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Senin için var olacak biri, her zaman hayalindi. Ve şimdi o hayalin
gerçekleşme vakti. Bu muhteşem İskandinav crossover, göz alıcı
tasarımı ve akıllı donanımları ile tıpkı senin gibi. Birlikte göz
kamaştıracağınız bu şaheseri çok seveceksin çünkü onun ilham
kaynağı sensin.
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luslararası Rotary’de geçtiğimiz aylar içinde dergilerle
ilgili iki önemli olay meydana geldi. İlk olarak, Nisan
ayında Evanston’da toplanan iletişim komitesi, bu
yıl sonunda sona erecek olan Rotary Bölge Dergilerinin sözleşmesini 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzattı. Bu kapsamda Rotary
Dergisi’nin de anlaşması 2014 yılının sonuna kadar uzamış oldu.
Lizbon Konvansiyon öncesi yeni anlaşmanın şartları ile ilgili olarak
yapılacak ve bölge dergileri editörleri ile The Rotarian ve İletişim
Komitesi üyelerinin katılacağı toplantıda yeni koşulların nasıl olması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunulacak. Daha sonra
da 2014 yılının Şubat ayında Evanston’da yapılacak toplantıda
yeni anlaşma son şeklini alacak ve 2015 yılından itibaren devreye
girecek.
Dergilerle ilgili diğer önemli konu ise Nisan ayının son haftasında yapılan “Yasama Konseyi” toplantısında karara bağlandı.
3 yıl önceki Konsey toplantısında, sadece ABD ve Kanada’daki
Rotaryenler, dergi aboneliği yükümlülüklerini dijital ortamda yayınlanan dergi ile karşılayabilmekteydiler. Son Konsey toplantısında
kabul edilen kararla, tüm bölge dergilerine aboneliğin de aynı
koşullar altında gerçekleşmesi olanağı tanındı. Bu karar 1 Temmuz
2013’ten itibaren uygulanmaya başlayacak ve bir çok bölge dergisinin de başlattığı gibi Türkiye’deki Rotary bölgelerinde arzu eden
Rotaryenler, basılı dergi yerine dijital yayına abone olabilecekler.
Halen “The Rotarian” dergisi dijital aboneliği “Zinio” adlı bir uygulama ile yapıyor ve aboneler bu uygulamadan faydalanarak dergiyi
okuyabiliyorlar. Başta Avustralya olmak üzere, dijital abonelik uygulayan bir çok ülkede ise dergi daha geniş kesimlere ulaşabilmesi
açısından web ortamında yayınlanıyor ve her isteyen kişi dergiyi
okuyabiliyor. Rotaryenler de dijital veya basılı dergi tercihlerini de
yapabiliyor. Rotary Dergisi olarak da biz ikinci yöntemi seçtik ve
bundan böyle isteyen herkes “www.rotarydergisi.com.tr” adresinden dergiyi okuma imkanına kavuşacak. Bu erişim şimdilik
ücretsiz olacak ama Rotaryenlerin dergi aboneliği yükümlülüğü,
bölge federasyonlarının veya kulüplerin üyeler için abonelik ücretini yatırmalarıyla gerçekleşecek.
Dergimizin bu sayısının kapağında, Uluslararası Rotary’nin
sekiz yıldır yaptığı “Fotoğraf Yarışması”nda birinciliği alan fotoğraf
yer alıyor. Derece alan diğer fotoğraflar ise her yıl olduğu gibi, bu
yıl da dergimizin sayfalarında yer alıyor. GDG Tuncer Tokol’un 2440.
bölgeyi temsilen katıldığı ve gelişmeleri kaleme aldığı Yasama
Konseyi toplantısında, Çeşme ve Gebze Rotary Kulüplerimizin önerilerinin kabul edilmesi Türk Rotaryenleri memnun etti.
Bu sayımızda yer alan “Global Outlook”da ise Uluslararası
Rotary’nin “Barış Yolunda Hizmet için Rotaryenlerin Rehberi”
başlığı altında ele aldığı dönem teması da, tüm dergilerde olduğu
gibi Rotary Dergisi’nde de yer aldı.
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“(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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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Mayıs
Barış çalışmalarınız için teşekkür ederim

U

luslararası Rotary Başkanlığına adaylığım açıklandığı andan itibaren, barışa odaklanan bir tema seçeceğimi biliyordum. Bu nedenle Rotaryenlere barış hakkında düşünme fırsatı yaratmak, barış
hakkında konuşmak ve beraberce barışı oluşturmak için fikirlerini paylaşabilecekleri 3 barış forumu düzenledim. Barış Forumunun sonuncusu Mayıs ayında
Japonya’nın Hisroshima kentinde yapıldı.
Barış kelimesini hemen hemen her gün duymaktayız. Fakat barışın ne olduğu konusunda çok azımız zaman harcarız. En basit seviyede, barışı, ne olmadığı
ile tarif edebiliriz. Savaşın, şiddetin ve korkunun olmadığı bir durumdur barış.
Açlık tehlikesiyle, zulüm ve işkence ile veya fakirlik çekmeyle karşı karşıya olmadığımız bir durumdur barış.

Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı Sakuji
Tanaka’nın konuşmaları
ve başkanla ilgili
haberleri
www.rotary.org/
president adresinde
bulabilirsiniz.

Diğer taraftan barışı ne olduğu ve ne olabileceğini tarif ederek tanımlayabiliriz. Barış, düşünce ve konuşma özgürlüğü, fikir ve tercih özgürlüğü ve kendi kendini yönetme fırsatı anlamına gelebilir. Oturmuş bir toplumda emniyet, geleceğe
güvenle bakan bir yaşam ve bir ev anlamını taşıyabilir. Daha soyut seviyede, barış
mutluluk duygusu, ruhsal dinginlik ve sakinlikolabilir.
Kelimeyi ne anlamda kullanırsak kullanalım, barıştan ne anlarsak anlayalım,
Rotary bizim ona ulaşmamızda yardımcı olabilir. Rotary, sağlık bakımı, sanitasyon, yiyecek, eğitim gibi temel ihtiyacı olan toplumlarda bunları karşılamada yardımcı olur. Dostluk, arkadaşlık, ilişki ve şefkat gibi duygusal ihityaçları da temin
eder. İhtilafların sebeplerini azaltarak da, en geleneksel anlamı ile barışı oluşturmamızı sağlar. Rotary, insanlar ve ülkeler arasında dostluk ve tolerans köprülerinin kurulmasını sağlar. Birbirimizi anlamamıza yardımcı olur.
Barışı nasıl tanımlarsak tanımlayalım, barış bizim için ne anlama gelirse gelsin, hizmet yoluyla ona yaklaşabiliriz. Anlayabileceğimiz tüm manası ile barış bir
hedeftir ve Rotary için de realistik bir hedeftir. Barış sadece anlaşmalar, hükümetler veya kahramanca verilen mücadeleler sonucu elde edilebilen bir şey değildir.
Barış, her gün, bir çok basit yaklaşımla her zaman bulabileceğimiz, erişebileceğimiz bir olgudur.
Bu nedenle, daha barışçı bir dünya için Rotary’nin hedeflerini takip ettiğiniz
ve “Hizmet Yoluyla Barış” için çalışmalarınız nedeniyle sizlere teşekkür ederim.

Sakuji Tanaka
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Haziran
Rotary Konvansiyonları unutulmaz bir tecrübedir

R

otary Konvansiyonları güçlü bir olaydır ve ilk konvansiyonunuz size unutamayacağınız tecrübe yaşatır. Benim ilk Konvasiyonuma 1980 yılında Chicago’da katıldım. O sene Yashio Rotary Kulübü başkanıydım. Rotary hakkında daha fazla bilgi
edinmemiz gerektiğine inanıyordum. bu nedenle kulübümden arkadaşlara da bana katılmalarını söyledim ve dokuz kişi konvansiyona beraberce gittik. Bir Rotary konvansiyonundan ne
beklememiz gerektiğini bilmiyorduk. Yaşadığımız şeyler ise, tahayyüllerimizin çok ötesinde
idi.
O konvansiyon bana Rotary’yi tanıttı ve beni sonsuza dek değiştirdi. Kulübümüze gayret göstereceği amaçlar aşıladı. Konvansiyona Rotary kulübü üyesi olarak katıldım. Ayrılırken ise bir Rotaryen idim.Chicago’da kalbime saplanan bu duyguyu, bugün de aynen hissediyorum.
Uluslararası Rotary Başkanı bir Japon olarak Portekiz’deki Konvansiyona da katılacağım için
çok memnunum. Portekiz ve Japonya’nın 1542 yıllarına dayanan tarihi bir ilişkileri vardır. O yıl,
ilk defa bir Portekiz gemisi Japonya’nın güney adalarından birine gelmişti. Portekizli denizcilerin
Japonya’ya gelmek gibi bir hedefleri yoktu. Güçlü rüzgarlar gemiyi rotasından çıkarmış ve Japon
sahillerine atmıştı. Ancak bu mutlu bir kazaydı ve barış ve refah dolu ilişkilerin başlangıcını oluşturmuştu.
1993 yyılında, Japonya ve Portekiz ilişkilerinin 450. yılı kutlandı. Portekiz, 16. yüzyılın ortalarında Japonlar tarafından ziyaret edilen ilk Avrupa ülkesi idi. Portekiz’in de Japonya’da uzun
zamandır bulunan mevcudiyeti, Japonya üzerinde de kalıcı etkiler oluşturdu.
Portekizliler Japonya’yı kazara bulmuşlardı. Ancak Lizbon’un konvansiyon için seçilmesi bir
kaza değildi. Lizbon bir barış körfezidir. Yaklaşık 500 yıldır Japonya ve Portekiz’in arasındaki ilişkide olduğu gibi bu konvansiyonun teması da “barış”tır.
Rotaryenler olarak barış için muhtelif çalışmalarımız bulunmakta. İnsani hizmetler kanalıyla,
Kandinden Önce Hizmet’e inanmış kişiler olarak bu yolda çalışıyoruz. Rotaryen olduğumuz için
barışı hedefleyerek çalışıyoruz. Her yıl, Rotary konvansiyonunda biraraya geldiğimizde, dünyayı
olabileceği en iyi şekilde görüyoruz. Her renk ve kültürden insanların biraraya gelmesine şahit
oluyoruz. Daha iyi bir dünya yaratak için çalışıyoruz.
“Hizmet Yoluyla Barış”ı kutlayacağımız bu konvansiyonda, Rotaryen dostlarınızla bana katılmanızı ümit ediyorum.

Sakuji Tanaka
Uluslararası Rotary Başkanı

Hizmet Yoluyla

Barış

Sakuji Tanaka
Uluslararası Rotary Başkanı

2012 - 2013
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VAKIF PENCERESİNDEN
Dünyada barışı
oluşturmaya yardım edin?

H

Vakfa her zaman katkınızı
bekliyoruz

K

anada’da Mayıs harika bir aydır. Soğuk kışın
sona erdiği, baharın ağaçlar ve çiçeklerde kendini gösterdiği ve herkesin yenilenmiş enerji ile
dolduğu bir dönemdir. Mevsimlerin değişimi, Rotaryenlerin
2012-13 dönemi için belirledikleri hedeflere taze bir perspektif getirmelerine de yardımcı olabilir.
Her Rotaryen, hre katkı ve her proje, her yıl farklılık yaratır. Rotary Vakfı kanalıyla tabandan başlayarakglobal barış
için bize düşen görevleri yerine getirebiliriz. Kulübünüz bugüne kadar Vakıf ile insani veya eğitim projesi üzerinde çalıştı mı? Yapmadıysa neden şimdi olmasın?
Katkıda bulunmanız için hala zaman var. Bir topluma içebilecekleri temiz su getirmek, genç bir kızın okula gitmesini
sağlamak, bir annenin ihtiyacı olan güvenli bakıma kavuşmasını saplama şansı için daha vakit var. Bölgenizin Vakıf Komite başkanı ile temasa geçin ve siz ve kulübünüz veya bölgenizdeki Rotaryenlerin nasıl katılabileceğinizi öğrenin.
Geçirdiğimiz zor ekonomik günlerin hepimiz üzerinde
etkisi olduğunu anlıyorum ama sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Vakıf programları ve projeleri maddi katkılar ile
başlıyor. Mesajımı okuyan her Rotaryenin kendi durumuna
göre katkıda bulunmuş olmasını ümit ediyorum. 1.2 milyon
üyenin bulunduğu bir organizasyonda herkesin desteği olursa
maddi sorun kalmaz ama bu %100 katılımı varsaymaktadır.
Katkıda bulunduysanız size teşekkür ediyorum. Bulunmadıysanız da Mayıs ayını Rotary ve Vakfımız için daha iyi bir
ay şekline dönüştürmek için katkınızı bekliyorum.
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aziran ayı mesajımı yazarken kendimi
mutlu ama biraz da üzüntülü hissediyorum. Mutlu hissediyorum çünkü
ü50 yıllık Rotary yaşamımda Rotaryen dostlarımın bu
dünyada ne kadar güzel şeyler yapabildiklerini gördüm.
Her biri Rotaryenler tarafından organize edilmiş,
fonlanmış ve bakımı yapılan sınıfların, kara tahtaların, kitapların, içme suyu pınarlarının, oyun alanları ve
gençlük kulüplerinin okul çocuklarının yüzlerinde yaratttığı gülümsemeye şahit oldum. Birçok ülkede çcukların ağızlarına çocuk felci aşısını damlattım ve çocuk
felcine son için çalıştım.
Her biri Rotaryenlerin ne kadar iyi işler yaptığını
söyleyen her dinden dini liderler, toplum liderleri ve din
adanları ile görüşme mutluluğuna eriştim. Rotary adına dünyanın dört bir tarafına seyahat ederken, bu mesajların krallar, cumhurbaşkanları, başbakanlar ve büyükelçilerin ağızlarından yansıdığını gördüm.
Rotary Vakfının Başkanı olarak görevimden ayrılırken, “Geleceğin Vizyonu Planı”nın tüm dünyada uygulanmaya başlanmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu
plan tam olarak uygulandığında, vakfımız gelecekte
milyonlarca insana fayda sağlayacak sürdürülebilir projeler için dünyada yeni bir model oluşturmuş olacak.
Başkanlık dönemimde sizlere “Rotary Paylaşır” demiştim. Vakıf başkanı olarak bunu tekrar vurgulamak
isterim. UR Başkanı Sakuji Tanaka’nın seçmiş olduğu
“Hizmet Yoluyla Barış” temasını anlamlı ve etkili yapmış olan bizim paylaşma arzu ve isteğimiz olmuştur.
Önümüzdeki dönem Başkan Ron Burton’ın “Rotary ile
Yaşamları değiştirin” temasını da aynı nedenle desteklyorum. 				
Görevi devir alacak olan geçmiş dönem başkanlarımızdan Dong Kurn Lee’ye hoşeldin derken, kendisine
ve mütevelli heyetine Vakfımızın hedefi olan “Dünyada
iyi şeyler yapmaları” için en iyi dilek ve temennilerimi
sunuyorum.
Wilf Wilkinson
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Uluslararası Rotary 2430. Bölge 2013-2014
Dönemi Başkanlar Eğitim Semineri(BES) ve
Eğitim Asamblesi Antalya da yapıldı.

UR

2430.
Bölge
2013-2014 Dönemi Bes ve
Eğitim Asamblesi 3-7 Nisan 2013
de Antalya Xanadu Resort Otel de
yapıldı. Gelecek Dönem Guvernörü
Gürkan Olguntürk’ün liderliğinde,
Çankaya Kulübünün ev sahipliğinde hem Eğitime önem verilen hem de
eğlenceye önem verilen bir Asamble
oldu.
Bu Asamblede bir dönem görev
yapacak Başkanlar ve Görevliler gerekli motivasyonu ve bilgilerini tazelediler.
BES in açılışı Organizasyon komitesi Başkanı Turgut Tokuş ve
Çankaya Kulübü dönem başkanı Reşat Gürkan’ın konuşmaları ile başlandı.

GLDG GÜRKAN OLGUNTÜRK
2430. Bölge
2013-2014 Dönem Guvernörü

Konuklar takdim edildi. Daha
sonra Dönem Guvernörü Murat Öz
konuşmasını yaptı ve gelecek dönem
Görevlilerine başarılar diledi. Ardından Gelecek dönem guvernörü Gürkan Olguntürk dönem teması ve dönem hedefleri ile ilgili konuşmasını
yaptı.
BES’in ikinci gününde ise GDG
ve Gelecek dönem eğitim önderi Kemalettin erbilgin “Ne Yapmalı?, Gelecek Dönem Bölge sekreteri Güner
İnci Rotary Kulüp Örnek Toplantısını
yaptı. Bu örnek toplantıda Konuşmacı
Turgut Tokuş , İnsan Ticareti hakkında ilginç bir konuşma yaptı. Antalya
Belediye başkanının konuşmasından

sonra, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay “Barış ve Turizm”
başlıklı konuşmasını yaptı.
Asamble açılışı her yıl olduğu gibi
yine görkemli bir şekilde GDG Aydın Pelin’in organizasyonu ile gerçekleşti. Bu Asamblede Kulüp Flamalarını Başkanlar taşıdı görünüş mükemmeldi. Ülke Bayrağımızı askerce
taşıması bir çok Rotaryenin gözlerini
yaşarttı. Açılış canlı müzikle yapıldı
görülmeye değerdi.
DG. Murat Öz ve GLDG Gürkan Olguntürk’ün konuşmaları ile
programa devam edildi. Guvernör eşi
Rana Olguntürk çok güzel mesajlar
verdi.
Bes ve Asamblenin 3. Gününde 2420 ve 2440 Dönem ve gelecek
dönem guvernörleri konuşmaları ile
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U.R.GLDD Şafak Alpay

GDG (2005-06) Malik Aviral

GDG (2001-02) Ömer Tezcan

bölgeler arasındaki sıcaklığı ve dosttan konuşmaları ile bilgilerini paylaşdaha gösterdi. Çok ilgi çeken bir kaluğu hissettirdiler. GDG Ömer Teztı. GLDG Gürkan Olguntürk yeni
panış töreni yaptılar. Tüm Rotarcan her zamanki üstün performanüyelere hoş geldiniz dedi. GLDD Şayenler , Guvernörler, Bölge görevlisı ile dinleyicilere güzel bir konuşfak Alpay “Güçlü Bölge, Güçlü kulüp”
leri, Başkanlar eşleri kim ordaysa ki
ma gerçekleştirdi. Gelecek dönem
Konusunu çok güzel işledi.
çok büyük bir katılım vardı herkes
BRT’si Nilay Arkün’de güayaktaydı, halay çekiyorlarzel mesajlar verdi.
dı.
Mesut Ilgım “Geçmişten
Ayrıca BES ve Asambgeleceğe köprü ve Birikimin
le sırasında küçük guruplar
Paylaşımı” başlıklı konuhalinde eğitim yapıldı, gesuyla katılımcıları bilgilenrekli bilgiler tüm Rotaryendirdi. GLDG 2. gün konuşlere verilmeye çalışıldı.
ması sırasında gösterilen viDolu dolu, geçen progdeolar çok ilgi çekti. Hele
ramların ardından sıra Gala
dansları.
yemeğine geldi. Mükemmel
2013-2014 dönem göbir dostluk içinde pist hiç
revlilerinin
takdimini
boşalmadı. Çankaya Kulü2013-14 dönemi Türk Rotary’si bölge guvernörleri birarada
GLDG Gürkan Olguntürk
bü güzel bir dans gösterisi
coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi.
Asamble kapanışı GDG Kemayaptı. Hem folklörü hem de korosu
Ardından GDG Kemalettin Erbilgin
lettin Erbilgin’in teşekkürü, daha
muhteşemdi.
“Yolculukta beraberiz” ,GDG. Ufuk
sonra DG. Murat Öz ve GLDG GürBu güzel BES ve Eğitim AsambGüneş ve GDG Malik Aviral’in “Kır
kan Olguntürk’ün ve eşlerinin kolesinden sonra Pazar günü tüm dostMenekşeleri” çok ilgi çeken konularnuşmaları ile son buldu.
lar gelecek döneme hazırlıklarını tadı. Son gün GDG Aydın Pelin “RoTam bu sırada Çankaya Rotary
mamlamak için birbirine veda ederek
taryen Olmanın Sorumlulukları” anlaKulübü muhteşemliğini bir kere
oteli terk ettiler.

Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay
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2430. bölge GLDG Gürkan Olguntürk

2440. Bölge Rotaryenleri asamble için
İzmir’de biraraya geldiler

2

440. Bölge Çalıştayı ve
Başkanlar Eğitim Seminerini 11-14 Nisan tarihleri arasında İzmir Kaya
Termal Otelde gerçekleştirdik. Baştan sona her detayı için kulübümüz
çok emek verdi. Başarılı eğlenceli eğitici ve bilgilendirici geçen bu Çalıştayımızdaki tüm konular ve konuşmacı konuklar çok değerliydi. 11 Nisan
da BES ile başlayan toplantımızın ilk
açılış konuşmasının ardından Guvernörümüz Güneş Ertaş BES in amacı
ve GLD Bölge Başkanı Esat Kardıçalı gelecek dönem teması ile İlgili başkanlara bilgi verdi. Aslı Musal güçlü
ve etkin kulüpler Murat Balcı projelerinizle anılın diyerek gelecek dönem kulüp başkanlarına güçlü mesajlar verdiler. Sevgili Murat ve Sevgili
Aslı Çalıştay boyuncada bu enerjilerini hepimize yansıttılar ve tüm katılımcıları motive ettiler. Onlara hep
teşekkür ettik ama ben yine teşekkür
ediyorum.
Akşam örnek Rotary toplantımı-

BURAK AĞCA
KARŞIYAKA ROTARY KULÜÜBÜ
2012-13 Dönem Başkanı

zı Karşıyaka Rotary Kulübü olarak
biz açtık ve konuşmacı konuğumuz

2430. Bölge GLDG’si Esat Kardıçalı ve eşi İclal
Bayrak töreninde

Sayın Op. Dr. Cüneyt Tuğrul idi.
Kendisi bizlere liderlik ile ilgili bilgi
verdi. GLD Bölge Başkanı Esat Kardıçalı da kısa bir konuşma yaptı ve
tüm başkanlara hoşgeldiniz dedi.
Toplantı sonrası sevgili Aslı Musal

ve sevgili Murat Balcının enerjik ve
tempolu sunumlarıyla bayrak töreni
provası yapıldı.
12 Nisan gayet verimli ve özel
konular ve konuşmacılarla doluydu,
o yüzden de güne enerjik ve formda
başlamak gerekliydi, biz her sabah
toplantı salonlarında sabah jimnastiği yaptık. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Fatih Erkoç çok hareketli
interaktif bir sunum gerçekleştirdi.
Vakıf komitesi başkanı Selim Yeğen
başkanları bilgilendirdi.
Eşler oturumu Sevgili Figen Ertaş ve sevgili İclal Kardıçalı’nın konuşmalarıyla özel bir toplantı şeklindeydi tüm başkan eşleri gelecek dönem için son derece hazırdılar.
Sevgili Guvernör yardımcım Işıl
Nişli ortak projelerin önemini anlattı ve yine Murat Balcı genç kuşaklar
olmazsa olmaz dedi. Ve çok değerli
bölge görevlimiz Nedim Atilla toplumsal imaj çalışmaları ve Rotarynin
toplumdaki algısıyla ilgili çok güzel
bir konuşma yaptı. Başkanlar Eğitim
Seminerinin kapanışının ardından
ara verildi ve Çalıştay için açılış kokteyline geçildi. Tüm kulüp başkanlarını desteklemek için gelen çok kalabalık bir rotaryen topluluğuyla bay-

İşitme engellilerle oluşturulan koro ve Boğaziçi Caz Korosu birlikte konser verdiler

Asambleyi organize eden Karşıyaka Rotary Kulübü üyeleri, hizmeti sembolize eden önlük
şeklindeki asamble kıyafetleriyle birarada

2440. Bölge Çalıştay’ına (asamble) katılanlar birarada
12 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 3

rak töreni başladı. Ve yine sevgili Aslı ve sevgili Murat’ın
başkanlara şevk veren çoşkulu konuşmalarıyla tüm başkanlar bayraklarıyla sahnedeydi. GLD Bölge Başkanı
Esat Kardıçalı Rotary ile hayatları değiştirin derken salon çoşkuluydu. 2420. Bölge ve 2420. Bölge GLDG’leri
Sayın Haluk Ulusoy ve Sayın Gürkan Olguntürk de bu
coşkumuza konuşmalarıyla renk kattılar. Ve efsane isim
GDG Şafak Alpay Rotary’nin yarını derken salonda coşku daha bir artmıştı. Bu enerjiyle akşam 70’ler 80’ler
kostümlü partimiz yapıldı ve partimizde Karşıyaka Rotary Kulübü üyeleri eşleri dönem Guvernörü Güneş Ertaş ve GLD Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ile birlikte dönem temamızı vurgulamak amacıyla “We are the world”
şarkısını söyledik. Akşam hem biz hem de tüm konuklar
çok eğlendik.
13 Nisan sabah yine sabah sporuyla başlayan oturumlar GD Bölge Başkanı Esat Kardıçalı’nın gelecek dönem görevlilerini tanıtması ile devam etti. Gelecek dönem hedeflerinin tanıtıldığı ikinci oturumda önce; Türkçemizi doğru kullanmak ve Rotary’i ekonomik kılmak
diyerek gelecek dönemin nasıl olması gerektiğini anlattı.
Sayın GLD Bölge Başkanı Esat Kardıçalı daha sonra sırasıyla sağlık komite başkanı Cüneyt Tuğrul sağlık şölenindeki projelerini Gökhan Görçiz okuma yazmadaki
hedeflerini Erhan Gökdağ afet barınaklarını Işıl Nişli ise
Rotary’nin büyük projesi olan Ege Orman Vakfı işbirliğiyle Rotary ormanını anlattı. GLD Bölge Başkan eşi
İclal Kardıçalı’nın sunumuyla Rotary anı kitabının oluşturulması benim Rotaryim anlatıldı. Bu oturumların sonunda tüm başkanlar hedeflere kilitlendi projeler konuşulmaya başlandı.
Öğleden sonraki oturumlar Rotary’nin yapısı ve vurgulanmak istenen etkinlikleri anlatıldı Rotary Vakfı gelecek vizyon programı, Genç Kuşaklar, Özel RYLA’lar,
Gençlik Değişim, Rotaractlar ve İnteractlar...
Sonra tüm konukların beklediği an geldi konuk konuşmacı sosyolog Emre Kongar bizlere dünden bugüne
Türkiye başlıklı konuşmasıyla ve Türkiye’nin şimdiki
durumuyla ilgili çarpıcı tespitleriyle son derece güzel soluksuz bir konuşma yaptı. Daha sonra Karşıyaka Rotary
Kulübümün tüm konuklara teşekkürleriyle Çalıştayımızın kapanışını yaptık.
Akşam ise değişik bir Rotary etkinliği vardı sesli ve
sessiz koronun büyüsü işitme engellilerle oluşturulan
koro ve Boğaziçi Caz Korosu birlikte konser verdiler. İçimize kalbimize dokunan bir Rotary etkinliği oldu.
BES ve Çalıştayımıza katılan herkese teşekkür ediyorum.
❑❑❑
M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 3 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 13

Rotary'den kısa haberler

DÜNYADAN
ÖZETLER
[1]

3
2
4

BULGARİSTAN

Bulgaristan'ın Varna-Euxinograd ile
İngiltere'nin Howden Rotary kulüpleri,
Karadeniz sahilindeki Varna şehrinde
özel ihtimam isteyen çocukların gittiği Saint Joan Zlatoust kreşine bir minivan temin etmek için
eşli bağış projesi gerçekleştirdiler. Kreş merkezinde sağlık, eğitim ve rehabilitasyon programları tam kapsamlı olarak veriliyor. Parlak kırmızı renkte olan minivan, çocukları her
gün evlerinden alıp kreşe getirecek.

MEKSİKA
[2] Meksika'da
her yıl Ekim

ayında gerçekleştirilen herkese açık
La Carrera Panamericana otomobil yarışının 2012 yılında yapılan etabına bu yıl üzerlerinde
Çocuk Felcine Son amblemi taşıyan 100 adet eski otomobil katıldı. Meksika Körfezindeki
Veracruz şehrinden ülkenin orta
kuzeyindeki Zacatecas şehrine kadar olan 3200 km'lik yedi gün süren yarış boyunca, katılımcılar her
gün belli saatlerde çocuk felcine
son projesini topluma anlattılar.
Yol üstündeki Rotary kulüp üyeleri de Rotary'nin mesajını binlerce
seyirci ve otomobil tutkunlarına
ilettiler .

[3] ABD

Philadelphia Rotaract Kulübü Şubat ayında “Philly Factor”

Her yıl
Meksika'da
yapılan La
Carrera
Panamericana
ilk kez

1950'de
yapıldı.

adlı yetenek yarışması
düzenledi. YouTube
üzerinden sunulan 19
katılımcı arasından 7 tanesi,
Pennsylvania Üniversitesi Simply
Chaos Comedy Troupe tarafından
düzenlenen bir gecede performanslarını sergilediler. Birinci sırayı aynı üniversiteden Inertia adlı
dans grubu aldı. Beijing Rotaract
Kulübü ve Operation Smile derneğinin Pennsylvania ofisi aktiviteye katıldılar ve 600 dolarlık bir
fon yaratarak bunun Çin'in Yunnan şehrindeki çalışmalarda için
ayırdılar. Operation Smile ücretsiz
damak ve dudak ameliyatları gerçekleştiriyor.
GUYANA
[4] Her
yıl Georgetown Rotary

Kulübü Dünya Anlayış Ayı onu-

runa bir yemek düzenler. Şubat ayındaki
yemekte, bu yıl Jamaika
eski Başbakanı Percival James Patterson bir konuşma yaparak, Karaiblerin ekonomik entegrasyon
hareketi olarak bilinen
CARICOM'un dünya anlayışına
nasıl katkıda bulunacağını anlattı.
Merkezi Guyana'nın başkentinde
olan CARICAM, üye ülkeler arasında ekonomik koordinasyon ve
işbirliği için çalışıyor.
İNGİLTERE
[5] Geçen
yıl,

İngiltere'nin
1120. bölgesi “Mor Güzçiçeği” fon
yaratma programı başlatarak,
25,000 kumaş çiçek satıp Çocuk
Felci için 40,000 dolar fon yaratmıştı. Bu yıl İngiltere, ABD, Kanada ve Nijerya'daki kulüpler

5
1

7

6
8
Projenin
toplam
maliyeti

16,000$
oldu.

250,000 dolar toplamayı
hedeflediler. Mart ayı
sonu itibarıyla 160,000
çiçekli kumaş satılmıştı. Kumaştan
yapılan çiçekler yakaya takılabiliyor
ve Çocuk Felcine Destek sembolü
olarak taşınıyor. Güzçiçeğinin seçilme nedeni ise mor renk olması
ve aşılanan çocukların parmaklarının bu renkteki boya ile işaretlenmesi oldu.

[6] Geçtiğimiz Şubat ayında Ho
Gana

Rotaract kulübü üyeleri, lepra hastalığı olarak bilinen Hansen hastalığına yakalanmış olanların
bulunduğu Volta bölgesindeki köye
gittiler. Hastalığın artık tedavi edilebilmesine rağmen, hastalığı geçirmiş olanlar çeşitli izler taşıyorlar.
Rotaractlar köye yaşayan 80 kişi ve

ailelerine 1,500 dolar değerinde pirinç, yemeklik yağ,
dondurulmuş gıda ve kullanılmış giysi getirdiler. Kulüp, aynı
köyde yaşam ortamını iyileştirmek
için boya yapmayı, kapı kilitlerini
ve menteşelerini tamir etmeyi, sivrisinek ağlarını yenileriyle değiştirmeyi ve septik depoların bakımını
yapmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük
reklam kampanyası sıfatını kazanmış olan bu
projede ilk sırada ABD,
ikinci sırada Kore ve 3. sırada da
Brezilya bulunuyor
TİMOR - LESTE
[8] 10
yıldan beri, Timor-Les-

KORE
[7] 3630.
bölge Rotaryenleri Şu-

bat ayında düzenledikleri yürüme
programı ile Çocuk Felci için
18,000 dolar fon yarattı. Koreliler
çocuk felciyle mücadeleyi dijital ortamda da devam ettiriyorlar. Mayıs
ayına kadar geçen zamanda, Koreliler çocuk felcinin “Çok Yakınız”
kampanyası ile ilgili 1,338 kişinin
resmini internete yüklemişler.

Timor Leste
nüfusunun
%63'ü 24
yaş ve altında
bulunuyor.

te'deki tek Rotary kulübü olan
Dili ile Portekiz'in Vila Real Rotary kulübü beraber çalışarak Timor gençlerine mesleki ve
eğitimsel program temin ettiler.
Okullarda gerekli tamirlerin yapılması ve burs temin edilmesi konusunda da yardımcı olan program.
Avustralya'nın 9950. bölgesinden
de temin ettiği fonları, Dili RK ve
Adolescente e Crianças derneği
kanalıyla aynı projede kullanmaya
devam ediyor.

2440. Bölgede 2012 - 13 dönemi

1

Temmuz’da 2420. ve 2430. Bölge Guvernörleri ve 3
bölge Rotaryen ve Rotaractları olarak Anıtkabir ziyareti ile döneme başladık. Dönemin başlamasıyla

DG GÜNEŞ ERTAŞ
2440. Bölge
2012-2013 Dönem Guvernörü

leştirildi. Türkiye-Almanya Ülkelerarası Komitesinin yıllık toplantısı 3
Bölgenin ve Almanya’dan heyetin katılımıyla İzmir’de gerçekleşti. 3
Bölge Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı Bursa’da 43 Guvernörün

Bursa, İzmir ve Denizli’de basın toplantıları yapılarak 2012-2013 Döneminin

katılımıyla evsahipliğimizde gerçekleşti. Ağustos ayında katıldığımız İzmir Enternasyonal

hedeflerini Başkanlarımız ve Bölge Görevlileri eşliğinde basına tanıtıldı. Ağustos ayında başla-

Fuarında Rotary’i binlerce kişiye tanıttık. Basınla doğru iletişim kurularak faaliyetlerimizi düzen-

dığım kulüp ziyaretlerim Mart’ta tamamladım. Ocak’ta Edremit’te yarıyıl değerlendirme top-

li olarak gazetelere servis ettik. 1000’den fazla Rotary haberi yerel ve ulusal basında yeraldı.

lantısını gerçekleştirdik. Dönem boyunca 2 Üyelik Geliştirme, 1 Yeni Üye Adaptasyon Kampı, 1

Çeşitli TV programlarına da katıldık. Rotary Vakfı Komitemiz de çok başarılı bir yılı arkasında

Vakıf Semineri, 2 Halkla İlişkiler Semineri, 1 Toplum Meslek Hizmetleri ve Halkla İlişkiler

bıraktı. Birçok Kulübümüz eşli bağış projeleri gerçekleştirdiler. Rotary Vakfına katkılarını gerçek-

Çalıştayı, 4 Toplum Liderleri Geliyor Programı ve 5 Bölge, 1 Ulusal, 1 Uluslararası RYLA Semineri,

leştirdiler, Çocuk Felci Fonunu gerçekleştirdikleri sayısız fon yaratma projesi ile desteklediler.

2 Afet Eğitim Semineri, 1 Bölge Liderlik Eğitim Semineri, 1 Gençlik Değişim Semineri, 3 Bölgesel

Sağlık Komitesi çalışmaları kapsamında; Kasım ayında Dünya Diyabet Haftası birçok

Meslek Hizmetleri Töreni, 1 Hobi Grupları Festivali organizasyonunu gerçekleştirildi. İsrail ve

Kulüplerimizin gerçekleştirdikleri birçok etkinlik ile kutlandı. İzmir’de Zone Enstitüsü misafirle-

Almanya’daki RYLA Seminerlerine öğrenci gönderildi. Toplum Hizmetleri Kapsamında

rinin katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. İzmir Hilton Oteli ve Balıkesir Saat Kulesi Diyabeti

Kulüplerimiz Islahevlerinde ve Yetiştirme Yurtlarındaki gençlerimizi hayata hazırlamak üzere

simgeleyen mavi renk ile aydınlatıldı. 1 Temmuz’da 13 Kulüp 250 Üye ile yola çıkan

çeşitli meslek edindirme kursları ve kişisel gelişim seminerleri düzenlediler. Ekim ayında

Interactlarımız, Mart ayı sonu itibariyle 16 Kulüp 290 Üyeye ulaştı. Bostanlı, Dokuzeylül ve

Toplum-Meslek Hizmetleri ve Halkla İlişkiler çalıştayı düzenlendi. Kulüplerimiz her yıl olduğu

Demirtaş Interact Kulüplerimiz kuruldu. Mayıs’ta İzmir’de İnteract konferansı gerçekleşti.

gibi bu yılda Ekim ayında Meslek Hizmetleri ödüllerini dağıttılar. Birçok kulübümüz liselerde

İzmir’de ve Bursa’da İnteract’ın 50. Kuruluş yıldönümü nedeniyle çeşitli tanıtım çalışmaları ger-

meslek tanıtımı ve Üniversite öğrencilerine yönelik CV yazma ve mülakat teknikleri konusunda

çekleşti. Dönem başında 39 Kulüp 700 üye ile yola çıkan Rotaractlarımız, Mart sonu itibariyle

seminerler düzenledi. İş Kur ve Halk Eğitim Merkezleriyle birçok meslek edindirme kursu açıldı.

Bademli ve İnegöl Rotaract Kulübünün kurulması ile 41 Kulüp ve 820 üyeye ulaştı. İki yeni

Bursa ve İzmir’deki Sürekli Eğitim Merkezlerimizde çeşitli Meslek Kurslarımız açıldı. Meslek

Rotary Kulübünün kuruluşu gerçekleşti. Bölgemizin Dönem başında 1668 olan üye sayısı Mayıs

Hizmetleri Rehberi Portalımız açıldı. Komite başkanımızın çalışmaları ile hazırlanan Meslek

sonu itibariyle 1708’e ulaştı. Bu yıl bölgemizden 20 öğrenci uzun dönem değişim programıyla

Rehberimiz basıldı. Kulüplerimiz birçok su projesi gerçekleştirdiler ve Okuma Yazma kursları

yurtdışına gitti. Karşılığında da 11 öğrenciyi bölgemizde ağırladık. Kısa dönem değişim progra-

düzenlediler. Birçok kulübümüz Rotary Toplum Birliği kapsamında çok çeşitli hizmet projeleri

mı ile 15 öğrenci çeşitli bölgelere gönderilirken, 5 öğrenci de bölgemizin konuğu oldu. Gençlik

gerçekleştirdiler. 59 olan Rotary Toplum Birliği sayımız dönem içinde 15 ilave ile 74 ‘e ulaşmıştı.

değişim öğrenci-

Hindistan, İsrail,
İsveç ve Kanada
ile karşılıklı olarak
4 Dostluk Değişim
programı gerçek-
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lerimizi Profesyonel bir Türkçe kursuna göndererek güzel Türkçemizi öğrenmelerini sağladık. Gençlik Değişim Komitesi organizasyonuna giden öğrenciler için seminer ve kamplar
düzenlendi. Dönemimizde 2 GİD yapıldı. Avustralya 9680. bölgeye giden takımımız 10 Mart
– 8 Nisan tarihlerinde, İngiltere 1200. Bölgeye 8 Nisan’da giden ekibimiz 4 Mayıs tarihinde
programlarını başarıyla tamamlayarak döndüler. Avustralya 9680. Bölgeden gelen GID
Takımı bölgemize 14 Nisan – 14 Mayıs tarihlerinde Bölgemizi ziyaret ettiler. Dünya Barış
Günü Etkinliği çerçevesinde; 1 Eylül’de “İki Yaka Bir Kulaç”, 2 Eylül’de Tüm Bursa Kulüplerinin
organizasyonunda “Antakya Medeniyetler Korosu”, Ataol Behramoğlu Şiir ve Müzik
Dinletisi, 1-3 Eylül’de Didim’de “Barış Şenliği”, İzmir’de ise Elçi ve Konsolosların katılımıyla
ortak Toplantı etkinliği gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri çerçevesine 28
Ekim’de İzmir’de, Bursa’da ve Denizli’de çelenk merasimlerine katıldık. 29 Ekim’de İzmir’de
Kortej düzenledik. 31 Ekim’de Bursa’da 1 Kasım’da da İzmir’de halkla açık ücretsiz
Cumhuriyet konserleri gerçekleştirildi. Kuzey Afrika, Balkanlar, Türkiye, Kafkasya ve Orta
Doğu’da bulunan 22 ülkeyi kapsayan Uluslararası Zone 20 B’nin Rotary Enstitüsü 16-17
Kasım Tarihlerinde İzmir Hilton’da başarıyla tamamlandı. Enstitü öncesinde 14-15 Kasım
tarihlerinde Gelecek Dönem Guvernörleri Eğitimi ve yine 15 Kasım’da Rotary Koordinatörleri
Toplantısı ve Vakıf Semineri gerçekleşti. Enstitüye 26 Ülkeden 400’ü aşkın kişi katıldı. 23-25
Kasım’da Bölgemizin düzenlediği organizasyonla Bursalı öğrenciler dahil yaklaşık 300
öğrenci Anıtkabir’e götürüldü. Dünya Su günü özel bir toplantı ile kutlandı. Halkımız,
Toplum Birliklerimiz, İşbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşların temsilcileri, bursiyerlerimizle birlikte Rotary’nin 108. Kuruluş Yıldönümünü Barış ve Hoşgörü teması ile kutlamak üzere;
Rotary’nin 108. kuruluş yıldönümünü, bu yılda Barış ve Hoşgörü Haftası teması ile bölgemizin dört bir yanındaki başarılı, etkin ve yoğun katılımlı projeler, toplantılar ve Konserler
ile kutlandı. 500’ü aşkın üye ve misafirlerin katıldığı Barış Paneli ve 1600 kişilik katılımla
Antakya Medeniyetler Korosu Barış Konserini haftaya damgasını vurdu. İzmir ve Denizli’de
Rotary Hizmet Sergileri düzenlendi. Şubat ayında Kulüplerimizin hizmetlerinin yer aldığı
“Hizmet Yolu” sergisi büyük ilgi gördü. Aynı sergi Nisan ayında Çanakkale’de Truva Atının
bulunduğu meydanda tekrarlandı. Özellikle toplum birliklerimizin de katıldığı Barış ve
Hoşgörü şenliğinde, kukla gösterileri, pandomim, yazar ile söyleşi, dans grubu, kitap dağıtımı ve Hobi grubumuzun muhteşem konseri ile son buldu. Berlin’de düzenlenen
Uluslararası Barış Forumuna Bölgemizden 80 kişilik rekor sayı ile katıldık ve Uluslararası
Rotary Başkanımız Sakuji Tanaka’yı bizzat tanıma imkanı bulduk. Eşlerimizin Görme
Engelliler için Braille alfabesiyle Yemek Kitabı Projesi büyük ilgi çekti. Tüm bölge Rotaryen
Eşlerinin katkılarıyla oluşturulan bu eser Türkiye’de bir ilk oldu. Dönem boyunca Kulüplerimiz
tarafından sayısız Kültür ve Sanat etkinliği düzenlediler. Kulüplerimiz geleneksel olarak her
sene gerçekleştirdikleri Yarışmaları bu sene de gerçekleştirdiler. Döneme imzasını atan
projelerden bahsetmek gerekirse, Bir çok Kulübümüz tarafından lise ve ortaokullarda
uygulanan Akran ve arabuluculuk projesini, Güzelyalı Rotary Kulübümüzün Uluslararası
Rotary tarafından da ödüllendirilen Barış Kuklaları Projesi, Nilüfer Rotary Kulübümüzün
Çocuklar Barışı Yazıyor Projesi, Alsancak Rotary Kulübümüzün Hasreti İki Yakası Projesi
sayılabilir. Çekirge Rotary Kulübümüzün devam eden SERMER Spastik Engelliler
Rehabilitasyon Projesinde de sona yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu Dönem
2430. Bölgenin Nemrut Engelliler Tırmanışı, Kocatepe Zafer Yürüyüşü ve ROFİFE Film
Festivali projelerine de katılım göstererek destek verdik. Sonuç olarak Dolu dolu geçen
dönemimizin hasadını 9-12 Mayıs tarihlerinde Bölge Konferansımızda gerçekleştirdik.
Dönem başından buyana bu etkinlik ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde katkısı olan tüm Başkanlarıma, Bölge Görevlilerime, Başkanlarıma, Rotaryen Dostlarıma
Rotaract ve Interact kardeşlerime, varlıklarıyla bizi destekleyen Geçmiş ve Gelecek Dönem
Guvernörlerime ve kıymetli Eşlerimize çok teşekkür ediyorum.
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Yasama Konseyi toplandı
GDG TUNCER TOKOL
2012-13 Dönem Guvernörü

