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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Rotary’de bir dönem daha sona ermek üzere. Başkan 
K.R. Ravindran’ın “Hizmetleriniz Dünyaya Armağan 
Olsun” teması çerçevesinde kulüplerimiz dönem boyun-

ca önemli projelere imza attılar. Rotary’de dönem sonları asamble, 
konferans ve konvansiyon organizasyonları olarak gelecek dönemin 
hazırlığı ve geçmiş dönemin değerlendirilmesi şeklinde gerçekleşir.

Bu sayımız oldukça yoğun bir içerikle yayınlanıyor. Gelecek 
dönem görev alacak olan guvernörlerimizi tanıtıyoruz. 2420. bölge-
de Özcan Albak ve Eşi Nur, 2430. bölgede Güner İnci ve Eşi Nagihan 
ve 2440. bölgede İsmail Rodoplu ve Eşi Cemile bayrağı alıp   “Rotary 
insanlğa hizmet eder” teması kapsamında bölgelerinde lider ola-
rak hizmetlerini sürdürecekler. 

Bölgelerimizin  konferanslarına da bu sayımızda yer verdik. 
2420. bölgeden Mehmet Sabri Görkey, 2430. bölgeden Canan Ersöz 
ve 2440. bölgeden Reha Akın, hizmetlerimizi nasıl dünyaya arma-
ğan ettiğimizi gösteren kulüpleriyle onur duyarak konferanslarını 
tamamladılar. 

Geçen sayımızda zamanlama açısından yaşadığımız bir sorun 
nedeniyle 2420 ve 2430. bölgelerin asamblelerine yer verememiştik. 
Bu sayıda konu ile ilgili değerlendirmeleri de bulacaksınız.

Tabii Mayıs ayı sonunda Güney Kore’nin başkenti Seul’da yapı-
lan Rotary’nin 107. Konvansiyonu da sayfalarımızda yer alıyor. 
50,000’e yakın katılımcıyla yoğun bir Rotary döneminin yaşandığı, 
yeni dostlukların kurulduğu, bir şehrin yaşayanlarının nasıl bir kon-
vansiyona entegre edilebileceğinin güzel bir örneğini teşkil eden 
konvansiyon herhalde uzun süre akıllarda iz bırakacak bir aktivite 
olarak tarihe geçecek. 

Rotary Yasama Konseyi Nisan ayı toplantısında kulüplerimiz ile 
ilgili önemli kararlar aldı. Rotary’nin geleceği için daha esnek bir top-
lantı ve kulüp yapısı oluşmasının önemli olduğu düşüncesiyle üyelik 
ve toplantı ile ilgili kulüplere insiyatif veren yeni kurallar 1 Temmuz 
2016’dan itibaren geçerli olacak.

Rotary Vakfı biz Rotaryenlerin hizmet projelerinde sağladığı 
mali destek ile çok önemli bir görev yapıyor ve Vakfımız 2017 yılında 
100. yıldönümünü kutlayacak. Seul Konvansiyonunda başlayan kut-
lamalar, Haziran 2017’de Atlanta’da yapılacak Konvansiyon ile doruk 
noktasına ulaşacak. Kulüplerden bu yıl için Vakfın tanıtımı ile ilgili 
projeler yapmaları ve Vakfı tanıtmaları isteniyor. Kulüplerimizin bu 
konuda gerekli projeleri üreteceklerine inanıyoruz. 

UR fotoğraf yarışmasına başladığından beri Mayıs-Haziran sayı-
mızda bu yarışmada birinci olan fotoğrafı kapakta kullanıyoruz. 
Bu yıl yöntem değişikliği ile üç farklı alanda birinci vardı. Biz The 
Rotarian’dan farklı olarak “proje” dalında birinci olan resmi kullan-
dık. 

Geçmiş dönem liderlerini tebrik eder, gelecek dönem liderleri-
mize de başarılar dileriz.

“(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.”

SAYFA 6 - 7
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Ocak - Şubat 
mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Ray Klinginsmith’in 
mektupları

SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER
Dünyada Rotary Kulüpleri 
neler yapıyor?

SAYFA 14 - 15
YASAMA KONSEYİ
Yasama Konseyi kararları 
kulüplere esneklik getiriyor 

SAYFA 16 - 21
UR 107. KONVANSİYONU
Seul şehri konvansiyonun 
ev sahibi idi

SAYFA 22 - 26
BÖLGE KONFERANSLARI
Üç bölgemizin konferansları 
başarıyla tamamlandı 

ROTARY DÜNYASI
27- Barış için gençler 

buluştu
28- Vakfın 100. yılıı
29- Dergi editörleri 

Evanston’da
33- Papa Francis ve 

Rotaryenler
34- UR Yönetim Kurulu 

Kararı
35- UR Fotoğraf  yarışması
35- Kulüplerden Haberler
42- UR’den Haberler

KAPAK RESMİ: UR Fotoğraf Yarışması “projeler” dalında birincilik ödülünü alan resim. (Gabor Gasztonyi)
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Rotary’nin toplumu temsil etmesi

Birkaç yıl önce, Kenya’nın Kano ovasında iyi şeyler yapma gayretinde olan 
bir kalkınma ajansı kırsal kesimde bir topluma daha iyi su temin etme 
görevini üstlendi. Komiteler oluşturuldu, toplantılar gerçekleşti ve yerel 

topluma danışıldı. Toplumun belirlediği temel ihtiyaç, sulama ve hayvancılık için su 
temininin iyileştirilmesi idi. Bu ihtiyacı karşılamak üzere bir plan yaratıldı ve çalış-
malar tam da toplumun temsilcilerinin istediği şekilde başlatıldı. 

Ancak çalışmalar başlar başlamaz, toplumdaki kadınların bir grubunun fiilen 
çalışma alanına gelip fiziki olarak çalışmaları bloke eden bir protest ile karşılaşıldı. 
Konu biraz araştırılınca, kalkınma ajansı, yolunu değiştirmeye çalıştıkları suyun, 
düzinelerce ailenin pişirme, içme ve yıkanma için kullandıkları ve tek olan bir kay-
naktan geldiğini farkettiler. Proje derhal durduruldu ve çöpe atıldı.

Neden? Çünkü sadece erkeklerden oluşan ekibe kadınların fikrini sormak hiç 
gelmemişti. Her etapta erkeklerin toplumun ihtiyacını bildikleri varsayılmış, top-
lum için konuştukları ve toplumu temsil ettikleri kabul edilmişti. Bunun gerçek ile 
ilgisi olmadığı da ortaya çıkan durum ile anlaşılmıştı. Kadınlar toplumun gerçek 
ihtiyacını daha iyi biliyorlardı ama fikirleri nedense hiç sorulmamıştı. 

Rotary’de kadınlar son çeyrek asırdır bulunuyorlar ve bu yılların en verimli yıl-
lar olması da bir tesadüf değildir. 1995 yılında her 20 Rotaryenden sadece 1 tanesi 

kadındı. Bugün ise bu rakam 5 Rotaryende 1’e yükselmiş durumda. Bu bir gelişmedir ama 
yeterli değildir. Sağduyulu düşünürsek, toplumlarımızın temsil edilmesini istiyorsak onları 
yansıtmalıyız ve topluma tam anlamıyla hizmet etmek istiyorsak, Rotary’de de toplumun 
tam anlamıyla temsil edilmesini sağlamalıyız.

Rotary’nin cinsiyet ile ilgili politikası çok açıktır. Buna rağmen kulüplerimizin beşte biri-
kadınları almayı red ediyor ve üyelik için gerekli niteliklere sahip kadınları bulamadıklarını 
söylüyorlar. Bence bu savı öne süren ve inanan her Rotaryen,  Rotary üyeliği için gerekli olan 
dürüstlük ve sağduyu niteliğinden yoksun biridir.

Kadınlara kapılarını kapayan kulüpler, yeteneğin, becerinin ve gerçekleştirebileceği bağ-
lantıların yarısından vazgeçiyor demektir. Aileler ve toplumlara etkin bir hizmetin götü-
rülmesi için temel teşkil eden bakış açısına kapısını kapıyor demektir. Sadece kendi hiz-
metlerine değil, bizi kısıtlayan basmakalıp insanları güçlendirerek organizasyona da zarar 
vermektedirler. Bunun sonucu olarak partnerlerimiz bizi daha az ciddiye almakta, özellikle 
de geleceğimiz için elzem olan gençler başta olmak üzere potansiyel üyeler için Rotary’nin 
cazibesi azalmaktadır.

Kadınlara karşı ayrımcılık organizasyonumuzu anlamsızlaşmaya sürüklemektedir. Hala 
Paul Harris’in zamanında yaşadığımızı varsayamayız ve onun da zaten böyle bir olguyu is-
temeyeceğini düşünmeliyiz. Zira kendisi şöyle demiştir: “Rotary’nin hikayesi tekrar tekrar ya-
zılmalıdır.” Yazdığımız Rotary hikayesinin onun da gurur duyacağı bir hikaye olması için 
çalışalım.

 

K.R.RAVINDRAN 
UluslararasıRotaryBaşkanı

Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı K.R.Ravindran’ın 
konuşmaları ve başkanla 
ilgili haberleri 
www.rotary.org/office-
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın Mesajı / Mayıs



Rotary’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum  

İngiliz yazar ve Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu Roald Dahl, aynı zamanda tüm maceralarında yanında 
hep Zeiss marka kamerasını taşıyan hevesli bir fotoğrafçı idi. Fotoğrafların her birinin  filim veya cam 
üzerinde tek tek el ile işlendiği dönemde yüzlerce resimden oluşan bir koleksiyon oluşturmuştu. İleriki 

yıllarda, bu fotoğraflar, seyahatlerinin görsel kayıtlarını içeren, yaşadığı tecrübeleri dokümante eden ve paylaşıl-
masını sağlayan bir hizmete dönüştü. Ama kendisi her zaman, hatıralarının fotoğrafların yansıtabileceğinden 
çok daha canlı olduklarını ifade etmekteydi. Dahl “Bir çok olay ve tecrübeyi, fotoğraflarla yakalamak imkansızdır, 
resimler ve kelimeler o tecrübe ve olayları iletemez” diyordu.

Dilimiz yeterli olmayabilir, fotoğraflar solabilir; hafızamız yanılabilir ve detayları kaybedebili-
riz. Ama Dahl’in söylediği gibi, bazı tecrübeler hiç bir zaman unutulmaz, hafızamız içinde hep öne 
çıkar, onlarca yıl sonra bile bir ateş duvarı olarak kalır. Geçmişimizin manzarası içinde, daha önce 
olan ve daha sonra olan diye hayatımızı bölerek  arka arkaya sıralanırlar.

Geçtiğimiz yıl Rotary dünyasında seyahatlerimi yaparken, yıl boyunca bu metafor benimle bir-
likte idi. Gerçekten de tüm bu dönem, hayatımı öncesi ve sonrası olarak bölen bir ateş duvarı olarak 
hep aklımda kaldı ve kalacak. 

Geçtiğimiz 12 aya bakınca, gözlerimin önünde parlak bir kalaydaskopun akan resimlerini her 
gün, her haftayı görüyorum. Hindistan’ın Chandigar bölgesinde hayat kurtarıcı bir kalp operasyonu 
geçirmiş olan çocuğun yatağının başındaki endişeli aileyi. Yıkıcı bir deprem sonrası tamamen ye-
niden inşa edilen kasabada dalgalanan Nepal bayraklarını. Papa Francis’in Rotaryenlerin jübilesini 
kutladığı St. Peters meydanındaki insanların duyduğu hisleri. Dünyanın çeşitli yörelerinde, değişik 
ülkelerde değişik lisanlar konuşan, daha önce hiç karşılaşmadığım Rotaryen kardeşlerimle neşe için-
de geçen toplantılarımızı.

Uluslararası Rotary’nin başkanı olarak görev yapmak tam anlamıyla resimler ve sözler ile ifade 
edilemeyecek kadar muazzam bir olaydır. Hayatım boyunca aklımda, ışıkla danseden gölgeler ile 
kayan bir ateş duvarı olarak sonsuza dek kalacaktır. Binlerce anı, binlerce duygu binlerce resimle 
beraber zihnimde her an hareket etmekte. Hep beraber büyük bir mozaik oluşturuyorlar; beraberce 
sizlerin bir elden yaptığı parlak ve muhteşem çalışmayı göstermekteler. 

Bir Rotary yılı daha sona ererken, bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduğu-
mu söylemeliyim: dünyayı daha fakir değil, daha zengin yapan; 
umutsuzluğun yerine umudu yerleştiren; hizmetlerimizi yaygın 
kütlelere ulaştırırken, her birimizin de dünyaya bir şey armağan 
etmesini sağlayan bir organizasyon.

K.R.RAVINDRAN 
UluslararasıRotaryBaşkanı
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z

Rotary Vakfının 
100. yıldönü-
mü önümüz-

deki yıl Haziran’a rastlıyor. 2016 Seul Konvansiyonu ile başlayan ve 
2017 Atlanta konvansiyonunda zirve yapacak olan ve bir yıl sürecek 
aktiviteler de planlanmış bulunuyor. 2004-05 döneminde Uluslara-
rası Rotary’nin 100. yıl kutlamalarını hatırlıyorum ve tüm dünyadaki 
Rotaryenlerin Vakfın yüzüncü yılını da aynı heyecanla  karşılayacak-
larını ümit ediyorum.  

Yüzüncü yıl kutlamaları Seoul Konvansiyonunda başlayacak ve 
salı sabahı yapılacak olan oturumun tümü Vakıf programlarının özel-
liklerini içerecek. Ancak, 100. yıl kutlamalarının başarısı kulüp ve 
bölgelerin yapacakları aktivitelere bağlı olacak.  Yüzüncü yıl kutla-
malarının planlanması ile ilgili olarak Rotary Kaynak Merke-
zi, Seul Konvansiyonunda “Dostluk Evi”inde Rotaryenlere yar-
dımcı malzemeler ve fikirler sunacak.

Konvansiyona katılamayan Rotaryenler için aynı malzeme-
ler www.rotary.org/foundation100 linkinden indirilebilecek. 
Takım seti şunları içerecek:

- Kulüp ve bölgeler için fikirler ve aktiviteler
- Yüzüncü yıl kitabı “Doing Good in the World”un promos-

yon el broşürü ve kitap ayracı
- Promosyonel kartpostallar
- Kulüplerin toplumlarında aktivitelerinin promosyonunun 

yapmaları için örnek basın bültenleri
- PowerPoint sunum olarak Rotary Vakfının tarihçesi
- Yüzüncü yıl mektup başlığı ve PowerPoint şablonu
- Yüzüncü yıl videosu (özellikle tavsiye edilir)
- Yüzüncü yıl logosu.
Rotary vakfının önemli desteği olmadan, Rotary bugünkü 

kadar güçlü ve enerjik olamazdı ve Vakfın 100. yılını kutlama 
zamanı gelmiştir. Rotary çoğunun direkt olarak Rotary Vak-
fından faydalandığı 35.000 kulüpten oluşan ve tabandan ge-
len bir örgütlenmedir. Bu nedenle, hepinizin ve kulüplerinizin, 
“Dünyada İyi Şeyler Yapmak” amacıyla kurulmuş olan Rotary 
Vakfına minnettarlığınızı göstereceğinizi gerçekten ümit edi-
yorum.

Geçmişte yıllar boyu kovboy filmleri en popü-
ler film türüydü ve tüm dünyada çok iyi bi-
linirlerdi. Bu filmlerin bir çoğunda, iyi in-

sanlar ve kötü insanlar arasındaki savaşta galip gelen kah-
raman, arkadaşlarının ve destekçilerinin takdirini ve te-
şekkürlerini kabul ettikten spnra atına atlayıp yalnız bir 
şekilde güneşin battığı yere doğru uzaklaşırdı.  

Ben Rotary dostlarım sayesinde yalnız olmayacağım 
ama 30 Haziran’da Rotary’de günbatışına doğru yola çı-
kacağım. Bu benzetmeyi yapmadan edemedim zira haya-
tım 50 yıldan uzun bir zamandır adeta bir filim gibi geliş-
ti. 1959 yılında Rotary bursiyeri seçildiğim andan itibaren, 
hep iyi şeyler başıma gelmeye başladı ve bu geçen yılın sıcak 
kalpli atmosferine kadar da aynı şekilde devam etti.

Rotary Vakfı bursiyeri olarak Güney Afrika’da eğitim 
görmem nedeniyle benim hayatım inanılmaz bir maceraya 
dönüştü. 1961 yılında Lykes Line ticari gemilerinden biri 
ile New Orleans’tan Cape Town’a giderken, 50 yıl sonra bu 
liman şehri olan New Orleans’ta 2011 Rotary Konvansi-
yonu başkanı olarak görev alacağımı taahhül bile edemez-
dim. Ama bu gerçekleşti ve benim gerçekten Rotary Vakfı 
için çok derin bir takdir ve tutkum bulunmakta.

Tarım kesiminden gelen biri olarak “Kovboy 
Mantığı”nın müziği ve güftesini kullanma yöntemini bul-
muş olmam, “Kovboy etiği” adlı kitapta anlatıldığı şekilde 
“Batı’nın kuralları” bilgeliğini uygulamam konusunda da 
kendimi şanslı hissettim. Rotary’nin dünya sahnesinde yer 
alan harika hikayesinin gelişiminde rol almış olmanın onu-
runu da yaşadım. Ama her şeyden önce, Rotary Bursiyeri 
olmam nedeniyle, Rotary Vakfının yaşayan ve nefes alan 
bir ürünü olduğumu gururla kabul ediyorum.

