  ile 14 Ocak 1995 
yılında evlendi. Ünlü çiftinin 2004 doğumlu Orbay ve 
2005 doğumlu Boray Han olmak üzere iki çocuğu bulun-
makta

Serdar Ünlü 1997 yılında Ankara Bahçelievler Rotary 
Kulübü'ne katılarak Roteryen oldu.

Serdar Ünlü PHD ve Vakıf Benefactorüdür.

ROTARY’DE SEÇİLDİĞİ VE ATANDIĞI GÖREVLER:
1997 - 2004 Dönemlerinde :
• Kulüp Genel Sekreterliği  ve çeşitli Komite Başkanlıkları ve üyeliği,
2005-2006 döneminde Bahçelievler Rotary Kulübü Başkanlığı yaptı.

U.R. 2430. Bölge’ de Aldığı Görevler  
2006-2008 Dönemlerinde:
• Bölge Vakıf Komitesinde “Rotary Vakıf Bilgilerinden ve Komite Organizas-

yonlarından Sorumlu”  üye olarak çalıştı,

2008 – 2009 Döneminde :
• Bölge Vakıf Komitesinde “Vakıf Bilgilerinden ve Komite Organizasyonların-

dan Sorumlu” üye, Bölge Hizmetleri Destek Komite Üyesi
2009 – 2010 Döneminde:
• Bölge Vakıf Komitesinde “Vakıf Bilgilerinden ve Komite Organizasyonların-

dan Sorumlu “ üye
2010-2011 Döneminde:
• Kulüplerden ve Projelerden Sorumlu Bölge Sekreteri Guvernör Yardımcılığı;  

Halkla İlişkiler, Tarih Kültür  ve Sanat, Rofife, Hukuk İşleri, Bes ve Asamble 
Bölge   Komitelerinden Sorumlu Guvernör  Yardımcılığı; Türk Hizmet ve Eği-
tim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği; İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Üyeliği; 
Yarı Yıl Toplantısını Düzenleme görevi; Dönem Bes ve Asamblesinden Sorum-
lu Bölge Guvernör Yardımcısı olarak görev yaptı. 

2011-2012 Döneminde:
•  Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sekreteri; Bölge Vakıf 

Komitesi Daimi Fonlar Sorumlusu görevi yaptı,
2012-2013 Döneminde:
• Ankara Çayyolu Rotary Kulübü’nü  Kurmakla Görevli Guvernör Özel Temsilci-

si; Stratejik Planlama Ana Komite Başkanı; Bölge Vakıf Komitesi Daimi Fon-
lar Sorumlusu; Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı Denetleme Kurulu Üyesi olarak 
görev yaptı.

2013-2014 Döneminde:
• Guvernör Yardımcısı ve Bölge Sekreterliği; Rotary 2430. Bölge Federasyonu 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri; Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı Yönetim Ku-
rulu Üyesi; Genişleme Komitesi Üyesi; Hukuk ve Tüzük Komitesi Üyesi; Dönem 
Bölge Bes ve Asamblesinden Sorumlu Bölge Guvernör Yardımcılığı; Türkiye 
de Rotary’nin Kuruluşunun 60. Yıl Etkinliğinden sorumlu Guvernör Yardımcı-
lığı; Kulüp Kurmakla görevli Guvernör Özel Temsilciliği; Dönem Bölge Konfe-
ransından Sorumlu Bölge Guvernör Yardımcılığı. 

2014 - 2015 Döneminde:
• Kulüp Tüzükleri Komite Başkanlığı; Aile İçi İletişim Ana Komite Başkanlığı; 

Gençlik Değişim Komitesi, kısa dönem komite üyeliği,
2015 - 2016 Döneminde:
• Halkla İlişkiler  Komite Başkanlığı; Rotary 2430 Bölge Federasyonu Denetle-

me Kurul Üyeliği.

2430. Bölge 2017-18 Dönem Guvernörü
Serdar Ünlü ve eşi Nilüfer
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2017-18 DÖNEM GUVERNÖRLERİMİZİ TANIYALIM

2440. Bölge 2017-18 Dönem Guvernörü
Lütfi Demir ve eşi Nurten

Lütfi Demir 3 Şubat 1950'de Adana ili Yu-
murtalık ilçesinde doğdu. İlkokulu Narlıören köyünde, 
orta ve lise öğrenimini Ceyhan İlçesinde tamamladıktan 
sonra 1974 yılında Ege Üniversitesi İktisadi Ticari Bilim-
ler Fakültesi muhasebe bölümünden mezun oldu. 1977 yı-
lından beri mali müşavirlik yapmakta olan Demir, İzmir 
Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu - Basın Yayın Ku-
rulunda ve diğer bir kaç sivil toplum kuruluşunda aktif gö-
rev sürüdürmekte. 

Mali müşavirlik ile beraber 15 yıl oto yedek parça tica-
reti de  yapan Lütfi Demir, 1974 yılında Nurten Hanım ile 
evlendi. Çiftin Ebru ve Erdem adlarında iki çocukları var. 
Ebru Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı me-
zunu olup İzmir Ekonomi Üniversitesinde görevli olarak 
çalışmakta. Oğlu Erdem ise Anadolu Üniversitesi mezunu 
ve Sigorta Acentesi sahibidir.

2006 yılında Bostanlı Rotary kulübünde başladığı Ro-
tary hayatında, kulübünde tüm komitelerde görev yapmış 
olan Lütfi Demir, sırasıyla aşağıda yer alan görevlerde bu-
lundu:

• 2009-2010 döneminde Bölge Saymanlığı,
• 2011-2012 döneminde Kulüp Başkanlığı
• 2011-2014 arasında Maliyeciler Hobi Grubu Baş-

kanlığı
• 2013-2014 döneminde Bölge Saymanlığı
• 2014-2015 döneminde Bölge Saymanlığı
• 2013-2015 döneminde Vakıf Denetim ve Gözetim 

Komite Başkanlığı yaptı.
Kulüpte devam oranı %100 olan Lütfi Demir, 2440. 
bölgenin bütün etkinliklerine katılmış biri olarak 
2440. bölgedeki üstleneceği görevinin son hazırlıkları-
nı tamamlamak üzere BES ve Asamble çalışmalarını 
sürdürüyor.
Lütfi Demir, ayrıca 2430. Bölgenin Adana ve Antal-
ya'daki asamblelerine 2 kez katıldıktan başka, 2-5 Ara-
lık 2010'da Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılan Ulus-
lararası Rotary Zon 20 B Enstitüsüne, ve yine 16-17 
Kasım 2012'de İzmir'de yapılan Uluslararası Rotary 
Zon 20B enstitüsüne katıldı.
2440. Bölgenin Asamblesi 6-9 Nisan tarihleri arasında 
Kuşadası Pine Bay otelde yapılacak.
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2420. Bölge Konferansı

18 - 21 Mayıs 2017

Cornelia Diamond Golf 
Resort & Spa 

Belek ANTALYA

İletişim
Hasan Okumuş

hasan.okumus@tumgrubu.com
0532 214 5551

Suadiye Rotary Kulübü

2440. Bölge Konferansı

4 - 7 Mayıs 2017
Bodrum Vogue

Bodrum

İletişim
Yeliz Öztürk

konferans2017@gmail.com
0538 406 0418

Kordon Rotary Kulübü

2440. Bölge 
BES ve Asamblesi

6 - 9 Nisan 2017
Pine Bay Hotel

Kuşadası
İletişim

Ebru Yağcı
ebruyagci@superonline.com

asamble2017@gmail.com
0532 344 8330

Bostanlı
Rotary Kulübü

2430. Bölge 
BES ve Asamblesi

13 - 16  Nisan 2017
Xanadu Resort Hotel

Belek - Antalya

İletişim
Kadri Güneş

kadri06msn@hotmail.com
0532 341 4288 

Bahçelievler Rotary Kulübü

2430. Bölge Konferansı

11 - 14 Mayıs 2017

Titanic Deluxe Hotel
Belek - Antalya

İletişim
Serdar Bandik

sevgijewellery@hotmail.com
0532 326 0586

Gazi Rotary Kulübü

2420. Bölge BES
4-5 Mart 2017

Wellborn Hotel
İnci Hacıoğlu

inci@hacioglu.net
0532312 2205

Dragos Rotary Kulübü

Asamble
1 Nisan 2017

Bomonti Hilton Kadıköy
Hakan Tanta

hakantanta@gmail.com
0532 275 3528

Körfez Rotary Kulübü
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Göztepe Rotary Kulübü ile İzmir Fotoğraf 
Sanatı Derneği (İFOD) tarafından ortaklaşa 
düzenlenen Uluslararası “Barış ve Hoşgörü” 
temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. 
Yarışmanın 1’incisi Mehmet Kılıçoğlu 
olurken 2’inci Murat Sarıkamışlı 3’üncü ise 
İsmail Büyükşimşek oldu.

ULUSLARARASI YARIŞMAYA TÜRK DAMGASI

Jüri üyeleri, EFIAP/g ünvanlı Fotoğraf Sanatçısı 
İtalyan Pierfrancesco Baroni, EFIAP Fotoğraf Sa-
natçısı Ali Rıza Demir, Türkiye Dokuz Eylül Gü-

zel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi 
ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) Geçmiş Dö-

nem Başkanı A. Beyhan Özdemir, İzmir Göztepe Rotary 
Derneği ve İFOD Yönetim Kurulu Üyesi Berna Fişek Kı-
zıltan, Türkiye Fotoğraf Sanatçısı AFIAP ünvanlı Yusuf 
Tuvi’nin jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın 1’incisi Mehmet 
Kılıçoğlu Altın Madalya, 2’incisi Murat Sarıkamışlı gü-
müş madalya, 3’üncüsü İsmail Büyükşimşek bronz ma-
dalya almaya hak kazandı. Azerbaycan, Rusya, Vietnam, 
Çin, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Ukrayna, Slovakya, 
Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Romanya, Beleruz, 
Hollanda, İngiltere, Belçika, İspanya, İtalya, Fransa, İran, 
Yemen, Finlandiya, Estonya, Tayland, Filipinler, Suudi 
Arabistan, Gürcistan, İsrail ülkelerinden ilk 9’da Mansi-
yon alan isimler sırasıyla İbrahim Aysündü, Xiaoxi Liao, 
Nihat Torun, Berin Aydın, Mahmoud Zakari, Ravindra 
Ranasinghe oldu.

Barış Yarışması rekor kırdı
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TEMA:BARIŞ

34 ülkeden 629 sanatçının 2084 
fotoğrafla katıldığı yarışma için Göz-
tepe Rotary Kulübü Başkanı A. Ne-
dim Atilla, “Bizim bu yılki ana tema-
larımızdan biri Kültür Sanat, diğeri 
ise Cumhuriyet Kazanımları… Öte 
yandan Rotary’nin uluslararası alan-
da bizi çalışma konusunda yönlen-
dirdiği 6 temel konu var. Bunlardan 
biri de “Barış ve Anlaşmazlıkların 
Çözümü.”

"Barış üzerine bir fotoğraf yarışması 
düzenlememiz hem yöresel temayı hem 
de uluslararası yükümlülüklerimizi ye-
rine getirmemizi sağladı. Fotoğraf sa-
natı ressam gibi, heykeltıraş gibi sanat-
çıların bugüne dek yaptıklarını özgür-
leştiren bir sanat. Biz de bütün dünya 
sanatçılarına bu olanağı sağladığımız 
için mutluyuz" şeklinde konuştu.