U

luslararası Rotary Yasama Konseyi ABD’nin Chicago kentinde 532 bölgeden gelen delegelerle 20-26 Nisan 2013 tarihinde toplandı. Toplantıya oy hakkı olmayan UR dönem,
geçmiş ve gelecek dönem başkanları, UR dönem ve gelecek dönem
direktörleri, UR Vakfı mütevellileri, UR Genel sekreteri ile UR’nin bazı
çalışanları katıldı. Toplantı başkanlığını PRID John Germ (ABD), Başkan
yardımcılığını PRID David Morgan(Galler) ve Konsey Parlamenteri
olarak ta PRID Alfred Fischer (Avusturya) yaptı. Yasa değişiklikleri ve
önergelerin bir özeti aşağıda gösterilmiştir.
Kabul edilen yasa değişiklikleri kulüpler tarafından 1 Temmuz
2013 den itibaren uygulanacak.
YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ
I. KULÜP YÖNETİMİ
Verilen 10 önerinin 2’si geri çekildi, 5’i kabul, 3’ü reddedildi.
Kabul edilenler: 1- Kulüp Raporlarının bütün kulüp üyelerine
dağıtılması, 2- Kulüp Genel Sekreterinin Yönetim Kurulu üyesi olması,
3- Kulüp başkan adayının kulübün en az bir yıllık üyesi olması veya bir
yıldan az olması durumunda, başkan adaylığının Guvernör tarafından
onaylanması. 4- Yeniden üyeliğe kabul edilen kulübün eski üyesinde
ABD’nin Chicago kentinde toplanan ve 3 yılda bir yapılan Yasama Konseyine 2420.
giriş ücreti alınmaması.
Bölgeyi
temsilen GDG Turgut Gökyiğit, 2430. Bölgeyi temsilen GDG Ömer Tezcan ve 2440.
Kabul edilmeyenler: 1- Kulüp başkanının 3 yıl önce seçilmesi
Bölgeyi temsilen GDG Tuncer Tokol katıldılar. GLDD Şafak Alpay da toplantıya katılanlar
2- Giriş ücretinin kaldırılması
arasındaydı
II. DEVAM
A) ZORUNLULUK
Verilen 6 önerinin 1’i geri çekildi, 2’si kabul, 3’ü reddedildi.
YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ
ÖNERİLEN
ÇEKİLEN
URYK’na HAVALE EDİLEN
KABUL
RET
Kabul edilenler: 1- Devamsızlık dolayısıyla üyeliğin son bulmaI) KULÜP YÖNETİMİ
10
2
---5
3
ması için her yarı dönemde kulüp projelerinde en az 12 saat görev
almış olması, 2- Olması gerekir (shall be), olabilir (may be) olarak
II) DEVAM
değiştirildi.
(A) ZORUNLULUK
6
1
---2
3
Kabul edilmeyenler: 1- Uzun süreli hastalık dolayısıyla, kulüp
(B)
BÜTÜNLEME
5
2
------3
toplantılarına işitsel/görsel bağlantı yoluyla katılmanın devamdan
sayılması. 2- Üst üste dört toplantıya katılmamanın 6 toplantıya
(C) DEVAMDAN MUAFİYET
8
2
---4
2
çıkarılması. 3- Devam raporlarının kaldırılması.
III)
KULÜP
TOPLANTILARI
8
3
---1
4
B) BÜTÜNLEME
Verilen 5 önerinin 2’si geri çekildi, 3’ü reddedildi.
IV) ÜYELİK
16
1
1
6
8
Kabul edilmeyenler: 1- Devamın 14 gün önce veya sonra yerine
V) BÖLGE
28 gün önce veya sonra bütünlenmesi, 2- Gün şartının tamamen
(A) GENEL
3
------1
2
kaldırılması 3- Bir başka kulüp toplantısının en az %75ine katılması.
C) DEVAMDAN MUAFİYET
(B)TOPLANTILAR
7
------2
5
Verilen 8 önerinin 2’si geri çekildi, 4’ü kabul, 2’si reddedildi.
VI) ROTARY’nin AMACI
7
---2
1
4
Kabul edilenler: 1- Tıbbi nedenlerle verilen 12 aylık izin uzatılabilir, 2- Devamdan muaf olabilmek için en az 65 yaşında olma şartı
VII) UR VAKFI
4
2
---1
1
kaldırıldı, 3- “veya UR’nin dönem görevlisinin Rotaryen partneri”
VIII) UR GÖREVLİLERİ
cümlesi eklendi, 4- Madde 9’un 3(a) bölümünde yazılı koşullardan
(A) UR BAŞKANI ve DİREKTÖRLER
11
4
---2
5
dolayı devamdan muaf olan üyelerin kulüp toplantılarına katılmamaları durumunda üye ve üyenin yokluğu devam raporunda gösterilmez.
(B) GUVERNÖRLER
15
3
---6
6
Kabul edilmeyenler: 1- Devamdan muafiyet için bir Rotaryenin
(C)
DEĞİŞİK
KONULAR
2
------2
---10 yıl veya daha fazla üye olması, 2- Bir üyenin Temmuz ve Ağustos
aylarında kulüp toplantısına katılmaması devam raporuna işlenmeIX) UR ROTARY
melidir.
KURUMSAL YÖNETİM
16
3
---8
5
III. KULÜP TOPLANTILARI
FAALİYETLER
7
---5
2
---Verilen 8 önerinin 3’ü reddedildi.
Kabul edilenler: 1- “Uydu kulüp” kuruluşu. Kurucu kulübün
X) FİNANSMAN ve AİDATLAR
10
1
---5
4
üyelerinin üye olduğu bir kulüp,
XI)TOPLANTILAR
2
1
---1
---Kabul edilmeyenler: 1- Uydu toplantılar, 2- Ayda en az 2 olağan
toplantı yapılması, 3- Ayda 3 olağan toplantı yapılması 4- Kulüp
XII)YASAMA İŞLEMLERİ
14
1
---4
9
Yönetim Kurulunun kendi takdiri ile 4 toplantı yerine 6 toplantı iptal
TOPLAM
151
26
8
53
64
edebilmesi.
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IV. ÜYELİK
Verilen 16 önerinin 1’i geri çekildi, 1’i URYK’ye havale edildi, 6’sı kabul, 8’i reddedildi.
Kabul edilenler: 1- Çalışmaya ara vermiş ve çocuklara bakmak için hiç çalışmamış ev kadını veya
ev erkeklerinin Rotary kulübü üyeliğine kabul edilmeleri, 2-Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunan
üyelerin üçte iki çoğunluğunun kararı, 3- UR İçtüzük Madde 4, Bölüm 4.030un birinci satırında başlayan
ve üçüncü satırın sonuna kadar devam eden “eski kulübünün yöre……………….ayrılıyor olması
durumunda.” Cümlesi tamamen silinecek, 4-UR İçtüzük Madde 4, Bölüm 4.030un 10. satırdaki “etmesinin istenmesi tavsiye edilir “kelimeleri siliniyor ve yerine ‘etmesi istenir’” kelimeleri konuyor.
Ayrıca aynı bölümün sonuna “Transfer olmak isteyen veya kulüp değiştiren eski üyelerden, önceki
kulüplerinden tavsiye mektubu getirmeleri istenmelidir” cümlesi eklenecektir. Bu madde Çeşme
Rotary Kulübünün önerisi idi ve 255 e karşı 260 oyla kabul edildi. 5- Rotary Kulüp Ana Tüzüğü Madde
7, Bölüm 4(b) sonuna aşağıdaki cümle ilave edilecektir: “Talep edilen bu belge 30 gün içinde verilmezse, söz konusu üyenin bu kulübe herhangi bir borcunun olmadığı kabul edilecektir.” 6- UR
Ana tüzüğü Madde 13’e, onur üyelerinin de UR’yi simgeleyen rozet, amblem ve işaretlerini taşıma hakkı
olduğu eklendi.
Kabul edilmeyenler: 1- Üyeliğin genel niteliğinde değişiklik 2- Çocuk bakmak için evde oturanların
faal üye kabul edilmesi. 3- Sınıflandırma kuralında değişiklik
V. BÖLGELER
A) GENEL
Verilen 3 önerinin 1’i kabul, 2’si reddedildi.
Kabul edilen: “Her bölgede ikiden fazla e-kulüp olmayacaktır” cümlesi kaldırıldı.
Kabul edilmeyenler: 1- Bölge numarası sonuna ülke, eyalet, vilayet veya diğer bir tanıtım ismi
eklenmesi 2- Geçmiş Dönem Guvernörleri konseyi kurulması.
B) TOPLANTILAR
Verilen 7 önerinin 2’si kabul, 5’i reddedildi.
Kabul edilenler: 1- “Bölge Asamblesi” “Bölge Eğitim Asamblesi” olarak değiştirildi, 2Konferansta yapılacak seçimlerde, sadece guvernör adayı için değil, tüm UR görevleri ve aday saptama
komitesi için de birden fazla oyu olan kulüplerin oy delegeleri oylarını sadece aynı aday için kullanacaktır.
Kabul edilmeyenler: 1- Bölge Eğitim Asamblesinin tarihi ve yerini GlDG Gelecek Dönem
Başkanlarına danışarak belirleyecektir 2- Bir yılı doldurmayan kulüpler konferansta oy veremezler.
3- Konferanstaki oylamada 25-37 arasında üyesi olan kulüplerin bir oyu olur. 4- Konferansta vekaleten
sadece bir kişi için oy kullanılabilir.
VI. ROTARY’nin AMACI, HİZMET ALANLARI, YILLIK TEMA
Verilen 7 önerinin 2’si URYK’ye havale edildi, 1’i kabul, 4ü reddedildi.
Kabul edilen: 1- “Yeni Nesiller” “Gençlik” olarak değiştirildi.
Kabul edilmeyenler:1- Rotary Amacını değiştiren öneriler kabul edilmedi.
VII. UR VAKFI
Verilen 4 önerinin 2’si geri çekildi, 1’i kabul, 1’i reddedildi.
Kabul edilen: 1- UR Vakfı mütevelli heyetinde olası boşalmanın nasıl doldurulacağı maddesinin
eklenmesi.
Kabul edilmeyen:1- Mütevellilerin görev sürelerinin 4 yıla çıkartılması.
VIII. UR GÖREVLİLERİ ve SEÇİMLER
A) UR BAŞKANI ve DİREKTÖRLER
Verilen 11 önerinin 4’ü geri çekildi, 2’si kabul, 5’i reddedildi.
Kabul edilenler: 1- Bir geçmiş dönem UR direktörü üç defadan fazla UR Başkan Aday Saptama
komitesine üye olamaz, 2- UR direktör adayı saptama komitesi üyeleri ile ilgili koşuların bölge konferansında değiştirilebilme yetkisi
Kabul edilmeyenler: 1- UR başkan adayının niteliğindeki değişiklikler, 2- UR direktör adayının
niteliğindeki değişiklikler, 3- UR direktörlerinin adaylığı, adayda ısrar ve seçimi ile ilgili değişiklikler.
B) GUVERNÖRLER
Verilen 15 önerinin 3’ü geri çekildi, 6’sı kabul, 6’sı reddedildi.
Kabul edilenler: 1- Guvernörün görevlerine “Özellikle Yasama Konseyi toplantılarından sonra
kulüplerin ana ve iç tüzüklerinin UR’nin tüzüksel dokümanlarına uygunluğunu sağlamalıdır”
maddesi eklendi, 2- “Üç yıl önce seçilen Guvernör bir yıl süreyle Guvernör Aday Adayı ve iki yıl öncesindeki 1 Temmuz’da da Guvernör Adayı olarak adlandırılır.” 3- Mektupla oylama ile ilgili bölümün
son iki satırı çıkarıldı, 4- Guvernör Adayı Seçimi için Bölge Konferansında Oylama maddesine “Her kulüp
oyunun tamamını kullanmak üzere bir seçmen belirler” cümlesi eklendi, 5- Adaylıkta Israrın Kabulü
maddesinin sonuna “bir kulüp sadece bir adaya oy verebilir” cümlesi eklendi, 6- Guvernör Mevkiinin
Boşalması maddesine, Guvernörün geçici veya daimi olarak görev yapamaması durumunda, bu görevi
devralacak bir geçmiş dönem guvernörünün “Guvernör Vekili” olarak Aday Saptama Komitesi tarafından seçilmesini öngören bir madde eklendi.
Kabul edilmeyenler: 1- Teklif edildiğinde, Guvernör adayının kulübünün en az 20 üyesi olması
2- Guvernörün geçmiş dönem başkanlığı süresi 3- Guvernör adaylarının belirli koşullarda seçim propagandası yapması 4- Guvernör adayı bildirecek kulüplerin en az üç yıl önce kurulmuş olması 5-Guvernör
seçimi ile ilgili değişiklikler. 6- Adaylıkta ısrarın bölge kulüplerinin en az %20si tarafından yapılması.
C) DEĞİŞİK KONULAR
Verilen 2 önerinin, 2’si de kabul edildi.
1- “Bir Bölgenin Seçimle ilgili Şikâyetlerinin Tekrarlanması” maddesine “UR YK bir bölgenin
son beş yılda yaptığı iki veya daha fazla şikâyeti onamışsa” cümlesi eklendi, 2- “Seçim İnceleme
Yöntemine Tam Olarak Uyulması “ maddesine ”URYK tarafından belirlenecek bir süre ile UR’nin seçim-

le gelinen herhangi bir görevine talip olamaz.” Ve aynı zamanda “URYK kulüp hakkında da gerekli

tedbirleri alır” cümleleri eklendi.

IX. ULUSLARARASI ROTARY
A) KURUMSAL YÖNETİM
Verilen 16 önerinin 3’ü geri çekildi, 8’i kabul, 5’i reddedildi.
Kabul edilenler: 1- UR Üyeliği konusundaki maddede Pilot Kulüp sayısı 200 den 1,000e çıkarıldı,
2- E-kulübün sınırları, kulüp yönetim kurulu kararıyla belirlenebilecek, 3- “Geçerli Nedenlerden Dolayı
Disiplin Uygulaması” maddesine “İlgili bölgenin guvernörü veya guvernör tarafından seçilen bir

geçmiş dönem guvernörü, masrafların bölgece karşılanması kaydıyla, bu toplantıda hazır bulunabilir.” cümlesi eklendi, 4- Bölgeler ile ilgili maddede 1,200 sayısı 1,100e indirildi, 5- Bölgeler ile ilgili
maddeye “Gelecekteki ve birleştirilmiş bölgelerle ilgili, yönetim, liderlik ve temsil için gereken
prosedürleri, UR Yönetim Kurulu tespit edecektir.” cümlesi “Bölge Kurulması” bölümünün sonuna
eklendi, 6- “Faaliyetleri İnceleme Komitesi” toplantılarının ne zaman, nerede yapılacağı kararı UR
Başkanı veya Kurul’a bırakıldı, 7- “Stratejik Planlama Komitesi” toplantılarının ne zaman, nerede yapı-

lacağı kararı UR Başkanı veya Kurul’a bırakıldı, 8- URYK’nin görevleri arasına kabul ettiği Stratejik Planın
her Alan’daki (Zone) uygulamasının denetlenmesi eklendi ve bu görev o alandan seçilen direktöre verildi.
Kabul edilmeyenler: 1- UR üyesi kulüplerin özerkliği isteği kabul görmedi, 2- 15 üyenin altındaki
kulüplerin mecburi olarak birleştirilmesi önerisi reddedildi, 3- Bölgeleri elimine etme veya sınırlarının
değiştirilmesi ile ilgili sayılardaki değişiklikler kabul edilmedi, 4-Komitelerle ilgili maddede yapılması
istenen değişikliler reddedildi, 5- RIBI’ın UR Ana tüzüğünde yapılmasını istediği değişiklik kabul görmedi.
B) FAALİYETLER
Verilen 7 önerinin 5’i URYK’na havale edildi, 2’si kabul edildi.
Kabul edilenler: 1- Rotary dergilerinin elektronik ortamda yayınlanması kabul edildi ve her üyeye
basılı veya elektronik yayını tercih etme imkânı verildi, 2- UR seyahatleriyle ilgili 17.090. madde kaldırıldı ve seyahat konusu URYK’na bırakıldı.
X. FİNANSMAN ve AİDATLAR
Verilen 10 önerinin 1’i çekildi, 5’i kabul, 4’ü reddedildi.
Kabul edilenler: 1- Bir Rotary kulübünün UR’ye her üyesi için, her yarıyılda, ödemesi gereken
aidat 2013-14 için US$26,50, 1014-15 için US$27,00, 2015-16 için US$27,50, 2016-17 ve daha sonraki
dönemlerde US$28,00 olarak tespit edildi, 2- On kişiden az üyesi bulunan kulüplerin en az 10 üye için
aidat ödeme zorunluluğu kaldırıldı, 3- Tabii afetler dolayısıyla ciddi hasara uğrayan bölgelerdeki Rotary
kulüplerinin aidatları istek üzerine azaltılabilir veya tehir edilebilir, 4- RIBI’daki ödemeler UR standartlarına uyarlandı, 5- Genel Yedek Akçe’de yapılan değişiklik.
Kabul edilmeyenler: 1- Her kulübün en az 15 üye için aidat ödemesi 2- 35 yaş altı ve 70 yaş üstü
üyelerin aidatlarının %30 azaltılması 3- Rotary kulübüne alınan eski Rotaractların aidatlarının bir yıl
alınmaması 4-Konvansiyon kayıt ücretini 100 dolara indirmek için dünyadaki tüm Rotaryenlerden yılda
3.00 Dolar ek aidat alınması.
XI. UR TOPLANTILARI
Verilen 2 önerinin 1’i çekildi, 1’i kabul edildi.
Kabul edilen: 1- Madde 19, Bölüm 19,030 da belirtilen UR Yöresel Konferanslar konusu tamamıyla
iptal edildi,
XII. YASAMA İŞLEMLERİ
Verilen 15 önerinin 1’i çekildi, 5’i kabul, 9’u reddedildi.
Kabul edilenler: 1- Kulüplerin önereceği yasa değişikliği tekliflerinin bölge konferansı veya
bölge yasama teklifi toplantılarında oylanması, 2- Kusurlu yasama tekliflerinde Bölüm 7.037.2 (d)
(ii) “Kurul’un veya Genel Sekreterin görev alanı ve yetkisi dahilinde olan bir idari değişikliğin
yapılmasının istenmesi” cümlesi kaldırıldı, 3- Bölge Konsey delegesinin Bölge Konferansında seçimi
ile ilgili olarak, her delegenin tek oya sahip olması yerine, bir kulübün sahip olduğu tüm oyların aynı
adaya verilmesi koşulu kabul gördü, 4- Bölgede tek aday bulunması durumunda Guvernöre yedek adayı
seçme hakkı verildi.
Kabul edilmeyenler: 1- Yasama Konseyinin Ekim, Kasım veya Aralık’ta toplanması 2- Yasama
Konseyinin dört yılda bir toplanması 3-Yasama Konseyine sadece yasa değişikliklerinin sunulması 4Konsey toplantısı sırasında önerilerde değişiklik yapılması için önerge verilmemesi 5- Daha büyük bölgelerin konsey toplantılarında daha çok oya sahip olması için verilen 3 önerge 6- Konsey delegesinin 2
yıl yerine 3 yıl önce seçilmesi 7- Bir kulübün üyeleri arasından birden fazla GDG’ünü aday gösterebilmesi.
ÖNERGELER
Verilen 49 önergenin 1’i URYK’ye havale edildi, 24’ü çekildi, 6’sı kabul, 18’i reddedildi.
Kabul edilenler: 1- URYK’nun, Rotary kulübünde “Dost Üye (Associate Member)” adı altında yeni
bir üyelik türünün tesis edilmesini, oy hakkı olmayan bu üyelerin %50 daha az aidat ödemesini, önümüzdeki Yasama Konseyine teklif etmesinin istenmesi, 2- URYK’nun, Rotary’nin Amacının ikinci maddesini meslek hizmetlerinin temel ilkesi olarak kabul edilmesinin sağlamasının istenmesi, 3- URYK’ndan,
Rotary Prensip ve Kurallarında tavsiye edilen Uluslararası Hizmetler alanına “Barış ve İhtilafların
Çözümü Etkinliklerinin” eklemesinin istenmesi, (Bu Önerge Gebze Rotary Kulübü tarafından önerildi
ve 109‘a karşı 397 oyla kabul edildi.) 4- URYK’nun, yılda bir günü veya haftayı “Yeni Nesiller Hizmet
Günü” olarak tesis etmesinin istenmesi. 5- URYK’nun, “Rotary Liderlik Enstitüsü” nün UR’ye bağlı veya
UR’nin yapısal bir programı olarak kabul edilmesinin sağlanması. 6- URYK’nun, UR Vakfının programlarına Rotaryen’in neslinden olanların katılamaması kuralının, afet bölgelerindeki Rotaryen ailelere,
uygulanmamasının Vakıf Mütevelli heyetinden istemesi.
❑❑❑
M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 3 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 19

Rotary’nin 8. fotoğraf
yarışması sonuçlandı

U

luslararası Rotary’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasının 8.cisi sonuçlandı.
Yarışmada değerlendirmeyi 4 Pulitzer Ödülü olan fotoğrafçı Carol Guzy yaptı. Birincilik ödülünü kazanan Spencer Callahan, fotoğrafı Tanzanya’da çekmiş. Bir otobüste iki küçük çocuk ve babalarının arkasındaki sırada otururken,
çocuklara çektiği resimleri göstermeye başlamış.
Otobüsün dağlara yaklaştığı sırada, çocuklardan
biri büyük bir ilgi ile dağlara bakmaya başlamış.
Spencer da deklanşöre o an basmış.
Yarışmaya katılanlardan birinciye Nikon
D3200 SLR kamera, ikinci ve üçüncüye ise Canon
SX210 IS fotoğraf makinası hediye edildi.