VAKIF PENCERESİNDEN

Ray Klinginsmith
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Rotary 
Vakfının 
100. yıl 
kutlamaları 

Ve filmin sonunda kovboy 
atına binip uzaklaşır
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Özcan ALBAK  eşi Nur
1956 Samsun doğumludur.
1985 yılında Mimar Rtn.Nur (Çakıroğlu) Albak (Sarıyer Rotary Kulübü GDB 2009-2010) ile 

evlenmiştir. 
1987 de Revna adında bir kızları oldu. Revna Albak, Facebook Inc. Merkezi’nde – San 

Fransisco - Amerika’da çalışmaktadır. 
1967 senesinde Samsun İstiklal İlkokulu’ndan, 
1974 yılında Samsun Maarif Koleji’nden,  
1978 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1965 - 1974 yılları arasında Yavrukurt, İzci, Yetkin İzci ve İzci Lideri olarak gerek yurt içinde 

gerekse yurt dışındaki kamplarda Okulunu ve İzci Kulübünü temsil etti. 
Fahri Trafik Müfettişidir. 
Hobileri, dalmak (2 Yıldız CMAS Bröveli Dalgıçtır), yürümek ve bisiklete binmektir. 
1976 yılı yazında Roterdam/Hollanda - Milano/İtalya arasında tek başına bisikletle 6.400 

Km lik bir seyahat yapmıştır.
Çok iyi derecede İngilizce bilir.

İş hayatı ;
1978 yılında Samsun’da SEMİZOĞLU Makina Koll.Şti.’nde Muhasebe Elemanı olarak başladı.
1979 - 1982 yılları arasında Ankara’da ATTİLA DOĞAN İnşaat A.Ş.’nde Muhasebe Şefi olarak 

çalıştı.

1982 - 1985 yılları arasında AKŞAH A.Ş.’nde Muhasebe Müdürü olarak çalıştı.
1985 - 1988 yılları arasında BBC Elektrik A.Ş.’nde İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak 

çalıştı.
1988 - 1990 yılları arasında Istanbul’da ABB Construction AB’de İdari ve Mali İşler Müdürü 

olarak çalıştı.
1990 - 1993 yılları arasında Istanbul’da Asea Brown Boveri Group - ABB Elektrik Sanayi 

A.Ş.’nde Finansman Müdürü olarak çalıştı. 
1993 - 1996 yılları arasında Istanbul’da GESTETNER Holdings Plc - Bilar Bilgi Araçları Ticaret 

A.Ş.’nde Finans Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 
1996 - 1999 yılları arasında AYTAÇ Dış Ticaret Yatırım Sanayi A.Ş.’nde Mali İşler Müdürü ve 

IFC - International Finance Corporation adına Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 
1999 - 2000 yılları arasında ÜÇEM Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Genel Müdür olarak 

çalıştı.
2000 yılı Ekim ayında 3 ortağıyla birlikte IDA Finansal Danışmanlık Şirketi’ni kurdu. Halen 

şirketin Kurucu Ortağı ve Müdürü olarak çalışmaktadır.
2000 - 2005 yılları arasında KAYARLAR Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İş Geliştirme Danışmanı 

olarak çalıştı.
Eylül - 2005 tarihinden itibaren ortağı olduğu NAMET Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde İş 

Geliştirme ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır.
KSO Kocaeli Sanayi Odası Üyesi ve “Et, Süt ve Su Ürünleri Sanayi Grubu” Komite Başkanıdır.

ROTARY hayatına;
1995 yılında Sarıyer Rotary Kulübünde Rotaryen olarak başladı. 
1998 yılında Paul Harris Dostu, 2010 yılında Major Donor ünvanını aldı.
Kulübünde; 
2002-2003 de Başkan, Hizmet Komiteleri Üyelikleri, Komite Başkanlıkları, Saymanlık ve 

Sekreterlik yaptı.10 yıldır Sayman ve Vakıf Komite Başkanı olarak görev yapmaktadır. 
“Four Avenues of Service Citation” ve “Reach One Keep One Bronze Award” sertifikası 

sahibidir.
Bölgede ;
2003-2005 arasında REE Eğitmeni, 
2005-2006 Döneminde Türk Rotary’si (UR 2420-2430-2440 Bölgeler) 2016 Rotary 

Konvansiyonu Adaylık Komitesi üyesi,
2005-2006 Döneminde UR 2420.Bölge Toplum Hizmetleri Ana Komitesi Başkanlığı, 
2011’de UR 2420.Bölge Mikrokredi Komitesinde ve UNDP-Rotary Bölge KSS - Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk Projesinde Eğitmenlik, 
2011’den bugüne UR 2420.Bölge Mikrokredi Komitesinde 3H Project #60888 Host Primary 

Contact,
2012’de Rotary 2420. Bölge Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Rotary Leadership Education 

& Training Division’dan “Getting Started with Learn Sertifikası” alarak Future Vision Plan 
eğitimci/konuşmacı’sı oldu. 

2013-2014 Rotary Hizmet Döneminde Kulüpler ve Bölge İdari Sekreteri olarak görev 
yapmaktadır.

Mart-2014’de UR 2420.Bölge 2016-2017 Dönemi Guvernör Aday Adayı olarak seçildi.

2016-17 DÖNEM GUVERNÖRLERİMİZİ TANIYALIM
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2430. BÖLGE

Güner İNCİ ve eşi Nagihan
 
Güner İNCİ 19 Mayıs 1958 tarihinde Samsun Bafra’da doğdu. İlköğrenimini Bafra 

Kızılırmak İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Bafra Lisesinde tamamladı. Üniversite lisans 
ve yüksek lisans öğrenimini ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinde 
tamamladı. Üniversite öğrenimi sonrasında;

 
1982-83          Saha Mühendisi 
1983-84          Proje Mühendisi 
1984-  Halen   Kurucu Ortağı olduğu Çeskon Mühendislik İnş. ve Tic. A.Ş.’de Genel Müdür 

olarak görev yapmaktadır
Türkiye’de ve yurtdışındaki; 
Termik Santraller (Yatağan, Orhaneli, Çayırhan)
Çimento Fabrikaları (Bolu, Nuh Çimento, Göltaş) ; 
Yurtdışı Çimento Fabrikaları (Lebonan, Suudi Arabistan-Hofuf, Riyad, Malezya Cima 

Perlis, İran Yazd)
Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir metro projeleri
İstanbul Olimpiyat Stadı Çelik yapı projeleri
Katar, Doha’daki İslami Sanatlar Müzesi projesi
Libya Tripoli Üroloji Hastanesi vb. 
Örnek olarak verilen projelerde vb. diğer projelerde proje müdürü olarak görev yapmıştır.
Yurt dışında KHD Humboldt-Wedag AG, Grebner Beratenda Ingenieure GmbH VBI ve 
ZAB Industrie technic & Service GmbH 1990-1996 yıllarında firmalarına teknik müşavirlik 

hizmeti yapmıştır.
ODTÜ Mezunlar Derneği, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Orta Anadolu 

İhracatçılar Birliği, İnşaat Mühendisleri odası üyesidir.
  Eşi Nagihan ile 06.02.1986’de evlenen Güner İnci’nin 1987 doğumlu Erinç ve 1992 

doğumlu Eray olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği 
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Bölümü mezunu olan Erinç, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde Yüksek Lisans eğitimine devam 
etmektedir, aynı zamanda ODTÜ Teknokentte Arge Yazılım Mühendisi olarak çalışmaktadır. 
2001-2003 yılları arasında GOP Interact Kulübünde, 2004-2010 yılları arasında ise Ankara 
Anıttepe Rotaract Kulübünde üye olmuştur. Evlidir, eşi Meltem Endüstri Mühendisidir. Eray ise 
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde 3. sınıfta lisans eğitimine devam etmekte-
dir. 2007-2009 yılları arasında Kavaklıdere Interact Kulübü üyesi olmuştur.

 
Güner İnci, 1993 yılında kurulmuş olan Ankara Anıttepe Rotary Kulübünün 1994 

yılından bu yana %100 devamlı üyesi olarak kulüp saymanlığı, kulüp sekreterliği ve birçok 
komitede başkanlık yapmıştır.15-18/06/2008 tarihinde, LA USA konvansiyonu, 21-24/06/2009 
Birmingham, UK konvansiyonlarına eşi ile birlikte katılmıştır.

30 Ağustos – 01 Eylül 2013 tarihinde Roma’da yapılan EEMA toplantısına katılmıştır.
Kendisi PHD ve Benefactör, Eşi ise PH dostudur.

Rotary’de Seçildiği ve Atandığı Görevler:
1994 - 2002   Kulüp Saymanı – Kulüp Sekreteri – Kulüp Komite Başkanlıkları
2002 - 2003  UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi-Üye
2003 - 2004   UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi-Üye
2004 - 2005  UR 2430. Bölge Ankara Anıttepe RK Başkanı
2005 - 2006  UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi-Üye
2006 - 2007   UR 2430. Bölge Guvernör Yardımcısı (13. Grup Kulüplerden sorumlu)
2007 - 2008   UR 2430. Bölge Üyelik Geliştirme ve Koruma Komitesi Başkanı
                    UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi-Üye                 

2008 - 2009   UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi-Üye
                    UR 2430. Bölge Üyelik Geliştirme ve Koruma Komitesi- Üye
2009 - 2010   UR 2430. Bölge Interact Komite Başkanı
                    UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi-Üye
2010 - 2011   UR 2430. Bölge Sekreteri/ Bölge Guvernör Yardımcısı 
                                         (Uluslararası İlişkilerden sorumlu)
                    UR 2430. Bölge Rotary Vakfı Komitesi- Üye
                    UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi-Üye
2011 - 2012  UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi-Üye
                    UR 2430. Bölge Rotary Vakfı Komitesi- Üye
2012 - 2013   UR 2430. Bölge Sağlıklı Su ve Hijyen Komitesi Başkanı
        UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi-Üye
                     UR 2430. Bölge Rotary Vakfı Komitesi- Üye
  UR 2430. Bölge Sekreteri / Bölge Guvernör Yardımcısı
  UR 2430. Bölge Gençlik Değişim Komitesi-Üye 
   UR 2430. Bölge EEMA Komitesi- Üye
                     
Aldığı ödüller:
2009 - 2010 The Rotary Foundation District Service Award (RI President John Kenny)
2010 - 2011 RI Avenues of Service Citation (RI President Ray Klinginsmith)
20/05/ 2011 The Rotary Foundation Citation for Meritorious Service ( The Trustees of   
                    The Rotary Foundation)/ Carl-Wilhelm Stenhammar
2012 - 2013 Club Builder Award (RI President Sakuji Tanaka)

İsmail RODOPLU ve eşi Cemile
08.06.1960 yılında Bursa’da doğdu. İlköğretimini Bursa’da tamamladıktan sonra ortaokul ve 

liseyi okuduğu İstanbul Galatasaray Lisesi’nden 1980 yılında mezun oldu. Daha sonra Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Deniz Kuvvetlerinde yaptığı 
kısa dönem askerlik görevinden sonra Bursa’daki aile şirketinde iş hayatına atıldı. Akaryakıt 
sektöründe iş hayatını sürdüren İsmail Rodoplu iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Rotary dışında Bursa Filarmoni Derneğinin aktif bir üyesi olan İsmail Rodoplu bunun dışında 

Ankara Galatasaraylılar Birliği, İstanbul Galatasaraylılar Derneği üyesi olup Bursa Galatasaray 
Lisesi Mezunları Derneği yönetim kurulu üyesidir. Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA) 
Bursa Şubesi kurucu üyeleri arasında yer alan Rodoplu derneğin yönetim kurullarında çeşitli 
görevler yapmıştır. 

1996 yılında evlendiği eşi Cemile Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup İngilizce 
bilmektedir. 1997 yılında doğan oğulları Gün ve Emre 11. Sınıf lise öğrencisidir. 

Türk ve Dünya Tarihi özel ilgi alanı olan Rodoplu bu konuda elinden geldiğince okumaktadır. 
Bunun yanında 1976 yılından bu yana Formula 1 yarışları hobilerinin başında gelir.

1990 yılında Bursa Osmangazi Rotary Kulübüne kabul edilen İsmail Rodoplu kulübünde ve 
Bölgede pek çok görev yapmış, çok sayıda bölgesel ve uluslararası toplantılara katılmıştır.

1997-1998 dönemi Bölge Vakıf Komitesi Katkılar Komite Başkanı
1998-1999 dönemi Bölge Vakıf Komitesi Katkılar Komite Başkanı    
2000-2001 dönemi Bölge Kulüp Hizmetleri Komitesi Üyesi
2002-2003 dönemi Osmangazi Rotary Kulübü Dönem Başkanı
2003-2004 dönemi Bölge Meslek Hizmetleri Komite Başkanı
2004-2005 dönemi Bölge İnteract Komitesi Başkanı
2005-2006 dönemi 3. Grup Guvernör Yardımcısı
2007-2008 dönemi Bölge Toplum Hizmetleri Komite Başkanı
2008-2009 dönemi Kulüplerden Sorumlu Bölge Sekreteri 
2011-2012 dönemi Bölge Meslek Hizmetleri Komite Başkanı
2011-2012 dönemi Bölge Konferansı Organizasyon Komitesi Başkanı
2012-2013 dönemi Mesleki Eğitim Proje Koordinatörü ( NİLSEM ) 
Görevlerini yapmıştır.

2002-2003 Döneminde İzmir’de düzenlenen Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel ve dönemin U.R. Başkanı Bichai Rattakul’un da katıldığı Barış Konferansı; 

İzmir’de düzenlenen 2012 Zone 20-B Rotary Enstitüsü; 
Haziran 2013 de Portekiz Lizbon’da  düzenlenen Uluslararası Rotary Konvansiyonu; 
4-6 Kasım 2013 tarihinde İzmir’de düzenlenen Zone 20-B Halkla İlişkiler Semineri;
24-28 Kasım 2013 tarihlerinde İsrail Kudüs’te düzenlenen Zone 14, Zone 19, Zone 20-A ve 

Zone 20-B Rotary Enstitüsü,
Katıldığı uluslararası toplantılar arasındadır.
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Rotary dünyasından kısa kısa

GÖZLEM

Dünyadan Özetler

2

Kendisi de bir çocuk felci kurbanı olan 
Herzog, konsere katılanların üçte birini 
teşkil eden 1,400 kişinin Rotaryen olduğunu 
söyledi. 2015 yılının Haziran ayında 
düzenlenen bir diğer konserde de İsviçreli 
pop şarkıcı Beatrice Egli sahne aldı. Bu 
konser de Linthebene, Oberer Zürichsee ve 
Ufenau Rotary kulüplerinin organizasyonu 
ile gerçekleşti.

1 ] İSVİÇRE
İsviçre’nin bir parçası olan ve Rotary’nin 
2000. bölgesinde yer alan Liechtenstein’da 
yapılan iki konserde çocuk felcini yoketme 
programı için 500.000 dolar fon yaratıldı. 
Urs Herzog tarafından başlatılan “Music 
for Life” girişimi, kasım ayında Luzern 
kasabasında UR Başkanı K.R. Ravindran, 
Uluslararası PolioPlus Komitesi Başkanı 
Micheal K. McGovern ve dünyanın çeşitli 
bölgelerinden politik ve iş dünyası liderlerini 
biraraya getirdi. 
Katılımcılar, Basel Oda Orkestrasının, Güney 
Afrika doğumlu klasik müzik piyanisti 
Kristian Bezuidenhout ile düzenlediği 
performansı izlediler. 
Allschwill-Regio Basel Rotary Kulübü üyesi 
ve İsviçre’nin 1980. bölgesi geçmiş dönem 
guvernörü olan Herzog,  10 yıldır gönüllü 
olarak desteklediği orkestra ile bağlantıları 
kurdu ve 2013’ten itibaren bu konseri 
planlamaya başladı. 

2014 yılında, 
ABD’de değişik 
formatlarda 2 
milyar dolar 
değerinde çocuk 
kitabı satıldı
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3 ] NEPAL
2015 yılında Nepal’i vuran 7.8 büyüklüğündeki 
deprem sonrası, Georgia eyaletinin Stone Mountain 
Rotary kulübü üyesi olan 13 Rotaryen, birçoğu 
bizzat Rotaryenlerin elden geçirip yeniledikleri ve 
500.000 ABD doları değerindeki tıbbi malzemeyi 
bir konteynere yerleştirdiler. Taşıma maliyeti olan 
10.000 dolar kulüp ve 6900. bölge tarafından 
karşılandı. Projede kâr amacı gütmeyen ve ihtiyacı 
olanlara tıbbi malzeme temin eden “Friends of 
Disabled Adults and Children adlı kuruluş da yer 
aldı ve yardımcı oldu. Ortotikler, terapi masaları, 
yürümeye yardımcı araçlar, koltuk değnekleri, 
hastane yatakları, şilteler, dolap ve sandalyeler 40ft 
konteynere dolduruldu ve Nepal’de ihtiyacı olanlara 
teslim edildi. 

2 ] ABD
ABD’n�n Oh�o eyalet�n�n Fa�rborn Rotary Kulübü, Rotary’n�n “Dörtlü Özdenet�m” prens�b�n� öğreten 
k�tabı 100.000’den fazla çocuğa sa� ı. “Andy & Elmer’s Apple Dumpl�ng Adventure” adını taşıyan res�ml� 
k�tap yanında boyama k�tabı ve faal�yet k�tabı �le beraber satılıyor. K�taptak� h�kayeler, �y� yur� aşlık, 
hedefl er� tak�p etme ve takım oyunu kavramlarını �çer�yor. Bu g�r�ş�m, kulübün h�zmet projeler� �ç�n fon 
yaratmada temel faal�yet�n� teşk�l ederken, ABD ve başka ülkelerde 300’den fazla Rotary kulübü k�tabı 
satın alarak �lkokullara, kütüphanelere dağı� ılar. Proje bundan on yıl önce Do� �e Meade tarafından 
başlatılmıştı. Proje �le �lg�l� daha fazla b�lg� almak �steyenler veya s�par�ş verecekler andyandelmer.com 
s�tes�n� z�yaret edeb�l�rler

5 ] NİJERYA
Ikeja Rotary kulübünün mali destekleri sayesinde, Lagos 
eyaletinin Isolo bölgesindeki düzinelerce küçük işletme 
zor durumda olan işlerini genişletme imkanı buluyor. 
Kulübün mikrokredi projesi, geçen yıl iki misli artarak 
2.500 $’lık bir rakama ulaştı. Kulüp başkanı Tosun 
Kadiri, krediden faydalananların, et ve balık ürünleri 
satıcıları, balıkçılar ve saç bakımı yapanlar olduğuna 
işaret ediyor. Proje kulübün yara� ığı fonlar ve üyelerin 
katkılarıyla yürütülüyor. Mikrokredi projesi, toplumun 
alt kesimlerini güçlendirmesi nedeniyle büyük başarı 
olarak nitelendiriliyor.  Kredinin geri ödenmesinin 
de zamanında yapılması bu konuya toplumun alt 
kesimlerinin de ne kadar duyarlı olduğunu gösterdiğinin 
ve bunun devam etmesi gerektiğinin de bir işareti olarak 
algılanıyor.