YOĞUN KATILIMLA ÖN PLANA ÇIKTI

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği 
(İFOD)Geçmiş Dönem Başkanı A. 
Beyhan Özdemir ise, "Göztepe Ro-
tary Kulübü ile bu yıl 3’üncüsünü dü-
zenlediğimiz bu yarışma ülkemizde di-
ğer uluslararası yarışmalar içerisinde 
daha yoğun bir katılımla ön plana çıkı-
yor. Uluslararası jüri üyelerinden olu-
şan seçici kurul bu kadar çok fotoğraf 
arasından 72 tane eseri sergilemeye de-
ğer buldu. İlerleyen zamanda Göztepe 
Rotary Kulübü ile bu tür faaliyetlerimi-
ze devam edeceğiz. Yarışmamıza katı-
lım gösteren tüm yarışmacılara ve eme-
ği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" 
dedi.

Uluslararası Rotary her yıl bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Dünyanın her tarafından 
yarışmaya katılan Rotaryanler, Rotary'yi yansıtacak fotoğraflarını Rotary'nin 

Evanston'daki merkezine gönderiyorlar ve orada her yıl değişen Amerika Birleşik Devletleri 
basınının önde gelen fotoğrafçılarından biri bu resimler arasında bir seçim yapıyor.

Ülkemizde de İzmir Göztepe Rotary Kulübü 3 yıldır bu yarışmayı düzenliyor ve yarışmanın 
uluslararası boyutu da gerek katılımın genişliği, gerekse de jüri üyelerinin yapısı ile dikkat 

çekiyor. Rotary Dergisi olarak da ilk kez geçen yıl Ocak-Şubat dergisinin kapağında bu 
yarışmaya katılan bir resmi yayınladık. Genelde Mayıs - Haziran sayımızın kapağını da 

Uluslararası Rotary'nin yarışmasına katılan resimlerden biri oluşturuyor. 
Bu sayıda da Göztepe Rotary Kulübünün yarışmasında birinci olan Mehmet Kılıçoğlu'nun 

fotoğrafını derginin kapağında kullandık. Göztepe Rotary kulübünün, Rotary'nin odak 
alanlarından bir olan "Barış" teması üzerine düzenlediği bu yarışmanın başarısını 

sayfalarımızda yayınlanan resimler de bir anlamda kanıtlıyor.
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Geçtiğimiz Rotary dönemine ka-
dar Nisan ayı Rotary'de "Dergi Ayı" 
olarak tanımlanırdı. Uluslararası 
Rotary'nin Vakıf ile müşterek çalış-
masında odak noktalarının belirlen-
mesi ve bunların Rotaryenler tarafın-
dan özümlenmesi nedeniyle şimdilik 
her aya verilen isimler değiştirildi. 

Uluslararası Rotary'de dergiler 
önemli bir yer tutuyor. ABD ve Ka-
nada için yayınlanan dergilerin yanı 
sıra, Uluslararası Rotary Yönetim 
Kurulu tarafından dünyanın çeşitli 
bölgelerindeki Rotaryenlere önerilen 
"Bölge Dergileri" var. 

Bu dergiler, RWMP olarak ad-
landırılan "Rotary World Magazine 
Press" adı ile bir grup şemsiyesi al-
tında ortak çalışmalar yapmaktadır-
lar. Bu grupta halen müstakil olarak 
25 dilde yayınlanan 31 dergi bulun-
makta ve toplam tirajları 786,000’e 
ulaşmaktadır. The Rotarian’ın ise 
500,000 'e yakın tirajı vardır.

1988-89 döneminde iki bölgeye 
ayrılan Türk Rotary’sinde 85 yılında 
yayınlanmaya başlayan ve 12 sayı çı-
kan dergiyi geliştirmek ve tüzükte be-
lirtilen resmi bölge dergisi sıfatını ka-
zanmak hedefiyle yayın başlamıştır. 
İzmir Rotary Kulübünün sahipliğin-
de 2001 yılına kadar devam eden der-
gi, o tarihten itibaren kurumsallaşma 
ihtiyacı nedeniyle 50 Geçmiş Dönem 
Guvernörünün Çanakkale’de yapı-
lan Danışma Kurulu toplantısı kap-
samında aldıkları karar ile Rotary 
Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 
kurulmuş ve Dergi bu şirket tarafın-
dan yayınlanmaya başlamıştır. Baş-
langıçta 2,500 adet basılan derginin 
tirajı  bir ara 7,200’ün üzerine çıkmış 
ancak son yıllarda azalan Rotaryen 
sayısına paralel olarak gerilemiştir. 
1990 yılında Resmi Bölge Dergisi sı-
fatını kazanan Rotary Dergisi, 2005 

yılında UR, bölge dergilerinin yeni bir 
yapılanması zarureti doğduğunu be-
lirterek, ortak yayın sayfalarını belli 
bir düzen içinde hazırlama amacıyla 
bölge dergileriyle anlaşma yapmış ve 
2009 yılında 5 yıl için karşılıklı bir 
anlaşma imzalanmıştır. 2013 yılın-
dan itibaren dergileri kapsayacak 
olan yeni sözleşmenin çalışmaları 
başlanarak sözleşmenin 2014 yılın-
dan başlamak üzere beşer yıllık dö-
nemleri kapsaması karara bağlan-
mıştır. Rotary Yayıncılık A.Ş. yeni 
sözleşmeyi imzalayarak beş yıl süre 
ile Rotary Dergisinin 2420, 2430 ve 
2440. Bölgeler için yayınlama hak-
kının devamını sağlamıştır. Bu kap-
samda UR için kuvertür sağlayacak 
1 milyon dolarlık yayıncı sorumlu-
luğu sigortası zorunlu kılınmış, der-
ginin mâli yapısı ve geliri göz önüne 
alınarak yapılan müracaat sonucu, 
bu rakam geçmiş yıllarda olduğu gibi 
250.000 ABD dolarına indirilmiştir. 
Bu sigorta Türkiye’den temin edile-

mediği için yurt dışından temin edil-
mekte  ve yılda yaklaşık olarak 3.000 
USD’nin üzerinde bir bedel öde-
nerek bu teminat sağlanmaktadır. 
Rotary Esasları olarak tercüme edi-
len Rotary Basics’ten sonra yılda 3 
kez ‘Global Outlook ’ adı altında ya-
yınlanan 8 sayfalık ekler zorunlu kı-
lınmış, 2011-12 döneminin sonuna 
kadar, normal dergi sayfa sayısını aş-
ması durumunda, UR bu ilavelerin 
ek sayfa maliyetini ödemiştir. Bu uy-
gulama 2012-13 döneminden itiba-
ren durdurulmuş, 2014’de yapılan 
yeni anlaşma kapsamında bu desteği 
alma şartlarının bazı mali kriterlere 
bağlanması kararlaştırılmıştır.

Dergilere zorunlu abonelik ko-
nusu nedeniyle ve UR’nin de ismini 
taşıması sebebiyle, dergilerin bir ra-
porlama sistemi bulunmaktadır. Her 
altı ayda bir abonelik konusunda UR, 
The Rotarian’a abone olan kulüpler-
deki üye sayısını bölge dergilerine 
göndermekte ve karşılıklı mutabaka-

The Rotarian ve Rotary Bölge Dergileri

Rotary Dergisi internet ortamında dijital olarak da yayınlanmaktadır. rotarydergisi.com.tr 
adresinden dergiye ve eski sayılarına ulaşabilirsiniz.
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ta varılarak her Rotaryenin bir dergi-
ye aboneliği sağlanmaktadır. Dergi-
lerin mali tabloları ve bu konu ile ilgi-
li formlar da yılda bir kez Evanston’a 
iletilmektedir. UR finans bölümü 
tüm bilgileri aynı tip hesap planına 
getirmek için yeni bir uygulama baş-
latmıştır. Şeffaflık prensibi çerçeve-
sinde bu veriler her yılın  Mart-Nisan 
sayılarında yayınlanmaktadır.

Bu yazı kapsamında da sayfala-
rımızda 2015 ve 2016 yılları ile ilgili 
mâli tablolarımızı yayınlıyoruz. 

Dergilerin önemine istinaden, 
UR, 3 yılda bir yapılan RWMP se-
minerleri 2 yılda bire indirmiş  ve ara 
yıllarda da bölgelerdeki dergilerin bi-
raraya gelmelerinin uygun olacağını 
kararlaştırılmıştır. Ara toplantıların 
masraflarına UR’nin katkısı bulun-
mamaktadır. RWMP seminerlerinin 
bütün masrafları 2014 yılına kadar 
UR tarafından  karşılanmıştır. Daha 
önce Konvansiyonun olduğu şehirde 
gerçekleşen periyodik toplantılar ar-
tık  iki yılda bir Evanston’daki Ro-
tary Dünya Merkezi’nde yapılmaya 
başlanmıştır. UR Bu toplantıların 
sadece ağırlama giderlerini karşılar-
ken, seyahat masrafları dergiler ta-
rafından karşılanmaktadır. Bu top-
lantıların sonuncusu Mayıs ayında 
Evanston’da gerçekleşmiştir. Semi-
nerle ilgili web sayfası şu linktedir  
https://rotaryzone20b.shutterf ly.
com/rwmp2016

Yeni anlaşmada, sistemin ‘franc-
hise’ şeklinde çalışması ve dergilerin 
belli bir ücret ödemeleri de öngörül-
müştür. Ancak bu öneri 2013 Şubat 
ayında Evanston’da yapılan toplantı-
da kabul görmemiştir. Bu toplantıda 
Rotary Dergilerinin ‘markalaşması’ 
– (Branding) konusu da etraflıca ele 
alınmış  ve seçilen bir grup, bu konu-
da çalışmaları 2014 dönemine kadar 
bir noktaya getirme hususunda an-
laşmıştır. UR’nin Code of Policy’sin-
deki Guvernörün görevleri arasında 
yer alan dergilerin Halkla İlişkiler 

ve Üyelik için kaynak amaçlı kulla-
nılmasına da Rotaryenlerin de önem 
vermeleri gereği vurgulanmıştır. 

2011-12 döneminde The Rotarian 
dijital abonelik başlatmıştır. Geçtiği-
miz dönem sonunda 18,000 dijital 
abone bulunuyordu. Bu rakam hali 
hazırda 8.000’in altına düşmüştür. 
The Rotarian’a abonelik, basılı veya 
dijital, ABD ve Kanada’da yıllık 12 
ABD doları, bu ülke dışındakiler için 
ise 24 dolardır. İkisi arasında her-
hangi bir fiyat farkı bulunmamak-
tadır. Yıllık abonelik bedeli dergiler 
arasında farklılıklar göstermektedir. 
3.75 dolar/yıl ile Colombia Rotary, 
2,600 tirajıyla yılda 4 yayınla en ucuz 
fiyatı talep ederken, 39,200 tirajıyla 

Fransız Le Rotarien’e 39,50 euro'ya 
abone olunabilmektedir.