1. ÖDÜL
Fotoğraf: Spencer Callahan, ABD Alabama’da
Fairthrope Rotary Kulübü üyesi Bob Callahan’ın oğlu
Yer: Dar Es Salaam, Tanzanya, Lushoto otobüsünde
2. ÖDÜL
Fotoğraf: Bedros Artin Azinyan, Bulgaristan Kazanlak Rotary Kulübü
Yer: Petäjävesi, Finlandiya. Suda yansımalar
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3. ÖDÜL
Fotoğraf: Margriet Ruurs, Kanada, British Colombia, Saltspring
Island Rotary Kulübü üyesi Kees Ruurs’un eşi
Yer: Bagan, Myanmar

MANSİYON
Fotoğraf: Cindy Hautanen, Kanada 7010. bölgeden, Japonya 2610. bölgeye
giden GİM Katılımcısı
Yer: Japonya

MANSİYON
Fotoğraf: Caroline Kim ve David Mendoza, ABD, Kalifornia, Bakersfield, Frontier High
School Interact Kulübü
Yer: ABD, Bakersfield

MANSİYON
Fotoğraf: Terry IP, ABD, Texas
Arlington (North) Rotary Kulübü
Yer: Hindistan, Bangalore

MANSİYON
Fotoğraf: Lola
Reid Allin, Kanada,
Belleville Ontario
Rotary Kulübü
Yer: Beliz, Santa Cruz
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Toplum ve terör
Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü

E

ric Haffer diyor ki: “Teröristler,

masızlığı getiriyor. Bu kez, “Kötü olan ben

rak adlandırmıştı. Keşke sağ olsaydı da bugün

hayal kırıklığına uğramış ve tat-

değilim karşımdakilerdir” diye düşünerek

geldiği durumu görseydi. O birkaç çapul-

min olamamış kişilerin anlamsız

şiddet eylemini temize çıkarmaya çalışıyor.

cu denilen yapılanma nice anaların yüreğini

buldukları hayatlarına, anlam katabilmek

İşte bu psikolojik yaklaşım onun suçluluk

yaktı.

için kendilerini kurban edebilen inançlı

duygusuna kapılmasını önlemektedir.. Sanki

Ortalığı kasıp kavuran ve silahlardan

kişilerdir.” Fanatik kimliklerini, grup kimli-

bu tahripkâr eylemle toplumdaki haksızlıkları

tüten acı ve yas, tüm iyi çabalara karşın ülke-

ğinde eriten bu kişiler, aslında kendilerinden

düzeltmeye çalışıyorlar. Çünkü onlar, yaşadığı

mizde ve özellikle Ortadoğu ülkelerinde var-

kaçmaktadırlar. Bu insanlar için kesin gerçek

topluma veya tüm insanlığa adalet getirece-

lığını sürdürüyor. Şiddetin etrafını çevreleyen

yoktur. Daha fazlasını istedikleri gibi tüm ger-

ğine inanıyorlar. “Ya bizimle olursunuz veya

sis bulutu aralandıkça onların ruh halleri-

çekleri tekeline alırlar. Bireysel olarak ise yal-

karşımızdakilerle” yaklaşımı ile sindirme ve

ni iyice anlıyoruz. Onlarca insanın ölümüne

nız yaşamın anlamsızlığından yakınırlar. Onun

bir yandan da terörü tırmandırarak şiddetle

neden olan bu insanların çoğu aramızda

için kendilerini, kendisi gibi düşünen inançlı

insanlığı çıkmaza sürüklüyorlar.

yaşamlarını sürdürmektedirler. Sanki Kürt

kişilerin içine atarlar. Çünkü toplu hareketin
onlara kesin kurtuluş vaat ettiğine inanırlar.

Terör denilen olumsuz örgütlerin, hangi

halkına adaleti getirecekler gibi yola çıkan

ülkenin bahçesinde yeşereceğini; kimlerin

bu kişiler, devletimizi ve insanımızı tehdit

Terörist için yakma, yıkma, öldürme

enselerinde nefeslerini hissettireceğini bile-

eden boyuta ulaştılar. Yalnız PKK mı? PKK’nın

meşru bir olaydır. Çünkü bunlar kendilerinin

mezsiniz. “Benim ülkemde terör olmaz veya

yanında farklı amaçlı terör örgütlerinin varlığı

dışındaki insanlara nefretle bakarlar. İşte bu

teröristten bana ne.” Mantığı terörün filiz-

da bir gerçek.

duygu teröristleri bir arada tutan tutkal göre-

lenmesine dal budak sarmasına neden olur.

Sanıyorum ki bu insanların aile fotoğ-

vi görür. Nefreti bir siyasal yapı olarak gör-

Daha dün Boston’daki olay, Ortadoğu’daki

raflarını görmek ve psikolojik yapılarını irde-

düklerinde karşılarında olan herkese nefretle

terör örgütlerinin etkinlikleri, hem toplum-

lemek barış için ilk yaklaşım olur. Bu görev

bakarlar. En kısa zamanda ise nefreti şiddete

ları sindiriyor hem de kendine taraf buluyor.

ise sosyologların ve psikologların olmalıdır.

çevirirler.

Ülkemiz, ta!.1968 yılından beri terörle iç içe-

Çünkü şiddete karşı şiddeti kullanmanın

Mazlumun zalimi, mağlubun galibi taklit

dir. Toplu taşıma araçlarına saldırı, elçilikle-

çözümü getirmediğini hepimiz gördük. Terör

etmesi; öfkeyi nefrete, nefreti şiddete dönüş-

re bomba atarak ülkemizi kana bulayan bu

aklın bittiği yerde başlar. Çünkü terörizm, bir

türüyor. İşte bu kez şiddet örgütlenmiştir. Ve

insanlar, nefret ve şiddeti bizim bahçemizde

ideolojinin etrafında kenetlenen birey veya

teröre dönüşmüştür. Kaynağını yönetimdeki

de yeşerttikleri bir gerçek.

grupların kendilerinden olmayanlara uygu-

kişilerin yönetimi biçimi ve istilacı ülkelerin

ladığı şiddettir. Doğal olarak kendi ideolojile-

sözde demokrasi getireceğim diye o ülkede

Uzun yıllardır doğu illerimizde varlığı-

rine sorgulamadan inanan bu insanlar, terör

savaş çıkarması sonucu, karşılarında onları

nı sürdüren terörün kaynağı 12 Eylül 1980

ve şiddeti terör mantığında meşru görür-

taklit eden aynı şiddeti uygulayan teröristleri

darbesidir. Sonucu bilinmeyen cinayet-

ler. Kendilerini yok etmeye çalışan devletle

i bulurlar.

ler ve o dönemde gençlerimize yapılan

kurum ve kuruluşlarla savaşmayı tartışmasız

Şiddeti uygulayan kişi ve örgütün kendi-

işkenceler, kısaca şiddet, şiddeti doğurdu.

doğru davranış olarak benimserler.

ni beğenmesi şiddetin bir yüzünü oluşturur.

Anımsayacaksınız varlığını eylemleri ile kanıt-

Umuyoruz ki ülkemiz ve dünya, akıl ve

Diğer yüzü ise karşısındaki insanları değer-

lamaya çalışan PKK terör örgütü karşısında

mantığı bitirmeye çalışan şiddete karşı, akıl ve

siz, görmesidir. Bu yaklaşım beraberinde acı-

dönemin Başbakanı onları birkaç çapulcu ola-

mantığı galip getirir.
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BİR ROTARY EL KİTABI

globaloutlook
BARIŞ YOLUYLA HİZMET İÇİN ROTARYENLERİN REHBERİ
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BARIŞIN
Y O L U

B

arış ihtilafın yokluğundan öte bir şeydir. Özgürlük,
güvenlik ve mutluluk getirir. Zulüm ve istikrarsızlığın
baş düşmanıdır. Rotary’nin misyonunun temel direği
ve farklı kültürler arasında ve ihtilaflı bölgelerde,
çocuk felcini yoketme çalışmalarımızın arkasındaki itici güçtür.
Temmuz ayında, UR Başkanı Sakuji Tanaka, her Rotary kulüp
üyesini meydan okumaya davet ederek “Hizmet Yoluyla Barış”
oluşturmaya çağırdı. Bunun sonucu olarak, Rotaryenler, Rotary
Barış bursiyerleri ile projeler başlatıp geliştirdiler ve Barış forumları
organize ettiler. Berlin, Honolulu ve bu ay da Hisroshima’da
yapılan global barış forumları, kalıcı barış yolunda Rotary’nin
rolünü değerlendirmek için toplum liderleri ve kulüp üyelerini
biraraya getirdi. Global Outlook’un bu sayfalarında, Carnegie
Endowment for International Peace başkanı’nın görüşlerini,
barış bursiyerleri seçiminde tavsiyeler, barış amaçlı bir projeye
global bağış sağlama ile ilgili yazılar yer alıyor. Başkan Tanaka’nın
deyimiyle, “Rotary’de işimiz kâr etmek değil, barışı oluşturmaktır.”
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Uzman Görüşü

Jessıca tuchman
mathews ile bir
söyleşi

J

essica Tuchman Matthews, global bir düşünce tankı
olan Carnegie Endowment for International Peace’in
başkanıdır. Uluslararası ilişkilerde etkin bir sözcü ve bir
çok liderin de danışmanıdır. Daha önceki görevinde,
Dış İlişkiler Konseyi’nin Washington programında
görev almış ve World Resource Institute’ün kurucu başkan
yardımcılığı ve araştırma direktörlüğünü yapmıştır. Ulusal
Güvenlik Konseyinin Global Sorunlar Ofisinin direktörü
olarak Matthews nükleer yayılma, konvvansiyonel silah
satışları ve insan hakları konularında çalışmıştır. Washington
Post gazetesinin editoryal kurulunda bulunmuş ve daha
sonra köşe yazarı olarak görev almıştır. California Institute of
Technology’den moleküler bioloji doktorası olan Matthews,
The Rotarian ile dünya barışı olasılığı ve Rotaryenlerin bu
konuda nasıl yardımcı olabileceklerini anlattı.

dinsel retorik ile kolayca beslenerek öfkeyi çoğaltıyor ve ihtilafların
artmasına neden oluyor.

Açlık, hastalıklar, temiz su ve eğitim eksikliği dünyadaki
istikrarsızlık ve ihtilaflar konusunda nasıl bir rol oynuyor?
İnsanlar ihtiyaçlarının karşılanmadığını görünce, umut ve fırsatların
olmadığını düşündükçe, buna cevap vereceklerdir. Bu cevap şekli
kendi çıkarları lehine olmayabilir ama eyleme geçeceklerdir.

İstikrarsızlığı yaratan faktör olarak hastalıklardan
bahsedersek, Rotary ve partnerlerinin çocuk felcini yok etmeye
çok yakın olduğunu görüyoruz. Hastalıkları önleme barışa nasıl
yardım edebilir?
İnsanların refahına ana katkıdır bu ve insanların bir şekilde
belirledikleri hedeflerine ulaşabildikleri düşüncesi kapsamında
refah burada kullanılacak en anlamlı kelimedir. Daha akut pandemik

15 yıldan uzun bir süredir Carnegie Endowment for
International Peace’in başındasınız. Bu süre içinde dünya barışı
için atılmış en önemli adım nedir?

ve epidemik durumlarda, hastalıklar istikrarı bozan bir güç olan

Son 15 yıl ilginç bir dönem oldu. Barış içinde bir dünyaya doğru

sonuçlanır.

mülteciler sorununu yaratabilirler. İnsanlar biraraya geldiklerinde,
iltica ettikleri bölgede bir yük oluştururlar ve bu da ihtilafla

istikrarlı bir gelişme görüldü ama, dikkat çekici jeopolitik adımlar
atılamadı. Herhalde en önemli değişiklik, gelişmekte olan ülkelerdeki
gelir artışıdır. Gelirler arttıkça insanlar daha fazla istikrar ve daha az
ILLUSTRATIONS BY OTTO STEININGER

ihtilaf olan bir aks üzerinde hareket ediyorlar.

Politik ve ideolojik bağları olan global bir organizasyon
olarak, Rotary başka kurumların erişemeyeceği bölgeler
ulaşabilmektedir. Rotaryenler, toplum liderlerinden oluşan bu
ağın etkinliğini en verimli nasıl ve nerede kullanabilirler?

Barışın önündeki en büyük engel ne idi?

Bunun tabii cevabı, etkinin en yüksek olacağı yer, başkalarının etki

Bu bölgeden bölgeye değişiklikler gösterdi ama tek bir şey seçmem

edemeyeceği yer olacaktır. Ancak Rotaryenler sağlıklı bir sivil toplumun

istenirse, kötü yönetim, kendi halkını önemsemeyen hükümet derim.

kritik elemanıdır ve bu nedenle sivil toplumun zayıfladığı alanlarda da

Bu durum bazen dışa saldırganlık şeklini alabiliyor ama çoğu kez basit

en büyük etki gerçekleşebilir ve Rotaryenler bunu güçlendirmek için

bir şekilde mutsuzluğun artmasına neden oluyor. Bu isemilliyetçi ve

çalışabilirler.
mayı s
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Dünyada bazı bölgeler adeta hiç bitmeyecek bir ihtilafın
içindeler. Sizce bu bölgelerde ihtilafların sona erdirilmesi
mümkün mü yoksa bunlar umutsuz bir vaka mı?
Hiç bir şey umutsuz değildir ve ihtilaflar sona erdirilebilir. Kelimeler
büyük zararlara yol açabilir. Orta Doğu’da Arap Baharı bir gecede
değişimi ifade ediyordu. Biz Carnegie’de konunun kısa avadede
çözülemeyeceğini ve uzun bir süreç gerektiğini düşündüğümüz
için Arapların Uyanışı kelimelerini kullanıyoruz. Bölgedeki ihtilafların
çözümü aylar değil, yıllar, belki de on yıllar alacaktır. Bizim karşı
karşıya olduğumuz sorun, iniş çıkışlar arasında eğilimin hangi
yönde geliştiğini tespit etmektir. Bundan 40 yıl sonra geriye dönüp
baktığımızda, bu durumu çok pozitif olarak değerlendireceğimizi
düşünüyorum. Halklarının ihtiyaçlarını karşılama yeteneği olmayan
veya bu konuya ilgi duymayan ve uzun yıllardır görevde olan
bir yönetim şeklinin sona ermesidir bu. Şimdiki noktadan oraya
ulaşmakise, ihtilaflarla dolu uzun bir proses olacaktır. Beni özellikle
endişelendiren, Orta Doğu’da olası mehzep çatışmalarının şiddete
yol açmasıdır. 10 yıl sürebilecek bir ihtilaf görebiliriz. Dışarıda olan
bizler için sorun, müdahele ederken anlaşmazlıkların derinleşmesini
değil, yaraları sarmanın yollarını nasıl bulacağımız olacaktır.

Sivil toplum hareketlerini internat ve diğer teknolojiler nasıl
değiştirdi?
Bu teknolojinin yeni bir eylem türü mü yoksa temel bir değişiklik mi
olduğu konusunda çok yoğun bir tartışma var.Bu noktada diyebilirim
ki, bu bir araçtır ama dönüşümsel bir araçtır. Enformasyonu iletmekte
ve büyük kitlelerin kendiliğinden anibir şekilde biraraya gelmelerini
sağlamaktadır. Ancak bir kısım için pozitif olan, bir diğer kesim için
de negatiftir. Hükümetler bunu bir karşı gelme olarak görebilir. Bu
teknoloji aynı zamanda kişisel mahremiyeti korkunç bir şekilde
çiğneyebilmektedir. Kendi hakları için savaşanlara güç katarken,
kötü niyetli suçluları da güçlendirmektedir. Ancak sivil ayaklanma
olarak dönüşümseldir.

2012-13 döneminde Rotary, toplum ve dünya liderleri,
Rotaryenler ve Rotary Barış Bursiyerlerini biraraya getiren
üç Global Barış Forumu düzenledi. Bu tür organizasyonların
etkisi nedir?
Bu tür aktiviteler insanlara enerji verir ve neler yapabilecekleri
konusunda bir his uyandırır. Konferanslarda genelde kendime “Ben
ne yapabilirim?” diye sorarım. Bu toplantılar, insanların plan ve proje
oluşturmalarına fırsat yaratır. İnsanların görevleri olduğu zaman, - şu
kişiyi ara, şu kişiye e-posta gönder, toplumunda şunu düzenle - gibi,
çok şeyler gerçekleştirilebilir.

İnsanlık, bir tek nükleer silahla büyük kitlesel tahribata yol
açma kapasitesine sahip. Bu tehdit ne kadar gerçekçidir?
Bunun kolay bir cevabı yok. Amerika ile Rusya arasında ükleer bir
savaş oluşturabilecek gerginliklerin çok azaldığını görüyoruz. 50 yıl
önce uzmanlar, bugün için iki veya üç düzine nükleer güç olacağını
öngörmüşlerdi. Bu sayının dokuz olarak kalmış olması büyük
bir başarıdır. Diğer taraftan ise, teknolojik gelişme nükleer silah
teminini kolaylaştırmaktadır ve bizler terrörizm çağında yaşadığımızı
unutmamalıyız. Bu silahlardan birinin yanlış ellere geçmesi
ihtimalinin hala çok yğksek olduğunu unutmamak gerekir.
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Enformasyonun
serbest akışı

Düşük seviyede
yolsuzluk

Başkalarının haklarını
kabul etme

Yüksek
eğitim seviyesi

Komşularla
iyi ilişkiler

Bu oldukça ürkütücü.
Evet ama beraber yaşamamız gereken bir gerçek. Teknolojiyi
geriye döndürmemiz mümkün değil.