Nĳ erya’nın 
Lagos eyaletinde 
10 kişiden az 
işçi çalıştıran 
mikrogirişimci 
sayısı 3.2 milyon

3

5

1

4 ] MAURITIUS
Küçük adanın başkentindeki Port Luis Rotary Kulübü, banliyölerde yaşayan, yüksek işsizlik 
oranının olduğu, alkol ve uyuşturucu problemlerinin yaşandığı ve diğer sosyal problelerin 
görüldüğü bölgelere hizmet eden “Eğitim Öncelikli Bölgeler”deki (EÖB) okullara sıcak 
yemek temin eden bir projeyi yürütüyor. Bu girişim 2006 yılında kulüp başkanı Bernard 
Leong-Son’un eşi Cecile Leong-Sun tarafından başlatıldı. Başkan ve ailesi bizzat 30 öğrenciye 
kahvaltı temin etmekte idi. Ancak çift, Rotaryenlerin hizmetinin çok daha etkili olabileceği 
düşüncesindeydi. Nitekim son 10 yıl içinde 6 EÖB’de 500çocuğa hizmet götüren girişim 
bugüne kadar 188.000 dolar harcama yaptı. Kahvaltı nedeniyle çocukların okula daha 
muntazam gi� ikleri ve beslenme sayesinde de öğrenmeye daha yatkın duruma geldikleri 
tespit edildi. Okul yetkilileri de testlerdeki başarı oranının artışı ve yüksek moral oluşumunu 
verilen kahvaltılara bağlıyorlar. Projeye kurumsal katkılar da destek oluyor. 
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Bildiğiniz gibi Nisan ayında Chicago’da UR Yasama Konseyi toplandı ve kulüplerimizin 
işleyişlerini oldukça etkileyecek kararlar aldı.  Bu kararlar Rotary’nin daha fazla 
büyümesini, yaygınlaşmasını sağlamak üzere alınan kararlar ve kulüplerimize oldukça 
yeni esneklikler getiriyor.  Ancak esnekliği gevşeklik ile karıştırmamalıyız. Bu nedenle de 
kulüplerimizde bu konuyu her yönüyle değerlendirmeli ve kulübümüzün ve yöremizin 
ihtiyaçları doğrultusunda doğru kararlar almalıyız. Aşağıda UR Genel Sekreteri John Hewko 
tarafından yollanan iletinin İngilizceden tercümesini bulacaksınız. Lütfen bunu kulübünüzde 
değerlendiriniz. Alınan bu yeni kararlar Kulüp tüzüklerimizde de değişiklik yapılmasını 
gerektiriyor. Şu anda kulüp tüzükleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bölgeler. en kısa 
zamanda bu konuda da gerekli bildirimleri yapacaklar

Dünyanın dört bir yanından 
bölge delegeleri Rotary Po-
litikalarını değerlendirmek 

üzere Nisan ayında Chicago’da bir 
araya geldi. Kulüplere ne zaman, ne-
rede, nasıl toplanacakları ve üyelik 
türleri konusunda esneklik sağlayan 
bir takım değişiklikleri onayladılar.

Bu Değişiklikler Neden Gerekli?
Dünyanın bazı bölgelerinde Ro-

tary hızla büyümeye devam ediyor. 
Bazılarında ise üyelikte düşüş var ve 
kulüp yaş ortalamaları yükseliyor.

Son 15 yılda Rotary, üyelikte ya-
ratıcı yaklaşımlar, sınıflandırma ve 
kulüp deneyimleri ile ilgili çeşitli pi-
lot projeler yürüttü.  Araştırma so-
nuçları ve üyelerin deneyimleri tutar-
lı olarak gösteriyor ki kulüpler top-
lantı düzenlerini belirlemede daha 
özgür olduklarında, üyelik kuralları-
nı kendileri oluşturduklarında, aktif 
katılımın tanımını kendileri yaptık-
larında çok daha etkin kulüpler olu-
yorlar ve büyüyebiliyorlar. 

Şimdi bütün kulüpler tüzüklerin-
de gerekli değişiklikleri yaparak Ya-
sama Konseyi tarafından onaylanan 
yeni uygulama seçeneklerini kullana-
bilirler.

Geleneksel toplantı, devam, yapı-
lanma ve üyelik türleri ile devam et-
mek isteyen kulüpler ise aynı şekilde 

devam edebilirler.

Toplantı Sıklığı, Formatı ve Devam
Yasama Konseyi Delegeleri Ro-

tary Kulüplerinin toplantı düzenle-
rine esneklik sağlamak yönünde oy 
kullandılar. Ayrıca kulüplerin gücü-
nün sadece devam ile sağlanmadığını 
da düşünüyorlar. UR Yönetim Kuru-
lu ve Yasama Konseyi Delegeleri ku-
lüplerin

- Kendileri için en uygun gün ve 
zamanı belirleyebilmelerini, 

- Gerekli olduğunda toplantıyı 
değiştirme veya iptal edebilmelerini

- Hizmet projelerini veya sosyal 
faaliyetleri kulüp toplantısı olarak 
sayabilmelerini 

- Yüz yüze, online, veya dönü-
şümlü olarak yüz yüze ve online top-
lantı yapabilmelerine, veya aynı anda 
her iki şekilde de toplantı yapabilme-
lerine (örneğin bir üye toplantıya bil-

gisayar üzerinden bağlanarak katıla-
bilir) 

Kulüplerin tüzüklerinde değişik-
lik yaparak devam kurallarını ve de-
vamsızlık nedeni ile üyelikten düşür-
me politikalarını sıkılaştırmalarına 
veya esnetmelerine olanak sağlamış-
tır.

Rotary kulüpleri ayda en az iki 
kez toplanmak şartıyla toplantı sık-
lığına kendileri karar verebilirler. 
Kulüpler hala her ayın son toplantı-
sından sonraki 15 gün içinde bölge 
Guvernörüne devam raporlarını ilet-
mekle yükümlüdür.

Yasama Konseyi kararları Stan-
dart Rotary Kulübü tüzüğünü değiş-
tirmez. Bu değişiklikleri uygulamak 
isteyen kulüpler tüzüklerinde deği-
şiklik yapmak zorundadır.  Toplan-
tı sayısı, devam, yapılanma ve üyelik 
kategorilerinde geleneksel şekilde 
devam etmek isteyen kulüpler devam 

2016 Yasama Konseyi kulüplere esneklik getirdi

Nisan ayında Uluslararası Rotary merkezinde toplanan Yasama Konseyi, kulüpler ile 
ilgili önemli kararlar verdi

14 - 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 6



edebilirler.

E-Kulüpler ve Rotary Kulüpleri
Kulüplere toplantı yöntemleri ko-

nusunda esneklik verince, 2016 yasa-
ma konseyi, kulüpleri e-kulüp veya 
geleneksel Rotary kulübü diye ayır-
maya gerek olmadığına karar verdi. 
Bu nedenle Uluslararası Rotary ve 
standart Rotary Kulüp tüzüklerin-
de yer alan e-kulüp referansları kal-
dırıldı, ancak e-kulüpler çoğunlukla 
online olarak toplandıklarını vurgu-
lamak amacı ile bu ismi ve markayı 
kullanmaya devam edebilecekler.

Üyelik Türlerinde Esneklik
UR Tüzüğü ve Standart Rotary 

Kulübü aktif ve onur üyesi olmak 
üzere iki tür üyeliği tanımlıyor. Tü-
züklerini değiştirerek,  kulüpler ya-
şadıkları toplumda ihtiyaç duyulan 
Associate (yarı üyelik), kurumsal, 
aile üyeliği gibi üyelik türleri de ek-
leyebilirler.

Uluslararası Rotary sadece UR 
aidatlarını ödeyen aktif üyelerin ka-
yıtlarını tutacak ve sadece bu üyeleri 
üyelik haklarından yararlandıracak-
tır.

Kulüpler bu farklı üye türlerini 
UR’ye aktif üye olarak bildirmek ve 
UR üyelik aidatlarını ödemekle yü-
kümlüdürler.

Bu üyelerin diğer mali yükümlü-
lüklerini (örneğin kulüp ve bölge ai-
datları, yemek ücretleri gibi), devam 
kurallarını, hizmet beklentilerini ku-
lüpler ve bölgeler belirler ve tüzükle-
rine yansıtır.

Kulüpler, Rotary’den ayrılmış 
üyelerin veya kulüpler arası transfer 
olacak üyelerin üyelik kabul kuralla-
rını veya mevcut  Rotaractörlerin ku-
lüp üyesi olup olamayacaklarını ken-
dileri belirler.

Rotaraktörler için Çift Üyelik
Yasama Konseyi üyelik vasıfları-

na haiz Rotaraktörlerin Rotary’e üye 

olmalarına aynı zamanda Rotaract 
üyeliklerini de devam ettirmelerine 
imkan sağlayan UR tüzük değişikli-
ğini yaptı. 

Umuyoruz ki nitelikli genç lider-
lere Rotaract yaşamlarını sürdür-
melerine izin vermek ve Rotary ku-
lüplerine toplantı düzeni ve sıklığı 
konusunda esneklik tanımak, Rota-
raktörlerin Rotary kulüplerine geçi-
şini kolaylaştıracaktır. Rotary Aiesi-
nin üyeleri olan Rotaraktörler, ken-
dilerini dünya toplumlarına adamış, 
Rotary’nin hizmet, dünyada iyi niyet, 
anlayış ve barış ideallerini paylaşan 
bireylerdir.

Bütün Bu Değişikliklerle Rotary 
imajını ve Markasını Riske mi Atı-
yor?

2016 Yasama Konseyinde alınan 
kararlar, kulüplere toplantı ve üye-
lik konularında esneklik sağlamakta 
ancak Rotary’nin aşağıda belirtilen 
temel esaslardan sapmasına izin ver-
memektedir:

Bizler hala işimizde, profesyonel 
yaşantımızda ve toplumda lider kişi-
leriz. Üyelik kriterlerimizde bir deği-
şiklik yoktur.

Rotary’nin amacı ve temel değer-
lerinde bir değişiklik yoktur.

Özümüzü ifade eden - Liderle-
re katıl, Fikirleri Paylaş ve Harekete 
Geç - ifadesinde bir değişiklik yok-
tur.

Temel değerlerimiz dostluk, dü-
rüstlük, çeşitlilik, hizmet ve liderlik 
değişmemiştir.

Bizi ayırt eden en önemli özellik-
lerimizden biri olan dörtlü özdene-
tim değişmemiştir.

Yasama Konseyinin yaptığı deği-
şiklikler Rotary’nin üyelik kalitesine 
herhangi bir tehdit oluşturmamak-
tadır. Tam tersine değişen dünyada 

hizmetimizin ikinci yüzyılında da 
kulüplerimizin daha güçlü ve güncel 
kalmasını sağlamaktadır.

Bu Değişikler Ne Zaman 
Uygulanmaya Başlayacak?

1 Temmuz 2016 itibariyle uygu-
lanmaya başlayacak. Şimdi, kulüple-
rin kulübü mevcut üyeler, iş dünyası, 
profesyoneller ve toplum liderleri için 
daha cazip hale getirecek hangi deği-
şiklikleri uygulayacaklarını tartışma 
zamanı.

Yasama Konseyine bölgelerimizi temsilen katılan GDG Faik Tokatlıoğlu (2440. Bölge-
solda), Hitary Güner 2420. Bölge -sağda, GDG Ufuk Güneş 2430. Bölge ve  UR Direktörü 

Şafak Alpay (Soldan ikinci), ile Vakıf Mütevellisi Örsçelik Balkan (ortada) birarada  
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 U.R. 107. Konvansiyonu Seul’da 50.000’e yakın Rotaryeni ağırladı
28 Mayıs’ta Güney Kore’nin Baş-

kenti Seoul’da son zamanların en 
geniş katılımlı Uluslararası Rotary 
Konvansiyonu gerçekleşti. 160 ülke-
den gelen 43,000’den fazla Rotaryen 
ve misafirlerinin katıldığı Konvansi-
yon, öncesinde de şehirde yaşayanlar 
da adeta Konvansiyonun bir parçası 
oldular. 

Kore’de ilk Rotary Kulübü 1927 
yılında kurulmuş. Bugün ise Kore 
dünyada en çok Rotary kulübü olan 
ülkeler arasında 4. sırada yer alıyor. 
1,625 Rotary kulübünde 64,149 Ro-
taryen yerel ve uluslararası hizmet 
girişimlerini sürdürüyorlar. Bu hiz-
met projeleri arasında dikkat çeken-
ler arasında kritik hastalık ve kro-

nik rahatsızlık çeken çocuklar için 
programlar, yerel kültürler arasında 
köprü oluşturmak için çokdilli bir 
kütüphane tesis etmek, sarı rüzgar 
olarak adlandırılan kum fırtınaları-
nın çevresel etkilerini azaltmak için 
oluşturulan projeler yer alıyor.

Kore’nin  Rotary kulüpleri çocuk 
felci konusunda da önemli katkılar-
da bulunuyorlar. 1985 yılından beri 
Rotary’nin bu uğurda yaptığı 1.5 mil-
yar dolarlık katkının 14.6 milyon do-
ları Kore kulüplerinin yarattığı fon-
larla sağlanmış bulunuyor. 

Uluslararası Rotary Konvansiyonunun açılış seremonisinde bayraklar 

Uluslararası Rotary Başkanı Ravi K. Ravindran konvansiyonun açılış 
konuşmasını yaparken
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 U.R. 107. Konvansiyonu Seul’da 50.000’e yakın Rotaryeni ağırladı

Birleşmiş Millletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon 107. Rotary Konvansiyonunda açılış 
konuşmasını yaparak Rotaryenlerin başarılı çalışmalarından övgü ile bahsetti

Konvansiyona katılan Rotaryenler 28 Mayıs günü Kore’nin Başkenti Seul’da Barış için yürüdüler

Seoul’un KINTEX binasında 
yapılan Uluslararası Rotary’nin 107. 
Konvansiyonunda Birleşmiş Millet-
ler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ka-
tılımcı Rotaryenlere hitap etti. “Ro-
taryenler tüm dünyada dikkate değer 

çalışmalar yapıyorlar. Her iki organi-
zasyonun geçmişe dayanan çok verimli 
bir tarihleri var. Rotaryenler Birleşmiş 
Milletlerin kuruluşunda yardımcı oldu-
lar. Çocuk Felcini yok etme konusunda 
yapmış olduğunuz çalışmalar için de 

sizlere çok teşekkür ediyorum” diyen 
Ban Ki-Moon, “Birleşmiş Milletler bu 
hastalıkla mücadelede bir parner ol-
maktan gurur duymaktadır” dedi.

2007 senesinden beri Birleşmiş 
Milletlerin başında görevde bulunan 
ve kalkınma gündemini ısrarla sür-
düren Koreli Ban Ki-Moon, Polio ile 
ilgili olarak Rotaryenlere şöyle ses-
lendi: “Savaşmaya devam etmeliyiz. 
Lütfen sesinizi yükseltin, hükümetleri-
nizin de sorumlu olduğunu hatırlatın 
ve tüm gücünüzle kampanyalar yapın.”

Küresel kapsamı ve kültürel fark-
lılıkları nedeniyle minik bir Birleşmiş 
Milletleri andıran konvansion, KIN-
TEX olarak adlandırılan Goyang’da 
bir enerji, renk ve heyecan şenliği ya-
rattı ve dünyada üst sıralarda yer alan 
konuşmacıların sahne aldıkları bir 
toplantı şekline dönüştü. Konuşma-
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Barış yürüyüşü, şehrin ana caddelerinden birinde yapıldı ve yerel giysileriyle dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Rotaryenlerin kendi 
giysilerini giydikleri renkli bir organizasyon şeklinde gelişti.

cılar ve showları sunanlar arasında:
-  PSY, K-Pop süperstar, 
- Ranil Wickremesingne, Sri 

Lanka Başbakanı
- Gary Knell, National Geo-

graphic Society Başkan ve CEO’su
- Dananjaya Hettiarachichi, Hal-

ka Hitap etme konusunda Toasmas-
ters International Dünya Şampiyo-
nu, 

- Dr. Rebecca Martin, ABD Has-
talık Kontrol ve Önleme Merkezinde 
Küresel Sağlık bölümü başkanı yer 
aldı. 

Konvansiyonun en ilgi çeken kö-
şelerinden biri, bugüne kadar ya-
pılan konvansiyonlardakinden çok 
daha büyük bir alanı kapsayan “Dost-
luk Evi”nde yüzlerce hizmet proje-
sinin yer alması oldu. Bir anlamda 
Rotary’nin insan hayatlarını iyileş-
tirme ve tüm dünyada kalıcı pozitif 
değişim için çalıştığının göstergesi 
idi bu.