Rotary Kurallarına göre, dergi ti-
rajına göre en az 3 kişilik bir Yayın 
Kurulu tarafından denetlenmekte-
dir. Bu kurulda Dönem Guvernörleri 
veya onların yerlerine atayacağı kişi-
ler ile Dergi Editörü bulunmaktadır. 
Halen yayın kurulunda 2430. Bölge 
DG Güner İnci, 2440. Bölge DG İs-
mail Rodoplu ve  Editör Rtn. Ahmet 
Tükel görev yapmaktadır.

2012 Yılında Bursa’da yapılan ge-
niş katılımlı (44 DG, GDG, GLDG) 
Ulusal Danışma Kurulu toplantısın-
da Dergiye mevcut ortakların hisse-

lerini kendi Federasyonlarına  dev-
retmeleri ve 3 Bölge’nin eşit paylarla 
Dergiye ortak olması prensip kara-
rı alınmış, bu kararla ilgili belli bir 
aşama kaydedilmiştir. En son 2420. 
Bölge’nin de 7 adet hissesini 2420. 
Bölge Federasyonuna devri ile süreç 
hızlanmıştır. 

Rotary Dergisi halen sadece 2430 
ve 2440. Bölgelerdeki Rotaryenlere 
gönderilmekte olup, 4,500 adet ba-
sılmaktadır. 2014’ten bu yana Ro-
tary Dergisi www.rotarydergisi.com.
tr sitesinde dijital olarak ta yayınlan-
maktadır.  Ortalama 40 sayfa ola-
rak yayınlanan Dergi’nin maliyetini 
karşılayacak ilan bulunduğu taktirde 
Dergiyi ücretsiz olarak çıkarmak te-
orik olarak mümkündür. Ancak dün-
yada yayınlanan Rotary dergilerinin, 
İngiltere’de RIBI tarafından yayın-
lanan hariç, hiçbiri ücretsiz değildir. 
Örneğin The Rotarian’ın gelirlerinin 
sadece %20-25 arasındaki kısmı ilan-
lar tarafından karşılanmaktadır. Di-
ğer dergilerde de bu oranın aynı sevi-
yede olduğu görülmektedir.

İçerik zorunluğu ve belli yazıların 
girmesi söz konusu olduğu için dergi 
sadece Rotaryenlere dönük ve Rotary 
içerikli hazırlanmaktadır. Bazı Res-
mi Bölge dergileri, örneğin Fransa 
ve Almanya gibi, gönderilerinde in-
dirim alabilmek için içeriklerinin bir 
kısmını (en az %50’si)  Rotary dışın-
daki konulara ayırmaktadırlar.

 Mevcut son duruma göre, The 
Rotarian’dan gelen yayın programı 
ışığında, UR’den gelecek olan bilgiler 
öne alınmış bulunmaktadır. İki ayda 
bir yayınlanan dergimiz, yayın döne-
mine ait ayların ilkinin sonunda ba-
sılıp ikinci ayın başında dağıtılmak-
taydı. Yeni düzenleme ile UR bilgile-
ri daha erken gönderileceği için, ya-
yın döneminin ilk ayının ortasından 
evvel dergileri ulaştırmak mümkün 
olacaktır.

❑❑❑

Dergilere zorunlu abonelik 
konusu nedeniyle ve UR’nin 
de ismini taşıması sebebiyle, 
dergilerin bir raporlama 
sistemi bulunmaktadır. 
Her altı ayda bir abonelik 
konusunda UR, The Rotarian’a 
abone olan kulüplerdeki üye 
sayısını bölge dergilerine 
göndermekte ve karşılıklı 
mutabakata varılarak her 
Rotaryenin bir dergiye abone 
olması sağlanmaktadır.
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ROTARY YAYIN  VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01/01/2016-31/12/2016 DÖNEMİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU

 2015  2016 

AKTİF (VARLIKLAR)

I-DÖNEN VARLIKLAR 122,568.71 142,879.12

  A-HAZIR DEĞERLER 12,095.09    20,825.81    

      1-KASA  431,37     262.33    

      3-BANKALAR  11,663.72     20,563.48    

  B-MENKUL KIYMETLER

       4-DİĞER MENKUL KIYMETLER

  C-TİCARİ ALACAKLAR 9,301.35    13,327.35    

       1-ALICILAR  8,215.75     12,241.75    

       5-DİĞER  TİCARİ ALACAKLAR 1,085.60    1,085.60    

  D-DİĞER ALACAKLAR 3,718.21

       5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

  G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR  101,172.27     105,007.75    

       1-DEVREDEN KDV  101,172.27    105,007.75

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI  122,568.71     142,879.12    

AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI  122,568.71     142,879.12    

PASİF (KAYNAKLAR )

I-KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR -2,322.57 2,902.06

    B-TİCARİ BORÇLAR  -2,322.57     -1,591.32    

        1-SATICILAR  49.04     1259.64    

        5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR   20.60 331.68

    E-ÖDENECEK VERGİ VE FONL. 1,326.00    2,182.59    

        1-ÖDEN.VERGİ VE FONL. 1,326.00    2,182.59    

    F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI -3,718.21 -871.85

         1-DÖNEM KÂRININ VERGİ VE DİĞ. 1,564.13    3,978.94    

         2-DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖD.VERGİ - 5,282.34    - 4,848.79    

KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI  -2,322.57     2,902.06    

III-ÖZKAYNAKLAR 124,891.28 139,977.06

     A-ÖDENMİŞ SERMAYE  100,000.00     100,000.00    

          1-SERMAYE  100,000.00     100,000.00    

           2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE

              SERMAYE DÜZELTİLMESİ OLUMLU 

     C-KÂR YEDEKLERİ 10,523.27 10,523.27

           1-YASAL YEDEKLER 5,000.00 5,000.00

           2-STATÜ YEDEKLERİ 5,523.27 5,523.27

     D-GEÇMİŞ YIL KÂRLARI 8,125.85 14,368.01

     F-DÖNEM NET KÂRI 6,242.16 15,085.78

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 124,891.28 139,977.06 

PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI 122,568.71 142,879.12

ROTARY YAYIN  VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2016 -31.12.2016 DÖNEMİ MUKAYESELİ GELİR-GİDER TABLOSU

2015 2016

A-BRÜT SATIŞLAR 111.619.50 124,134.94

   1-YURTİÇİ SATIŞLAR 93,937.00 105,269.94

   2-REKLAM GELİRLERİ 17,682.50 18,865.00

   3-SATIŞTAN İADELER

C-NET SATIŞLAR 110,979.50 124,134.94

D-SATIŞLARIN MALİYETİ -48,750.12    -39,305.37    

   1-SATILAN MAL MALİYETİ -48,750.12    -39,305.37    

BRÜT SATIŞ KÂRI 62,229.38    84,829.57    

E-FAALİYET GİDERLERİ -53,686.32    -65,255.41    

   3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ -53,686.32    -65,255.41    

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI 8,543.06    19,574.16    

F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR  -722.39     310.53    

   3-FAALİYETLE İLG.DİĞER GEL. VE KÂR -722.39 310.53

   6-FAALİYETLE İLG.DİĞ.GEL.VE KAR.-MENKUL KIY.         

G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR.- 0    0    

   4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.KYO ZAR. 0    0    

H-FİNANSMAN GİDERLERİ -    -    

   3-BANKA MASRAFLARI -    -    

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 7,820.67    19,884.69    

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR -14.38 -821.97

   3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR -14.38 -821.97

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI  7,806.29     19,062.72    

K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ. -1,564.13    -3,976.94    

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI  6,242.16     15,085.78    

MALİ TABLOLAR
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Rotary Dergisi’ni 
yayınlayan “Rotary Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri 
A.Ş.’nin mali raporlarını ekte sunuyoruz. 
Uluslararası Rotary’nin 1989 yılından beri “Resmi 
Bölge Dergisi” olarak kabul ettiği bu yayın ile 
ilgili olarak, 1 Ocak 2015’ten geçerli olmak üzere 
önümüzdeki 5 yıl için Uluslararası Rotary ile yeni 
bir yayın sözleşmesi de imzalanmış bulunuyoruz. 
2016 yılında özellikle maliyet giderlerinde 
yapılan tasarruf ile yıl bir öncekine göre daha iyi 
sonuçlanmış ve  %15'in üzerinde vergi öncesi kâr 
elde edilmiştir.
Ancak ilan gelirlerimiz, belki de fiyatlar son dört 
yıldır aynı seviyede tutulduğu için sadece %6 
oranında artmıştır.
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Rotary kuruluşunun özünü, sevgi oluşturur. 
İnanıyorumki Rotary’nin kurucuları hümanist 
insanlardı. Çünkü Rotary’nin çıkış zamanına 
ve amacına bakarsak, ABD, 1900 yıllarının 

başlarında güllük gülistanlık değildi. İç savaş, sistem 
değişikliği insanları ayrıştırmış ve güçlüler diğer insan-
ları ötekileştirmişti. İşte Rotary bu sosyal yapının için-
den filizlendi. Tüm insanları kucakladı, tüm insanların 
sorunlarını paylaştı.

Onun için yazıma “Rotary ve Sevgi” adını verdim. 
Sevmek veya sevilmek duygusal bir gereksinimdir. Bu 
olguyu yalnız çocuklar değil, her yaştaki insanlar da 
yaşamak isterler. Freud, “Bir çocuk yaramazlık yaptı-
ğı zaman annesinin onu cezalandırmasını bekler-
miş. Çünkü annesinin öfkesi geçince onu yeniden 
daha çok seveceğine inanırmış” demişti.

 Sevilme gereksinimimizi karşılamanın bir tek yolu 
vardır o da sen de birisini seveceksin. Birisinin gereksi-
nimi olan sevgiyi ona vermelisin ki o da senden bunu 
esirgemesin. Sanki bakkala sen para vereceksin ki o 
da sana ekmek versin gibi alış veriş gibi bir şey sevgi.

Dünya nüfusunu oranlarsak her bin kişiden biri 
Rotaryendir. Ama ne yazık ki ülkemizde her on bin 
kişiden biri Rotaryendir. Rahmetli GDG Orhan Karul bir 
yazısında “Türk toplumu  bizi sevmiyor, çünkü bizi 
tanımıyor” demişti. Orhan Bey’in o güzel tespiti, her 
zaman bana düstur olmuştur. Isa’nın doğumundan 2 
bin yıl önce Heceato şöyle demişti; “Sana içinde ilaç, 
ot ya da içinde büyücü tılsımı olmayan bir aşk iksiri 
göstereceğim, eğer sevilmek istiyorsan sev,”

Sevgi, insanlığın tarihi kadar eskidir. Daha doğ-
rusu sevgi canlı ile başlayan sonsuz bir duygudur. 
Biz Rotaryenler, sevgi nesnesi olmak için olağanüstü  
duygusal enerji harcayan  ve sevgi vermenin mutlu-
luğunu yaşayan bireyleriz. Çünkü Paul Harris, 1905 ‘te 

işe sevgiyle başlamıştı. Hiçbir kişinin iki kişiden güçlü 
olmadığını düşündüğü için, kendi toplumunun sosyal 
sorunlarını paylaşan ve sevgiyle çözeceğine inanan  
üstün nitelikli bir kuruluş kurmuştu.