Yazar ve tarihçi olan anneniz Barbara Tuchman, Tuchman
Kanun diye bir prensip öne sürmekteydi ve ihtilaflar, suçlar
konusunda yayın yapmanın, bu olayları olduklarından
daha kötü gösterdiğini iddia etmekteydi. Ona hak veriyor
musunuz? Barış içinde bir dünyaya sandığımızdan daha mı
yakınız?
Bence bu alanda, eski medyaya yeninin eklenmesi pozitif bir
katkı oldu. Konvansiyonel eski medyanın kapsadığı şeylerin
çoğu kötü olaylardı. İyi haberler de tabi ki yer almaktaydı
ama bu hiç bir zaman riskli durumların anlatıldığı veya kötü
şeylerin gerçekleştiği olayların önüne geçemedi. Bence
enformasyon ağlarının genişlemiş olması, iyi haber - kötü
haber dengesini, gerçek ile daha örtüşür bir duruma getirdi.
Dolayısıyla annemin bahsettiği Tuchmann Kanunu, eskisine
göre daha zayıf etkis olan bir fenomen oldu. Bundan otuz yıl

YENİ BİR BARIŞ
BURSİYERİNİ
BULMAK İÇİN NE
YAPMALIYIZ

Düzgün bir
iş ortamı

İyi işleyen
hükümet

BARIŞ

Kaynakların adil
dağılımı

KAYNAK: EKONOMİ VE BARIŞ ENSTİTÜSÜ
http://economicsandpeace.org

önce, 20 kişiye odaklanan bir kamera, olayı büyük bir protesto
gibi gösterebiliyordu. Şimdi ise olay yerlerinde yüzlerce kamera
var ve insanlar neler olduğunu gerçekten algılayabiliyor.

Barışın oluştuğunu nasıl bileceğiz?
Barış oluşmaz. Barış gelinebilecek bir nokta değildir fakat sağlık
benzeri bir prosestir. Sürekli olarak ekonomik kalkınma, sosyal
ve politik güçler ile istikrarsızlığı bozan ihtilaflar arasında oluşan bir
dengedir. Barış sadece ihtilafın olmaması demek değildir. Barış bir çok
kez bahsetmiş olduğum bir yönetim kalitesi ve insanların ihtiyaçlarının
ne şekilde giderildiğinin bir derecesidir. Yani bir gün durup arkamıza
bakarak, evet dünya barışını yakaladık diyemeyiz. Barış üzerinde sürekli
çalışılması gereken bir prosestir.

Rotaryenler barış için en iyi şekilde nasıl çalışabilirler?
Barış arayışında insanların hayatlarını iyileştirmek ve sivil toplumdaki
kurumların güçlenmesi için yapmış olduğunuz çalışmaların,
bu hedef doğrultusunda elinizdeki en güçlü silah olduğunu
düşünüyorum. n

Başlangıcının üzerinden geçen 10 yıla yakın bir
zaman içinde, Rotary Barış Merkezleri, halen
uluslararası barış toplumunda lider konumunda
olan 600’den fazla barış bursiyerini yetiştirdi.
Önümüzdeki on yıl için de başarılı bir dönem
için, yeni nesiller arasından busiyerler seçmek için
şunları yapabilirsiniz.

(1)Kulübünüzü eğitin.

ABD’nin 7710.
bölge eski dönem guvernörlerinden ve halen
Rotary Barış Merkezleri Ağırlama Komitesi Alan Koordinatörü
Barry Phillips, aday bulmanın çok kolay olduğunu belirterek
“harika bir program ve kulübe de sıfır maliyeti var” diyor.
Phillips’e göre aday bulma kulüp seviyesinde başlıyor.
Rotaryenlere programı anlatarak aday bulmalarını teşvik
edin. Eski bursiyerlerden birisini bulun ve Rotaryenlerin
programın ne olduğunu bu eğitimi almış birinin ağzından
dinlemelerini sağlayın.

(2) Program

bilgisini

yayın.

Program hakkında bilgi ve son müracaat tarihini
içeren bir basın bülteni hazırlayın. Yerel basın,, üniversiteler,
sivil toplum örgütleri ve uluslararası firmalar gibi toplum
partnerlerini hedefleyin. En az gayretle en fazla kişiye
ulaşmanın etkin bir yolu budur.

paylaşın.
(3) Toplumdaki

ortaklarınızla

Toplumunuzda barış ve
ihtilafların çözümü iin çalışan yerel organizasyonlarla
toplantılar düzenleyin. Arkadaşlarınız, meslekdaşlarınız
ve toplumunuzdaki insanlar için 30 saniyelik promosyonel
vurgular hazırlayın.

(4) Sosyal

medyayı

kullanın.

Facebook, Linkedin ve Twitter gibi imkanları
kullanarak Rotary Barış Bursiyeri olmak için nasıl müracaat
edileceğini anlatın. Rotary Barış Gönüllüleri Facebook
sayfasından ilginç fotoğraflar ve hikayeleri bu sayfalarda
yayınlayın.

Bölgelerin Rotary Vakfına aday müracaat formlarını
ulaştırmaları için son tarih 1 Temmuz’dur.
Daha fazla bilgi için
rotarypeacecenters@rotary.org ile temasa geçin

Berlin, Honolulu ve
Hiroshima forumları,
Rotary’nin barışa olan
taahütünü yeniledi

Y

üzlerce Rotaryen, Yeni Nesiller programı katılımcıları,
toplum liderleri, Rotary Barış bursiyerleri Mayıs ayında
Japonya’nın Hiroshima şehrinde gerçekleşen Barış
Forumlarının 3. ayağında biraraya geldiler.
Daha önceki forumlar Honolulu ve Berlin’de yapılmıştı. Her bir forumda, katılımcılar bir temaya odaklandılar ve
forum sonunda bir deklarasyon yayınladılar. Berlin’de tema
“Sınır Tanımayan Barış” idi. Honolulu’da genç yetişkinlerin
barış için katalist olarak kullanılması kapsamı içinde çevreyi koruyarak barışa ulaşmanın yolları tartışıldı. Hiroshima’da
ise her bireyin barışı sağlayabilme yolundaki gücünün ne
olabileceği araştırıldı.Berlin’de Genel Sekreter John Hewko,
Rotary’nin insani hizmetinin, açık olarak barış oluşturma etiketini taşımasa dahi, daha sakin, refahı daha yüksek ve şiddetten uzak toplumlar yarattığını anlattı.
Hewko: “Daha sağlıklı, eğitimli bir toplum için çalışarak,
uzun vadede barışı oluşturmada en etkin şeyi yapıyorsunuz”
dedi.
Honolulu’da, Myanmar demokrasi hareketinin lideri ve
Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi’ye, barış yoluyla demokrasi arayışındaki çalışmaları nedeniyle Hawai Barış
Ödülü takdim edildi. 20 yıla yakın bir süre ev hapsinde kalan Suu Kyi, 2010 yılında serbest bırakılmış ve geçen sene
yapılan seçimlerde muhalefetteki partinin bir üyesi olarak
parlamentoya seçilmişti. Forumda yaptığı konuşmada, Suu
Kyi, demokratik kurumların ve uygulamaların insan haklarının garantisi için şart olduğunu vurguladı.
“Myanmar’da çok sayıda etnik guruplar bulunmakta ve
ülkenin geleceğine olan inanç ancak gerçek birlik anlayışı
temellerine oturmalıdır” diyen Suu Kyi, ülkedeki tüm etnik
toplumların kendilerini evlerinde hissedeceği, ve ülkenin
onlar için en kutsal yer olduğu duygusunu güvenle taşıyacakları ortamı yaratacak değişimleri gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.
UR Başkanı Sakuji Tanaka ise, Berlin’de yaptığı konuşmada katılımcılara şöyle seslendi: “II. Dünya Savaşından sonra
Japonya’da yetişen ilk nesilden biri olarak barışın önemini
ve refahımızla olan ilişkisinin önemini anlıyorum. Her gün,
dünyadaki 34,000 kulübümüzdeki Rotaryenler, hep beraber
çalışarak, en çok ihtiyaç duyan insanlara su, sağlık, okuma
yazma ve umut fırsatını sunarak daha barışçı bir dünya yaratıyorlar.”
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DÜNYADAKİ
BARIŞ
PROJELERİ
İNGİLTERE 5

Mayıs ayı içinde Londonderry Rotary Kulübü, Kuzey İrlanda’da ve ihtilafların bulunduğu diğer bölgelerde barışın promosyonu için bir barış forumu
organize etti. Geçtiğimiz Aralık ayında Belfast Şehir
Konseyi İngiltere Birliğini temsil eden bayrağın yıl boyunca dalgalanmasını durdruma kararı almıştı. Bunun
üzerine şehirde çok sayıda gösteriler süzenlenmişti.
Düzenlenen foruma başta UR Başkanı Sakuji Tanaka
olmak üzere uluslararası barış aktivistleri, politik ve iş
dünyası liderleri ve dünyanın muhtelif bölgelerinden
akademisyenler katıldılar.

İTALYA

4

İtalya’da Cenova’dai bir çok Rotary Kulübü ve Birleşmiş Milletlerin Kamu Bilgilendirme Departmanı
ile ilgili olan ve bir e-dergi yayınlayan Good News
Agency, orta öğretim talebeleri arasında barış temalı
bir yarışma düzenledi. Katılımcılar Birleşmiş Milletler
Milenyum Kalkınma Hedeflerinden olan fakirlik ile
mücadele veyahut evrensel ilköğretim olanağı konularına odaklanan bir makale, hikaye, şiir, resim veya
fotoğraf ile yarışmaya katıldılar. Yerel Rotaryenler de
2032. bölgenin websitesinde (www.rotary2032.it)
yer alan bu katılımlara oy vererek kazananları seçtiler. Good News Agency’nin web sitesinde de Şubat
ayında kazananlar yer aldı. Kazananlar, Haziran ayında
ödüllerini alacaklar.

AVUSTRALYA 5

Eylül ayında Wagga Wagga Rotary kulübü üç gün
süreyle uluslararası “barış toplumları” adlı konferans
düzenledi. Konferans konuları global ihtilafların se-

2012
GLOBAL BARIŞ
ENDEKS SIRALAMASI (GBES)
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COUN TRY
Iceland

SCORE
1.113

Denmark
New Zealand

1.239
1.239

Canada
Japan
Austria
Ireland
Slovenia
Finland
Switzerland

1.317
1.326
1.328
1.328
1.330
1.348
1.349

Global Barış Endeksi (GBE /GPI)
R A NK

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

United Kingdom
Chile

1.609
1.616

Romania
Uruguay
Vietnam
Croatia
Costa Rica

1.627
1.628
1.641
1.648
1.659

48
49
50
51
52
53
54
55
56

Mozambique
Namibia

1.796
1.804

Ghana
Zambia
Sierra Leone
Lesotho
Morocco
Tanzania
Burkina Faso

1.807
1.830
1.855
1.864
1.867
1.873
1.881

56
58
59
60
61
62
63
64
65

Djibouti
Mongolia

1.881
1.884

Malawi
Panama
Jordan
Indonesia
Serbia
Bosnia and
Herzegovina
Albania
Moldova
Macedonia (FYR)
Guyana

1.894
1.899
1.905
1.913
1.920
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Botswana
1.621

bepleri ve çözümlerinden yerel barış oluşturmaya,
insanın iç barışı bulmasına
kadar kapsamlı konuları
Laos
1.662
Italy başında1.690
içerdi. 1990’lı yılların
kulüp “barış
toplumları” 1.923
66
1.927
Bulgaria
1.699
Belgium
1.376
66
kavramını
oluşturmuş
ve anlayışı ön plana 1.927
France ve iyi niyet
1.710
Qatar
1.395
68
1.715
Czech Republic çıkaran
1.396
şehirler veEstonia
kasabaları1.734
bu kapsam69içine almıştı.1.935
1.937
South Korea
Sweden
1.419
70 kulüplerine
Cuba
1.951
Wagga
diğer Rotary
Lithuaniakulübü1.741
Germany
1.424 Wagga Rotary
71 Ukraine
1.953
Argentina
1.763
Portugal
1.470
de seslenerek
kendi
bölgelerinde
de barış
72 toplumları
Tunisia
1.955
Latvia
1.774
Hungary
1.476
73 Cyprus
United Arab
1.957
oluşturmalarını
istemişti.
Halen
dünya
genelinde
bu
Norway
1.480
Emirates
1.785
74 Gambia
1.961
Bhutan
1.481
47
toplumlardan
50’den
Kuwaitfazla bulunuyor.
1.792
75 Gabon
1.972
Malaysia
1.485
Mauritius
Australia
Singapore

1.487
1.494
1.521

Poland
Spain

1.524
1.548

Slovakia
Taiwan
Netherlands

UGANDA 3
1.590

76
77
78
79
80
81
81
83
84

Paraguay
Greece
Senegal
Peru
Nepal
Montenegro
Nicaragua
Brazil

1.973
1.976
1.994
1.995
2.001
2.006
2.006
2.017

1.602
Uganda
nüfüsunun üçte birinden fazlası, temiz
1.606
Bolivia
içme suyuna erişemedikleri için yaygın şekilde
hasta- 2.021
lıkve ölüm ile karşı karşıya bulunuyor. Çoğu kez çocuklar çok uzak bölgelerde bulunan kuyulardan su getirmek zorunda kalıyorlar ve bu durum da çoğunun okula
gitmesine imkan tanımıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında
kuzey Uganda’da bulunan ve Lira ve Kampala South
Rotary kulüplerinin liderliğindeki kulüpler “Sağlık, Sanitasyon, Hijyen ve Kalkınma için temiz suya erişim” adını
taşıyan, sağlık ve barış arasındaki ilişkiyi irdelemek için
Barış konferansı düzenledi. Konferansa başta Uganda
Konut Bakanı olmak üzere bir çok lider katıldı.

COUN TRY

SCORE

85
85
87
88

Ecuador

2.028

89
90

China
Dominican
Republic

2.061

92
93

Guinea
Papua New
Guinea
Trinidad and
Tobago
Angola
Guinea-Bissau
Cameroon

2.073

Swaziland
Equatorial Guinea
United States of
America

2.028
2.039
2.058

109
110
111
111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Belarus
Uzbekistan

2.208
2.219

Egypt
El Salvador
Jamaica
Benin
Armenia
Niger
Turkmenistan
Bahrain
Rwanda
Kenya
Algeria
Eritrea
Venezuela
Guatemala
Mauritania

2.220
2.220
2.222
2.231
2.238
2.241
2.242
2.247
2.250
2.252
2.255
2.264
2.278
2.287
2.301

kampüsünde gerçekleşti ve yerel orta öğrenim kurum2.068
91 Bangladeshde tartışma
larından gençler
paneline katıldılar.
2.071
94

KANADA 5
95
95
97
98
99
99
101
102
103
104

2.076
2.082
2.105
2.105
2.113

Hizmet Yolunda Barış temasını vurgulamak amacıyUganda
2.121
Thailand Kulübü
2.303
la, British Columbia’nın
Pemberton Rotary
geçMadagascar
2.124
South Africa
2.321
Tajikistan
2.124
tiğimiz Temmuz
ayında2.131aktiviteler serisi
Iran düzenledi.
2.324 İlk
Liberia
2.339
Malibarış teması
2.132 ile ilgili afiş Honduras
olarak 60 x 90
yarışması düzenTurkey
2.344
Sri Lanka
2.145
lendi. KatılanRepublic
posterler Kasım ayında bir
süreyle
Kyrgyzyıl
Republic
2.359 kalof Congo
2.148
Azerbaijan
mak üzere
şehirde
görünen
yerlere133asıldı.
Birinci 2.360
gelen
105 Kazakhstan
2.151
Philippines
2.415
106
Saudi
Arabia
2.178
134
yarışmacıya para ödülü verildi. KulüpCoteayrıca
“Dostluk
d’Ivoire
2.419
107 Haiti
135 Mexico
2.445
Mektupları”
altında 2.179
bir proje başlatarak,
ilköğretim
108 adı
136 Lebanon
Cambodia
2.207
2.459
okullarındaki çocukları, Afrika’daki bir yetimhanede kalan çocuklara arkasında yazı bulunan kartpostal göndermeye teşvik etti. Bir diğer aktivitede kulüp, yerel
sanatçılar ve kasaba sakinlerinin bir duvara barış teması işleyen resim yapmaları için sponsor oldu ve ortaya
çıkan eser kasabanın halkevine yerleştirildi. Kulüp üyeleri son olarak da yerel okullarla bir proje başlatarak,
şiddete karşı bir dizi konuşmacının gençler tarafından
izlenmesini sağladı.

İSRAİL 2
ABD 4

Kadının barış sürecindeki rolünü irdelemek üzere,
Portlan Rotaract Kulübü Şubat ayında bir sempozyum
düzenledi. Oregan Eyaletinin bugüne kadar seçilmiş
tek kadın valisi Barbara Roberts, sempozyumun konuk
konuşmacısı idi ve Rotaryenler, kâr amacı gütmeyen
sivil toplum örgütü liderleri, iş dünyasının, politikanın,
sağlık ve eğitim sektörünün kadın liderleri konuşmacılar arasındaydı. Toplantı Portland Eyalet Üniversitesinin

Kudüs Rotary Kulübü, Rotary Barış Bursiyeri olarak
Rajaa Natour’a sponsor oldu. Natour bugün Yafa kentinde Sadaka-Reut Arap Yahudi Ortaklıığı’nın Gemini
projesi kapsamında bir barış projesi program yöneticisi
olarak görev alıyor. Natour seminer ve atölye çalışmaları düzeleyerek Yahudi ve Filistinli gençlre ve üniversite
talebelerini biraraya getiriyor. Talebeler Arap-Yahudi
ihtilafının karmaşık yapısını tartışıyorlar, önyargıları anlama konusunda meydan okuyorlar ve bu ilişki içinde
güven ve ortaklık oluşturmaya çalışıyorlar.
mayı s
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EYLEME GEÇİN
Barış İÇİN
ROTARY
EYLEM
GRUBUNA
KATILIN

Y

eni kurulan
Barış İçin Rotary
Eylem grubundaki
Rotaryenler,
Rotaractlar ve
diğerleri ile
iletişim kurun. Daha fazla bilgiye www.facebook.com/
rotarianactiongroupforpeace adresinden ulaşabilirsiniz

Y

GLOBAL BAĞIŞ İÇİN MÜRACAAT EDİN

eni Rotary yılında barış ile ilgili bir proje bulup Rotary Vakfının Global
Bağışlarına müracaat edin. Global bağışlar altı odak alanında sürüdürülebilir
ve sonuçları ölçülebilir geniş kapsamlı uluslararası projeleri destekliyor. Aşağıda barış ve
ihtilafların önlenmesi / çözümü konularına örnek teşkil eden bazı projeler yer alıyor.

1
2
3

Korunmasız toplumlara, özellikle çocuklar ve
gençlerin etkilendiği ihtilaflarda destek olun
Barış ve ihtilafların çözümü konularındaki
çalışmaları destekleyin
İstikrarlı toplum oluşurmak için yerel barış
çalışmalarınızı güçlendirin.

4
5

İhtilaflardan etkilenmiş yerlerde uzun vadeli
barış oluşturma çabalarını yaygınlaştırın
Yerel liderleri ihtilaflarda arabuluculuk ve
önlem konularında eğitin

Global bağışlar Barış bursiyerleri için fon yaratmaz; Rotary Barış
Merkezlerinin destek kaynakları başkadır. Rotary Barış Merkezleri
ile ilgili daha fazla bilgiyi www.rotary.og/rotarycenters da
bulabilirsiniz.

Uluslararası Rotary’de yeni görevler
1-2 Haziran 2013 tarihlerinde Selanik’te
2013-2014 Rotary Dönemi Zon (Alan) 20B
Eğitim Semineri düzenlendi. Seminere
Türkiye’den Gelecek Dönem Direktörü Şafak
Alpay, Zone 20B Polio Komitesi Başkanı
Turgut Gökyiğit, 2440. Bölge Vakıf Ana Komite
Başkanı Selim Yeğen, 2430. Bölge GDG Hasan
Akduman, GDG Yeşim Yöney ve DG Güneş
Ertaş katıldılar.
yapacak.

de UR Başkanlığı görevini üstlenecek Gary

DG Güneş Ertaş ise, 1 Temmuz 2014’ten

C.K. Huang tarafından atandı. Uluslararası

Halkla İlişkiler Koordinatör Asistanı olarak

itibaren 3 yıl süre ile Rotary Halkla İlişkiler

Rotary’de 40 kişi Kamuoyu İmaj Koordinatörü

göreve başlayacaklar. 2430. Bölge’den GDG

Koordinatörü olarak halen görevi yürü-

(RPIC) olarak zonlarda görev yapıyor.

Hasan Akduman da 2013-14 döneminde

ten Mısırlı Ayoub Ayoub’un yerini alacak.

Rotary Vakfı Koordinatör Asistanı olarak görev

Güneş Ertaş göreve 2014-15 dönemin-

EGE’DEN MAVİ YOLCULUK
Yaz aylarının gelmesiyle deniz ve doğa tutkunlarının
alternatif tatil tercihi Mavi Yolculuk yükselen bir tatil
trendi. Sinan Özer tarafından kurulan EGEYAT, profesyonel ve deneyimli kadrosu, her müşteriye hitap
eden ve her yıl yenilenen yat filosuyla 36 yıldır bu
konuda hizmet vermekte.
EGEYAT tamamen kişiye özel çalışıyor. Boyları 15 m
- 50 m arasında ve 3 – 10 kabinli yatlarla grupların
büyüklükleri ve ihtiyaçlarına göre değişen alternatiflerle mavi yolculuk hizmeti veriyor. Misafirlerin
isteklerine bağlı olarak, kalkış limanları, Bodrum,
Marmaris, Göcek ve Fethiye. Aynı şekilde misafirlerin
kalkış ve iniş limanlarına göre rotalarını belirleyebiliyorlar. Bodrum - Bodrum olursa Gökova körfezi,

Fotoğrafta Selanik’teki Seminere katılan
Zone 20B Görevlileri görülüyor.