Açılış oturumunun sürpriz ko-
nuğu, Başkan Ravindran konuşur-

ken hologram olarak canlandırı-
lan Rotary’nin kurucusu Paul Har-
ris oldu. Ravindran, sahnede Paul 
Harris’e Rotary’nin gelişmesini an-
lattı ve daha sonra başkan olarak ya-
şadıklarını dinleyicilere aktardı. Ni-
san ayında toplanan Yasama Konse-
yinin kulüplere daha fazla esneklik 
ve otonomi sağladığına da değinen 
Ravindran, konseyin bugüne kadar 

aldığı en iddialı kararların Rotary’nin 
geleceğini sağlamlaştırmada önemli 
rol oynayacağına inandığını söyledi. 

Eski bir Rotaryen olan Güney 
Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn da 
özel misafir olarak konvansiyona ka-
tıldı. Adalet Bakanı olarak görev al-
madan önce Seoul Rotary kulübü-
nün charter aldığı dönem başkanlığı-
nı yapan Hwang, Rotary’nin tarihi ve 

Eski bir Rotaryen olan Güney Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn özel misafir olarak 
konvansiyona katılan üst düzey yetkililerden biri idi.
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Güney Kore’deki gelişimini anlattı. 
Hwang “Bizim ülkemiz savaşın enkazı 
üzerine kurulmuştur. Bu karanlık gün-
lerden çıkışımız bir mucize olarak de-
ğerlendirilmiştir ama bu mucizeyi Ro-
tary çok iyi bilmektedir: tek başına ger-
çekleştirilemeyecek işleri ortak bir hedef 
doğrultusunda beraberce çalışarak ger-
çekleştirmek.”

Sri Lanka Başbakanı Wickreme-
singhe çocuk felcinin 20 yıl önce Sri 
Lanka’yı beklenmedik bir şekilde na-
sıl terkettiğini anlattı. Devlet görev-
lilerinin Rotary benzeri hizmet or-
ganizasyonlarına bakış açısına deği-
nen  Başbakan, şu ifadeyi kullandı: 
“Bir Rotary kulübü, bir ülkedeki her 
toplumun ihtiyacı olan bir şeyi sağlar. 
Her toplumda farklılıklar yaratmak is-
teyen insanların, hükümetlerin işlerini 
tamamlayıcı olarak, herhangi bir res-
mi görev almadan, beraberce iyi şeyleri 
gerçekleştirmeleridir.”

 Konvansiyon öncesi 27 Mayıs’ta 
gerçekleşen “Dünya Su Zirvesi”nde bu 
konuda yapılan ilerlemeler gündeme 
getirildi:

- Son 25 yıl içinde 2.5 milyar’dan 
fazla insan daha iyi içilebilir suya ka-
vuştu ve yeterli sanitasyon imkanı ol-
mayan 2 milyon insan artık bir altya-
pıya sahip.

Sudan kaynaklanan çocuk ölüm-
leri sayısı 1.5 milyondan 600,000’e 
düştü.

Birleşmiş Milletlerin Milenyum 
hedeflerinden olan temiz içilebilir su 
hedefine programdan 5 yıl önce ula-
şıldı.

Ancak halen 1.8 milyar kişinin 
temiz suya, 2.4 milyar insanın ise ye-
terli sanitasyona olan ihtiyacı devam 
ediyor. 

Water.org kurucusu Gary White 
da su sorununun sadece yardımlarla 
çözülemeyeceğini belirtti ve herkesin 
temiz suya kavuşması için beş sene 
içinde 1 trilyon dolara ihtiyaç oldu-
ğuna değindi ancak uluslararası kat-
kıların yıllık olarak 8 milyar doları 

aşamadığına dikkat çekti.
Su ve Sanitasyon Rotary Eylem 

grubu tarafından organize edilen Su 
Zirvesi, sanayide kullanılan uzman-
lık ile Rotary hizmet projelerini bu-
luşturmayı amaçlıyor ve bunu da ba-
şarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. 

Konvansiyon’un son oturumun-
dan bir gün önce, ABD Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezinde Kü-
resel Sağlık bölümü başkanı Dr. Re-
becca Martin, çocuk felcini yok etme 
konusunda sona çok yakın olduğu-
muzu anlatan bir konuşma yaptı. Bu 
konuşmadan önce, Rotary de Çocuk 
Felci ile savaş için 35 milyon dolarlık 

bir desteğin daha serbest bırakıldığı-
nı açıkladı. 

1 Temmuz günü son oturumda 
K.R. Ravindran Kore Konvansiyo-
nunun kapanış konuşmasını yaptı. 
Konuşmasında annesinin 30 yaşın-
da iken çocuk felciyle nasıl savaştığı-
nı anlattı. Ravindran 11 yaşındayken 
bir sabah annesi uyandığında kendi-
sini çok zayıf ve nefes alamaz bir du-
rumda bulmuş. Dinlenmek için otur-
duğunda hareket edemediğini farket-
miş.Polio virüsü vücudun sinir siste-
mini hızlı bir şekilde  istila edip felce 
neden olmuş. O zamanlar çok az has-
tanede bulunan  yapay solunum ma-

water.org kurumu icra başkanı ve kurucularından Gary White, konvansiyon öncesi 
gerçekleşen “Su Zirvesi”nde yer alan konuşmacılardan biriydi.

Rotary Vakfının Mütevelli Heyeti Başkanı Ray Klinginsmith Konvansiyonda Vakfın 
başarılı çalışmalarından bahsetti ve Rotaryenleri 100. yıl kutlamalarında aktif olmaya 

davet etti
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Uluslararası Rotary’ninSeul’de yapılan107 Konvansiyonunda Barış Yürüyüşü renkli 
görünümlrein ortaya çıkmasına neden oldu. Yukarıda yer alan resimler de bu olayın 

toplum içinde ne kadar geniş kapsamlı gerçekleştirildiğini gösteriyor.

kinasına bağlanan Ravindran’ın an-
nesinin ancak makina ile yaşayabile-
ceğini söylemiş doktorlar. 

Bir Rotaryen olan Ravindran’ın 
dedesi, evinde düzenlediği Rotary 
toplantısında durumu anlatmış. Ka-
tılanlar derhal bir nefes aldırıcı aygıt 
arayışına girmişler. Bir banka müdü-
rü olan Rotaryen arkadaşı alet için 
gerekli fon transferinin yapılmasını 
sağlamış, Swissair’de görevli bir diğer 
Rotaryen, aletin hızlı bir şekilde Sri 
Lanka’ya getirilmesini temin etmiş. 
O zamanlar yaygın olan bürokratik 
engellerin hiç biri yaşanmadan ne-
fes almak için gerekli olan ventilatör 
hastaneye ulaşmış. Bir buçuk yıl bu 
alete bağlı kalan annesi, yavaş yavaş 
iyileşmiş. Bir süre sonra da hastane-
den yürümeye destek olan bir walker 
ile, ama ayakta ayrılmış.

“Bundan 50 yıl önce, belki annemin 
hayatı çocuk felcinden Rotaryenler ta-
rafından kurtarılan ilk hayatlardan 
biriydi” diyen Ravindran, o günden 
beri Rotaryenlerin milyonlarca ya-
şamı kurtardıklarını ve yakın bir za-
man sonra dünyanın bu illet hasta-
lıktan tamamen kurtulduğuna şahit 
olacağımızı söyledi. 

Ravindran, konuşmasının sonun-
da Rotaryen olmanın ne demek oldu-
ğunu şu cümlelerle ifade etti: “Bu gün 
bu dünyada yaşamları daha iyi bir ko-
numa gelmiş insanlar var ve bu sizlerin 
sayesinde oldu. Onların kim olduğunu-
zu bilmesi veya bilmemesi önemli de-
ğil. Önemli olan sizin çalışmalarınızın 
onların yaşamını değiştirmiş olması, 
insanları daha mutlu, sağlıklı ve eski-
sinden daha iyi bir konumda bırakmış 
omasıdır.”

Ravindran’dan sonra sahneye ge-
len John Germ, Rotary tarihinin en 
ilerici döneminin başladığını ve bu-
nun Yasama Konseyinin son karar-
ları çerçevesinde gerçekleşeceğini 
söyledi. Germ Kulüplerin esnek bir 
yapıya kavuşmasının Rotary’yi büyü-
teceğini söyleyerek oturumu kapattı.
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Seul Konvansiyonunda Türk Rotaryenler

Uluslararası Rotary 107. Konvansiyonu Güney 
Kore’nin Seul şehrinde gerçekleşirken, Türk 
Rotary’si de geniş bir şekilde temsil edildi. As-
lında geniş bir şekilde demekten ziyade güçlü 

bir şekilde temsil edildi demek belki de daha doğru olur. 
Her şeyden önce Uluslararsı Rotary’nin en üst düzey ko-
numlarında yer alan iki Türk Rotaryen olduğunu unut-
mayalım. Daha önce Direktör olarak görev yapmış olan 
ve halen Vakıf mütevellisi Örsçelik Balkan ile Uluslara-
rası Rotary Yönetim Kurulunda İcra Kurulu Başkanı ola-
rak görevi 30 Haziran’da tamamlayacak olan Şafak Alpay 
görevleri gereği Konvansiyonda idiler. Geçmiş dönem gu-
vernörlerimiz, gelecek dönem guvernörleri ve daha bir çok 
Rotaryen, konvansiyonda yaşanan dostluğun ne kadar an-
lamlı olduğunu bir kez daha gördüler. 

Sayfada yer alan resimler de bu beraberliğin enstanta-
nelerini gösteriyor.
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2420. Bölge 2016 Bölge Konferansında 
bir ilki gerçekleştirdi ve organizasyonu  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Gazi 
Magosa’daki Kaya Artemis otelde düzenledi. 
Yazıda DG Mehmet Sabri Görkey’in 
değerlendirmesi yer alıyor.

Sevgili Rotary Ailem, 

Bir Rotary döneminin en önemli etkinliği Böl-
ge Konferansıdır. Bölge Rotaryenlerinin mo-
tive edilmesi, hizmet aşkının teşvik edilme-
si, Konferansın ana hedefidir. Bir yıl boyunca 

gerçekleştirilen projeler ve etkinliklerin değerlendirilmesi, 
kutlanması ve ödüllendirilmesi Konferansın ana içeriğini 
oluşturur. Gelecek dönemin hedeflerine ulaşmada ise gü-
ven verici etki yaratır. Konferansların bir teması olur. 

Konuk konuşmacı (var) ise farklı konularda bilgilen-
memizi sağlar. Konferanslara UR Başkan, ya kendisi doğ-
rudan katılır ya da bir temsilci gönderir. Bizim Konferan-
sımızda UR Başkan Temsilcisi Güney Afrika’dan GDG 
Christopher Nicholas Phillips (Nick) ve zarif eşi Silvia idi. 
Konferansımızın başka bir anlamlı konuğu daha vardı: 
Zone 208 Koordinatöru Kıbrıs Rum kesiminden Doros 
Jeropoulos. Açılış oturumuna katılarak bize bir anı tak-
dim etti. 

2420. Bölge olarak Konferansımızı 19-22 Mayıs tarih-
lerinde Kuzey Kıbrıs’da Gazi Magusa Batra Bölgesinde 
Kaya Artemis Otel’de 650 kişinin üzerinde bir katılımla 
gerçekleştirdik. 

Konferansımız 19 Mayıs günü 17:00 - 20:00 arasında 
açılış oturumu ile başladı. Rotary’ nin en heyecan verici ve 
anlamlı ritüellerinden olan Bayrak Töreni tek kelime ile 
muhteşemdi. Aylin ve benim açılış konuşmalarımızı taki-

ben sevgili GLDG lerimizi ve eşlerini dinledik.
Açılış oturumunun en anlamlı anı, Uluslararası 

Rotary’nin Rotaryenlere verdiği en büyük odül olan ve her 
Bölgeden bir kişinin alabildigi “Service Above Self - Ken-
dinden Önce Hizmet” ödülünün sahibini bulması idi. Bu 
yıl bu büyük ödüle 2420. Bolge’nin ikinci kadın Rotaryeni 
ve ilk kadın Rotary Kulüp Başkam Prof. Dr. Ovat Güray 
lâyık görüldü. Ovat Hocamızı bir kez daha yürekten kut-
luyoruz.

Aynı şekilde Yeniköy kulübümüz üyesi sevgili Funda 
Özer Baltalı’ya da “Ornek Girişimci Kadm Rotaryen” pla-
ketini takdim ettik. Kendisini kutluyoruz.

Konferansımızın ana konuşmacısı Türk Basının du-
ayeni gazeteci yazar Can Ataklı idi. Cumhuriyetimizin 
kuruluşundan bu yana yakın tarihimizin etkili bir değer-

Türk Rotary’sinde ilk kez bir konferans yurt dışında yapıldı

2420. Bölge DG Mehmet Sabri Görkey konferansta konuşmasını 
yaparken. Üstteki büyük resim konferansın açılışını gösteriyor.
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lendirmesi olan konuşması ile bizle-
ri hızlı bir tarih yolculuğuna çıkardı. 
Üstada çok teşekkür ediyoruz.

Açılış oturumumuzu UR Başkan 
Temsilcisi Nick Phillips’in konuşma-
sı ile bitirdik.

20 Mayıs Cuma günü Konferans 
toplantımız 09:30 - 13:30 arasında 
gerçekleşti. Kulüplerimizin gruplar 
halinde dönem anılarını anlatmala-
rı, Bölge Rotary Vakfı Komitemizin 
ve Ana Komite Başkanlarımızın su-
numları ikinci ve üçüncü oturumla-
rın ana konuları idi.

Cuma akşamı Konferansımızın 
gala gecesi vardı. Bir galada ne olur? 
Tabii ki sadece eğlendik. Dönemin 
yorgunluğunu attık. Dostluklarımızı 
güçlendirdik. Bölgemizdeki tanıma-
dığımız yeni dostlarla tanıştık.

21 Mayıs cumartesi dördüncü 
oturumda kulüplerimiz gruplar ha-
linde dönem anılarını anlatmaya de-
vam ettiler, Ana Komite Başkanları-
mız sunumlarını tamamlandılar.

Son kapanış oturumumuza ise 
sevgili Aylin’in Rotary Ailesi su-

numu ve ödül takdimi ile başladık. 
Hem Spina Bifida komite üyeleri, 
hem de büyük destek olan Başkan eş-
leri odüllerini aldılar.

Geldik en heyecanlı ana: sırasıyla 
Bölge Hizmet Odülleri, Bölge Üstün 
Hizmet Odülleri ve Guvernor Özel 
Ödülleri sahiplerini buldu. Ayrı-
ca Bölgede derece alan kulüplerimiz 
bayraklarına takacakları armalara 
sahip oldular. İlk üçe giren kulüpleri-
mizi bir kez daha kutluyoruz:

Bölge Birincileri: Ataşehir, Cad-

debostan ve İzmit kuluplerimiz
Bölge İkincileri: Körfez ve Yeni-

köy kulüplerimiz
Bölge Üçüncüsü: Fmdıklı kulü-

bümüz
Konferansımız UR Başkan Tem-

silcisi Nick Phillips’in ve benim ka-
panış konuşmalarımız ile sonlandı. 
Aylin ve ben Konferansımıza katıla-
rak bize büyük destek olan, başarılı 
bir dönemin tamamlanması sevinci-
ne ortak olan dostlarımıza çok ama 
çok teşekkür ediyoruz.

BÖLGE KONFERANSLARI 

En çok Bağış yapan kulüplerin 
başkanları birarada (solda), 
UR Başkan Temsilcisi GDG 

Christopher Nicholas Phillips 
ve Eşi Sylvia bayrak töreninde 

(altta); DG Mehmet Sabri 
Görkey ve ailesi podyumda 

(altta solda); Bayrak 
töreniinden bir görünüm (üstte)
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Mayıs ayı 2430. Bölge 
Rotaryenleri için ha-
sat zamanıdır. Böl-
ge Konferanslarımı-

zı hep Mayıs ayında yaparız. Döne-
mimizin konferansı da 19-22 Mayıs 
2016 tarihleri arasında Antalya – 
Belek’teki Calista Luxury Resort’ta 
gerçekleşti. Toplam 562 katılımın 
olduğu konferansa altmışiki kulüp 
başkanı, otuz guvernör yardımcısı ve 
24 komite başkanı geldi. Güney Ro-
tary Kulübü’nün büyük bir titizlikle 
hazırladığı konferans, başarıyla ta-
mamlandı. Tüm katılımcılar konfe-
ranstan ve konferansın yapıldığı otel-
den memnun kaldılar. Bu zorlu göre-
vi hep gülümseyerek, sevgiyle gerçek-
leştiren Adana Güney RK herkesin 
taktirlerini bir kez daha kazandı. 

Konferans demek; “ödül” demek, 
başarılanları kutlamak demek, mut-
luluk ve gurur demek. Dönemi bir-
birinden değerli projelerle süsleyen 
kulüplerimizden 29’u UR Başkanlık 

BÖLGE KONFERANSLARI 

2430. Bölge 
konferansı

2430. Bölge’nin konferansı Antalya-Belek’teki Calista Luxury Resort’ta gerçekleşti. 
Toplam 562 katılımın olduğu konferansta 62 kulüp başkanı, 30 guvernör yardımcısı 
ve 24 komite başkanı yer aldı. Yukarıdaki resimde katılımcılar toplu halde görülüyor. 

Altta DG Canan Ersöz  konferans konuşmasını yaparken görülüyor. En alttaki resimde 
konferans ödülleri ile ilgili bir enstantane yer alıyor
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BÖLGE KONFERANSLARI 
Taktirnamesi (Presidential Citation) 
ve 24’ü Bölge Üstün hizmet Ödülü – 
Yıldız aldılar. 

Konferansın ilk günü 19 Ma-
yıs Gençlik Bayramı’na denk geldi-
ği için açılışta GDG Murat Öz’ün 
‘’Atatürk’ün anlatımında o gün” can-
landırması ve ardından Antalya Dev-
let Opera ve Balesi’nden dört bale-
rinin gösterisi izleyenleri çok heye-
canladırdı ve büyük beğeni toplandı. 
Bayrak Töreni’nde heyecan ve coşku 
zirveye çıktı; kulüp bayraklarına eş-
lik eden kulüp tuğlaları ile dev bir 
duvar örüldü. Kapanışta Güney Ro-
tary Kulübü Korosu’nun mini konse-
ri ayakta alkışlandı. Gençlik Değişim 
öğrencilerinin konuşmaları ve folklor 
gösterileri ise, herkesi hem coşturdu, 
hem de çok duygulandırdı. 