Toplumlar, dağıldığında veya iç savaş çıktığın-
da o toplumun içinden çıkan insan sever, duygusal 
insanlar savaşa karşı barışı; düşmanlığa karşı  sevgiyi 
toplumlarına yazıyla, sözle iletirler. Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin dağılması ile Uzun soluklu Ozan Yunus 
Emre’yi toplum kendi arasından çıkarmıştır. Yunus 
elinde asası Anadolu’yu dolaşmış, toplumuna birlik ve 
sevgiyi telkin etmiştir.

“Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil.
Yetmiş iki millet dahi
Elin Yüzün yumaz değil  “                                                  

  
Aynı yüzyılda Büyük Düşünür Mevlana toplumsal 

birlik için:
Gel gel, ne olursan ol yine gel
İster kafir, ister Mecusi
İster puta tapan ol yine gel.
Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.

20. Yüzyılın başlarında da tıpkı Yunus gibi, Mevlana 
gibi Paul Harris de Amerikan toplumu için birlik, 
sevgi çağrısı yapmış. Bu emanetin sahipleri olan biz 
Rotaryenler önce kendi toplumumuzda barışı sevgiyi 
sağlamanın yollarını aramalı sonra toplumlar arasında 
kardeşliği yaymalıyız. 

Sevgili Rotaryen dostlarım, yüreğinizden sevgi hiç 
eksilmesin.

❏❏❏

ROTARY VE SEVGİ
Ekrem YAZAR

GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır



KULÜPLER’DEN HABERLER

Ankara’ya anlamlı ziyaret

Düzce Akçakoca ilçesi Melenağzı  ortaokulundan en başarılı 40 öğren-
ci ilk kez geldikleri Ankara’yı gezdi. Ankara Emek Rotary ve Akçakoca 

Rotary kulüplerinin desteği ile  maddi imkanları yetersiz, daha önce Ankara’yı  
görmemiş  5-6-7 inci sınıflarda okuyan başarılı öğrenciler  eski  meclisi gez-
dikten sonra yeni   meclisi   de gezdiler. Burada milletvekillerince karşılanan 
çocuklar yemek yiyerek mecliste mola verdiler. Ardından Rotary kulüpleriy-
le Anıtkabir’e giden çocuklarımız mozoleye çelenk koydular. Öncesinde  Ataya 
mektup yarışma ile belirledikleri birincileri Naz Topaloğlu Anıtkabir özel def-
terine duygularını yazdı.  

Öğrencilerden Naz Topaloğlu, gezinin kendisi ve arkadaşlarında iz bırak-
tığını belirterek, ilgilenen herkese teşekkür etti.   Ankara Emek Rotary Kulübü 
Başkanı Suat Torun’ da sosyal sorumluluk çalışması ile imkanı olmayan öğren-
ciler için gezi düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.   Torun, ilk kez yaşa-
dıkları yerden başka bir yere giden çocukların yüzlerindeki sevinci görmenin 
kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti. Öğrencilerin Anıtkabir ziyaretinin yansı-
ra Atatürk’ün  Müze Köşkünü de ziyaret etmeleri ile anlamlı gezi tamamlandı.

Bahçelievler Rotary Kulübünden Meslek Hizmet ödülü

İzmir’in Menderes ilçesindeki bir ilkokulda eğitimini sürdüren 6 – 11 yaş 
aralığındaki 6 kız öğrenciye yapılan tacizi ortaya çıkaran, bu olay son-

rasında yaşadığı tüm zorluk ve baskılara karşın öğretmenlik mesleğine de-
vam ederek, mesleğindeki başarıların yanısıra, çocuk ihmal ve istismarlarının 
toplumun tüm kesimlerince farkedilmesindeki katkısıyla, tüm meslekdaşları-
na ve topluma örnek olan Saadet Özkan öğretmene Ankara Bahçelievler Ro-
tary Kulübü tarafından 2016-2017 dönemi Rotary Meslek Hizmetleri Ödülü 
takdim edildi.

Ankara Bahçelievler, Kavaklıdere, Kızılay ve Yıldız Rotary kulüplerinden 
yaklaşık 150 kişilik bir katılımla gerçekleşen Rotary Meslek Hizmetleri Ödül 
törenine, UR 2430. Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci ve eşi Nagihan hanı-

mın yanısıra, geçmiş dönem guvernörleri Malik Aviral, Hasan Akduman, Mu-
rat Öz ve Gürkan Olguntürk ile gelecek dönem guvernörü Serdar Ünlü de eş-
leriyle birlikte katıldılar.

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü dönem Başkanı Cengiz Kaya’nın ko-
nuşması ile başlayan ödül töreninde, Saadet öğretmenin CNN Türk’te yayın-
lanan duygu dolu röportajı sonrasında, UR 2430. Bölge Dönem Guvernörü 
Güner İnci tarafından Rotary Meslek Hizmetleri Ödülü Saadet Özkan’a takdim 
edildi.

Özellikle kadın ve çocuklara yönelik çalışmalarıyla eğitimi hayatının bir 
parçası olarak gören, köy okullarındaki öğrencilerin yaşamlarına dokunan 
sosyal sorumluluk projelerinin yanısıra, İzmir Barosu kadın hakları ve çocuk 
hakları komisyonlarında kadınlar ve çocuklar ile ilgili projelerde aktif görev-
lerde yer alan Saadet öğretmen, aldığı ödül sonrasında yaptığı duygu dolu ko-
nuşmasında bu anlamlı ödüle layık görüldüğü için çok teşekkür etti ve hayatını 
eğitimine adadığı çocukları korumak için yaşadığı tüm zorluklara karşı verdiği 
mücadelenin Rotaryenler tarafından da desteklenerek takdir edilmesinden 
çok mutlu olduğunu söyledi. 

Samsun Rotary Kulüp iyilik yolunda...

İl genelinde eğitim, sağlık, istihdam gibi sosyal projelerle kamu yararına 
çalışan Samsun Rotary Kulübü, etkinliklerine hız kesmeden devam edi-

yor. Yaptığı çalışmalara bir yenisini ekleyen kulüp, açtığı kermes ile Ayvacık’ta 
kadın istihdamına can veriyor. Bu sene ikincisi düzenlenen ikinci el eşya ker-
mesi yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Üyelerin ihtiyaç fazlası eşyaların 
satıldığı kermesin gelirleri doğrudan eğitim, kültür ve sağlık gibi sosyal proje-
lere harcanıyor. Başkan Mehmet Murat Berk ve komite başkanı Lamia Yüksel 
önderliğinde kurulan kermes, hafta boyunca devam etti. Gazete Gerçek’e ko-
nuşan Samsun Rotary Kulüp geçmiş dönem başkanı ve 2017 yılı komite baş-
kanı Lamia Yüksel, etkinliklerin tamamının kamu yararına sosyal işler yapabil-
mek için geliştirilip yürütüldüğünü söyledi. Yüksel yaptığı açıklamada, “Biz her 
yıl iki kez bu tip eşya kermesi düzenliyoruz. Eşyalarımız üye ve gönüllülerimizin 
katkılarıyla toplanarak buraya geliyor. Çok cüzi fiyatlarla satılan bu eşyaların 
içerisinde her şey var. En orijinal ev aksesuarlarının yanında, giyim ve ayakka-
bı da bulmak mümkün. Dediğim gibi bunlar çok uygun fiyata hayır için satılı-
yor. Buradan elde ettiğimiz gelir doğrudan doğruya hayır işlerine kullanılıyor. 
Mesela bu kermesimizin geliri direk Ayvacıklı kadınlarımıza gidecek. Ayvacık 
Kumköy’de bir saya atölyesi kurduk. Burada ayakkabı ve terlik tabanı, terlik 
sayası imal ediliyor. Böylelikle bu kermes bir şekilde istihdama dönüşüyor. Bu 
yüzden çok önemsiyoruz” dedi.
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KULÜPLERDEN HABERLER
‘14 SAYA MAKİNASI ALDIK’

Ayvacık Kumköy’de yaptıkları sosyal istihdam projesiyle bölge kadınına is-
tihdam sağlamayı başaran Samsun Rotary Kulübü, yeni makineler almak için 
kolları sıvadı. Yüksel açıklamasında, “Biz daha önceki yaptığımız etkinlikler ne-
ticesinde oluşan bütçemizle Kumköy’lü kadınlarımıza kurduğumuz atölyemize 
14 saya makinesi aldık. Burada 20’den fazla kadınımız istihdam edildi. Kadınla-
rımız Çarşamba Ayakkabıcılar Derneği sayesinde ayakkabıcılık eğitimi aldılar. 
Sonrasında ise hemen işe koyuldular” dedi.
‘KERMESİMİZİN ADI DÜŞ PAZARI’

Yaptıkları kamu yararına etkinliklerle dikkat çeken Samsun Rotary, bu yıl-
ki kermesin adını ise Düş Pazarı yaptı. Yüksel açıklamasında, “Kermesimizin 
adı Düş Pazarı. Adından da anlaşılacağı gibi, özellikle sosyal projelerle halkın 
düşlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mesela Asarcık Kaşaca köyüne temiz 
su projemiz var. Samsun Anadolu Lisesi’nin hemen yanına yaptığımız bilim oku-
lumuz var. Bu okulu a’dan z’ye inşa ederek Milli Eğitime bağışladık. Gerçekten 
çok güzel bir okul oldu. Çocuklarımız bu okula sınavla alınıyorlar. Bu çocukları-
mız her yıl uluslararası yarışmalara girerek Samsun’umuza ödüller kazandırı-
yorlar” dedi.

Seferihisar Teos ve Urla RK’leri ile Göztepe Rotaract 
Havuz Operatörlüğü Eğitimi düzenledi

Seferihisar Rotary, Urla Rotary ve Göztepe Rotaract kuluplerinin or-
taklaşa düzenledigi, Urla kaymakamlığı ve Urla halk eğitim merke-

zinin destekleriyle gerçekleşen Havuz Opertörlüğü Egitimi Urla Halk Egitim 
Merkezinde 30 Ocak - 4 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlendi.

Nilüfer Rotaract Kulübü İngilizce Sokağı projesi 
tamamlandı

Nilüfer Rotaract Kulübü Tarihe Yön Veren Kadınlar” temasıyla yaptır-
dığı 2017 Takvimlerinden elde ettiği gelirle, Kemerçeşme’de yer alan 

1.070 öğrenciye sahip Şehit Doğan Sevinç Ortaokulu’nun 6 sınıflı bir korido-
runu İngilizce Sokağı’na dönüştürdü. Öncelikli olarak bir ressamla anlaşıla-
rak duvarlar boyanarak, üzerlerine görseller çizilerek, İngilizce kelimeler ve 
cümleler yazıldı. Ardından hep birlikte kollarını sıvayan Nilüfer Rotaract Kulü-
bü üyeleri tarafından yaptırılan posterler ve afişler kirişlere ve kapılara asıldı. 
Koridora açılan merdivenlere sayıların ve sık kullanılan İngilizce cümle kalıpla-
rının yer aldığı yapıştırmalarla merdivenler giydirildi.