Marmaris çıkışlı olursa Hisarönü veya Fethiye körfezi
gibi alternatifler olabiliyor. Göcek çıkışlı turlarda da
yine Fethiye körfezi veya Üçağız’a kadar olan bölge
gezilebiliyor. Ayrıca Yunan Adaları turları da diğer
rota alternatifleri arasında. Yatların günlük kirası 700
Avro ile 15.000 Avro arasında aylara ve yatın özelliklerine göre değişiyor. Bu fiyata yatın sigortası, Türk
limanlarındaki transitlog ve liman masrafları, mazot
(motoryatlarda mazot ekstradır), kullanma suyu,
mürettebat ücretleri dahil. Yemek menü alternatiflerine göre değişmekte.
Mavi Yolculuğa çıkmaya karar verdiğinizde kişi sayısı, tarih, mavi turunuzu hangi güzergâhlarda geçirmek istediğiniz bilgisiyle EGEYAT’a başvurmanız
yeterlidir.
Daha fazla bilgi için www.aegeanyacht.com ,
0 (252) 313 26 55 veya 0 (530) 643 84 80
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Editoryal reklam

GDG Yeşim Yöney 2013-14 döneminde
Rotary Koordinatör Asistanı, DG Güneş Ertaş

KULÜPLER’DEN HABERLER
dan GEPOSB-PAGEV Endüstri Meslek Lisesinde yapıldı. Suadiye Rotary Kulübü
üyeleri Enis Kepkep ve ona refakat eden kulüp üyelerinden Cem Türk ve Burak
Türkyılmaz’a ayrı ayrı teşekkür ettiler.

Yeşilköy Rotary Kulübü Engelliler resim yarışması

Y

eşilköy Rotary Kulübü, Yeşilköy İş (Engelliler) Okulu’nda düzenlediği “Doğa ve
Çevre” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Ödül olarak 2 adet bilgisayar, 2 adet tablet, 2 adet gitar, öğrencilerin tamamına çorap, öğretmenlerin tamamına kitap verildi. Öğrencilerin hayata daha
sıkı tutunmalarını sağlamak amacıyla yapılan bu yarışmanın eserler, Bakırköy Carousel
AVM’de 15-19 Nisan tarihleri arasında sergilendi. Daha sonra yine Carousel AVM’de Mayıs ayında tekrar benzer bir organizasyon gerçekleştirildi.

Yeşilköy Rotary Kulübü Barış Paneli

Y

eşilköy Rotary Kulübü, 2420. Bölge etkinliği kapsamında, Küçükçekmece Rotary Kulübü ile birlikte, Boğaziçi Üniversitesi’nde 3. Barış Panelini düzenledi.
Uluslararası Rotary’nin bu yılki teması olan “Hizmet Yolu İle Barış” konusunda bir aktivite Rotary camiasının önde gelenleri ve Akademisyenlerle birlikte gerçekleştirildi. 2420.
Bölge Komite Başkanı GDG. Müfit Ülke’nin başında bulunduğu organizasyonda, akademisyenlerin katılımını sağlayan ve sunumunu yapan Rtn. Uğur Özgöker, Kıbrıs’tan
gelen 2450. Bölge Guvernörü Kevork Mahdesyan’ın yerine Guv. Yard. Derviş Baha, Moderatör olarak sanatçı ve tarihçi Pelin Batu, 2420. Bölge GDG. Prof. Dr. Selçuk Somer,
2420. Bölge Guvernörü Sait A. Feyzioğlu, teknik akışı sağlayan Guv. Yard. Murat Sevinç,
İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Yeditepe Üniversitesi Stratejik araştırmalar Merkezi
Müdür Yard. Prof. Dr. Mesut Caşın, Marmara Grubu Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı
Dr. Akkan Suver’in yerine Zeynel Ateş, Sabancı Üniversitesi Jean Monnet Kürsü Başkanı Prof. Dr. Meltem M. Baç, Türkiye – Avrupa Vakfı Başkanı, Maliye E. Bakanı B.E Ziya
Müezzinoğlu’nun yerine TAV Başkan Vekili Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı B.E Uluç
Özülker, panelist ve konuşmacı olarak katıldılar. İçerik olarak bugüne kadar yapılmış
olan Barış Panellerinin içerisinde en etkili panellerden biri gerçekleşti. Katılımcılar ve
dinleyiciler, panel öncesi kahve arası ve panel sonrası kokteyl ile birlikte AB Milli Marşı
Beethoven’in 9. Senfonisini canlı olarak dinleme keyfini yaşadılar.

Suadiye RK Plastik
Kalp Tasarımı
semineri

S

uadiye Rotary
Kulübü, dönem
ile ilgili önceden planlanan meslek kursları kapsamında “Plastik Kalıp Tasarımı Esasları” konulu eğitim seminerini düzenledi. Seminer kulüp üyesi Rotaryen Enis Kepkep tarafın32 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 3

Silivri Rotary Kulübü bot ve anorak yardımı yaptı

S

ilivri Rotary Kulübü, 2420. bölgeden tedarik ettiği 20 adet bot ve anorakları ihtiyaç sahibi çoçuklara verilmek üzere İlçe Milli eğitim Müdürü İkram Kayapınar’a
teslim etti. Teslim törenine Dönem Başkanı Ülkü Büyükgönenç, Dönem Sekreteri Burçin
Sarısaltıkoğlu, Dönem Saymanı Yalçın Çakır, kulüp üyeleri Aynur Süleymanoğlu, Güler
Karakaş, Bora Köksalan katıldılar.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Kayapınar ile yapılan görüşmede, daha önce öğretmenlere dağıtımı yapılan ve kulübün Onursal Başkanı olan İbrahim Arıkan’nın kitabı
olan ‘’Öğreten Öğretmen, Öğrenen Öğrenci’’ kitabının öğretmenler tarafından okunması
sonrası İbrahim Arıkan’nın katılacağı soru cevap şeklindeki seminerin yapılması konusu
görüşüldü.

Gölcük RK Okuma
Yazma Kursları
ziyareti

G

ölcük Rotary Kulübü
üyeleri,
sponsorlukları kapsamında
açılmış olan okuma yazma kurslarından İbn-i Sina İlköğretim Okulu ve Küçük Ülkü İlköğretim Okullarında devam etmekte olan KOYE kurslarını ziyaret ettiler.

Erenköy
Rotary Kulübü
matbaacılık
kursu
düzenledi

E

renköy Rotary
Kulübü Mayıs ayı içince Matbaacılık okulu konferans salonunda matbaacılık semineri düzenledi.
Gerçekleştirilen seminer 9-10-11. sınıfları talebelerinden 85 kişilik katılım ile gerçekleşti. Kulübün GDB Mustafa Kibar’ın matbaacılığın günümüze kadar tarihi süreci “doğumumuzdan, ölümümüze kadar kağıt” kağıt çeşitleri, MÜ Teknik Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Candan Cengiz’in “Renk Yönetimi”, Aras Grup temsilcisi Burhan
Kuturman’ın baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası sunumu öğrencilerin yoğun katılımı ile
toplam 5 saat sürdü. İlgi gören seminer, Mayıs ayı sonunda Zeytinburnu Matbaa Meslek
Lisesinde tekrarlandı.

KULÜPLER’DEN HABERLER
3. Beylikdüzü
Özel Eğitim
Şenliğine
katıldı

B

eylikdüzü
Rotary Kulübü, 2420. bölgede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 3. sü düzenlenen ve 1317 Mayıs 2013 tarihlerinde bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler ile etkili olan Beylikdüzü
Özel Eğitim Şenliğine katıldı. Beylikdüzü Rotary Kulübü üyeleri, şenliğe destek vermekten ve engelli çocuklarn yanında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Arslantepe Rotary
Kulübünün tiyatroyla
buluşturduğu çocuk sayısı
1,600’ü buldu
M. Arslantepe Rotary Kulübü “Hedef 10.000 Öğrenci” projesi kapsamında, 07.05.2013 tarihinde, Eti Çocuk Tiyatrosunun, Malatya Kültür ve Kongre
Merkezinde sahnelediği, “Çizmeli Kedi”
adlı oyunda, Yakınca İ.Ö.O.’dan daha
önce tiyatroya gitmemiş 300 öğrenciyi tiyatro ile buluşturdu. 4. yılına giren
projede bugüne dek tiyatro ile buluşan çocuk sayısı 1.600 oldu.

Atakum RK NADEP projesi
tamamlandı

A

Güney RK Guiness Rekorlar kitabına girdi

G

üney Rotary kulübü, Guinness Records’ın şartnamesi olan mozaiğin ortasında finalde tek bir imaj olarak “turna kuşu” tasarımlayarak çocuk, genç ve yetişkinlerin barışı simgeleyen yatay A4 kâğıdına renkli simgelerden oluşan dünyanın en
büyük barış mozaiğini oluşturdu. Güney Rotary ailesi “Nisanda Adana Portakal Çiçeği
Karnavalı” Programını desteklemek amacıyla 14 Nisan Pazar günü Adana Tren İstasyonu
önünde oluşturduğu dünyanın en büyük barış mozaiğini Guinness Rekor Hakemi Seyda
Subaşı Gemici’ye tescil ettirdi. Bu tescil sürecinde Güney Rotary ailesini UR 2430. Bölge
Guvernörü Murat ve eşi Ela Öz yalnız bırakmadı. Rekoru oluşturan mozaikte 17,800 adet
resim, 1,346 metre kraft kağıt, 32 kg yapıştırıcı, 979 kutu pastel ve kuru boya kullanıldı.
Proje 210 gün içinde tamamlandı, 84 kişi ve okul, kurum resim gönderdi, 279 kişi de
katılımcı olup katkı sağladı.

takum Rotary Kulübünün
2010-2011
döneminde
başlanan proje, bu dönem sonunda
tamamlandı. Atakum Rotary Kulübü 2012-2013 dönem Başkanı Kenan
Engizli 2010-2011 döneminde başlayan ve yaklaşık 700,000.00 TL’ye mal
edilen 12 adet 1+1 dairelerin bitme
noktasına geldiği son düzenlemelerin
yapıldığını açıkladı. Proje kapsamında,
lösemi tedavisi gören çocukların 6 ay
süren tedavi süreçlerinde, maddi olanakları kısıtlı olan ailelerin kalabileceği bu daireler
bitirildikten sonra bedelsiz olarak bu ailelere tahsis edilecek.

Bahçelievler Rotary
Kulübü İlk Yardım eğitim
projesi

A

dana Güney Rotary kulübü, Seyhan Ilçe Eğitim Müdürü Recep İnce ve Seyhan
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kayhan Soy’un da katılımıyla Necatibey İlköğretim Okulu ana sınıfı ve çocuk parkı açılışını yaptı. Proje kapsamında okulun ana sınıfına parke ve duvar kağıdı döşendi, yeni dolap, masal ve sandalyeler temin edildi, ayrıca
oyuncaklar alınarak oyun parkı oluşturuldu.

nkara Bahçelievler Rotary
Kulübü, olarak Başkent
Üniversitesi ile birlikte Balgat’ta bulunan Aliye Yahşi Kız Teknik ve Meslek Lisesinde, Kazalar, Farkındalık ve İlk Yardım üzerine uygulamalı eğitim projesini gerçekleştirdi. Başkent Üniversitesi hocalarından Dr. Cihangir Özcan ve Muammer Sarugan’ın uygulamalı
olarak verdikleri eğitimin öğrenciler için oldukça faydalı olduğu öğretmenler tarafından
belirtildi.

M. Arslantepe Rotary Kulübü hizmetlerine devam ediyor.

Çayyolu Rotary Kulübü kuruldu

önem faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam eden Malatya Arslantepe Rotary
Kulübü, Engelliler Haftası dolayısıyla 14.05.2013 tarihinde düzenlenen “Aramızda Hiçbir Engel Yok” sloganlı aktiviteye tüm üyeleriyle katıldı.
Kulüp üyeleri, Haziran başında sahne alan Engelsiz Yaşam Tiyatro’sunun “Engellenemeyenler” adlı oyununa tüm üyeler için bilet temin ederek, oyunu birlikte seyrederek
ve engelenemeyenlere bir kez daha beraber olarak destek verdi.

nkara Çayyolu Rotary Kulübünün Kuruluş Balosu ve Charter Töreni 4 Mayıs 2013 tarihinde Ankara Rixos Grand Hotelde yapıldı. Ankara Bahçelievler
Rotary Kulubü tarafından kurulan Çayyolu Rotary Kulübünün Kuruluş Balosuna Dönem
Guvernörü Murat Öz ve eşi Ela, Geçmiş Dönem Guvernörleri Akın Gökyay ve eşi, Aydın
Pelin, Ufuk Güneş, Ömer Tezcan ve eşi, Malik Aviral, Ali Gökben ve eşi, Hasan Akduman
ve eşi, Gelecek Dönem Guvernörü Korhan Atilla ve eşi, ayrıca Guv. Yardımcıları, Bölge

Adana Güney RK’dan oyun parkı

A

D

A
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görevlileri, Kulüp Başkanları, Rotaryenler ve misafirlerden oluşan 180’in üzerinde kişi
katıldı.   Gecenin açılış konuşmasını yapan hami kulübün dönem başkanı Erkan Ulukan,
Rotary Kulüplerinin iş ve meslek insanlarının oluşturduğu birer hizmet kuruluşu olduğundan ve bu kulüplerin faaliyetlerinden bahsederek, daha önce kurdukları Kastamonu
Rotary Kulubü, Tandoğan Rotary Kulübü, Bahçelievler Rotaract Kulübü ve Bahçelievler
İnteract Kulübü gibi Ankara Çayyolu Rotary Kulübünün de başarı ile üstün hizmetler
vereceğine inançlarının tam olduğunu belirtti ve Çayyolu RK’nün kurulması görevini
Bahçelievler RK’ne verdiği için dönem Guvernörü Murat Öz’e teşekkür etti.   Dönem Guvernörü Murat Öz de yaptığı konuşmasında kısa sürede ve başarıyla Çayyolu RK’nün
kurulmasından duyduğu memnuniyeti belirterek dönem başkanı Erkan Ulukan nezdinde Bahçelievler Rotary Kulübüne ve Guv. özel temsilcisi Serdar Ülü’ye teşekkür etti ve
Rotary’nin dünyada ve bölgemizde yaptığı üstün hizmetlerden ve başarılarından bahsetti.   Çayyolu RK’nün kurulması için DG Murat Öz tarafından görevlendirilen Guv. özel
temsilcisi Serdar Ünlü de yaptığı konuşmasında kulübün kuruluş serüvenini ve süreci,
ekrana da yansıtarak görsel olarak anlattı. Daha sonra geçilen Charter Törenin ardından
gece eğlence ile devam etti.

Maltepe RK Hatıra Ormanı

M

altepe Rotary kulübü, Rotaract ve Interact kulüplerinin katılımıyla 1 Mayıs
bahar bayramını çeşitli etkinliklerle kutladı. Maltepe Rotary kulübü üyeleri,
eşler, Rotaract kulübü, Interact kulübü, BRT Mert Özmut, BRT Yrdc. Emine Köran ve konukların katılımıyla Çaba derneğinin belirlediği 10,000 ağaçlık bölgede Maltepe Rotary
Ormanını oluşturmak için 500 ağaç dikti.
Maltepe Rotary Kulübü, ayrıca Çaba derneğinin resim kursunda kursiyerler tarafından yapılan resimlerin sergilendiği resim sergisini açtı. Ağaç dikme sonrası Maltepe
Rotary ailesi, Rotaract ve İnteractlarıyla birlikte güzel bir piknikle ünü sonlandırdı. Maltepe Rotary Kulübü, Ankara’ya nefes olması dilekleriyle dikilen ağaçları heryıl biraz daha
arttırarak 10,000 ağaçlık bir ormana ulaştırmayı hedefliyor.

Mersin RK, turunçgil
bahçelerini sokaklara
taşıyor

M

Karadeniz RK Giysi Bayramı projesi

R

otary “Giysi Bayramı Projesi”, 2420. Bölge ile 2430. Bölge kulüplerinden Karadeniz Rotary Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Samsun
Atakum ilçesindeki okullarda eğitim gören 3,250 öğrenciye giysi yardımı yapıldı. Giysileri okul müdürlerine Atakum Belediye Başkanı Metin Burma, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Aktaş, 2430. Bölge Guvernörü Murat Öz ve Karadeniz Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Koçak teslim etti ve projenin önemini anlattılar. Karadeniz Rotary Kulübü Başkanı
Mehmet Koçak “Kendinden Önce Hizmet” felsefesi ile toplumdaki bireylerin hayatlarına
dokunabilmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, Atakum Belediye Başkanı Metin Burma, Karadeniz Rotary Kulübünün Atakum ilçesinde daha önce yapmış
olduğu 3 bin metrekarelik engelli ve engelsiz çocukların oynayabileceği “Barış Parkı” ve
“Giysi Bayramı” Projesinden dolayı teşekkür etti. Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep
Aktaş da, Karadeniz Rotary Kulübüne, 2420. Bölgeye ve bu işe vesile olanlara teşekkür
etti. 2420. Bölge adına Giysi Bayramı Projesi Koordinatörlüğünü yürüten Ulya Selçuk,
“Herşey öğrencilerimizi eğitime özendirmek için yapılıyor. 2010 yılında bu yana yürütülen ve bugüne kadar Türkiye Genelinde 46,000 öğrenciye ulaşan Giysi Bayramı Projesi,
Türkiye’nin tüm okullarına götürülmekte ve okulların bulundukları illerdeki Rotary Kulüpleri ile işbirliği yapılmaktadır” dedi. Giysilerin yeni olduğunu belirten Selçuk, komple giyim ihtiyacının karşıladığını ve talep geldikçe projeye devam edileceğini ifade etti. Özel
bir firmadan bağış yoluyla alınan giysiler Atakum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı aracılığı ile öğrencilere dağıtıldı.
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ersin Rotary kulübü, dönem
başında turunçgil çekirdeğinden yetiştirilen 10,000 adet turunçgil
fidesinin yaşayan 8,500 adedini torbalarla fidan haline getirdi. Rotaryen dostların
bahçesinde sera altında büyüyen fidanlar
gelecek dönem Mersin sokaklarına dikilecek. Mersin Rotary kulübünün amacı, eski
turunçgil kokulu Mersin’e tekrar kavuşmak. 8,500 Adet fidanın bir kısmının kulübün
başka projelerinde kullanılmak üzere gelir getirmesi amacıyla satışa sunulması planlanıyor.

Seyhan Rotary Kulübü Oyuncak-Kitap-Giyim Bankası
Seyhan Rotary Kulübü, Oyuncak-Kitap-Giyim Bankası adını verdiği proje sayesinde, bağışlamak, paylaşmak, katkı vermek isteyen hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri buluşturmayı hedefliyor. Seyhan Rotary Kulübü bu projeyi daha önce Kızıldam Köyü İlköğretim Okulu ve aynı köye bağlı Kartepe İlköğretim okuluna yaptığı yardımlar sırasında
oluşturdu. Yaşadıkları tecrübelerden etkilenen kulüp üyeleri, aynı hizmeti Adana’nın
tüm uzak köylerine götürebilmek amacıyla bu projeyi oluşturdu.
“Oyuncak-Kitap-Giyim Bankası” adı verilen bu proje sayesinde, bağışlamak, paylaşmak, katkı vermek isteyen hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri buluşmuş olacaklar.
Adana’nın en prestijli noktası olan Ziyapaşa Bulvarı üzerinde, yüzme havuzunun hemen kuzey tarafında bitişiğine yerleştirilen OKG Bankamızın açılışı, Büyükşehir Belediye
Başkanı Zihni Aldırmaz ve Rotary 2430. Bölge Dönem Guvernörü Murat Öz tarafından

KULÜPLER’DEN HABERLER
25 Nisan 2013 tarihinde yapıldı. Adanalı hayırseverlerin OKG Bankasına bırakacakları
tüm oyuncak, kitap-kırtasiye ve giyim malzemeleri Seyhan Rotary Kulübü üyeleri ve
eşleri tarafından düzenli ve rutin aralıklarla toplanarak, Adana’nın uzak köylerine bizzat
dağıtılacaktır.

yükşehir Belediyesi yarışmaya katılan tüm ilköğretim öğrencilerine Filli Boya’nın akrilik
boyalarından dağıttı. Yarışmaya katılan resimler Mine Karacasulu (Proje Koordinatörü],
Hande Akalın ve Ayşe Tatari’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada birinci olan Malazgirt İlköğretim Okulu öğrencisi Zeynep Yakar 10 inç bilgisayar, ikinci olan
Talatpaşa İlköğretim Okulu öğrencisi Ecem Örnek dijital fotoğraf makinesi, üçüncü olan
Küçükçiğli İlköğretim Okulu öğrencisi Dilan Satılmış ise MP3 müzik çalar sahibi oldu.