Bölge Konferansı’nın çok değerli 
konukları arasında UR Başkan Tem-
silcisi 6900. Bölge’den GDG Fran 
Milberg ve değerli eşi Robert, Direk-
törümüz Şafak Alpay ve sevgili eşi 
Deniz ile onbeş geçmiş dönem gu-

vernörü ve gelecek dönem guvernör-
leri vardı. Şafak Direktör konuşma-
sında UR Yasama Konseyi’nde alı-
nan yeni kararlar hakkında da bilgi 
verdi. Konuşmacı konuklar Prof. Dr. 
Yakut Irmak Özden (ilk Türk ka-
dın Rotaryen), Prof. Dr. Hasip Pek-
taş (Exlibris ustası), Prof. Dr. Emre 
Toğrul – Tiyatro Sanatçısı Uğur İzgi 

ve Sayın Serhat Saban’ın sunumları 
keyifle dinlendi. Konferansta ayrıca 
Bölge Meslek Hizmet Ödülleri ise 
Adana’dan Murat Yurtbulmuş (kule 
saati tamir ustası), Mustafa Sami 
Onay (şimşir kaşık ustası) ve Cengiz 
Özekes’e (el yapımı bıçak ustası) tö-
renle sunuldu. 

❏❏❏

Konferansın ilk günü olan 19 Mayıs’ta GDG Murat Öz’ün “Atatürk’ün anlatımında o gün” 
canlandırması ve ardından Antalya Devlet Opera ve Balesinin dört balerininin gösterisi 

büyük beğeni topladı

2440. Bölge 
konferansı

2015-2016 Dönemi Bölge Kon-
feransı 12-15 Mayıs 2016 tarihlerin-
de İzmir Çeşme Ilıca Hotel’de Urla 
Rotary Kulübü evsahipliğinde 500’ü 
aşkın Rotaryen ve yakınının katılımı 
ile gerçekleşti.

12 Mayıs 2016 Perşembe günü 
Bayrak Töreni, Dönem ve Gelecek 
Dönem Guvernörlerinin  açılış ko-
nuşmalarıyla başlayan Konferansın 
ilk gününde Kulüplerin Proje ve faa-
liyetlerini sergileme imkanı bulduk-
ları “Dostluk Evi”nin açılışı yapıldı. 
Konuk Konuşmacı Eralp Caner’in 
“Beyin Formatı” konulu konuşma-
sı dinlendi. Konuklar akşam Hobi 
Grubu orkestrasının konseri ile günü 
tamamladılar.

Konferansın ikinci gününde Ko-
mite Başkanlarının sunumları din-
lendi. Dostluk aralarında Dostluk 
Evi ziyaret edildi. Oturumlar boyun-
ca karışık olarak 12 ana başlıkta bi-
rinci olan projeler ödüle aday projeler 
arasından “Çark Dönüyor” başlığı al-
tında açıklandı. Öğleden sonra Viski 
Tadımı, Yemek Kursu ve Tavla Tur-
nuvası gibi sosyal etkinliklere yer ve-
rildi. Akşam yemeğinden sonra ise 

Konferans Konuk Konuşmacısı Prof. 
Dr. Türker Kılıç’ın konuşması vardı.

Konferansın son gününde ise 
Asamble ve Konferans tanıtımları 
yapıldı. Akşam ise geleneksel Gala 
Gecesi gerçekleşti.

 Konferans boyunca Uluslararası 
Başkan Temsilcisi  Nijeryalı Olug-
bemiga  Olo Olowu’nun konuşma-
ları dinlendi. Konferansı kendine 
has üslubu ile sunan 100. Yıl Güzel-
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bahçe Rotary Kulübü Üyesi Burçin 
Önder’in konuşmacıları sahneye da-
vet ediş formatı ilgi ve keyifle izlen-
di. Urla Rotary Kulübü sponsorluğu 
ile çekilen ve ödüllü GÜLALİ Kısa 
Filminin Fragmanıyla bağlantılı ola-
rak sahne alan 100. Yıl Güzelbahçe 
Rotary Kulübü Barış Çocuk Senfo-
ni Orkestrasının konseri ve Gençlik  
Değişim Öğrencilerinin Geleneksel 
Folklör Gösterisi Konferansın unu-
tulmayacak anlarından  oldu. Bu iki 
etkinlik katılımcılar tarafından coş-
kuyla izlendi.

Konferansın bütününde çevre ve 
doğaya saygıya dikkat çekildi, kul-
lanılan basılı dökümalar, hazırla-
nan hediyeler ve salon süslemelerin-
de konu öne çıkarıldı. Geçtiğimiz ay 
genç yaşta beklenmedik bir şekilde 
aramızdan ayrılan GDG Selim Ye-
gen de anıldı.

2440. Bölge Guvernörü Reha 
Akın, katılımcılara duygularını şöyle 
açıkladı: “Bu dönem her kulüp ziyare-
timde sizlerden hayallerinizin peşinden 
koşmanızı diledim, sevgili dostlarım. 
Çünkü hayaller, peşinden gidecek cesa-
retiniz varsa gerçekleşebilirler.”

“Hayat üç şeyden ibarettir!
Kazanmak,  kaybetmek, paylaş-

mak!
Diğerlerinin kalbini kazanmak, 
Kötü alışkanlıkları kaybetmek, 
Mutlu anlar paylaşmak.”
“Hayatı, anlamaya kalkışırsanız, 

çok çelişki dolu gibi gözükür, gerçek 
olan ise dengelerdir. Mutluluğun değe-
rini anlamak için mutsuzluk, sessizliğin 
değerini anlamak için gürültü, ve var-
lığın değerini anlamak için yok olmak 
gerekir. Sevgili Selim’in bize ispatladığı 
gibi…

“Değişim ile birlikte değişenler ha-
yatta kalırlar. Değişikliği getirenler li-
derlik ederler. Mühim olan içimizdeki 
masumiyet seviyesinin gurur seviyesin-
den yüksek olmasıdır.”

“Sevgili Rotaryenler! Hedefe odak-
lanıp, sorunları algılayıp, olumlu bir 

hayal yaratıp, zihninizi kendinden şüp-
he etme tuzağından kurtarırsanız, ce-
saret ile kucaklaşır ve dünyaya yapabi-
leceklerinizi gösterirsiniz. Pozitif olun 
lütfen. Çünkü hiçbir zehir pozitif dü-
şünceyi öldüremez. Negatif düşünceyi 
de hiçbir ilaç iyileştiremez.”

“Pozitif insan etrafına enerji verir, 
ışık saçar, aydınlatır. Siz bunu başardı-
nız sevgili Bölge Görevlilerim, Guver-
nör Yardımcılarım ve Dünya Başkan-
larım. Siz, tüm Rotaryen Dostlarım !.... 
“ kendinizi yürekten alkışlamanızı rica 
ediyorum.”

“Sevgili liderler, bu dönem ödül yö-
netmeliğimiz olmadı! Ama gördüğünüz 
gibi teşekkür var. Ödül enflasyonu ol-
madan, israf olmadan sevgili Guvernör 
Yardımcılarım ve Bölge Görevlilerim 
ile sizlere teşekkür etmeye çalıştık. 6 ön-
celikli alanda, 4’lü deney filtresinden 
geçirerek liderlerin paylaştığı fikirlerin 
harekete geçirilmesi sonunda,  “Bak Ro-
taryenler yapmış,  ne kadar güzel ve ya-
rarlı işler yapmışlar” dedi toplum ve 
medya.

“Hizmetlerinizle dünyaya armağan 
etmiş olduğunuz ilgi ve sevgi, size ve içe-
risinde yaşadığınız topluma nemaları 
ile geri dönecektir. Emin olunuz!!..Ha-
yatın tadını çıkarın lütfen!!.. “ 

“Hatalar, eksiklikler ve red edilmek 
olgunlaşmak ve büyümek (yaşlanmak) 
projesinin önemli parçalarıdır. Bu üçü 
ile hesaplaşmadan, dünyada hiç kimse 
hiçbir başarıya, ya da değere ulaşama-
mıştır. 

“Davranışlarınız bilginizden daha 
değerlidir. Çoğu yerde bilginiz tükenir 
ama davranışlarınız sizi sonuca götürür.  
Eğer birisi sizi olduğunuzdan daha de-
ğersiz görürse kaybınız ‘sıfır olur’, yeter 
ki siz kendinizi olduğunuzdan daha 
değersiz görmeyin. Kendinize inanın. 
Çünkü her şey sizin içinizde!”

Konferans katılımcıları 15 Ma-
yıs 2016 Pazar günü Çeşme Rotary 
Kulübü’nün Toplum Birliği olan 
Germiyan Köyü’nün Türkiye’nin  ilk 
Slow Food Köyü ünvanı alma kutla-
malarına katıldıktan sonra güzel anı-
larla Çeşme’den ayrıldılar.

2440. Bölge konferansında UR Başkan temsilcisi Nijeryalı Olugbemiga Olo Olowu idi. 
(üstte) 100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün Barış Çocuk Senfoni Orkestrasının konseri 

de konferansın ilgi çeken faaliyetleri arasındaydı.
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Temel ilkeleri ara-
sında yer alan 
barışın gelişti-

rilmesi doğrultusunda 
önemli çalışmalara imza 
atan Rotary 2440. Bölge 
Federasyonu, bu yıl ikin-
cisini düzenlediği Genç-
lik Barış Forumu kapsa-
mında dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen genç-
leri İzmir’de ağırladı. 
Konuk gençler, 5 günlük 
etkinlik kapsamında Türk kültürü-
nü yakından tanıma fırsatı buldu.  

İlki geçen yıl şubat ayında dü-
zenlenen Gençlik Barış Forumu bu 
yıl 16-20 Nisan 2016 tarihleri ara-
sında İzmir’de gerçekleştirildi. Ro-
tary 2440, 2420 ve 2430. Bölge Fe-
derasyonun konuğu olan Genç-
lik Değişim programı öğrencileri, 
Erasmus Programı dâhilinde öğre-
nim gören yabancı öğrenciler ile 24 
Nisan’da Çanakkale’de düzenlene-
cek Anzak törenlerine katılmak üze-
re Türkiye’ye gelen Yeni Zellandalı 5 
kişilik barış timinin ağırlandığı fo-
rumda dünyaya barış mesajları veril-
di.

Barış konusunda yaptığı çalışma-
larla dünya çapında tanınan İngiltere 
Coventry Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Alpaslan Özerdem ve CHP 
İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un 
da katıldığı 5 günlük program kap-
samında İzmir’e gelen öğrenciler,  

Rotaryen aileleri tarafından misafir 
edildiler. Öğrenciler, Türk akranla-
rı ile birlikte rehber eşliğinde Efes-
Selçuk Meryem Ana Evi ve Şirince 
Köyü’nü kapsayan geziye katıldılar.  
Konuk öğrenciler, program kapsa-
mında Dokuz Eylül Üniversitesi ve 
Yaşar Üniversitesi’nde çeşitli fikir 
üretme toplantılarına, (workshop) 
genel oturum ve panellere katıldık-
tan sonra 20 Nisan’da İzmir’den ay-
rıldılar.

Dünyanın barışa ihtiyacı var
Organizasyon hakkında açıkla-

ma yapan Rotary 2440. Bölge Fede-
rasyonu Başkanı Dr. Reha Akın, yap-
tıkları çalışmanın ana amacının kü-
resel barışa katkı yapmak olduğunu 
söyledi. Dünya genelinde savaş ve te-
rörün tırmanışa geçtiği bir süreç ya-
şandığına dikkat çeken Federasyon 
Başkanı Dr. Akın, barış için herkesin 
üzerine düşen sorumlulukları yerine 

getirmesi gerektiğini 
vurguladı.

 Bu yıl ikin-
ci defa düzenledikleri 
Barış Gençlik Forumu 
ile farklı ırk, dil ve din-
lerden gençleri bir ara-
ya getirdiklerini ifade 
eden Reha Akın, “Bu 
sayede, Dünyanın de-
ğişik ülkelerinden gelen 
öğrenciler, ülkemizin in-
sanını ve kültürünü ya-

kından tanıdılar” dedi.
 Misafir gençler için İzmir’de 

keyifli bir program hazırladıklarını 
söyleyen Dr. Reha Akın, forumu ge-
lecek yıllarda da devam ettirecekleri-
ni belirterek,  “Rotary’nin 6 temel ilke-
sinden biri olan, dünyada karşılıklı iyi 
niyetin geliştirilmesi ve barışın sağlan-
ması hedefi doğrultusunda yürütülen 
çok güzel bir çalışma oldu. Dünyadaki 
gençler birbirlerini tanıyıp, dostluk köp-
rüleri kurarsa, barışa o kadar yaklaşı-
rız” dedi.

 Federasyon Başkanı Dr. Reha 
Akın, Rotary Gençlik Forumu’na ka-
tılan öğrencilerin Selçuk’taki tarihi 
yerlere yaptığı ziyareti sırasında Sel-
çuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zey-
nel Bakıcı’nın örnek bir misafirper-
verlik gösterdiğini de belirterek, “Sa-
yın Başkan çok güzel ev sahipliği yaptı, 
kendisine yürekten teşekkür ediyorum” 
dedi. 

❏❏❏

Rotary Barış için dünya gençlerini buluşturdu
BÖLGE KONFERANSLARI 
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2016-17 döneminde Rotary 
Vakfımız 100. yılına 
girecek. Rotaryenlerin 

hayatları değiştirmede ve toplumları daha iyi bir seviyeye 
getirmede tüm dünyada yaptıkları çalışmaların bir asrı ge-
çen dönemini geride bırakıyoruz. Bu kutlanmaya değer bir 
olgu. Rotary Vakfı kanalıyla Rotaryenler bir asırlık bir dö-
nem boyunca temiz su temin etmek, barışı yaygınlaştırmak, 
temel eğitimi desteklemek, hastalıklarla 
savaşmak ve yerel ekonomileri kalkındır-
mak gibi binlerce projeye destek sağladı-
lar. Ayrıca çocuk felcini yok etme sava-
şında da lider bir organizasyon olarak ön 
plandaydık.

100. yıl bu girişimlerimizi dünya ile 
paylaşmak için iyi bir zamandır. Her 
toplumdaki Rotaryenler ve insanların 
Rotary ve Vakfını tanımaları çalışmala-
rında bize katılın.
Organizasyonlar:

100. yılı Kore konvansiyonundan baş-
lamak üzere “şenlikler yılı” olarak tanım-
lıyoruz. Kore Konvansiyonunda Dostluk 
Evindeki 100. yıl standını gezdiyseniz, 
Rotary Vakfının 100. yıl ara oturumuna 
katıldıysanız şenliğe siz de başlamışsınız 
demektir. Rotary Vakfının hikayesini 
anlatan ve David C. Forward tarafından kaleme alınan “Do-
ing Good in the World: The Inspiring Story of The Rotary Fo-
undation” adlı kitabı muhakkak almanızı tavsiye ediyoruz. 
Kitabı “Rotary Resource Center”ı kullanarak on-line sipariş 
edebilirsiniz. 
Atlanta Konvansiyonu

10-14 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak olan Atlan-
ta Konvansiyonuna kaydınızı şimdiden yaptırınız. Böylece 

Vakfın 100. yıldönümü partisine katılmafırsatını yakala-
yın. Rotary’nin geçmiş ve görevdeki liderleri ile kitabın ya-
zarı David Forward’a satın alacağınız kitabı imzalatabilir-
siniz.

Dostluk Evinde Vakfın 100. yıl sergisini gezme fırsatını 
yakalayın. 
Kutlama Yöntemleri

Bu önemli dönüm noktasını tarihe yazmak ve tanıtımı-
na katkıda bulunmak için aşağıdaki yön-
temleri kullanabilirsiniz. 

- Özel bir Rotary günü planlayın ve 
toplumunuzdaki herkesi katılmaya davet 
edin. Bu aktivite bir konser, yarışma ya 
da üzerinde Rotary Çarkı olan bir pasta-
nın kesildiği bir yaşgünü partisi olabilir. 

- Çocuk Felci, Rotary Barış Merkez-
leri ya da Vakıf Bağış Projesine destek 
için toplumda bir fon yaratma organizas-
yonu düzenleyin.

- Küresel bağış veya bölge bağış proje-
si organize edin veya katılın.

- Vakıf tarafından fonlanan kulüp 
veya bölge projelerinizin promosyonunu 
yapın.

- Bazı kulüp toplantılarınızı Vakıf 
konusunu içerecek şekilde düzenleyin. 
- Kulübünüzün Vakfa katkısını arttır-

ma için üyelere meydan okuyun.
- 100. Yıl Promosyon Kit’indeki fikirlerden faydalanın 

ve aktivitelerinizin reklamını yapın. Yerel medya ile temasa 
geçerek 100. yıl aktivitelerini ve projelerini tanıtın ve sosyal 
medyayı da aynı amaç için kullanın. 

- “RotaryShowcase”i kullanarak faaliyetinizin daha çok 
kişi tarafından bilinmesini sağlayın.

❏❏❏

Rotary Vakfının 100. yılında kulüplerimize önemli 
görevler düşüyor

Rotary Vakfının 100. yılı için hazılanmış 
özel kitap
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Dergi editörleri Evanston’da biraraya geldiler

The Rotarian ve Uluslararası Rotary’nin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bölge 
dergileri editör ve yayıncıları Rotary’nin merkezi Evanston’da biraraya geldiler. İki yılda 

bir UR’nin daveti ile yapılan bu toplantılarda ortak yayın politikaları görüşülüyor.
Toplantının açılış resepsiyonuna UR Başkanı K.R.Ravindran ve eşi Vanathy de katıldı. 