Pamukkale RK Kültür etkinlikleri

Uzun soluklu “Cumhuriyet döneminde kentin yüzleri projesi” kap-
samında araştırmacı gazeteci yazar Seval Uysal’ın “Şehrin İzleri” 

kitabının basımına maddi katkıda bulunuldu. Başlangıçta 2500 adet bası-
lan kitabın içinde önsöz Pamukkale RK tarafından yazıldı ve kitabevlerin-
de satılanlar dahil tüm kitapların içine Rotary/Polio ayracı kondu. 500 ki-
tap kulüp üyelerince doğrudan satıldı, elde edilen gelir projeye aktarıldı. 
UR 2420. Bölge Yeniköy RK’nün “Okuyorum Büyüyorum” projesinin Denizli aya-
ğına sponsor olundu. Çocuk kitabı yazarı Görkem Yeltan, Denizli İl Kütüphane-
si geçici binasında dağıtımını yaptığı sıcak kurabiye ve süt eşliğinde konuk ço-
cuklarla sohbet edip kitaplarını imzaladı. Son derece keyifli ve sıcak tanışıklık-
lara neden olan etkinliğe sponsor olmamıza fırsat veren Yeniköy RK’ne ve ile-
tişimi sağlayan Sevgili Fevzi Tavus'a Pamukkalekulüp üyeleri teşekkür ettiler.

Kültürpark Rotary Kulübü daha az karbonsuz bir hayat için 
çalışmalarına devam ediyor

Kültürpark Rotary  Kulübü 5 Yıldır devam ettiği "Karbonsuz Mutluyum" 
projesine bu dönem de devam ediyor. Farklı okullara gidip kendi ha-

zırladıkları sunumu çocuklarla paylaşan hatta www.karbonsuzmutluyum.
com adlı bir sitede kuran kulüp çocuklarla gerçekleştirdiği interaktiv sunum 
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oldukça dikkat çekiyor. Bu sefer bu çalışma, GDB Mehmet Tabak tarafından 
Çevre Yönetim Danışmalığı yapan Çevre Mühendislerine kısa bir eğitim ver-
dikten sonra sosyal sorumluluk etkinliği olarak  Kemalpaşada bulunan ve pilot 
okul olarak seçilen Atatürk İlköğretim okulunda yaklaşık 200  öğrenciye Ke-
malpaşa Ramada otelinin katkıları ile çocuklara sunum şeklinde gerçekleşti-
rildi.Başkan Pınar Girginkardeşler "Bu projenin bu kadar faydalı olması beni 
ve Kulübümü çok mutlu ediyor, çok güzel geri bildirimler alıyoruz" diyerek bu 
projeyi daha uzun yıllar devam ettirmek istediklerini söyledi.

Heykel Rotary’nin satranç turnuvası yoğun ilgi gördü

Bursa Heykel Rotary Kulübü’nün Satranç Federasyonu Bursa İl Tem-
silciliği işbirliğinde düzenlediği satranç turnuvası, yoğun katılımla 

başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası turnuva, 19 Mart’ta sona erdi. 
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan turnuvaya ilgi büyük 
oldu. Puanlara göre oluşturulan A ve B kategorilerinde 7 tur üzerinden ger-
çekleştirilen turnuvanın açılışında, Bursalı dünyaca ünlü satranç ustası Batu-
han Daştan’ın aynı anda 25 kişiye karşı oynadığı silmultane satranç maçı ne-
fes kesti. Satranççıların yarışmalarda alacakları sonuçlar, ELO ve UKD puan-
larına eklenecek. 
Turnuvaya ilgi sürekli artıyor

Heykel Rotary Kulübü Dönem Başkanı Taner Çavuş, 2016 yılında 134 
sporcuyla yaptıkları turnuvaya katılımın arttığını ve bu yıl katılımcı-

ların yaklaşık iki kat artarak, 256’ya çıktığını söyledi. Taner Çavuş, turnuvaya 
gösterilen ilginin gençleri satranç sporuna yönlendirmeyi amaçlayan organi-
zasyonun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Taner Çavuş, turnu-
vaya ilginin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inandığını belirterek, or-
ganizasyonun gençler arasında, barış ve dayanışma kültürünün gelişmesine 
katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. 

Satranç beyin sporudur

Rotary, 2440. Bölge Fe-
derasyon Başkanı İsmail 

Rodoplu da, sosyal, kültürel, eko-
nomik ve sportif etkinlikleri ile 
toplumun gelişmesine katkı sun-
mayı amaçlayan Rotaryenlerin, 

örnek çalışmalara imza attığını söyledi. Rotary Kulüpleri’nin geleneksel hale 
getirdikleri organizasyonlarla da insanlığa hizmet ettiğini dile getiren Rodop-

lu, “Satranç beyin ile yapılan bir spor dalıdır. Bireyin zekâ ve akıl gelişimine çok 
olumlu katkıları var. Zekâsını ve aklını kullanmayı öğrenen bireyin, topluma fay-
dalı olacak işlere imza atacağından kuşkumuz yok. Bu nedenle satranç sporu-
nun yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz. Bu vesile ile Heykel Rotary Kulübümüzü 
bu güzel etkinlik için kutluyorum” dedi.   Bilgi İçin: İbrahim Çoban Stratejik İle-
tişim Danışmanı 0 532 287 65 29

Gündoğdu RK Engelli RYLA’sı başarıyla tamamlandı

Gündoğdu Rotary Kulübü 10-12 Şubat 2017 tarihlerinde İzmir Ege 
Anemon Oteli’nde Engelli Katılımcılar için Liderlik ve İletişim Konulu 

RYLA Seminerini başarıyla tamamladı.

3. Rotary Sağlıklı Yaşam Şenliği Başarıyla Tamamlandı

İzmir’de gerçekleşen “Sağlık Şenliği”nde  Bölge Sağlık Komitesinin Baş-
kanlığında oluşan Organizasyon Komitesi Haziran ayından başlayarak 

büyük bir disiplin içinde hemen hemen her hafta toplanarak bu şenliği hazırla-
dılar. 10. Grup Kulüplerinin aktif görev aldığı Şenlik, 10-11 Mart günlerinde yo-
ğun bir katılım ile başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bu etkinliğin sayısal verileri 
önümüzdeki günlerde Sağlık Komitemiz tarafından paylaşılacak. 

İzmir Rotaract Kulübü’nden İlkokul öğrencilerine 
Digital Kütüphane armağanı!

İlk defa bir Rotaract kulübünün Rotary Vakfından bölgesel teşvik deste-
ği almaya hak kazandığı ve partner kulüp olan İzmir Rotary Kulübüyle 

birlikte gerçekleştirilen DİGİTAL KÜTÜPHANE projesinin son ayağı tamam-
landı. İzmir Rakım Erkutlu İlköğretim Okulu için ilk olarak e-book okuyucu 
aramakla başlayan yolculuğu e-kitaplar takip etti. Daha sonra Partner Kulüp 
İzmir Rotary Kulübü’nün desteği ile ölçüler alındı ve mobilya siparişleri verildi. 
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Rakım Erkutlu İlköğretim okulundaki öğrencilerin çalışabilmesine uygun ola-
rak tasarlanan masaların ve kitaplıkların montajı gerçekleştirildi.   Ardından 
içleri çocuk kitaplarıyla dolu  e-bookların kurulumu yapıldı.

“Okur yazarlığın arttırılması bu projemizde de öncelikli 
hedeflerimiz arasındaydı”

İzmir Rotaract Kulübü 2016-17 Dönem Başkanı Aydın Yapan: “Gelece-
ğe yönelik kağıt tüketimini azaltma konusunda bilinçlendirme yaparak 

çevrenin korunması ve okur yazarlığın arttırılması bu projemizde de öncelikli 
hedeflerimiz arasındaydı. Her zaman olduğu gibi topluma hizmet etmeye de-
vam edeceğiz” dedi.

Denizli Rotary Kulübünden
Rehber Öğretmenlere Koçluk Eğitimi

Denizli’de görev yapan Rehber Öğretmenlerden 22 Kişiye 5-6 Şubat 
2017 tarihlerinde “Koçluk Becerilerini Geliştirme” eğitimi Denizli Ro-

tary Kulübü Başkanı Dr.Barbaros KON tarafından verildi. Bu eğitimle; Koçvari 
Rehberlik yaparak öğretmenlerin koçluk yöntemleri ve yetkinliklerini öğrene-
rek veliler ve öğrenciler ile bütünlük oluşturmalarını sağlamaları, öğretmen-
lerin duygusal ve düşünsel potansiyellerini ortaya çıkararak eğitimde fark 
yaratmalarını sağlamaları, öğretmenlerin koçluk becerilerini geliştirerek, 
öğrenci-aile arasındaki iletişimi güçlendirmelerine yardımcı olmayı, öğret-
menlerin koçluk ilkeleri ve felsefesini içselleştirerek, pratik olarak uygulaya-

bilmelerini sağlamayı ve öğrencilerin potansiyellerini kullanmalarını sağla-
yarak, farkındalıklarını arttırmayı ve motivasyonlarını yükselterek başarıyı 
yakalamalarını sağlamaları hedeflendi. Oldukça keyifli ve 5 üzerinden 4.95 
olarak değerlendirme alan eğitim sayesinde öğretmenler artık bir ‘‘koçva-
ri’’ lider öğretmen olarak öğrencilerin başarılı olmasının sürüdürebilirliğini 
ve  kendileri için de işinin lideri olmalarını sağlayacak. En önemlisi de Rehber 
Öğretmenler, öğrencilerin olumsuz düşüncelerini pozitife çevirerek sınıfın 
başarısını yükseltecekler. Koçluk kültürü tüm kurumun yapısını etkileyerek 
rehber öğretmenlerin ve etkilediği diğer öğretmen ve öğrencilerin sorum-
luluk ve aidiyet duygularını  geliştiriyor. Bu eğitim sonrası artık Okul içi etkin 
iletişim ve işbirliği içerisinde öğretmen ve öğrenciler potansiyellerini sergile-
yecekler. Bu eğitimin diğer rehber öğretmenlere de yayılımı için Denizli Rotary 
Kulübü çalışmalarına devam etmekte.

Sakız odasında ortak ağaç dikimi

Rotary sınırları kaldırır, tüm insanlığa hizmet eder. Çakabey Rotary 
Kulübü olarak 5 Mart Pazar günü Sakız Rotary Kulübü ile uluslara-

rası ortak proje olan Rotary Dostluk Ormanı’nın ağaç dikme törenini gerçek-
leştirildi. 5 sene önceki yangın ile yok olan çam ve sakız ağaçlarının yerlerine 
yenilerini dikerek oluşturulan Rotary Dostluk Ormanı ile Ege Denizi’nin kıyıları 
daha yeşil olacak. Tören öncesinde 4 Mart Cumartesi günü ise Sakız Rotary 
Kulübü ile yapılan ortak toplantıda da Türkiye Yunanistan arasındaki ticari iliş-
kilerin arttırılması için neler yapabileceği konusu Sakızlı ve Atinalı Rotaryen 
dostlarla konuşuldu. Başkan Arda Çetintaş, yaptığı konuşmada her iki ülke 
arasındaki ticaret rakamlarının şu anki seviyesinden çok daha yukarıda olma-
sı gerektiğini, bunun için de her iki ülke halkının birlikte üretip birlikte paylaşıp 
birlikte yaşaması gerektiğini belirtti.