Çanakkale RK
Kadına Karşı
Şiddet Semineri
düzenledi

Ç

Seyhan RK İsmail Kulak Çok Amaçlı Spor Salonu açıldı

S

eyhan Rotary Kulübü tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim
edilen ve 1997-1998 öğretim yılından bugüne dek başarılı öğrenciler yetiştiren
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi okul bahçesi içerisine ve Ahmet Söğütlü’nün başkanlık
döneminde, bir toplum projesi olarak, öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok amaçlı bir salon yaptırılması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda 800m2’lik salonun inşaatı Eylül 2012 tarihinde başladı ve bir yıldan daha kısa bir sürede Nisan 2013
tarihinde tamamlandı.
Gerektiğinde 400 kişiyi ağırlayabilen bu salon, öğrencilerin bir çok spor etkinliğinin
yanısıra, çeşitli gösteriler, sahne şovları, toplantılar ve seminerlere de rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek bir şekilde tasarlanmış ve inşa edildi. Kulis,soyunma odaları ve duşların da bulunduğu salonun projelendirmesi, inşaatı ve çeşitli malzemelerin temini bizzat
Seyhan Rotary Kulübü üyelerinin kendi öz kaynaklarından faydalanılarak yapılırken diğer
bir çok üyenin de maddi ve manevi desteği alındı. 25 Nisan 2013 tarihinde muhteşem
bir organizasyonla açılan ve kulübün üyelerinden merhum İsmail Kulak’ın adını taşıyan
İsmail Kulak Çok Amaçlı Spor Salonu’nun açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Zihni Aldırmaz, Rotary 2430. Bölge Guvernörü Murat Öz ve eşi Ela Öz, Seyhan Rotary
Anadolu Lisesi Okul Müdürü Necdet Akdeniz, Seyhan Rotary Kulübü üyeleri ve çok sayıda Adanalı katıldı.

Alsancak Rotary’den küçük ressamlara destek

A

lsancak Rotary Kulübü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilköğretim
okullarının 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Öğretmenlerimiz”
konulu resim yarışması sonuçlandı. Filli Boya’nın sponsor olduğu yarışmada, İzmir Bü-

anakkale Rotary Kulübü,
Çanakkale Baro Başkanlığı ve Kepez Belediyesi birlikteliği ile “Kadına karşı şiddet” konulu panelini Kepez Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenledi. Kepez Beldesinden yoğun katılımın olduğu panel Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Bşk. Av. Şennur
Tarak’ın sunumu ile gerçekleştirildi. Çanakkale Barosu’nun hazırladığı kadın haklarına
ilişkin bilgilendirmeye yönelik hazırlanan kitapçıklar katılımcılara verildi. Panele Kepez
Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan ve Bşk. Yrd. Yüksel Özdemir ile kulüp üyeleri ve
eşleri katıldılar.

Didim RK ve RTC Dünya Su Günü etkinliği

D

idim Rotary ve Rotaract Kulübü, Didim Belediyesi’nin de katkılarıyla 22 Mart
Dünya Su Gününde Cumhuriyet İÖO 7. ve 8. sınıflardan oluşan 25 kişilik öğrenci ile 2 öğretmeni Belediye’nin su dağıtım merkezine götürdü. Didim Belediyesinden
Çevre Mühendisi Aslı Kıray’ın katılımı ile yapılan toplantıda, öğrenciler Didim’e su sağlayan ve musluklardan akan suyun çıkış yerini görüp, nasıl bir işlemden geçirilip evlere ve
iş yerlerine geldiğini gördüler.

Dokuz Eylül RK’nden hastaneye solunum cihazı

D

okuz Eylül Rotary Kulübü, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine yılbaşı konserinden elde ettiği gelir ile temin ettiği solunum cihazının teslimini gerçek-
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leştirdi. Bir diğer aktivitede üniversite öğrencilerine burs sağlamak üzere her sene geleneksel olarak düzenlediği Şarap ve Peynir Tadım Gününün 7’incisi de 19 Mayıs 2013
tarihinde İzmir Kültürpark Tenis Kulübünde gerçekleştirildi.

Edremit
Rotary’den kitap
ve oyuncak
kumbarası

E

dremit Belediyesi
ile Edremit Rotary
Kulübü’nün ortaklaşa çalışmalarıyla, Edremit Rotary
Kulübü tarafından yaptırılan
Kitap-Oyuncak Kumbarası,
19 Mart Salı günü Edremit Belediyesi’ne teslim edildi. Edremit Rotary Kulübü’nün 25nci
yılı anısına yaptırılan 2,30 mt yüksekliğinde, 2 mt genişliğinde bir para kumbarası şeklinde tasarlanan kumbaraya ilk kitap ve oyuncağı, Guvernörümüz Güneş Ertaş ve eşi
Figen attılar. Kumbaraya atılacak kitap ve oyuncaklar, Edremit Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi ve Zabıta’ya gelen talepler doğrultusunda toplanarak, kitap ve oyuncaktan
yoksun çocuklara dağıtılacak. Aktivite Edremit halkından büyük ilgi görmüş olup, yerel
basında da haberi yayınlandı.

Gökdere RK
Karapınar Mahallesi
Toplum Birliğinde
Seminer Düzenledi

G

ökdere Rotary Kulübü
Toplum Birliği Faaliyet Alanı olan Karapınar Mahallesinde Uludağ Üniversitesinde Görevli Uzman Psikolog
Sema Tezcan tarafından “Çocuk Gelişinde Annelerin Rolü” isimli semineri gerçekleştirdi.
Annelere yönelik planlanan bu seminere erkek veliler de ilgi gösterdiler. Bir saat olarak
planlanan sunum anne ve babalardan oluşan veli topluluğunun ilgisi nedeniyle yaklaşık
2 saat sürdü.

Gökdere RK Okuma Yazma Kursu Tamamlandı

G

ökdere Rotary Kulübü’nün yaklaşık üç ay önce Açev’le Bursa’da Üçevler Şehit
Faik Gökçen İlköğretim Okulunda açtığı Okuma Yazma Kursu 3 Mayıs 2013
günü gerçekleştirilen sertifika töreni ile tamamlandı. Birisi Erkek Toplam 16 kursiyer
Açev öğretmeni Serap Çetinyazıcı gözetiminde 12 hafta boyunca yaptıkları kurs programı sonunda okur-yazar olmanın haklı sevincini yaşadılar. Tören, Açev öğretmeni Serap Çetinyazıcı’nın konuşmasıyla başladı. Daha sonra Açev Bölge sorumlusu Fazilet Çelik, Okul Müdürü ve Gökdere Rotary Kulübü Derneği Başkanı olarak törene katılanlara
yapılan konuşmalarda, yaşamda bilgini yeri, öğrenmenin sonsuzluğuna vurgu yapıldı.
Eğitim ve öğretimdeki fiziki ve mali yetersizlik sorunlarının dile getirildiği konuşmada
sivil toplu kurumları olarak Rotary Derneklerinin yaptıkları önemli katkılar anlatıldı. Açev
bölge sorumlusu Fazilet Çelik’in Gökdere Rotary Kulübüne bu projede vermiş olduğu
katkı için teşekkür ettikten sonra üç kursiyerin kaleme aldığı duygu ve düşüncelerini
içeren yazıları okundu. Minnet-Şükran duyguları dolu kursiyer konuşmalarından sonra
Sertifika Törenine geçilmiş ve kursiyerler sertifikalarına kavuştular. Sertifika töreninde
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dönem anısına kursiyerlere, öğretmen Serap Çetinyazıcı ve Fazilet Çelik ile okul müdürüne Gökdere Rotary Kulübü tarafından birer hediye sunuldu. Tören sonunda kursiyerlerin
tamamen kendi el emekleri ile hazırladıkları yiyecekler güzel bir sürpriz oldu.

Gökdere RK Meslek Tanıtım Semineri Düzenledi

G

ökdere Rotary Kulübü 22 Nisan 2013 tarihinde Bursa Cumhuriyet Lisesi 1. Sınıf Öğrencilerine “Meslek Tanıtım Semineri” düzenledi. Yaklaşık 200 öğrencinin
ilgiyle izlediği seminer başarıyla tamamlandı. Seminerde Kadın Doğum Doktorluğunu
Rtn. Armağan Ulubaş, Sanayiciliği Rtn. Ersan Türkdönmez, Diş Hekimliği Rtn. Murat
Metin, Mali Müşavirliği DB Yahya Erçetin, Avukatlığı Fatma Sağra Kahraman Sevinç anlattılar. Seminer sonunda soru-cevap bölümüne geçildi. Öğrenciler ileride mensubu olmayı düşündükleri mesleklerle ilgili merak ettikleri konularda sorular yönelttiler. Ancak
seminer sonrası öğrenciler resimlerde de görüleceği üzere birebir görüşmelerde akıllarına takılan soruları sormaya devam ettiler.

Göztepe RK İki Yaka Bir Kulaç Sutopu Turnuvası
Tamamlandı

G

öztepe Rotary’nin her sene geleneksel olarak,Türk ve Yunan Sutopu Takımları
arasında düzenlediği “İki Yaka Bir Kulaç Sutopu Turnuvası” 26-28 Nisan 2013
tarihlerinde İzmir Bornova Belediyesi Yüzme havuzunda gerçekleşti. 14.sü düzenlenen
Uluslararası Su Topu Turnuvası çekişmeli maçlara sahne oldu. Atina’nın Olympiakos takımının birinci olduğu turnuvada Sakız adasının Chios takımı ikinci, İzmir’den ESTİ üçüncü, İstanbul’dan ENKA dördüncü, İstanbul’dan Adalar Su Sporları Kulübü beşinci oldu.
Dereceye giren takımların madalya ve kupalarını Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay
Sındır, 2440. Bölge Guvernörü Güneş Ertaş ve Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Turhan
Gürsel Urhan verdi.

Arabulucular göreve hazır

D

okuz Eylül ve Gündoğdu Rotary Kulüpleri tarafından İzmir Atatürk Lisesi’nde
ortaklaşa verilen akran arabuluculuk eğitimine katılan 150 öğrenci törenle
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sertifikasını aldı. Akran arabuluculuk yöntemiyle araları bozuk olan iki öğrenci bir arabulucu yardımıyla empati kurarak sorunlarını çözmesi sağlanıyor.
Öğrencilere arabuluculuk eğitimi veren Feridun Balcı akran arabuluculuğun okulda öğrencilerin yaşadıkları anlaşmazlıkları eğitim almış kendi yaşıtı olan diğer arkadaşlarının desteği ile çözmeleri olduğunu belirterek, “Arabulucu kendisi çözüm üretmiyor,
arkadaşlarının öfkesini kontrol ediyor ve onları sakinleştiriyor. Arabuluculuk odalarımız
ve üçgen masalarımız var. Oraya gidiyorlar ve orada arabulucu onların sorunlarını çözebilmeleri, iletişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürebilmesi için onlara arabuluculuk desteği
veriyor. Yani sorunu arabulucu çözmüyor, tarafların kendi yarattıkları sorunu kendilerinin
çözebilmeleri için her iki tarafın hatasını görmesini sağlıyor” dedi.
Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Barbaros Salman da eğitimlerin 17 Ocak’ta
başladığını belirterek amacın öğrencilerin müzakere yeteneğini geliştirmek ve tartışan
gençlerin bir arabulucu vasıtasıyla karşılıklı konuşmasını ve uzlaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Begüm Şanlı ise 125 yıllık bir tarihe sahip okulda
böyle bir eğitim vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

dan bir gün önce düzenlenen Cumhuriyet Meydanı’ndaki kortej yürüyüşüne ve 7 Mart
2013 tarihinde Sabancı Kültür Merkezindeki Kukla Günleri açılış törenine katıldı. Kortej
yürüyüşüne dev boyutlu kuklalar, kukla sanatçıları ve festival programı kapsamında düzenlenen Kukla Oyunu Yarışması’ndaki okullar da katıldı. Güzelyalı Rotary Kulübünün
sponsorluğunda ve Devlet Tiyatrolarının desteği ile hazırlanan Barış temalı “BEN YAPMADIM!” kukla oyunu; 12 Mart 2013 Saat 20:00 de İzmir Sanat da; 23 Mart 2013 Saat
20:00 de E.Ü. Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

Güzelyalı RK’nden Van’a kitap ve giysi yardımı

G

üzelyalı Rotary Kulübü sponsorluğunda daha önceden Van’ın Başkale İlçesi
Ekecek Köyüne ulaştırdığı bay-bayan 60 çift iç çamaşır, çorap ve yaklaşık 100
adet kitap, 18 Mart 2013 tarihinde Van Gençlik Meclisinde bulunan burslu üniversite
öğrencilerimiz aracılığı ile Van’ın Başkale İlçesi Ekecek Köyündeki 57 öğrenciden oluşan
okula teslim edildi.

Karabağlar RK
Kariyer Günleri
Gerçekleştirdi

K

Gündoğdu RK’nden “Çocuklar ve Çiçekler” Resim Sergisi

M

ayıs ayının başında İzmir Ticaret Odası’nda Gündoğdu Rotary Kulübü’nün
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Travma Gözlem Birimine Ultrasonografi ve
Ekokardiyografi Cihazları temin edilmesine fon yaratmak için Resim Sanatçısı Ecz. Mehtap Özay’ın “Çocuklar ve Çiçekler” konulu yağlı boya tablolarının satışından elde edilecek
gelirin Projeye bağışlanacağı sergi açılışı ve kokteyli gerçekleştirildi. İzmirli Sanatçıların, Sanatseverlerin, Rotaryenlerin, Basın Mensuplarının ve Sky Tv’nin katıldığı açılışı
takiben gezilen sergideki çocuk tabloları ziyaretçiler tarafından çok beğenildi. Açılış ve
sergiye katılarak kulübe destek olan tüm konuklara teşekkür edildi. Resim Sanatçısı Ecz.
Mehtap Özay’a Gündoğdu Rotary Kulübü’nün Projesine sağladığı Destek ve Katkılar için
Teşekkür Edilerek Anı Plaketi ve Gündoğdu Rotary Kulübü flaması takdim edilmiştir.

Güzelyalı RK Kukla Günleri...

G

üzelyalı Rotary kulübü üyeleri, Güzelyalı Rotaract kulübü üyeleri ile beraber, 6
Mart 2013 tarihinde İzmir Uluslararası Kukla Günleri festivalinin resmi açılışın-

arabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü
, Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO Kariyer Topluluğu ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe
Kampüsü’nde 6-10 Mayıs tarihleri arasında 5 gün süren ve CV mülakat teknikleri seminerini de içeren kariyer şenliği düzenledi. Üniversite öğrencileri organizasyona büyük ilgi
gösterdiler. Konuşmacılardan Egevet Genel Müdürü sayın Tahir Yavuz , kariyer günlerine
katılan iki öğrenciyi istihdam etme ve üç öğrenciye de staj olanağı sağlayacağının sözünü verdi.

Tiyatro projesi
Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü ile Karabağlar Belediyesi’nin ortak projesi olan
“Her Mahalleye 1 Tiyatro” ile Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü Karabağlar’daki ilk ve
ortaokul öğrencileri tiyatro ile buluşturuyor. Mart ayı süresince Karabağlar’da toplum
birliği olan Rotary Kulüplerinin okullarına ait öğrencilerin faydalanacağı projenin amacı
yaz tatiline kadar beş bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturmak olarak belirlendi.

Konak Rotary eşli bağış projesi gerçekleşti

K

onak Rotary Kulübü Amerika’ daki Sunrise Rotary Kulübü ile eşli bağış projesi
gerçekleştirdi. Proje kapsamında Buca Kadın Doğum Hastanesi’ ne 6 adet Fetal
Monitör cihazı teslimi yapıldı. Fetal Monitör Cihazı ile anne karnındaki bebeklerin geM A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 3 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 37
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lişme durumları izlenebilecek ve aynı zamanda annenin durumu da takip edilebilecek.
Konak Rotary Kulübü, 27 Mart tarihli toplantısında da Buca Kadın Doğum Hastanesine
giderek ziyarette bulundu ve hastanenin ihtiyaçları hakkında bilgi edindi.

ne dağıtılmakta. Islak mendillerin restoranlarda yenilen yemeklerin ardından el yıkama
oranını azaltması göz önünde bulundurularak hazırlanan mendiller aynı zamanda Marmaris Rotary Kulübü’nün organizasyon ve toplantılarında da dağıtılmakta.

Marmaris RK Kariyer Günü

M

Karia RK Mesleki Eğitim Semineri...

K

aria Rotary Kulübünün süre gelen projelerinden olan Mesleki Bilgilendirme
Toplantılarının ilki Bodrum Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Öğrencilere hitaben Endüstri Müh. Deniz Ertem, Avukat Yelda Çelebi Akşit (Karia Rotary Kulübü üyesi
),Diş Hekimi Aliye Muslu (yeni üye), Elektrik Müh. İsmail Sever, Doktor Sabri Atalay (Karia Rotary Kulübü üyesi) kendilerini, eğitimlerini, mesleklerini ve bu alanlardan mezun
olduktan sonra neler yapabileceklerini anlattılar. Yoğun ilgi gören toplantı sonrası öğrenciler merak ettikleri konularda sorular yönelttiler. Toplantılar farklı meslek gruplarıyla
gelecek haftalarda da devam edecek.

armaris Rotary Kulübü bu yıl üniversite sınavına girecek olan Interact Kulübü üyeleri için kariyer günü organize etti. Meslek olarak gençlerin oldukça
ilgi duydukları radyo- televizyon, basın yayın – reklam konusu seçildi. Marmaris Rotary
Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Sevin Çağlayan’ın eşi, Kanal 48 Radyo Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Saygı Kaan Çağlayan kariyer gününün konuşmacı konuğu oldu. Lise
son sınıf öğrencilere meslek seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kariyer
gününde İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunu Kaan
Çağlayan 1.5 saat mesleği hakkında gençlere bilgiler aktardı ardından sorulara cevaplar
verdi.

Uludağ Rotary kulübünden engellilere destek

U

ludağ Rotary Kulübü, dönem projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye
devam ediyor. Kulübün son projesinde, “Rüveyde Dörtçelik Özel İş Okulu, Hafif
Zihinsel Engelli Çocuklar Konfeksiyon Atölyesi” tam teşekküllü olarak kuruldu ve engelli
çocukların meslek öğrenmelerine yardım konusunda önemli bir adım atıldı.

Kordon Rotary’den ev ekonomisine katkı

K

ordon Rotary Kulübü, ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, Ödemiş’in köylerindeki ev kadınlarına bebek el örgüsü kıyafetler hazırlatarak, üyeleri Hülya Karaduman’ın satış mağazasında satışa sundu. Elde edilen
gelir, emek veren Ödemişli ev kadınlarına aktarıldı.

Marmaris Rotary
Kulübü Dünya
Su Gününde
farklılık yarattı

M

armaris Rotary Kulübü
Dünya Su gününde farkındalık yaratmak için
üzerinde “ Siz yine de suya sabuna dokunun” notu yazılı ıslak mendiller yaptırdı. Mendiller bölgenin en çok rağbet gören Akyaka Orfoz Restaurant’ın sponsorluğunda yapıldı. Marmaris Rotary Kulübü imzalı mendiller, Marmaris, Muğla, Fethiye, Köyceğiz gibi
bölge halkının en çok gittiği ve İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerde
yaşayanların da bu bölgede seyahat ederken mutlaka uğradıkları restoranın müşterileri38 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 3

Almanya’nın 1930. bölge RYLA’sında Alman ve Türk gençler
buluştu
UR. 1930. Bölge Uluslararası RYLA etkinliği 09-12 Mayıs 2013 tarihlerinde
Almanya’nın ULM kentinde gerçekleşti. Türk-Alman gençlerinin katıldığı bu organizasyona 2440. bölgeden 5 genç katıldı. Yeşil RK.’nden Emre Barış Yıldız, Uludağ RK.’den
Mehmet Cem Başoğlu ve Nazlı Kaya, Dokuz Eylül R.K.’nden Fulya Kenar ve Erol Gerçeker adlı gençlerimiz, geleceğin lider adayları olarak seçilerek RYLA’ya gönderildiler.
Toplantıya katılan gençlerden Cem Başoğlu’nun toplantı sonrası yazdığı mektup, gençlere yönelik bu aktivitenin ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu teyid eder nitelikteydi.
Aşağıda bu mektuba yer veriyoruz:
Merhabalar,
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Hülya Hanım,öncelikle bize bu organizasyona katılma şansı sunduğunuz için size
çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir 4 gündü. Program içeriği de gayet dolu
bir içerikti. Açık oturuma katıldık,Ulm’u gezdik, Avrupa nın en uzun kilise kulesine sahip
Münster’in en tepesine kadar çıktık,arkadaşlarımızla hep beraber Türk ve Alman yemekleri yaptık, Türklerin hazırladığı bir oyunu bile izleme fırsatımız oldu. Ayrıca Alman ve
Türk-Alman akranlarımızı iyi bir şekilde tanıma fırsatı bulduk. Ama dürüst olmak gerekirse şunu da söylemeliyim, bu organizasyona katılmak, gerek fiziki imkanlar ve misafirlerin ağırlanması,gerek içerik konusunda bizim düzenlediğimiz RYLA Organizasyonlarının ne kadar üstün olduğunu bize çok net bir biçimde gösterdi. ABD’de de RYLA organizasyonlarına katılmış biri olarak rahatça söyleyebilirim ki biz RYLA etkinliği düzenleme
konusunda dünyanın en başarılı ülkelerinden biri, hatta ülkesi olabiliriz.
Orada çektiğim resimleri henüz bilgisayarıma atamadım. Attıktan sonra o resimleri
sizinle de paylaşacağım. Herşey için size tekrar teşekkür ederim. Biz 2440. Bölge RYLA
ekibi olarak bu etkinlikten çok keyif aldık, ayrıca ülkemizi ve bölgemizi de çok iyi bir
şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bu sebeple gelecekteki gerek yurtiçi gerek ise
yurtdışı RYLA’larında bizi tercih ederseniz, biz çok memnun oluruz.
Cem Başoğlu

rı (Aytül Büyüksaraç -Soprano) (Oğuz Çimen-Tenor) (Gökhan Koç-Bariton) (Demet Eytemiz-Piyano) (Hakan Sel-Keman) (Nesrin Bayramoğlu-Viyola) (Atıf Peynirci-Klarnet)
(Nuri Dengiz-Viyolonsel) (Bahtiyar Matniyazof-Trompet) (Ozan Pars-Ritim) sahne aldığı
gecede, sanatçıların yüksek kaliteleri ve üstün performansları herkesi büyüledi. İlk bölümde Anadolu ve Azeri türkülerinden seçme birbirinden güzel şarkılar dinlendi. İkinci
bölümde ise tam bir nostalji yaşayarak 60’ların 70’lerin klasiklerinden oluşan ve unutulmayan napoliten şarkılardan bir repertuar dinlendi. Finalde ise tam anlamıyla, milli
duyguların taştığı bir duygu seliyle sanatçılarla kucaklaşıldı.