Alttaki resimde Rotary Dergisi Yayın Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı GDG Güneş Ertaş ile 
görülen Başkan, Rotary Dergisinin son sayısı ile poz verirken görülüyor.

Uluslararası Rotary’nin 
ABD ve Kanada için 
yayınladığı The Rotari-
an dergisinin yanı sıra 

32 ülkede yayınlanan bölge dergi-
leri, iletişim konusunda önemli bir 
araç olarak değerlendiriliyor. Bu ne-
denle dergiler arasında koordinas-
yonu sağlamak amacıyla iki yılda 
bir Uluslararası Rotary’nin Merkezi 
olan Evanston’da dergi editörleri bi-
raraya gelerek ortak sorunları tartı-
şıyorlar ve Rotary yönetiminin öner-
diği prensipler doğrultusunda yayın 
politikalarında gerekli değişiklikleri 
yapıyorlar.

2016 yılı toplantısı da Mayıs ayı-
nın ilk haftasında yapıldı. Toplan-
tının en önemli gündemi dergilerin 
Rotary’nin son zamanlardaki giri-
şimi olan “markalaşma” konusunda 
nasıl adaptasyon sağlayacağını tespit etmekti. Her 
dergi UR ile yapılan bir anlaşma kapsamında ya-
yınlanıyor. Ancak dergilerin belli bir formatı olma-
dığı gibi, içerik olarak da yüzde 50’sine yakın kıs-
mını dergiler kendi tercihleri doğrultusunda belir-
liyebiliyorlar. 

Markalaşma girişimi kapsamında görünüm 
olarak belli bir standardizasyona gidilmesi ve bu-
nun da belki dergilerin başlıklarının aynı düzen 
ve görünüm içinde olması ile başlanmasının doğ-
ru olacağı düşünülüyor. Belki önümüzdeki sayıdan 
itibaren Rotary Dergisi olarak bu uygulamaya geç-
meye başlayacağız.

Bir diğer konu da dijital yayıncılık olarak ön 
plana çıktı. Basılı dergi yerine internet ortamında 
abonelik zaten kabul edilen bir olgu. Ancak henüz 
talep oldukça düşük. Dijital aboneliğe 5 yıl önce 
başlayan ve 450,000 okuru olan The Rotarian bile 
okuyucusunun sadece %2’sini dijital ortama kay-
dırmayı başarabilmiş. 

Rotary Dergisi’nin de “rotarydergisicom.tr” adlı 
sitesinde dergi yayını sürdürülüyor. Ancak bu alan-
da daha geniş kapsamlı bir dijital ortam yaratılma-
sı ve bunun da UR bakış açısına uygun bir şekilde 
oluşması için çalışmalar devam ediyor.
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2016-2017 Dönemi hazırlıklarının sonuncusu 
olan Bölge Eğitim Asamblesi 2016 Sarıyer Ro-
tary Kulübü organizasyonunda Silence Otel & 
Convention Center – Ataşehir’de 500 kişiyi aş-

kın katılımcıyla gerçekleştirildi.
2016-2017 Dönemi HG Ekibi ve Eşleri, Bölgede lider-

lik yapacak Guvernör Yardımcıları ve Eşleri, Gelecek Dö-
nem Kulüplerinde liderlik yapacak Rotaryenler ve Eşleri 
hem bilgilerini pekiştirdiler hem de Rotary’nin gücünü 
bir kere daha derinden ve yürekten hissettiler. Muhteşem 
bir bayrak töreni çoskusu, İstiklal Marşımızın tek bir ses 
ve tek bir yürek olarak katılımcılar tarafından okunması, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda “Muassır Mede-
niyetler Seviyesine” çıkmak için bugüne kadar gösterilmiş, 
bugün gösterilmekte olan ve yarın gösterilecek olan çaba-
ların mutlak bir ifadesiydi.   

Gelecek Dönem Guvernörü Özcan Albak, eşi Nur Al-
bak ve Amerika’dan anne ve babasının yanında olmak, 
onları desteklemek için gelen kızları Revna Albak, anne-
si Belma Albak, Halası (ana yarısı) Sevgi Karbal Asamble 
Toplantısına katılarak Rotary Ailesinin gücünü vurgula-
mış oldular. 

Gelecek Dönem Guvernörü Özcan Albak 2016-2017 
Dönemi UR Hedeflerini bir kere daha Gelecek Dönem 
Liderleri ile paylaştı. Rotary Vakfı’nın kuruluşunun 100.
Yılının 2016-2017 Döneminde kutlanacak olmasının bü-
yük bir şans ve motivasyon olduğunu söyledi. 1985 yılında 
başlatılan Polio Plus (Çocuk Felci) Kampanyasının 2016-
2017 Döneminde sonuca ulaşıp “Çocuk Felci hastalığının 
yeryüzünden silindiği bir Dünya” ya çok yakın olduğumuzu 
belirtti. Bu hedefe ulaşılmasındaki katkılarımızın insan-
lık yaşadıkça hatırlanacağına vurgu yaptı, Rotary Vakfı’nı 
desteklemeye devam etmemiz gerektiğini bir kere daha 
üzerine basarak, ısrarla ve coşkuyla ifade etti.    

Asamble programında deneyimli Geçmiş Dönem Gu-
vernörleri ve Rotary Bölge Görevlileri tarafından sunulan 
zengin Rotary Eğitimleri yanında tanınmış film yıldızı, 

2420. Bölge Asamblesi geniş bir katılımla gerçekleşti

2420. Bölge Gelecek Dönem Guvernörü Özcan Albak ve eşi Nur 
Asamblede bayrağımızı taşırken

Yazan: Özcan ALBAK
2420. Bölge DLDG
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2430. Bölge Gelecek 
Dönem Guvernörü Güner 
İnci ve Eşi Nagihan Bayrak 

Töreninde 

sanatçı, çevreci, aktivist, akademis-
yen, siyasetçi, vb. özellikleri şahsında 
bir araya getiren Sayın Ediz Hun ka-
tılımcılara çok anlamlı bir konuşma 
yaptı. Daha sonra Eşler Programında 
katılımcıların büyük ilgisini çeken ve 
interaktif bir konuşma daha yaparak 
gönülleri bir kere daha fethetti.

Türk Rotary’sinin temsilcileri 
olarak Asamble’ye katılan UR Di-
rektör Eşi, bütün Bölgelerimizin Dö-
nem Guvernörleri, Geçmiş Dönem 
ve Gelecek Dönem Guvernörleri, Eş-
leri ve Çocukları Rotary Ailesinin 
büyüklüğünü, Rotary’nin birlikteli-
ğini, geçmişine saygısını ve geleceğe 
umutla bakmasını sağlayan gücün 
birer sembolüydüler. 

Gelecek Dönem Guvernörü Öz-
can Albak konuşmasına şöyle başla-
dı: “2016-2017 Döneminin Liderleri, 
‘Polio – Çocuk Felcini’ yeryüzünden 
silmeyi taahhüt edecek kadar iddialı 
Büyük Rotary Ailesinin Üyeleri; Gele-

cek Dönem ROTARY İNSANLIĞA 
HİZMET GÖTÜRÜR teması ile yo-
lumuzu çizeceğiz.” 

“Bizler ‘All Star Team’ üyeleri ola-
rak;

HG Hep Gülümseyerek
HG Hep Gülümseterek
HG Her Gün
HG Hizmet Götüreceğiz.
HG Haklı Gururunu yaşayaca-

ğız…
“Bir düşünürün söylediği gibi; ‘Kötü 

olan mutsuz olmak değil mutlu olmaya 
çalışmamaktır.’ Bizler ‘hizmet götüre-
rek mutlu olmaya çalışacağız” diyerek 
sonlandırdı.

Bütün gün süren Bölge Eği-
tim Asamblesi 250 kişinin katıldı-
ğı Asamble Yemeği ile devam etti. 
Bölge Eğitim Asamblesi’ne maddi ve 
manevi katkı veren bütün sponsorla-
ra teşekkür edildi. Konferans – 2016 
için Kaya Artemis Otel Kıbrıs’ta bu-
luşmak üzere sözleşen Rotary Ailesi 

görkemli bir etkinliği daha başarıyla 
gerçekleştirmenin mutluluğu ve gu-
ruruyla, yorgunluğunu eğlenerek at-
maya çalıştı.   

Asamblemize katılan 2016-2017 
Dönemi HG Ekibi ve Eşlerine, Böl-
gede liderlik yapacak Guvernör Yar-
dımcıları ve Eşlerine, Gelecek Dö-
nem Kulüplerinde liderlik yapacak 
Rotaryenler ve Eşlerine, Konuk Ko-
nuşmacılarımıza, Eğitim Liderle-
rimize ve misafirlerimize teşekkür 
ediyorum. Asamblemiz onların ka-
tılımıyla ve destekleriyle ANLAM 
kazandı, ÇOŞKUSUNA VE GÖR-
KEMİNE ulaştı. 

Bölge Eğitim Asamblesi’ni orga-
nize eden Sarıyer Rotary Kulübümü-
ze, Sarıyer Rotaract Kulübümüze, 
Sarıyer Interact Kulübümüze ve Sa-
rıyer Rotary Ailemize şahsım, eşim, 
ailem, Bölgemiz, Türk Rotary’si ve 
Rotary Camiası adına şükranlarımı 
sunarım. Ellerine yüreklerine sağlık. 

“Yeni bir dönem, yeni bir başlan-
gıç, içimizde yeni umutlar taşıdığımız 
ve dönem içinde yeşerecek yeni tohum-
lar atacağımız UR 2430. Bölge 2016-
2017 Dönemi BES ve Asamblesine hoş 
geldiniz” diyerek 2016-2017 Dönem 
Guvernörü Güner İnci ve eşi Nagi-
han İnci’nin açtığı toplantı 6 – 10 
Nisan 2016 tarihlerinde Xanadu 
Hotel, Belek Antalya’da yapıldı.  

600 den fazla Rotaryen, eş ve ço-
cuk katılımcılar 4 gün boyunca he-
yecanla, yeni dönem için eğitim ça-
lışmaları yaptılar.

6 ve 7 Nisan da Başkanlar Eği-
tim Semineri yapıldı. 

Dönem Guvernörü Canan 
Ersöz’ün açılış konuşması ile başla-
yan çalışmalar başta GLDG Güner 
İnci olmak üzere, GDG Malik Avi-
ral,  GDG Ali Gökben, GDG Murat 

Öz, GLDGA Serdar Ünlü, GDG 
Erhan Çiftçioğlu, GDB Orhan Ulu-
dağ, GDB Serdar Kelahmet, GDB 
Erhan Sertoğlu, GDB Teoman Kay-
nar, GDB Cüneyt Koşu, GBD Ab-

dullah Küreğibüyük, GDB Tijen 
Türeli, GDB. Dündar Kıncal’ın ver-
dikleri birbirinden ilginç ve yararlı 
konulardaki seminerlerle tamam-
landı. 

2430. Bölge BES ve Asamblesi Yazan: A. Engin BOZKURT
Organizasyon Komitesi Başkanı
Anıttepe Rotary Kulübü
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BES, bütün Başkanların ve se-
miner ekibinin katıldığı toplu fo-
toğraf çekimi ile sona erdi. 

7 Nisan öğleden sonra Asamb-
lenin açılışı geleneksel Bayrak Tö-
reni ile yapıldı. Organizasyon Ko-
mitesi Başkanı ve BES & ASAMB-
LE düzenlemeden sorumlu Kulüp 
Başkanı’nın hoş geldiniz konuşma-
larını takiben sırası ile;

2430. Bölge DG Canan Ersöz,
2420. Bölge DG M. Sabri Gör-

key, 
2440. Bölge DG. M. Reha Akın, 
2420. Bölge GLDG Özcan Al-

bak
2440. Bölge GLDG İsmail Ro-

doplu
2420. Bölge GLDGA Kaan Ko-

bakoğlu
2440. Bölge GLDGA Lütfi De-

mir 
2430. Bölge GLDGA Serdar 

Ünlü  asamble çalışmalarına başarı 
dileklerini ilettiler.

8 ve 9 Nisan tarihlerindeki 
asamble çalışmaları oldukça yoğun-
du. Gelecek dönemin Başkan, Sek-
reter ve Saymanları kendileri için 
hazırlanan eğitim programlarını 
keyifle takip ettiler. Asamble eğitim 
programında BES eğitim ekibinin 

yanı sıra GDG Güneş Ertaş, GDG 
Kemalettin Erbilgin, GDG Hasan 
Akduman, GDG Ömer Tezcan, 
GDG Korhan Atilla, GLDGAA 
Altan Aslan, GDB Suat Kalfa, 
GDB. Elif Özkaleli Vardar, GDB 
Can Çığırgan, GDB Nilgün Pak-
çağlayan, GDB Mehmet Namal, 
GDB Mesut Koca, GDB Yeşim Bel-
li, GDB Işınsu Alpay, GDB Zeynep 
Akıncı ve GDB Ece Akan birbirin-
den değerli konularda eğitim verdi-
ler. 

Asamble de konuk konuşmacı-
larımız da vardı. Prof.  Dr. Turgay 
Biçer “ Kendi Sesini Bul – Bilmekten 
Yapmağa” konu başlıklı konferansı-

nı sundu.  İç ve Dış Moda Dünya-
sında ses getiren tasarımlara imza 
atan  Dilek Hanif ise “Bir Başarının 
Öyküsü” başlığında mesleki yaşa-
mından kesitler sundu. 

2430. Bölge 2015 – 2016 Dö-
nemi KONFERANSI, 2430. Böl-
ge 2017- 2018 Dönemi BES ve 
ASAMBLESİ ve UR 2016 – 2017 
KONVANSİYONU – Atlanta’nın 
tanıtımları yapıldı.

GLDG Güner İnci, BES ve 
Asambleyi düzenleyen Anıttepe 
R.K. üyelerine (Mavi Ceketliler) te-
şekkür etti ve son derece başarılı ve 
verimli geçen asamble çalışmalarını 
kapattı.  

2430. Bölge Asamblesini Anıttepe Rotary 
Kulübü organize etti.  Mavi ceketleriyle  tüm 
katılımcılara hizmet ettiler
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Rotaryenler Papa Francis’in davetine büyük ilgi gösterdiler
Papa Francis, çocuk felcine son çalışmaları nedeniyle Rotaryenlere teşekkür etti ve 
Rotaryenlerden aşılama kampanyalarına devam etmelerini istedi

Dünyanın muhtelif ülke-
lerinden gelen yaklaşık 
9,000 Rotaryen, Papa 
Francis’in davetine icabet 

ederek 30 Nisan günü Vatikan’ın St. 
Peter Meydanında yıldönümü top-
lantısı için biraraya geldi.

İzleyicilerden sonra, Uluslarara-
sı Rotary Başkanı K.R. Ravindran’ın 
başkanlığında Rotary üyelerinden 
oluşan bir delegasyon, Papa Francis 
ile biraraya geldi ve Papa’nın çocuk 
felcine karşı aşılamanın önemine de-
ğinen ve Rotaryenlerden devam et-
melerini isteyen temennisine tanık-
lık ettiler.

Papalık olarak daha önce de Papa 
ıV. Paul ve II. John Paul de Rotary’nin 
çalışmalarına destek vermişti. 

Ravindran Papa ile konuştuktan    

sonra şöyle konuştu: “Bu yıldönümü 
topluluğunun bir parçası olmak onur 
verici bir durum. Papa Francis, dün-
yanın her tarafında kadın ve erkekleri 

inanç farkı gözetmeden esinlendirmiş-
tir. Fakirliğe karşı açmış olduğu savaş, 
ve yaptığı çağrı, din, yaş, milliyetçilik ve 
politikanın sınırlarını aşmaktadır.”

Papa Francis, Rotaryenleri davet ettiği toplantıdan sonra K.R. Ravindran’ın başkanlık 
ettiği heyeti kabul etti. Davete 9,000 Rotaryen katıldı. (üstte)
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Uluslararası Rotary Yöne-
tim Kurulu, 2015 yılı-
nın Mayıs ayında yaptığı 
toplantıda dergi aboneli-

ği ile ilgili olarak Rotary Prensip ve 
Kurallarında (Rotary Code of Poli-
cies) 195 nolu kararıyla bazı değişik-
likler yaptı.

Özellikle bazı bölgelerden dergi 
aboneliği konusunda gelen itirazların 
nasıl yapılacağını açıklayan yöntem, 
Yönetim Kurulu Kararı ile Rotary 
Prensip ve Kuralları arasında yerini 
aldı.

Yeni uygulamaya göre dergi abo-
neliği ile ilgili itirazı olan bölgelerin 
takip etmekleri gereken yöntem aşa-
ğıdaki madde çerçevesinde uygulana-
cak.

Rotary iç tüzüğünün 20.030.1 
nolu maddesi ABD ve Kanada dı-
şındaki kulüplerin üyelerinin UR’nin 
resmi dergisine ya da Yönetim Kuru-
lu tarafından bu kulüp için onaylan-
mış ve tavsiye edilen dergiye abone 
olmalarını zorunlu kılmaktadır. Şa-
yet bir bölge, kendileri için önerilen 
derginin ihtiyaçlarını karşılamadığı-
nı düşünürse, UR yönetim kuruluna 
müracaat ederek kendileri için onay-

lanmış ve tavsiye edilen derginin de-
ğiştirilmesini isteyen ve bölgenin ku-
lüplerinin üçte ikisi tarafından onay-
lanmış ve DG, GLDG, DLDGA ve 
bir önceki DG tarafından da destek-
lenen önergeyi yazılı olarak Genel 
Sekretere vermelidir. 

Bu önergede: 
1- Bu bölge/ülke için onaylanan 

ve önerilen derginin neden bölgenin 
ihtiyaçlarını karşılamadığı açıklan-
malı.