Bursa RK’lerinden Çocuk Onkoloji Hastanesi yararına yemek

Bursa’daki 1-2-3-4. Grup Kulüpleri 13 Şubat 2017 tarihinde Almira 
Otel’de biraraya gelerek Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Hasta-
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nesi yararına bir yemek düzenlediler. 350 kişinin katıldığı yemeğin Konuk Ko-
nuşmacısı 2440. Bölge  E-Kulübü Üyesi İclal Kardıçalı’nın “Shakespeare ve Mü-
zik” Konulu Sunumu ilgiyle izlendi.

Gökdere Rotary Kulübü anlamlı bir projeye imza attı

Rotary 2440. Bölge Federasyonu’na bağlı Bursa Gökdere Rotary Kulü-
bü, Aziz Torun Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi yararına Türk Sanat 

Müziği Konseri düzenledi. Şef Kenan Gürel yönetimindeki konser, hafta sonun-
da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Gökdere Rotary Kulübü Başkanı Taner Şeker, Türk Sanat Müziği Konseri’ni 
her yıl düzenlediklerini belirterek, amaçlarının toplumda sanata olan ilgiyi art-
tırmak olduğunu söyledi. Şeker, konsere Bursa’daki Rotary Kulüplerinin üye-
lerinin ve eşlerini gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını belirterek konse-
re ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Sanatın bireyler arasında kaynaşmayı 
sağladığını ve Türk Sanat Müziğinin her dönemde büyük ilgi gördüğünü söyle-
yen Başkan Taner Şeker, “Her yıl düzenlediğimiz bu konser ile kültürümüzün en 
güzel yansımalarından biri olan Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel eser-
lerini Bursalılara dinlettik” dedi. Konserden elde edilen geliri Aziz Torun Özel 
Eğitim İş Uygulama Merkezi’ne bağışladıklarını söyleyen Başkan Taner Şeker, 
“Bu kurumumuz, zihinsel engelli bireyleri kişisel gelişimlerine sosyal, kültürel 
ve mesleki alanlarda katkı sağlıyor. Engelli bireyleri, nitelikli ara eleman vasfına 
ve iş ahlakına sahip bireyler olarak yetiştirerek iş ve meslek alanlarında istih-
dam edilmesini kolaylaştırıp topluma kazandırıyor. Bu kurumun çalışmalarına 
katkı yaptığımız için mutluyuz” dedi.

İNSANLIĞA HİZMET EDER

Rotary 2440. Bölge Fede-
rasyonu Başkanı İsmail Ro-

doplu da konser öncesinde yaptığı 
konuşmada Rotary’nin kendinden 
önce hizmet ilkesi ile hareket eden 
dünyanın en büyük sivil toplum ku-
ruluşu olduğunu söyledi. Rotary’nin 
bu hizmet yılında, “Rotary İnsanlığa 
Hizmet eder” sloganını benimsediği-

ne vurgu yapan Rodoplu, “2440. Bölge Federasyonu olarak, Uluslarası Rotary 
Dönem Başkanı John Germ’in liderliğinde tüm dünyada önemli hizmetler ger-
çekleştiriyoruz” dedi.  

2440. Bölge Federasyonu’na bağlı kulüplerden bu yıl, kültür sanat ve 
Cumhuriyet kazanımları projelerine ağırlık vermelerini istediğini söyleyen 
Federasyon Başkanı İsmail Rodoplu, Gökdere Rotary Kulübü’nün düzenlediği 
konserin bu yıl daha büyük ilgi gördüğünü söyledi. Rodoplu, “Gerek konser, ge-
rekse gösterilen ilgi çok güzel oldu. Konserden elde edilen gelir ise çok değerli 

bir kuruma bağışlandı. Bu güzel organizasyon için kulüp üyelerimizi yürekten 
kutluyorum. Rotaryenler olarak toplum yararına birbirinden güzel projeler 
yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Dr. Aysel Gürel’in sunuculuğunu yaptığı konserin ilk bölü-
münde Saadettin Kaynak şarkıları seslendiren koro, ikinci bölümde Hicaz’dan 
Nihavend’e geniş bir yelpazede eserlere yer verdi.

Konserde solist olarak Ömer Kızılkaya, Güzin Özdemir, Harun Özdemir, 
Murat İzgeren, Ümit Gençoğlu, Ayhan Korgavuş, Özlem Güner, Orhan Korga-
vuş, Kenan Bayrak, Hatice Korgavuş, Abdullah Bayrak, Fatma Ünsal, Yahya Er-
çetin, Cenap Ali Gençoğlu görev yaptı.

Fethiye Rotary Kulübü "Bir Kez Dokun" 
projesinin güney ayağı oldu

Fethiye’de, Fethiye Rotary Kulübü ve Ölüdeniz Rotary Kulübü birlikte 
gerçekleştirdikleri “Bir Kez Dokun” projesinin güney ayağı oldular. Or-

ganizasyonun arkasındaki bilgi yumağı Cüneyt Tuğrul Fethiyeli vatandaşları-
mıza meme kanseri konusunda bilgiler verdi. Uludağ Rotary Kulübü üyesi Dr. 
Erol Aksaz tarafından geliştirilen panel yardımı ile de kendilerini nasıl kontrol 
edecekleri konusunda eğitim verdi.

Dünya Su Günü Konseri

Bursa Rotary ve Bursa Rotaract kulüpleri Nilüfer Belediyesi ve Kimya 
Müh. Odası destekleri ve katılımıyla Dünya Su Günü münasebetiyle 16 

Mart 2017 günü Su Şarkıları konseri düzenledi. 105 gönüllü hanımdan oluşan 
Nilüfer Belediye Kadın Korosu ve solistleri çok güzel ve keyifli bir konser ver-
di. Konser öncesi "İklim Değişikliği ve Dünya Su Günü" bilgileri görselli olarak 
paylaşıldı.
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Misafirler arasında özellikle davet edilen Huzurevi sakinleri, ÇEK Burslu 

Lise kız talebeleri, ÇEK Üniversite yurdu öğrencileri de vardı. Elde edilen gelir-
ler Ağaç Dikme projesi için kullanılacak.

Göztepe RK Dr. Behçet 
Uz Çocuk Hastanesine 
Konferans Salonu 
Kazandırdı

Göztepe Rotary 
Kulübü’nün İzmir 

Dr. Uz Çocuk Hastanesine 
kazandırdığı Konferans Sa-
lonu 15 Şubat 2017 tarihin-
de Dönem Guvernörü İsmail 
Rodoplu’nun ve Gelecek Dö-
nem Guvernörleri Lütfi De-

mir ve Fatih Akçiçek'in de katıldığı törenle açıldı. 35.000 ¨ tutan proje için 
kulüp kaynaklarından herhangi bir harcama yapılmadı.

Kuşadası RK ABD Monterey RK ile 
İkiz Kulüp Anlaşması İmzaladı

Rotary'nin Uluslararası boyutunun bir alanı da başka ülkelerdeki Ro-
tary kulüpleri ile ilişki oluşturma imkanı sağlamasıdır. Bu sayede or-

tak projelerin daha etkin ve kolay gerçekleşmesi sağlanabilmektedir. Birbirini 
tanıyan iki dost nasıl ki daha kolay anlaşabilir, aynı şey kulüpler için de geçer-
lidir. 2440. bölgenin  Kuşadası Rotary Kulübü bu doğrultuda geçekleştirdiği 
girişim sonucu  A.B.D. Monterey Rotary Kulübü ile Ikiz Kulüp Anlaşması imza-
ladı. Kuşadası Rotary'ye attığı bu adımdan ötürü Rotary Dergisi olarak başarı-
lar diliyor ve gelecekte kardeş kulübüyle güzel projeler oluşturmasını temenni 
ediyoruz.

Konak Rotary'den Uluslararası Satranç Turnuvası

Konak Rotary Kulübü bir ilki gerçekleştirerek Satranç Turnuvasını bu 
sene ilk defa Uluslararası bir boyuta taşıdı. Farklı ülkelerden gelen ki-

şiler ile Turnuva 10-11-12 Şubat tarihlerinde Vahap Şanal onuruna, Buca Sü-
rekli Eğitim Merkezi yararına gerçekleştirildi.

Endüstri 4.0 Türk ürünlerinde markalaşma

Bu proje kapsamında Konak Rotary kulübü Endüstri 4.0 ile Türk ürün-
lerinde çağı yakalama konusunda destek olmayı hedefledi. 17 Şubat 

tarihinde Konak Rotary Kulübü’nün İzmir Sevenler Platformu ile birlikte yap-
tığı bu projede, “İnovasyon, Yerli Malı ve Markalaşma” öncelikli konular oldu.
 Barış Kahramanları

Dönem faaliyetlerini tğun bir şekilde devam ettiren Konak Rotary Ku-
lübü, Rotary'nin odak noktalarından olan Barış konusunda da bir gi-

rişimde bulundu. Bu projede Barış, Sevgi, ve Hoşgörü girişimin ana temasını 
teşkil etti. Projenin Levanten, Musevi ve Suriyeli çocuklar ile gerçekleşmesi 
planlandı ve aynı ortamda bulunarak faaliyet yapmanın birlik ve beraberlik ko-
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nusunda önemli adımlar atılmasını sağlayacağı öngörüldü. Bu meyanda atölye 
çalışmalarının gerekli ortamı sağlayacağı görüşü ile hareket edildi.

Planlanan proje başarılı bir şekilde çeşitli atölye çalışmaları ile gerçekleş-
ti, sonrasında ise İzmir Türk Koleji’ndeki sanat çalışmaları ve dilek ağacı orga-
nizasyonu ile tamamlandı.

Çukurova Rotary TLG düzenledi

Çukurova Rotary Kulübü, Toplum Liderleri Geliyor faliyetinin 7. haf-
tasında Yusuf Halefoğlu ile Öğrenci Koçluk Eğitimini gerçekleştirdi. 

Toplum Liderleri Geliyor 7.Haftasında, öğrencilere koçluk sertifikası kazan-
maları için gereken eğitimin 1.gerçekleştirildi.

Antakya Defne Rotary Kulübü okulları buluşturdu
Antakya Defne Rotary Kulübü, okul çocuklarının sanatsal faaliyetler  ile 

yakınlaşmalarını sağlamak amacıyla "Rotary Okulları buluşturuyor" adlı bir 
proje başlattı. Proje kapsamında Antakya Defne Rotary kulübü üyeleri, Gü-
müşgöze okulundan 130 talebeyi Doğa kolejinde sergilenmekte olan çocuk 
tiyatrosuna götürdüler.

Defne Rotary kulübü diş sağlığı semineri

Sağlık konusunda da projeler üreten Antakya Defne Rotary Kulübü,  
diş sağlığı konusunda ilköğretim seviyesinde bilgilendirme yapıyor. 

Kulüp, Hikmet Çankaya İlköğretim Okulunda Rtn. Diş. Hekimi Feridun Yüceer 
tarafından diş sağlığı ve bakımı konulu seminerin organizasyonunu gerçek-
leştirdi.