Bilgilendirme toplantısı
Bornova Rotary Kulübü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak üzere, Kemalpaşa-Ulucak ilçesinde Ayşe Hasan Türkmen
Ortaokulunda, İlçe protokolünün de katıldığı ve
Kılıç Balıkçılıktan ekmek arası balık, Özsüt’ten
tatlı ürünlerinin ikram edildiği bir şenlik düzenledi. Günümüzün hızla büyüyen nüfusunda farklı sosyo-ekonomik sınıflarda, ne yazık
ki bazı gizli amacı gerçeklerle karşılaşabiliyoruz. İşte bu gizli ama acı gerçeklerden birisiyle yüz yüze gelerek, Bornova Rotary Kulübü 28 Mart 2013 günü Kemalpaşa Belediyesi Nikah Salonunda İzmir-Kemalpaşa- Ulucak’ta, Psikolog Doç. Dr. Türkan Yılmazırak
ve Çocuk İstismar Derneği Başkanı Dr. Canan Arıtman tarafından, veli ve öğretmenleri
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yöre halkı tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan
seminerde, 400 kişilik salon tamamen doldu. Toplantıya İlçe mülki idarecileri, ilçe okulları müdür ve öğretmenleri Bornova Rotary Kulübü üyeleri katıldılar.

NİLSEM Yararına Kerem Görsev Trio Konseri Gerçekleşti

N

ilüfer Belediyesi ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu, NİLSEM yararına düzenlenen Kerem Görsev Trio konseriyle müzikseverlere caz dolu bir gece yaşattı.
Nilüfer... Belediyesi ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu işbirliğinde Nilüfer Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi’nin (NİLSEM) güçlendirilmesi amacıyla, Türkiye’nin önde gelen piyanistlerinden Kerem Görsev, Kağan Yıldız ve Ferit Odman Fethiye Kültür Merkezi’nde
hayranlarıyla buluştu. Ağırlıklı olarak Kerem Görsev bestelerinden oluşan bir repertuarla sahne alan üçlü, dinamik performansı ve yüksek enerjileriyle dinleyicilerin beğenisini topladı. Nilüferlilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Kerem Görsev hayranlarına, 15
Mayıs’ta yeni albümlerinin çıkacağı müjdesini verdi.

5. Grup kulüpleri iş görüşme teknikleri semineri düzenledi

5

. Grup kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği özgeçmiş yazma ve iş görüşme teknikleri semineri başarıyla gerçekleşti. Mavişehir RK üyesi İnsan Kaynakları Danışmanı Mine UYGUR ve TTL Tütün Satış ve Pazarlama Müdürü Sergenç İneler, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda 2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine ilgi çekici bir sunum yaptılar.

Bornova RK Ulusal
Egemenlik Konseri
Gerçekleştirdi

B

ornova Rotary
Kulübü 24 Nisan
2013 tarihinde düzenlediği Türkiye Renkleri Ulusal
Egemenlik konseri ile İzmirli sanatseverleri buluşturdu. Kulüp, güçlü ve hayırsever sponsorların destekleriyle D.E.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Kliniğine bağışladıkları cihazlarla özellikle genetik sağlık sorunları olan çocukların teşhis ve tedavilerinin
hızlandırılması amacıyla fon yaratma çalışmaları kapsamında gecede sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi. İzmir devlet Opera ve Balesi ile Konservatuar sanatçıla-

İzmir RK 8. Altın Çizgi Karikatür Yarışması Tamamlandı

İ

zmir Rotary Kulübü tarafından tek sayılı yıllarda geleneksel olarak
düzenlediği“Altın Çizgi Karikatür Yarışması”nın 8.sini 16 Nisan 2013 günü Agora
Alışveriş Merkezinde yapılan ödül töreni ile tamamladı.
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

MAYIS 1920

Bloomberg’den Çocuk Felcine
100 milyon dolar

N

ew York Belediye Başkanı
Michael Bloomberg,
Bloomberg Philanthropies

adlı kurum kanalıyla Rotary’nin
çocuk felcine son kampanyasında
kullanılmak üzere 100 milyon dolar
bağışta bulunacağını açıkladı. Bağış,
Global Çocuk Felcini Sonlandırma
Girişimine 6 yıllık bir süre içinde fon
aktarmayı içeriyor.

New York Rotary Kulübü,
1920 yılının Mayıs ayında
gençlerle çalışmaya
başlamanın ilk adımı
olan “Gençler Haftası”
programını başlattı. New
York Kulübü Rotaryenleri,
konvansiyonda programın
başarısını anlattılar ve bu
programın Uluslararası
Rotary’nin daha önce
başlatmış olduğu Gençler
Çalışma Komitesinin
bir parçası olmasını
beklediklerini dile
getirdiler. Mayıs sayısı
baskıya girerken, 400’den
fazla Rotary kulübünün
Gençler Çalışma Komitesi
bulunuyordu.
Not: Rotary o dönemde sırf
erkekler için olduğundan,
gençler de erkek
çocuklardan seçiliyordu.

HAZİRAN 1952

Bloomberg, “Çocuk felcine son vermek
için kritik bir noktada bulunuyoruz.
Çocuk felcinden arındırılmış bir dünya
istiyorsak hızlı hareket ederek ihtiyaç
duyulan kaynakları temin etmeliyiz”
dedi.
Uluslararası Rotary adına
teşekkürlerini ileten UR PolioPlus
Komite Başkanı Robert C. Scott,
“Bu bağış sayesinde en fazla risk
taşıyan çocuklara çocuk felci aşısını
götürmekle kalınmayacak, ayrıca
yapılan bu katkı başka kurumları
ve vakıfları da çocuk felcinden
arındırılmış bir dünya yaratma
yolundaki adımlarımıza katkı
yapmada teşvik yaratacaktır” dedi.
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Derginin kapağında yer
alan granit taş, milattan
önce 4,000’li yıllarda
Avrupalılar tarafından
dikilen binlerce menhirden
bir tanesi. Günümüzde
yosunlarla kaplı olan bu
taşların, astronomi ile ilgili
gözlemlerde kullanıldığı
ve gün ve ayın konumunu
belirlemede yardımcı
oldukları tahmin ediliyor.
The Rotarian’ın bu sayısında
ünlü yazar André Maurois,
2,700’den fazla menhirin
bulunduğu Fransa ile ilgili
bir yazı yazmıştı.

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Maldivler’de ilk Rotary kulübü kuruldu

U

luslararası
Rotary’ye
son katılan ülke
olan Maldivler’de
ilk Rotary kulübü
kuruldu. Maldivler
11 Şubat tarihinde
resmen Rotary ülkeleri arasına katılmıştı.
lkede kurulan Malé Rotary kulübü Sri Lanka’nın da dahil
olduğu 3220. bölgede yer alacak. Maldivler 2012 yılının
Nisan ayından beri Rotary’ye katılan ilk ülke oldu. Nisan 2012’de
Butan’da Thimphu Rotary Kulübü beratını almıştı.

Ü

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,211,868 *
Kulüpler: *............................................................ 34,297
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 227,677
Kulüpler: ................................................................ 9,899
Interact
Üyeler: .................................................................. 35,110
Kulüpler: .............................................................. 15,570
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 172,454
Topluluk.................................................................. 7,498
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 326
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 31 Aralık 2012 sonu gelen üç aylık yeni ku
lüp ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların
rakamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
79
2,221
2430: Bölge:
86
2,142
2440. Bölge:
63
1.708
TOPLAM
228
6,071
Kasım 2012 sonu itibarıyla. ** Aralık 2011itibarıyla

Yeni Direktör belli oldu

G

eçtiğimiz
25
Ocak’ta
vefat
eden ve UR Yönetim Kurulunda Sayman görevini yürütmekte olan Elizabeth S. Demarray’in vefatından sonra yerine görev yapacak olan kişi belli oldu. New
York Penfield Rotary Kulübü
üyesi John K. ‘Jack’ Best göreve seçildi. Best 29. Zon’da
(Alan) daha önce alternatif
aday olarak seçilmişti.
1972 yılından beri Rotaryen olan Best, Bölge Rotary
Vakfı Koordinatörü, Bölge
Guvernörü ve UR Eğitim Lideri görevlerinde bulundu. Bir
çok enstitüde de görev alan
Best, Başkanlar Eğitim ve Guvernör Eğitim Seminerlerinde başkanlık
görevi yaptı.
1977 yılından beri Gençlik Değişim’de aktif olan Best, Rotary Bağış
Merkezleri Büyük Bağış Girişimi Komitesinin de başkan yardımcılığını
yapmakta. John Best, eşi Kathy ile beraber Major Donor ve Bequest
Society Üyesi bulunuyor.
Finansman Planlama uzmanı olan Best 2011 yılında emekliye ayrıldı ve bir danışmanlık şirketi kurdu. Best, zamanında emekli olup hayatın ikinci evresi için hazırlandığını belirtiyor. Vefat eden Demarray ile
aynı dönemde guvernör olan Best, Elizabeth’in Rotary’ye olan bağlılığından sitayişle bahsediyor.
UR Başkanı Sakuji Tanaka, yılın geri kalan bölümünde Direktör
Kenneth R. Boyd’un sayman görevini devam ettireceğini de bu arada açıkladı.

Geleceğin Vizyonu planında son durum

R

otary Vakfının Geleceğin Vizyonu planı kapsamında 201314 dönemi için bağış müracaatları, kalifikasyonlarını tamamlamış olan kulüpler için www.rotary.org/grants sayfasından yapılabiliyor. Haziran ayı içinde bölgeler eğitimlerini devam
ettirip kulüpleri kalifiye etmeyi sürdürecekler. Bölge, global veya paket bağışlar ile ilgili kalifiye olabilmek için kulüp ve bölgelerin raporlama işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Haziran ayı içinde
Lizbon’da yapılacak olan UR Konvansiyonu esnasında yeni bağış modelleri ile ilgili çalışma atölyeleri de gerçekleştirilecek.
Yeni Vakıf bağış modeli dünya genelinde 1 Temmuz’dan itibaren
uygulamaya başlanacak.

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Lisbon, Portekiz, 2013
Sydney, Avustralya, 2014
Seoul, Kore, 2016
Atlanta, Georgia, ABD 2017
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KULÜPLER’DEN HABERLER

Gülerek, Keyif Alarak
Gazeteci fıkrası   

Gazetecinin biri köylülerle röportaj yapmak için Istanbul’dan
Anadolu’ya gitmiş. Yolda giderken
bir tarlada çift suren bir köylü görmüş. Tarlanın içinde bulunan kuyudan da su çeken bir eşek varmış.
Şehirli gazeteci köylüye selam
vermiş ve ne yaptığını sormuş. Köylü
de çift sürdüğünü söylemiş.
Eşek ne yapıyor diye sormuş; kuyudan su çıkıyor cevabını almış.
Peki neden eşeğin gözlerini kapattın diye sormuş; döndüğünü anlamasın ki başı dönmesin cevabını
almış.
Peki neden boynunda küçük bir
çan (zil) var diye sormuş;
Döndükçe ses verir, şayet durursa
ses kesilir, ben de “deh” derim devam
eder demiş.
-”Peki... eşek durduğu yerde başını sallarsa sen nasıl durduğunu anlarsın ?”
Köylü çiftçi bırakmış, iki elini beline koyarak gazeteciye donmuş ve ...
-”Senin gibi akıllı eşek hiç görmedim ki.

Uçakta

●●●

Hava Yollarında yemek servisi
zamanı. Hostes en öndeki adama kibarca gülümseyerek sordu:
- Yemek ister misiniz efendim?
Kendini lokantada zanneden yolcu servis masasına baktı:
- Seçeneklerim neler?
Hostes yine kibarca gülümseyerek seçenekleri sundu:
- Evet veya hayır.

Süpermarkette

●●●

Bir alışveriş merkezindeyiz. Yaşlı
bir hanım tavuk reyonunda bir türlü
istediği kadar büyük bir tavuk bulamayınca, onu izleyen reyon görevlisine söylendi:
- Bu tavukların daha büyük olmaları mümkün değil mi?
Görevli tonton teyzeye takılma-

dan edemedi:
- Mümkün değil teyze, onlar ölü.

Mazot bitti

●●●

Kamyon sürücüsü ‘dikkat, alçak
köprü’ ikaz levhasını fark ettiğinde iş
işten çoktan geçmişti. Olanca hızıyla
üst köprüye bindirdi ve orada sıkıştı
kaldı. Arkasında kilometrelerce araç
kuyruğu oluştuktan sonra trafik/
kurtarma ekibi nihayet geldi. Kurtarıcı işine başlarken polis de gözleri
sıkışmış kamyonda, sürücüye yaklaşarak söze girmiş olmak için sordu:
- Köprüye sıkıştınız, he?
Sürücü canı burnunda homurdandı:
- Yo, köprü taşıyordum, mazotum bitti.

Trafik polisi

●●●

Trafik kuralı ihlali yapan kimsenin
çıkmadığı uzun bir nöbetin sonunda
polis nihayet aşırı hız yapan bir aracı
durdurdu. Sürücü camı açtı.
Ruhsat ve ehliyetini uzattı. Polis ceza
makbuzunu cebinden çıkarırken
keyifle gülümsedi.
- Sizi bütün gün bekledim.
Sürücü nasıl olsa cezamı öyle ya da
böyle çekeceğim rahatlığıyla, iç çekerek cevap verdi.
- Anlıyorum memur bey. Elimden
geldiği kadar hızlı gelmeye çalıştım
ben de.
Polis, dakikalar süren gülmesi kesilmeyince adama eliyle git, git işareti
yaptı ve adam cezadan kurtuldu..

Karıma anlatın

●●●

Amerikan Hava Kuvvetleri’nin
Nevada’daki ‘Ultra Gizli’ 51. Bölge
adı verilen son derece yüksek güvenlikle korunan hava üssüne bir sabah
küçük bir pervaneli uçak inmiş.
Hemen soruşturma odasına almışlar. Adam Vegas’tan kalkıp kaybolduğunu, benzininin bitmesi nedeniyle mecburi iniş yaptığını söylemiş.
Hava Kuvvetleri FBI’ı devreye
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sokmuş, Washington’dan gelen bütün gece sabaha kadar çapraz sorgulaması sonucu adamın söylediklerinin doğru olduğu ortaya çıkmış,
kendisine geri kalan hayatını hapiste
geçirirsin tehdidi ile ‘gör-dük-ler-iniU-nu-ta-cak-sın’ brifingi verilmiş ve
adam geri gönderilmiş.
Ertesi gün aynı hava üssüne yine
aynı uçak iniş yapmış, koruma timi
hemen uçağın etrafını sarmış, ama
bu sefer uçakta iki kişi..
Aynı adam aşağı inmiş, ‘Bana istediğinizi yapabilirsiniz! ..’ demiş ağlamaklı bir yüzle, ‘ Karım uçakta..
Allahaşkına dün gece nerede olduğumu ona anlatın! ..’
●●●

Bir Temel fıkrası daha.......
Temel hışımla dükkandan içeri girmiş
“Haçan bana Kara Lahana ver!”
Adam şaşırmış:
“Sen laz mısın?”
Temel kızmış:
“Sen şimdi kurbağa bacağı istesem sen
Fransız mısın diye mi soracaksın?”
“Ya da pizza istesem İtalyan mıyım diye
soracak mısın?”
Adam sakin:
“Yooooo...”
Temel demin dediklerini zekice bulmuş, devam etmiş:
“Sosisli istesem Alman mısın diyeceksin?”
“Taco istesem Meksikalı mısın diye soracak mısın?”
Adam gülmüş: “Hayır!”
Temel devam etmiş:
“Danimarka salamı istesem Danimarkalı mı diyeceksin?”
“Suşi var mı diye sorsam Japon musun
diye soracak mısın?”
Adam artık sıkılmış:
“Yok yahu niye sorayım ki?”
Temel bağırmış:
“Peki hayvan herif, niye kara lahana istediğim için Laz mısın diye soruyorsun
o zaman?”
Adam sakince yanıtlamış:
“Beyefendi, burası Teknosa!”

ENGLISH SUMMARY
Page 32: Clubs in action

Yeşilköy: The club organized a painting contest at the school for children with a
vocational handicap. Two computers, two tablets, two guitars were given as prize to the
students who got the first six place in the competition. (p.32)
Guinness World Record by Güney Rotary

Güney: The largest paper mosaic built from A4 size paper, depicting a quest for
peace was built by the club in front of the main train station of the city of Adana. There
were 17,800 individual paintings that were put together to form the mosaic and the
project was completed in 210 days. 279 participants from 84 different schools and
institutions turned this project into reality. The arbiter of Guinness Records was present
during the completion of the project and register it as part of a new world record. (p.33)
Karadeniz: Clothing Festival project of the club has gain great inertia with
the help of the D.2420 and Atakum Rotary Club. More than 3,250 students received
clothing thanks to the project. The project that started in 2010 in District 2420, has
been providing students living in different parts of the country with clothing that the
organization gathers through donations and sponsorships of clothing companies. Since
its inception, more than 46,000 students benefited from this activity. (p.34)

Atakum: The project of Atakum
Rotary club comprises 12 living units with
one bedroom in an apartment building
whose construction started during 201011 Rotary year and continued until its
completion at the end of April this year.
The project aims to provide housing for
a period of 6 months to children coming
from distant areas to receive leukemia
treatment at a nearby center and whose
families are in need. The club does not
charge any money for the lodgings. The
whole construction cost was around
$450,000. (p.33)
Seyhan: An 8,000 square feet multipurpose sports building has been constructed
within the premises of Seyhan Rotary Anadaolu Lycée that can hold 400 spectators. The
construction started in September 2012 and was completed in less than a year in April
2013. The building will be used for different sportive activities of the students and will
be able to house different activities such as stage shows, meetings and seminars. The
necessary funding for the construction has been provided by different activities of the
club as well as the donations from sponsors. The building was named after Ismail Kulak,
a Rotarian of the club who passed away recently. (p.35)
Edremit: The book and toy piggybank, realized by the joint efforts of the club
and the Municipality of Edremit was officially installed at the 25th anniversary of the
club. The books and toys that will be put into the piggybank will be gathered by the
Municipality and distributed according to demands in the region. (p.36)
Uludağ: In order to provide vocational training to mildly handicapped children,
the club donated a complete line of sewing machines to Rüveyde Dörtçelik school for
handicapped students. In this workshop, the students will be thought courses that will
provide them an opportunity to work at companies in the garment industry, a large
industrial sector in the area. (p.38)

Türkiye’de topluma
hizmet için biraraya gelmiş, iş ve meslek sahibi

Rotaryenlerin dergisinin hedef kitlenize
uygun olduğunu düşünüyorsanız,

6,100 tirajlı yayında, ilanlarınızla siz de yer alınız.
Rotary Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş. / 1571 Sokak No: 16 / Çınarlı 35110 İZMİR
Tel: (0 232) 461 96 42 * e-posta: rotarydergisi@gmail.com
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Dünyada tahminen 878 milyon kişi — yaklaşık
yarısının istihdam edildiği — günde 1.25 ABD $’ından az bir parayla yaşıyor.
Hindistan’da, Rotary Vakfı mezunlarından Hannah Warren
dokuma yapan fakir kadınlara yardım ederek onların
eğitim, malzeme, ve uluslararası pazarlara erişimini sağlayarak ,
yaşamlarını kolaylaştıracak para kazanmalarını sağlıyor.
Warren, “Şayet bursu almamış olsam, bu tür bir çalışmayı
yapmam kattiyen mümkün olmazdı”. “Rotary bursları
bir defalık bağış değildir; iyiniyet için yapılan bir yatırımdır.” diyor.

Dünyada iyi
şeyler yapıyoruz

Yıllık fona yapacağınız katkılar sayesinde Rotary
Vakfı ve partnerleri, fakirlik kısır döngüsünü sona erdirecek
sürdürülebilir çözümler yaratıyorlar
Hemen bugün www.rotary.org/contribute sitesini ziyaret
. ederek katkınızı gerçekleştirin

Bağışınızın nerede
kullanıldığını görün
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www.rotary.org