2- Önerilen dergi ile bölgenin so-
runlarının çözülmesi için ne gibi giri-
şimlerin yapıldığı belirtilmeli.

3- Her bir girişimin cevabı ve 2. 
maddede beliritlen her etabın sonucu 
açıklanmalı.

4- Alternatif bir lisanslı dergi be-
lirtilmeli.

5- Neden alternatif dergi tercih-
lerinin kendi ihtiyaçlarını daha iyi 
bir şekilde karşılayacağı açıklanmalı.

6- Etkilenecek olan tiraj ve abone 
sayısı bildirilmeli.

Bu önergeyi aldıktan sonra Genel 
Sekreter bir kopyasını etkilenecek 
olan dergiye (yayıncıya ve yayın ku-
rulu başkanına) gönderir ve 60 gün 
içinde cevap vermelerini ister. 

Bundan sonra önerge genel sekre-
ter tarafından araştırılır. Genel Sek-
retere göre şayet yeterli bilgi toplan-
mış ve dikkate değer bir vaka söz ko-
nusu ise, genel sekreter konuyu Yö-
netim Kurulu gündemine getirir. 

Yönetim Kurulu konu ile ilgili ka-
rarını verirken, önergede yazılı bilgi-
leri ve onu destekleyen materyalleri 
dikkate alır, etkilenen dergiden bir 
cevap geldiyse değerlendirir, onayla-
nan ve önerilen dergiye bu değişimin 
nasıl bir etkisi olacağına bakar, artan 
abone talebine yeni önerilen derginin 
nasıl cevap verebileceğini değerlendi-
rir ve bölgedeki politik ortam ve şart-
ların konu ile ilgili ise değerlendirme-
sini yapar.

Dergiler ile ilgili alınan kararlar 
arasında Yayın Kurulunun oluşumu 
ile ilgili de değişiklik yapıldı. Yayın 
kurulunda bir DG veya onun atadığı 
bir kişi, bir GLDG veya atadığı biri-
si,  dergi editörü ve üç geçmiş dönem-
Rotary görevlisi yer almaktaydı. Yeni 
karar çerçevesinde Yayın Kurulunun 
yapısı Rotary Yayın lisans anlaşması 
kurallarına uygun olarak düzenlene-
cek.

❏❏❏

UR Yönetim Kurulu, Rotary Prensip ve Kurallarında 
zorunlu dergi aboneliği hakkında yeni kararlar aldı

http://ri2016.rotarydistrict2484.org/
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Uluslararası Rotary bu yılki fotoğraf yarışmasında yarışmaya katılanları kategorilere ayırdı 
ve yarışmayı Facebook ortamına da taşıdı. Üç ana kategori insanlar, projeler ve mekanlar 
olarak ayrıldı. Her kategori için birinci gelen fotoğraf seçildi. Ayrıca 8 adet de mansiyon 
verildi. Bu yılki fotoğraf değerlendirmesini National Geographic Dergisinin dijital stratejisti 
olan Keith Jenkins yaptı. Jamaica, Bangladeş, Almanya, Nijerya, Pakistan, Çek Cumhuriyeti, 
Amerika ve Kanada başta olmak üzere 500’e yakın fotoğraf değerlendirmeye alındı. Yarışma 
önümüzdeki yıl da yapılacak ve sonbaharda yarışma koşulları açıklanacak. Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da yarışmanın birinci gelen resmini kapakta kullandık. Diğer resimler de 
sayfalarımızda yer alıyor.

Uluslararası Rotary Fotoğraf Yarışması sonuçları

Birincilik ödülü - İNSANLAR

FOTOĞRAFÇI
Ramesh Shah
Cleveland Rotary Kulübü
YER
Dhrampur, Hindistan

Jenkins: Dostluk değişik türlerde 
kendini gösterebilir. Ama bu portredeki 
gençlerin duruşu sorguya yer 
bırakmıyor. Fotoğrafta bir çok katman 
var ama ön plandaki durumu hiç bir 
şekilde bozmuyor.

Birincilik ödülü - PROJELER

FOTOĞRAFÇI
Gabor Gasztonyi
New Westminster RK, B.C.
YER
Dire Dawa, Etiyopya

Jenkins: Sabırsızlıkla bekleyen bu 
yüzler dayanılmaz. Her biri farklı 
ama amaç ve beklenti konusunda 
sanki birleşmişler. Fotoğrafın siyah 
beyaz tonları yüzler, pozlar ve gençliği 
öne çıkarıyor Sanki gelecek köşeyi 
dönünce yakalanacak gibi bir yalnızlık 
yansıtıyor bu resim.
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Birincilik ödülü - MEKANLAR

FOTOĞRAFÇI
Keith Marsh
Rotary e-club, Silicon Valley 
California
YER
Krater gölü, Oregon

Jenkins: Yıldızları çok severim ama 
bu resim bu dünyanın tabii hali. 
Çerçeveleme klasik; yıldızlar ve ağacın 
yarattığı ters V ve sizin bakışınızı 
gerekli olan yere yönlendiriyor. 
Kontrollü çekim süresi böyle bir 
fotoğrafı mümkün kılmış.

Mansiyon ödülleri

FOTOĞRAFÇI
Dylan Ray
Beaufort-Ole Town, N.C. Rotary kulübü üyesi 
Lindsay Parker’ın eşi 
YER
Havana, Küba

Jenkins: Renkli bir eski dünya meydanı ve sanatsal bir 
şekilde oynayan çocuklar. Bu resim formları, renkleri ve 
şekilleri alıp çerçeveye yaşam girmesini sağlıyor. 

FOTOĞRAFÇI
René Golz
Hamm-Westfalia Rotary Kulübü, Almanya
YER
Hamm
Jenkins: Süjenin bakışı ve gülümsemesi her şeyin önüne 
geçiyor.

FOTOĞRAFÇI
Doug Metz
Clintonville (Columbus) Ohio Rotary Kulübü
YER
Varanasi, Hindistan
Jenkins: Fotoğrafçı sizi balık tutmaya hazırlanan bir 
ekibin yanına götürmüş. 
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FOTOĞRAFÇI
Mikhail Kapychka
Minsk Belarus Rotary Kulübü
YER
Kuzey Belarus
Jenkins: Gözler resim için önemli ama duyguların 
samimiyeti de. Bu fotoğrafta ikisi de var. 

FOTOĞRAFÇI
T. Saravanaraj
Madurai North Hindistan Rotary Kulübü
YER
Madurai
Jenkins: Bir insanın gözleri nasıl ki ruhunun penceresi 
olabilir, çevresi de ruhunu yansıtabilir. Sanatkarlar ve 
çalıştıkları ortamlar ve aletleri için de bu geçerlidir. 

FOTOĞRAFÇI
Guiseppe Cristiano
Torino Lagrange RK İtalya
YER
Abu Dhabi, BAE
Jenkins: Çekici mimari, ölçek algısını veren 
insan elemanıyla yaratılmış simetri.

FOTOĞRAFÇI
Gabor Gasztonyi
New Westminster RK, B.C.
YER
Dire Dawa, Etiyopya
Jenkins: Çocukların bazen kolaylıkla gerçek 
düzleminden uzaklaşabildiğini görebiliyoruz. 
Bu resimde bunun iyi bir örneğini görüyoruz.

FOTOĞRAFÇI
Jerry Meshulam
Sebastopol Sunrise RK, California
YER
Chittagong, Bangladeş
Jenkins: Zaman mevhumu olmayan bir fotoğraf. Belki 
100 yıl önce ya da dün. Sanki oradaymışım gibi.
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Bir dönem daha bitiyor. Dünyanın en büyük ve saygın 

kuruluşu olan Rotary,  yine başarılı bir dönemi sonlan-

dırmaktadır. Emeği geçen Rotaryen dostlarımın yürek-

lerine, beyinlerine sağlık diliyorum.

Yeni döneme başlayacak dostlarımızın, sabırsızlıkla  görevlerine 

başlayacaklarından da eminim. Oldum olası ben, hizmet gruplarına 

önem verilmesinden yanayım. Çünkü bir kulübün yüzünü hizmet grup-

ları ak edebilir.

“İnsanlara gidin, aralarında yaşayın ve onları sevin; onlardan 

öğrenin, onların bildikleriyle başlayın işinize ve sahip oldukları 

üzerine kurun çalışmalarınızı. Görevinizi tamamladığınızda, eğer 

insanlar, ’ Biz onu kendimiz yaptık’ diyorlarsa siz iyi öğretmensiniz.” 

Bu Çin Atasözü kişinin kendi kendine yardımını dile getirmiştir.

Biz Rotaryenler Rotary içindeki bazı adlara ve terimlere sık rast-

lamadığımız için o adlar bize yabancı gelir. Her Rotaryen; Rotaract, 

İnterackt adlarını bilir de Toplum Birlikleri adından uzaktır. Gerçi bu adın 

yaşı 20-25 civarındadır. Toplum Birlikleri, Rotaryen olmayan kadın ve 

erkeklerden oluşan ancak Rotary hizmet kurallarını paylaşan bir grup-

tur. Yukarıdaki Çin Atasözünde belirtildiği gibi Toplum Birlikleri, kendi 

kendine yardım esasına dayanan bir kuruluştur. İlk bakışta önemsiz gibi 

görünür ama Rotary içinde oldukça önemli yeri vardır. “Bir elin nesi 

var iki elin sesi var” atasözümüzle “El elden üstündür” atasözümüz 

bizleri kişisel başaramadığımız zaman birlikte ve bilenle başarmayı  

önermektedir.

 Ben yeni dönem başkanlarına köylerde, varoşlarda Toplum 

Birliklerini kurmalarını öneririm. Görecekler ki başarılarına başarılar 

katacakları gibi mahallere, köylere de bu kuruluşu tanıtmış olacaklardır. 

Onları teşvik, onlara yardım, ve  öğreti, başarılı olmalarında etkili olur. 

Kurulan Toplum Birliklerine rehberlik ederek kendi kendilerine üretmeyi 

öğrenmiş de olurlar.

Yalnız ülkemizde değil, dünyanın her yerinde insanlar bireysel ve 

toplumsal sorunlarla karşı karşıyadır. (Terör, kıtlık, açlık, ırkçılık, mez-

hepçilik…) Saymakla bitiremeyeceğimiz sorunlara  siyasal iktidarlar oy 

kaygısı nedeniyle çözüm üretmezler. Haklı olarak da dünyamızı yaşan-

maz biçime getirirler.

Biz Türkiye insanları olarak ülkemizde sorunsuz ve mutlu yaşamayı  

elbette ki arzuluyor ve özlüyoruz. Ama toplumumuzun bilgisizliği, duy-

gusal sömürü, paylaşma becerisinin olmayışı  toplumsal veya bireysel iyi 

niyeti engellemektedir.

Yukarıda da belirttiğim gibi Toplum Birliklerinin kuruluşunun geç-

mişi 1986 yıllarına iner. O zaman adı “Rotary Köy Birlikleri” olarak belir-

lenmişti. Şehirlerin kenar mahalleri yani varoşlar için ise Rotary Toplum 

Birlikleri kuruldu. 1998 yılında bu iki kuruluş birleştirildi ve “Rotary 

Toplum Birlikleri” olarak adlandırıldı.

Rotary Toplum Birlikleri:

✔ Topluma yararlı iş ve mesleklerin tanınmasını sağlar, topluma 

güç verir.

✔ Yaşam kalitesini artırmak için bireysel çalışmaları ve ortak ve 

yakın çevrenin, içinde bulundukları  toplumun gelişmesi için sorumlu-

luk almasını sağlar ve çalışmaları artırır.

✔ İnsanların yerel, ulusal ve evrensel kültürü almalarına yardımcı  

olur.

✔ Yaşadıkları toplumun gelişmesi için sorumluluk almaya teşvik 

eder.

Rotary Toplum Birliklerinin toplumsal yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

Maalesef üreten ve kırsal alanda yaşayanlar ulusal gelirden en az 

pay alan insanlardır. Rotary Birlikleri aracılığı ile  kırsal alana bu amaçla 

hizmet götürülebilir. Üreticinin mağduriyeti önlenebilir..

 İktidarın çok çocuk teşvikine karşın bakabilecek kadar çocuk üze-

rinde titizlikle çalışılabilir.

 Köylünün ve sanayicinin fazla üretim yapabilmesi için gereken 

bilgiler verilebilir. 

Köydeki okulların eksikleri Toplum birliklerince bizzat kendi emek-

leri ile giderilebilir.

Sevgili Başkanlarım sizler de Rotary Toplum Birlikleri kurar mısınız?

Rotaryen sevgilerimle.

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*

TOPLUM BİRLİKLERİ

* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır
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KULÜPLERDEN HABERLER

Beşiktaş Rotary Kulübünün Anne - Çocuk sanat etkinliği

Beşiktaş Rotary Kulübü, aile içi iletişimi arttırmak, yaratıcı ve özgür 
kalarak anne ve çocuğun birlikte çalışmasını sağlayabilmek amacıyla 

Ocak-Mayıs ayları arasında her ay bir gün okullarda etkinlik düzenliyor. Beşik-
taş Rotary Kulübü Devlet Okulları ile birlikte çalışyor, sanata yetenekli öğren-
ciler seçilip anne ve çocuklar birlikte 1.5 saat süren bu etkinliğe katılıyorlar.

7 anne ve 7 çocuk toplam 14 kişi her etkinlikte eğitim alıyor. Şu ana kadar 
Mayıs dahil 5 etkinlik sonunda yaklaşık  60 kişi bu programdan faydalandı. Be-
şiktaş Rotary kulübü, bu etkinliği geleneksel bir aktivite haline getirip her ay 
aynı dönemde gerçekleştirmeyi planlıyor. Aktivite esnasında ayrıca katılımcı-
lar ile müze gezisi ve sanat çalışması da yapılıyor.

Rotary kulüplerinden Çiniciliğe destek

Ankara Emek, Ankara Bahçelievler, Ankara Metropolitan ve Emek 
Rotaract Kulüpleri, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden Çinicilik 

alanında sanatçılarımızı desteklemek amacıyla, 14-17 Nisan tarıhleri arasın-
da Taurus AVM de sergi faaliyeti gerçekleştirdiler. Böylece hem toplumun bu 
sanatı hatırlamaları sağlandı, hem de satış yapmaları sağlanarak sanatçılar 
desteklenmiş oldu.

Aynı sergide Rotary Tanıtım faaliyetleri icra edildi. DÖRTLÜ Özdenetim, 
Gıda Etiketi Broşürleri ve Rotary Dergisi Vatandaşlara iletildi, Rotary tanıtıldı. 
Sergi alanına konulan POLIO ağacına takılan kurdelalar ile toplanan bağışlar 
Çocuk Felci Fonuna aktarıldı.

Malatya Rotary Kulübü “10 Okul 1000 Kitap” Projesi

Malatya Rotary Kulübü’nün, U.R. 2420. Bölge Kulüplerinden İstanbul 
Kozyatağı Rotary Kulübü ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsa-

mında, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği 10 Okula Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın onayladığı 121 Temel Eser’den oluşan kitap setleri  hediye edil-
di. Kitapların dağıtımı esnasında, Malatya Rotary Kulübü  üyeleri arasında bir 
yarışma düzenlendi. Kulüp üyeleri 10 ayrı takıma ayrıldılar. Kura ile belirlenen 
her bir okula üyelerden oluşan ayrı bir takım kitapları teslim etti. Bu yarışma 
kapsamında kitap tesliminde en güzel fotoğrafı çekene devir teslim töreninde 
dönem başkanı tarafından bir hediye verilecek.

Malatya RK başarılı öğrencileri İstanbul’a götürdü

Malatya Rotary Kulübü’nün, U.R. 2420. Bölge Kulüplerinden İstanbul 
Şişli Rotary Kulübü ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, 

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği, Fen Lisesi’nde öğrenimini de-
vam eden 16 başarılı öğrenci  “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-
ramı”  kapsamında 20-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da ağırlandı. Proje kap-
samında  başarılı öğrencileri hem İstanbul ilinin tarihi ve kültürel mekanlarını 
gezdiler, hem de uzmanlar  tarafından gelecek ve kariyer planlamasına yönelik 
onlara özel  seminerlere katıldılar.

Malatya Rotary Kulübü üyeleri, bu projenin gerçekleştirilmesinde fikir 
öncüsü olan ve iki kulüp arasındaki irtibatı kuran 2430. Bölge Guvernörü Ca-
nan Ersöz’e katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Engelliler, Nemrut Dağı’nda barış mesajı verdi

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen “Rotary 
Engellilerle Zirvede XVI- Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamın-
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KULÜPLER’DEN HABERLER
da barış mesajı vermek için bir araya gelen engelliler, tırmandıkları Nemrut 
Dağı’nın zirvesinde beyaz güvercin uçurdu.

Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, devasa kral ve tanrı heykellerinin yer 
aldığı ve UNESCO tarafından dünya Kültür mirasları arasında yer alan Dün-
yanın en yüksek açık müzesi Nemrut Dağının zirvesi, bu yıl “Barış” temasıyla 
16’ncısı düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda engelliyi bir araya getir-
di. Kent merkezinden minibüslerle Kahta ilçesine geçen, aralarında tekerlekli 
sandalyelilerin de bulunduğu engelliler, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut 
Dağı’na askerler, Toplum Destekli Polis ve kulüp üyelerinin yardımıyla tırman-
dı. Zorlu bir tırmanışın ardından heykellerin bulunduğu zirveye ulaşan engelli-
ler, burada şarkılar söyleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Farklı din ve mezheplerden vatandaşların ve din adamlarının yanı sıra 
çok sayıda engelli ve Rotaryen, Nemrut Dağı zirvesinde “Barış İçin Engel Yok” 
pankartları ile terör olaylarını kınayarak barışı simgeleyen beyaz güvercinler 
uçurdu.