Bir Kitapla Sende Katıl

İnteract Kulübü Mamak Kazım Karabekir İlköğretim okunda resim ve 
Kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. İnteract Kulübü, Mamak Kazım 

Karabekir İlköğretim okunda 1.sınıflara okuma alışkanlığını arttırabilmek için 
Kitap alarak öğrencilere hediye ettiler. Gün boyunca süren etkinlikte çocuk-
larla resim yapıp hediye ettikleri kitaplarla okuma günü etkinliği gerçekleş-
tirdiler.
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Kadıköy Rotary Kulübünden Ağrı'daki okula destek

Kadıköy Rotary Kulübü proje bedeli 10.000 TL'yi aşan bir girişimle 
Ağrı'da Patnos Yukarı Göçmez Köyü - Göçmez İlk-Orta Okulu ve Do-

ğansu Köyü - Doğansu Kız Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki 100 öğrenciye “Bot, 
Anorak, Bere, Kaşkol, Eldiven” den oluşan birer takım kışlık giysi yardımı ge-
çekleştirdi. Dönem Başkanı İrfan Yakal, Ekim ayında Ağrı’ya giderek dağıtımı 
gerçekleştirdi.

Kadıköy Rotary'den görme engellilere özel daktilo

Kadıköy Rotary Kulübü, proje Bedeli - 7.190 TL olan girişiminde 25 Ka-
sım 2016 Cuma günü, eşler projesi kapsamında DB İrfan Yakal, Rtn.

Eşleri Arzu Yakal, Oya Bellek ve Emel Özenç Göver ile beraber görme engel-
li iki öğrenciye braille alfabeli daktilolarını teslim etti. 2420. Bölge Guvernör 
Eşi Nur Albak, Bölge Sekreteri Eşi Çiğdem Yılmaz ve Guvernör Yardımcısı Eşi 
Aysel Altay da katıldılar. Bu daktilolar ile görme engelli çocukların okuma ve 
yazmayı öğrenme hızı artacak. Daktilolar iki kurum bünyesinde verildi. Parıltı 
Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Kabartma Düşler Özel Eğitim Mer-
kezi. Bu merkez kapsamında olan çocukların ailelerinin maddi durumları iyi 
olmadığı için bu destek sağlanıyor.

Kadıköy Rotary'den Türkiye'nin Tanıtımı - Dünya Barışı

Kadıköy Rotary kulübü, 2-6 Kasım 2016 tarihlerinde İkiz kulübü Pecs 
Rotary Kulübünün davetlisi olarak Macaristan’a ziyaret gerçekleş-

tirdi. 25. Charter Yıldönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenen birbirinden 

seçkin etkinliklere katılarak, evrensel Rotary dostluğu keyifle paylaşıldı. Pecs 
RK’ne konukseverliği için bir plaket ve yazı takımı takdim edildi. 

Bu ziyaret vesilesiyle Estergon Kalesi ve Estergon Katedrali, Mohaç Mey-
dan Savaşı’nın yapıldığı alanı ve yeni açılan Dostluk Parkı ve Zigetvar Kalesi 
gezildi. Pecs RK’nın ve Pannon Filarmoni Orkestrasının ortaklaşa düzenlediği 
Genç Yeteneklere destek ve Carmina Burana konserine katılındı. Ünlü Macar 
Ressam Csontvary’nin resim sergisini gezen Kadıköylü Rotaryenler, son ola-
rak da Kanuni Sultan Süleyman’ın kayıp olan mezarını arayan Pecs Üniversi-
tesinden olan öğretim üyelerinden bir özel bilgilendirme aldılar. Pecs RK’nın 
yarım günlük resmi toplantısında Kadıköy Rotary 5 üye ile temsil edildi. Bu top-
lantıda çok sayıda Macaristan Rotary Kulüpleri ve Macaristan dışından katılan 
8 yabancı kulüp hazır bulundu.

İstinye RK'dan Nesrin Demircioğlu 
Görme Engelliler Kayak Kampı

İstinye Rotary Kulübü, bu yıl görme engelliler kayak kampının 14.sünü 
gerçekleştirdi. Kamp, Altı Nokta Görme Engelliler Okulu’ndan, 16-22 

yaş arası 20 görme engelli genç ve Rotaryenler ve dostlarının katılımı ile büyük 
bir coşkuyla geçti. Üç gün süren kampda, gençler kayak dersleri alarak kay-
mayı öğreniyor, kendilerine olan güvenleri kat ve kat gelişiyor.

İstinye Rotary kulübü, bu proje ile amaçlarının farkındalık yaratmak ve is-
tenirse ve destek olunursa her türlü engelin aşılabileceğini göstermek oldu-
ğunu ifade ediyor ve herkes için "Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız" 
diyor. Mart ayında Uludağ’da gerçekleştirilen kampda, görme engelli gençle-
rin, otel konaklamasına, pistlerin kullanılmasına 13 yıldır Beceren Oteli spon-
sor oluyor. İstinye Rotary, Haluk Beceren’e gönlünün büyüklüğü için sonsuz 
teşekkürler sunuyor.
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Caddebostan Rotary'den tiyatro projesi

Caddebostan Rotary Kulübü, eğitime destek projeleri kapsamında, il-
köğretim çağındaki çocukların tiyatro ile tanışmalarını sağlıyor. Ku-

lübün kardeş okul da bu aktiviteden faydalananlar arasında yer aldı. Cadde-
bostanlı Rotaryenler, kardeş okulları olan  Gebze Pelitli köyü Halil Çelik İlkokulu 
öğrencilerini hayatlarında ilk defa tiyatroya götürdüler.

Beyoğlu Rotary'den Obezite ve şişmanlık eğitimi

Beyoğlu Rotary Kulübğ 14 Mart Salı günü, M.E.B. Beyoğlu Bölgesi’ne 
bağlı Dr. Fatih Bal İlköğretim Engelli Okulu’nda Prof. Dr. Şükrü 

Hatun'un anlatımıyla, öğretmen ve velilere "Çocuklarda Obezite ve Şişmanlık" 
konusunda bir eğitim verdi. Kulüp başkanı Oya, üyeler Betül ve Tuba’nın katılı-
mıyla bu proje de gerçekleşmiş oldu. 

Rotary Toplum Birlikleri Buluşması
Rotary 2440. Bölge Federasyonu, bölgeye bağlı kulüplerin oluşturdukları 

Toplum Birlikleri için Buca Belediyesi ev sahipliğinde "Rotary Toplum Birlikleri 
Buluşması" adıyla hafta sonu bir etkinlik düzenledi 

Rotary'nin, bir bölgenin ekonomik, kültürel, sosyal ve toplumsal olarak 
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu Toplum Birlikleri Buca 
Belediyesinin de desteğiyle Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde hafta 
sonu düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Rotary Katılımcı Toplum Birlikleri 
ve Desteklenen Kadın Örgütlenmeleri Buca Belediyesinin Kültür Sanat Merke-
zinin bahçesinde açtıkları standlarda Buca'dan ve İzmir'in her yerinden gelen 
ziyaretçilere kendi ürettikleri ürünleri sattı. Köylerden gelen sebze, ot, peynir, 
süt, yumurta, ekmek gibi doğal yetiştirilmiş ürünler; el yapımı takı, aksesuar, 
iğne oyası, ipek, keçe, kaneviçe, dantel gibi tekstil ürünleri ile birlikte orada 
yaptıkları yiyecekleri sıcak satışa sundular. Buca Kültür Sanat Merkezi köşkü-
nün içinde film gösterimleri,  fotoğraf sergisi, oda orkestrası müziği gibi kül-
tür-sanat etkinlikleri ve söyleşiler yapılırken, bahçede Buca Roman Orkest-
rasının müzikleri katılımcılara ve gelen konuklara eğlenceli saatler yaşattı. 
Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu, Rotary'nin insana 
dokunan en önemli ayağı olan toplum birliklerine bu etkinlik için ev sahipliği 
yapan başta Buca Belediyesi olmak üzere destek veren herkese çok teşek-
kür etti.

Gün boyunca süren etkinlikler özel rehberler eşliğinde Buca'nın tarihsel 
yerlerinin gruplara araçlarla gezdirilmesiyle birlikte sona erdi.

  

Şişli Rotary Sevgi Kütüphanesi projesi

Şişli Rotary kulübünün 10 yıldır süregelen "Sevgi Kütüphanesi" projesi 
devam ediyor. Şişli Rotary bu proje kapsamında sivil toplum örgütle-

rine özel bir sponsorluk dosyası gönderiyor ama tekil bağışçı almak için pro-
aktif çalışma yapmıyor.

Bir diğer projesinde, Şişli Rotary Kulübü, kardeş kulübü olan Almanya Ra-
dolfzell Hegau ile Alman öğretmen-öğrenci değişimini başarıyla sürdürüyor. 
Farklı enstrümanlar çalan 8 MSÜ Devlet Konservatuarı ve 4 İTÜ Türk Müziği 
Devlet Konservatuarı öğrencisi Ekim 2016'da Almanya Konstanz bölgesine 
gittiler ve o bölgede enstrüman çalan öğrencilerin evlerinde kalıp önden tes-
pit edilmiş eserleri birlikte çalarak Radolfzell ve Singen kentlerinde iki konser 
verdiler.Önümüzdeki Nisan ayında bu kez Alman öğrenciler İstanbul'a gele-
cekler ve konuk ettikleri arkadaşlarının evlerinde kalıp ortak eserlerle İTÜ ve 
MSÜ'de konser verecekler.
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Demirtaş Rotary ve Bursa Rotaract ortaklaşa RYLA düzenledi
Demirtaş Rotary Kulübü ve Bursa Rotaract Kulübü’nün ortaklaşa 

düzenlediği RYLA (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) Semineri bü-
yük ilgi gördü. Liderlik ve mizah teması ile düzenlenen seminere Türkiye’nin 
çeşitli şehirlerinden gelen ve yaşları 18 ile 28 arasında değişen 80 genç 
katıldı.

Can Köseleci’nin moderatörlük yaptığı RYLA seminer açılış konuşma-
ları ile başladı. Bursa Rotaract Kulübü Başkanı Ömer Mersin, gençler için 
yapılan bir organizasyona, gençler olarak katkı yapmaktan büyük keyif 
duyduklarını söyledi. Demirtaş Rotary Kulübü Başkanı Aykut Erpamukçu 
da, mizahın toplumda kenetleyici etkisi olduğunu, bu nedenle RYLA semi-
nerinin ana temasını mizah olarak belirlediklerini söyledi. Rotary 2440. Böl-
ge RYLA Komitesi Başkanı Kökten Ulaş Birant ise RYLA seminerine katılan 
gençlere bir yandan liderlik eğitimleri verirken, diğer yandan da olaylara 
mizahi açıdan bakmayı öğretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

GENÇLER GELECEĞİMİZİN MİMARLARIDIR
Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu ise gençle-

rin geleceğe iyi hazırlanmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Gençler 
doğru yönlendirilirse geleceğin daha güzel şekilleneceğini söyleyen Rodop-
lu, “Sevgili gençler, her biriniz farklı şehirlerden buraya geldiniz. 2 gün sü-
resince burada liderlik konusunda çok yararlı bilgiler edineceksiniz. Ayrıca 
tanışıp yeni dostluklar kuracaksınız. RYLA Seminerleri ile hedefimiz lider-
lik vasfı olan gençlerimiz bulmak ve geleceğin liderleri olarak yetişmelerine 
katkı yapmaktır Bu güzel organizasyonu yapan Demirtaş Rotary ve Bursa 
Rotaract kulüplerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi. 

İLGİYLE DİNLEDİLER
Rotary 2440. Bölge 2017-2018 Dönemi Federasyon Başkanı Lütfi De-

mir, 2018-2019 Dönemi Federasyon Başkanı Alâeddin Demircioğlu’nun da 
katıldığı seminerde; gençlere lider olmanın en zirvede olmak anlamına gel-
mediği, her takımın bir lideri olduğu ve liderliğin öğrenilebilen bir yetenek 
olduğu anlatıldı. 

2 gün devam eden seminerde Profesyonel Koç ve Uzman Eğitimci İnci 
Tokatlıoğlu, “Gerçek Liderlik”, İlknur Kalıpçı, “Atatürk’ün mizaha bakışı” ko-
nularını anlattı. Prof. Dr. Meltem Onay, “Mizah, Eleştirel Düşünce ve Bilge-
lik” konulu bir konuşma yaptığı seminerde, Doç. Dr. Serdar Nasır, “Liderlik,  
Stres Yönetimi ve Mizah” üzerine sunum yaptı. Tiyatro sanatçısı Bora Özku-
la, “Beden Dili ve Mizah”, Yönetici Koçu Fuat Yalçın, “Yapıcı Mizah ve Liderlik” 
üzerine deneyimlerini ve düşüncelerini paylaştılar. Ünlü Oyuncu Sarp Apak 
ise “Hayat ve Mizah” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Öte yandan RYLA Seminerine katılan gençler, seminer sonunda yap-
tıkları değerlendirmede, gelecekte hayatlarını şekillendirme konusunda ol-
dukça yararlı bilgiler edindiklerini ve kendilerine yeni hedefler koyduklarını 
söylediler. Semineri düzenleyen Demirtaş Rotary Kulübü ve Bursa Rotaract 
Kulüplerine teşekkür eden katılımcı gençler, edindikleri bilgileri ve kazan-
dıkları tecrübeleri arkadaşları ile de paylaşacaklarını da belirttiler.

Demirtaş  Rotary Kulübü ve Bursa Rotaract Kulübünün 
ortaklaşa düzenledikleri RYLA  geniş bir katılımla "mizah" 

teması üzerine gerçekleşti
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Order today at 
shop.rotary.org

“Doing Good in the World: The Inspiring Story of The Rotary Foundation’s First 100 Years” 
commemorates the Foundation’s centennial in 2016-17. This book tells the fascinating story of 
how The Rotary Foundation became one of the world’s leading humanitarian organizations.

You can order a hardcover copy for $40 or a leather-bound limited edition for $100. 

Own a piece of Rotary historyRotary tarihinin bir parçasına sahip olun

Siparişinizi hemen verin

"Dünyada İyi Şeyler Yapmak: Rotary Vakfının ilk 100 yılının hikayesi"
Vakfın 2016-17'deki 100. yılını kutluyor. Bu kitap, Rotary Vakfının nasıl dünyanın
önde gelen insani organizasyonu olduğunun heyecan verici hikayesini anlatıyor.

Sert kapak versiyonu 40$, deri kapaklı sayılı edisyon ise 100$'a sipariş edilebilir.
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MART 2000

NİSAN  1998

KONVANSİYON SÜTUNU

Atlanta spor tarihini kucaklayan 

bir şehir ve Rotary'nin 10-14 

Haziran'da orada yapılacak 

Uluslararası Konvansiyonuna 

katılacaksanız, sporun yerel mabetlerini 

de ziyaret için zaman ayırabilirsiniz.

Ağırlama komitesinin Hank Aaron'un 

ev sahipliği yapacağı beyzbol maçına 

gidemeseniz bile, Atlanta'nın takımı 

"Braves"in eski ve yeni mekanlarını 

ziyaret edebilirsiniz. Bu yılın sonuna 

kadar Braves takımının maç yaptığı 

Turner Stadının önünde , Rotaryen 

heykeltraş Toss Rossin'in onur listesinde 

yer alan Aaron'un simgesel heykeli dikkat 

çekiyor. Takım Sun Trust Park'taki yeni 

stadına geçtiğinde, Rossin yeni stad için 

Aaron'un başka bir heykelini yapmış. 

Georgia Eyaletindekiler başta 

Atlanta Üniversitesinin takımı olmak 

üzere, Üniversite futbolunu çok severler. 

Takımın maskotu da bir bulldogdur. 

Üniversitelerin amerikan futbolunda 

ünlü koç Vince Dooley bir Rotary 

kulübü onur üyesi idi ve 25 yıl Atlanta 

üniversitesinin takımını %70 kazanma 

oranı ile yönetmiş idi. 

Şayet amerikan futbolu sizi 

heyecanlandırıyorsa, College Football 

Hall of Fame'ini ziyaret etmenizi şiddetle 

tavsiye ederiz. 

Ağırlama komitesi orada 12 

Haziran'da özel bir aktivite düzenleyecek. 

Ama bu aktiviteye katılamayacak olsanız 

dahi, salonun konvansiyon merkezinin 

çok yakınında olduğunu, yürüyerek de 

bir ziyaret yapabileceğinizi unutmayın.   

2000 yılında kapakta Göller 
Bölgesinin bir başka yüzünü 
gösterdik. Çevreci gazeteci Tom 
Henry, göllerin yönetimi için 
gerekli olan ABD ve Kanada 
arasındaki işbirliği zorunluluğuna 
dikkat çekti. Tom Henry, 1972 
yılında ABD Başkanı Nixon ile 
Kanada Başbakanı arasında 
imzalanan göller bölgesi kirliliği 
ile ilgili Su kalitesi anlaşmasından 
beri önemli bir adım atılmadığını 
belirtmişti. Özellikle göllerdeki 
fosfor seviyesinin artmasını 
engellemek için temizleme 
hedefleri ve sanayi üzerindeki 

kontrollerin arttırılması bu konuda atılan önemi bir adımdı. Mart 2000 sayısı, 
Büyük Gölleri korumanın 21. yüzyılın en önemli konularından biri olacağını 
öne sürdü. Bugün de Toledo'lu Rotaryen bu konuda çalışmalarını sürdüyorlar.

1998'in ilkbaharında editörler 
küresel pazarda "etiket" üzerine 
odaklandılar. Kapak konusu 
kültürel farklılıkların iş dünyasına 
yansımalarını ele almıştı. Örneğin 
Kuzey Amerika'da misafirlere bir 
kaç kez yemek ve içmeyi ısrarla 
teklif etmek kaba bir davranış 
olarak nitelense de, başka 
kültürlerde teklif edilen şeye hemen 
evet demenin doğru olmadığı, 
ikinci, hatta üçüncü defa sorulması 
beklenebiliyor. Bir diğer durum, 
Müslüman, Hintli ve Budistlerin 
kartvizit değiştirirken sağ ellerini 
kullanmaları, zira sol elin kültürel olarak kirli olduğunun kabul edilmesi ile ortaya 
çıkıyor. Uluslararası bir danışman olan ve dergideki yazıyı yazan Richard Gesteland, 
Japonya'da da hiç bir zaman bir pazarlıkta "hayır" kelimesini duymayacağınızı, onun 
yerine "bu zor olabilir" denileceğine işaret ediyor. Gesteland genel olarak masum 
kültürel hataların affedilebildiğini, ancak kültürler arası uzun vadeli dostluklar için 
bu nüans farklılıklarının bilinmesinin faydalı olabileceğine işaret ediyor.    

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,227,217 
Ku lüp ler: * ........................................................... 35,263
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 226,389
Ku lüp ler:  ............................................................... 9,843
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 483,230
Ku lüp ler:  ............................................................. 21,010
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 210,500
Top lu luk ................................................................. 9,154
Not: Ra kam lar 30 MayKasım 2016 sonu ge len üç ay lık ye ni 
ku lüp ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 75 2,104
2430: Bölge: 90 2,253
2440. Bölge: 65 1,639
TOPLAM 230 5,996
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017 
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Sanal gerçeklik, çocuk felci ile savaşta 
yeni bir boyut getiriyor

Rotary sanal gerçeklik teknolojisinin gücünü kul-
lanarak empati yaratmaya ve çocuk felcine karşı 
savaşta eylem esinlendirmeye çalışıyor. ABD'nin 
UNICEF için ayırdığı fonlardan faydalanan Ro-

tary, bu destek ile Hindistan'da büyürken çocuk felci nedeniy-
le felç olan Alokita adlı genç bir kızın hikayesini sanal gerçek-
lik filmine dönüştürdü.    

Rotary'nin iletişim ekibinde çalışan ve projeyi yürüten eki-
bin başında olan Vincent Vernet, "gözlerinizi açıp etrafınızda 
farklı bir çevre gördüğünüz zaman bireysel seviyede konuya çok 
daha kolay yakınlık duyabiliyorsunuz" diyor. Çocuk felcine son 
vermek önemli kaynaklar ve duygusal yatırım gerektiriyor. Bu 
tip yaratıcı teknolojiler bu konularda insanları esinlendirecek 
potansiyeli taşıyor.

Polio elçisi ve film sanatçısı Archie Panjabi, bizi çocuk fel-
cinden etkilenmiş son jenerasyondan olan Alokita ve onun ve 
aynı hastalıktan muzdarip kişilerin tedavisi ile ilgilenen dok-
torların çalışmaları ile tanıştırıyor. Gözlükleri taktıkları an-
dan itibaren seyirciler sanal ortamda 2014'ten beri çocuk fel-
cinden arındırılmış ilan edilen Hindistan'a gidiyorlar ve sanal 
ortamda 360 derecelik bir perspektif içinde sesler ve görselleri 
izliyorlar. Bu interaktif çevre içinde izleyiciler Delhi sokakla-
rında dolaşıyorlar ve Alotika'nın tedavisinden sonra 11 yıldır 
ilk defa adım atabildiği St. Stephans hastanesinin çocuk felci 
bölümünün koridorlarında  dolaşıyorlar. 

Rotary Vakfı en iyi 10 vakıf arasında yer aldı

Rotary Vakfı, CNBC haber kanalının her yıl ya-
yınladığı "Dünyayı Değiştiren 10 Hayır Kurumu 
Listesi"nde yer aldı. 

2016 yılı ile ilgili değerlendirme sonrası çıkan 
bu listede kadınlara, çocuklara, fakirler ve çevreye en çok 
yardım sağlayan kurumlar yer alabiliyor. Charity Naviga-
tor tarafından düzenlenen bu liste kurumların mali yapı-
sı, hesap verebilirliği ve raporlamalardaki şeffaflığını dik-
kate alınarak düzenleniyor. 

M A R T  -  N İ S A N  2 0 1 7  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 39



ATLANTA, GEORGIA ABD

10-14 Haziran 2017

John Germ, Uluslararası Rotary 
Başkanı ve eşi, Judy

Konvansiyon Atlanta’ya geliyor 
ve ben bunun kariyerinizin en 
büyük olayı olacağına inanıyorum. 
Kutlayacak çok şeyimiz var—
Rotary Vakfının 100. yıldönümünü 
doğduğu yerde yapmaktan daha iyi 
bir seçim olabilir mi? .

Judy ve ben bu şehri ve Güneye 
özgü cana yakın misafirperverliğini 
seviyoruz. Esinlenmek, eğlenmek, 
yeni dostlar edinmek için gelin. 
Hayatta bir kez yakalanacak bu 
fırsatı kaçırmayın! 

Kaydınızı yapınız: 
riconvention.org