Burada konuşan Adıyaman İl Müftülüğü Personel Şube Müdürü İsmail 
Karaman, İslam dinin barış ve huzurun teminatı olduğunu belirterek, yaşanan 
terör olayların kimseye bir getirisi olmadığını, toplumun terörden büyük za-
rarlar gördüğünü ifade etti.

Adıyaman Süryani Kadim Mor Petrus Mor Paulus Kilisesi Dernek Başkanı 
Emin Bayyiğit de İncil’in sürekli barışı emrettiğini ve tüm insanların ortak nok-
tasının sevgi olduğunu söyledi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Abuzer Tanrıverdi ise ülkede 
yaşanan terör olaylarından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Adıyaman’ın huzur kenti olduğunu belirten Tanrıverdi, “Bugüne kadar te-
rör olayları yaşanmadı ve asla yaşanmayacak. Buradan yerli ve yabancı herkesi 
dünyanın sekizinci harikası olan Nemrut Dağına davet ediyorum” dedi.

Haber- Fotoğraf: Ferit BİNZET

Tandoğan Rotary 
Kulübünden eğitim 
desteği

Ankara Tando-
ğan Rotary Ku-

lübü, 2015-16 Dönemi 
boyunca eğitim konusun-
da öğrencilere yardımcı 
olabilmek amacıyla bazı 

aktiviteler düzenledi. Tandoğan Rotary Kulübü, Rotary Yeşiltepe Ortaokulun-
da idare tarafından talep edilen “Kendine Güven”, 8.sınıf öğrencilerine “Sınav 
Kaygısı”, öğrencilerin velilerine “Sınav Dönemi” konulu seminerleri Psikolog 
Sema Yüce ve ekibinin değerli katkılarıyla düzenledi.

Mesleki eğitim ve sertifikalandırma

Ankara Tandoğan Rotary Kulübü Kapadokya Meslek Yüksek Oku-
lu Ağız Diş Sağlığı Teknikerliği öğrencilerine 2 gün boyunca süren 

mesleki eğitim semineri düzenledi. Hacettepe ve Başkent Üniversitesi öğre-
tim görevlileri tarafından eğitime tabi tutulan öğrenciler, eğitimleri sonunda  
sertifikalarını aldılar. 

Ostim Rotary Kulübü, gerçekleştirdiği projelerle ortak 
çalışma ile neler yapılabileceğini gösteriyor

Ankara Ostim Rotary kulübü, Nisan ayı içerisinde dört önemli proje 
gerçekleştirdi ve bu projelerde Rotary, Rotaract kulüpleriyle bera-

ber çalışmaya örnek gösterilecek faaliyetleri başarı ile organize etti. 
İlk proje, 30-40 yaş arası 2. veya 3. kuşak iş dünyası insanlarına yönelik 

düzenlenen “Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitim semineri” Pa-Ryla (Profesyo-
nel İş Dünyası İnsanları  için Liderlik Semineri) oldu. Burada kulübün amacı, 
katılımcıların kendilerini iş dünyasının zorluklarına daha donanımlı ve hazır-
lıklı hale getirebilmek ve yoğunlukdan dolayı çok fazla ilgilenemedikleri ama 
güncel ve önemli konular hakkında bilgiler verebilmek idi. Bu sene 16 Nisan 
Cumartesi günü Osiad ile ortaklaşa düzenlenen bu semineri kulüp 30 katılımcı 
ile gerçekleştirdi.

Ankara Sanayi Odasının kulübe tahsis ettiği araziye 1000 adet badem 
ağıcı dikimi de gerçekleştirilen bir diğer faaliyet oldu. Projeye Tandoğan Ro-
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tary Kulübü ve Ostim Rotary Kulübünün hamisi olduğu Tevfik Fikret Interact 
Kulübü de destek verdi.

Ostim Rotary kulübü liderliğinde, Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi kız öğrencilerine 17. Grup Kulüpleri olarak ( Ostim, Ulus, Tan-
doğan ve Koru Rotary Kulüpleri) “Çocuk Gelinler Olmasın” konusunda bir kon-
ferans düzenlendi.

Bir diğer projede Ostim Rotary özel olarak hazırlamış olduğu “Anıtkabir 
Boyama Kitapçığı”ndan 1,200 adet bastırarak daha önce Anıtkabir’i görme-
miş anaokulu öğrencilerine dağıttı.

Balıkesir Rotary eğitim faaliyetleri

Balıkesir RK ve RTCK Kariyer Eğitimlerinin 2.sini gerçekleştirdi. Balı-
kesir Rotary ve Rotaract Kulüplerinin müşterek düzenledikleri ’’Ba-

şarıya Açılan Kapının Anahtarı‘’ konu başlıklı 2.Kariyer Eğitim semineri 2 
Nisan’da başarıyla tamamlandı.

Çeşme RK Germiyan Toplum Birliği Türkiye’nin ilk Slow 
Food Köyü Oldu

Çeşme Rotary Kulübü Toplum Birliği olan Germiyan Köyü 15 Mayıs Pa-
zar günü düzenlenen törenle Türkiye’nin ilk Slow Food Köyü ünvanını 

kazandı. Törene Çeşme Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Çeşme Belediye Baş-
kanı Muhittin Dalgıç, 2440. Bölge Guvernörü Reha Akın ve Rotaryenler, Gaze-
teci-Yazar Nedim Atilla ve Slow Food organizasyonu yetkilileri, Germiyan Slow 
Food sorumlusu Engin Önen ve üyeleri, Germiyan Halkı, Çeşme Rotary Kulübü 
üyeleri katıldılar. Küçük bir festival tadında hazırlanan etkinlik sırasında im-
zalanan protokol ile Germiyan Türkiye’nin ilk “Slow Food Köyü” olarak liderlik 
yapmaya başladılar.
 

Didim Rotary’nin tiyatro etkinliği

Didim Rotary ve Rotaract Kulüpleri çevre temalı tiyatro etkinliği dü-
zenledi. Çevre temalı tiyatro etkinliği Didim Rotary Kulübü, Didim 

Rotaract Kulübü, çiçek bahçesi kreşi ortaklığıyla Didim Anaokulları, Akköy Ve 
Akyeniköy öğrencilerine düzenlendi.

Gaziemir RK Trafik Bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirdi

Gaziemir Rotary Kulübü Limontepe Remzi Oğuz Arık İlköğretim 
Okulu’nda 3. ve 4. sınıflardaki 120 öğrenci için İzmir İl Emniyet Mü-

dürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Eğitim Komiseri sunumuyla “Trafik Bilinçlen-
dirme Eğitimi” gerçekleştirdi. Eğitim sonrası, çocukların öğrendiklerinden al-
gıladıklarını resme dökecekleri bir yarışma düzenledi.

100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün ilginç projesi

100.Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü, bu dönem oluşturduğu ve uzun so-
luklu olarak planlayıp sürdürdüğü bir projeyi gerçekleştirdi. Kulüp,  

Eşrefpaşa ve Kadifekale yöresindeki sosyo ekonomik açıdan “sanat” eğitimi-
ne ulaşamayan çocuklardan oluşan BARIŞ Çocuk Senfoni Orkestrasını kur-
du. Orkestra çok başarılı bir konserle 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamasında 
önemli bir yer aldı. Güzelbahçe Belediyesi ile ortaklaşa planlanan etkinlik, ço-
cuklar ve ebeveynleri tarafından coşkuyla izlendi.
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Barış Çocuk Senfoni̇ Orkestrasının Temel amacı, mümkün olduğu ka-
dar fazla çocuğa, karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamak ve ba-

rışın sesini müzikle duyurmak olarak belirlendi. İmkânları sınırlı binlerce 
çocuğa ortak sosyal ve kültürel yaşam alanları oluşturarak, sanata katılım 
hakkı önündeki engelleri kaldırmak da projenin bir başka hedefi. Adını barı-
şın zorunluluğu ve müziğin gücüne olan inançtan alan Barış Çocuk Ork.Pro-
jesi, ülkemizin de imzalayarak taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin “her çocuğun sanatsal yaşama katılma hakkı” ilkesi ile örtüşü-
yor. Bilinçli, kimlikli, adil ve barışçıl bir yaşam biçimi yaratmak amacıyla mü-
zik eğitimi vermek ve kentsel çevre kalitesine katkıda bulunmak da hedefler 
arasında yer alıyor. En önemli hedeflerden biri de, çocukları ve gençleri suç 
işlemekten, alkol, sigara, uyuşturucu bağımlılığından  uzak  tutmada müziğin 
tartışılmaz gücünün, uygulanan bölgedeki suç oranlarında ve madde bağımlı-
lığında  ciddi bir azalmaya ve zamanla yok olmaya yol açacağı düşüncesi oldu. 

Böyle bir uygulama dünyada ilk kez 1975 yılında Venezuela’da “El Sistema” 
adı altında başlatılmış. Yüz binlerce çocuğun hâlen eğitimini sürdürdüğü El-
Sistema  çalışması, dünya çapında orkestra şefleri ve solistler yetiştirmiş.Şu 
an Caracas Gençlik Senfoni Orkestrası bu şekilde kurulmuş.

Şu an İzmirde hayata geçirilen proje TEGV’in (Türk Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı) olanakları kapsamında sağlanan bir derslikte haftada 3 gün olarak uy-
gulanmakta. Kulüp, halen orkestraya ait bir yerinin olması için iletişimlerini 
devam ettirmekte.

15 Aralık 2015 te 46 öğrenciyle başlattılan çalışmaları, İzmir Devlet Sen-
foni Orkestrası emekli Baş kemancısı Kartal Akıncı yürütmekte. Enstrüman-
lar tamamen bağışlarla alındı. 100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün hedefi, 
her gün çalışabilinecek bir mekan bulup, orkestrayı daha yoğun bir eğitimle 
layık olduğu noktaya ulaştırmak olarak belirlenmiş durumda.

Göztepe RK 17. Rotary Uluslararası Genç Kadınlar 
Sutopu Turnuvası tamamlandı

Su sporları konusunda önemli organizasyonlar düzenlemiş olan Gözte-
pe Rotary Kulübü’nün her sene geleneksel olarak düzenlediği Sutopu 

Turnuvası’nın 17.si  bu yıl 29 Nisan - 1 Mayıs 2016 tarihlerinde Bornova Işık-
kent Spor Tesislerinde başarıyla tamamladı. 

Bir diğer projede, Göztepe RK, Dr. Izmir Behçet Uz Hastanesi’ne Oyun 
Terapisi Birimi kazandırdı. Göztepe Rotary Kulübünün İzmir Dr. Behçet Uz 
Çocuk Hastanesi Toplum Birliği’nde inşasını yapıp,  tüm ekipmanını sağladığı 
Oyun Terapisi Birimi’nin açılışı 2440. Bölge Guvernörü Reha Akın‘ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Konak Rotary Kulübü Sürekli Eğitim Merkezi genişledi

7 yıl önce, 15 m2 ufak bir odada ancak yılda 10-15 kişinin sadece dikiş-
nakış ile ilgili mesleki eğitim kursu alabildiği Konak RK Sürekli Eğitim 

Merkezi zaman içinde gelişerek büyüdü ve şu anda hizmete sunulan yeni bi-
nası ile 400 m² den fazla bir alanda ve 17 farklı kurs ile, dikiş nakış, tel kırma, 
moda tasarımı, kuaförlük, aşcılık gibi bir çok konuda, yılda 500 den fazla kadı-
na mesleki eğitim verebilecek kapasiteye ulaştı. Tüm bu kursların yanı sıra, 
Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, spor salonu ve kursiyerlerin çocuklarının 
faydalanabildiği kreş de mevcut. Konak RK Sürekli Eğitim Merkezi’nde verilen 
kurslar ile sadece kadınların mesleki becerileri geliştirilmiyor, aynı zamanda 
kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler de veriliyor.

Konak RK Trafik Konulu Resim Yarışması sonuçlandı

Rotary 2440. bölgenin bu yıl önem verdiği konulardan biri de “Trafik” 
idi. Bu konuda geniş kapsamlı çalışmalar yapan ve bu çalışmaları da 

bir çalıştay ile taçlandıran 2440. bölgede Konak Rotary Kulübü de gerçekleş-
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tirdiği geleneksel resim yarışmasında bu konuyu işledi. Konak Rotary Kulübü-
nün bu yıl “Trafik” konusunda düzenlediği Geleneksel Resim Yarışmasının Ödül 
Töreni 20 Nisan 2016 tarihinde İzmir Kordon Otel’de gerçekleşti.

Nilüfer Rotary Kulübü eşleri öğrencileri pikniğe götürdü 

Nilüfer Rotary Kulübü eşleri, hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli ola-
rak düzenlediği 19 Mayıs şenliğinde, Nilüfer İş Okulunun 200 öğren-

cisini, velileri ve öğretmenlerini Kent ormanına mangal partisine götürdü. 
Tüm katılımcılara Türk bayraklı t-shirtler alınarak müzik eşliğinde eğlenme-
leri sağlandı. Katılan gençler ve ailelerinin coşkusu ve ilgisi duygusal bir gün 
yaşanmasını sağladı. Kutlama kapsamında hep beraber 10. yıl marşının söy-
lenmesi aktivitenin doruk noktasını oluşturdu.

Ölüdeniz RK’nden öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Ölüdeniz Rotary kulübü tarafından İncirköy İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğ-
rencilerine Fethiye Trafik parkında uygulamalı trafik eğitimi verildi. 

Eğitimi veren Fethiye Trafik Denetleme Amiri Başkomiser Nuri Çınaklı tarafın-
dan yaya ve araç trafiğinde uyulması gereken davranışlar anlatıldı. Öğrencile-
rin sorularının da cevaplandırıldığı etkinlikte öğrencilerin hangi trafik kural-
larına uyacakları konusunda bilgiler verildi. Trafik eğitim parkında da öğrenci-
lere uygulamalı olarak elektrikli bisikletler üzerinde Trafik kuralları gösterildi. 
Trafik Denetleme Amiri BaşkomisermNuri Çınaklı, öğrencilere trafik kuralları 
ve işaretleri ile toplum nezdinde uyulması gereken kurallarla ilgili bilgiler ve-
rildiğini ifade etti. Ufak yaşta çocuklara trafik kurallarının anlatılmasının çok 
doğru bir düşünce olduğunu belirten Çınaklı, “Şimdi küçük gibi görünen bu 
öğrencilerimiz ileride büyüyüp trafiğe çıkacaklar. Şimdiden trafik kuralları-
nı öğrenmeleri durumunda büyüyünce zorluk çekmezler. Biz Fethiye Emniyet 
Müdürlüğü olarak ilçemizdeki 4. ve 5. sınıf öğrencilerine toplam bir ay boyunca 
eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Ölüdeniz RK Diyabet Konulu Bilinçlendirme Semineri

Ölüdeniz Rotary Kulübü, Diyabetle Yaşam Derneği Fethiye şubesi, İn-
cirköy Muhtarlığı ve İncirköy İlköğretim Müdürlüğü işbirliği ile İncir-

köy halkına “Diyabetin Farkında Olun, Farklı Olun” semineri verildi. İlköğretim 
binasında yapılan seminere İncirköy halkının yoğun ilgisi oldu. Çoğunluğunu 
diyabetli hastaların oluşturduğu katılımcılara seminer sonrasında şeker öl-
çümü yapıldı.  Diyabetle Yaşam Derneği Fethiye Şube Başkanı Metin Yurtsever 
seminerde “diyabet nedir, diyabet hastalarının hakları, diyabetle yaşam ,diya-
betli hastaların dikkat etmesi gereken ayrıntılar” başlıklı konuları anlattı. Se-
minere katılan 60 kişinin tek tek sorularını cevaplayan Yurtsever, kendisinin 
de uzun yıllardan beri diyabet hastası olduğunu belirterek, diyabetle yaşama-
nın ayrıntılarını paylaştı.  Çoğunluğunu diyabetli hastaların oluşturduğu katı-
lımcılara seminer sonrasında şeker ölçümü yapıldı.

Yeşil RK, Toplum Birliğinde Su ve Hijyen Eğitimi 
gerçekleştirdi

Yeşil Rotary Kulübü 07-14 Nisan “Dünya Sağlık Haftası” kapsamında 
üyesi Dr. Ayşe Tarım ile Bursa Güngören Mahallesi İlköğretim Okulu 

öğrencilerine su, hijyen ve beslenme eğitimi verdi. Bunun yanında okula öğ-
rencilerin ellerini daha konforlu ve kolay yıkayabilmeleri için bir termosifon te-
min edildi ve su tesisatı sıcak suya uygun hale getirildi. 

Elektronik Atıkları Topluyor, Geleceği Temizliyorlar!

Karşıyaka Rotaract ve Interact Kulüpleri ağustos ayından bu yana top-
ladıkları elektronik atıkları geri dönüşümlerinin yapılması için elekt-

ronik atık ve geridönüşüm şirketine teslim etti. Yardımsever Atıklar oluşumu-
nun katkısıyla elde edilen gelir Bayraklı Onur mahallesindeki  kadınların mes-
lek edindirilmeleri için oluşuturulmuş ‘sosyal sınıf’a aktarılacak. 
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Kulüp üyeleri “Geleceği Te-
mizliyoruz!”  adını verdikleri proje  
hakkında ; “Elektronik atık tehdi-
dinin çevreye ve insanlara  verdiği-
vereceği zararlar konusunda far-
kındalık yaratmak, bu konuda top-
lumu bilinçlendirmek, en önemlisi 
de günlük hayatımızın sıradan bir 
parçası haline gelmiş bu  atıkların 
sebep olduğu hastalıklara  dikkat 
çekmek amacıyla onlarca kilo atık 
toplamış olmanın gururunu yaşı-

yoruz. Sürdürülebilir bir çevre ve nefes alınabilir  gelecek için önümüzündeki 
yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olacak olan bu tehdit konusunda herkesi 
bilinçlendirmeye devam edeceğiz’’ dediler.

Sahipsiz can dostlarına umut oldular

Karşıyaka Rotaract Kulübü sokaklar ve barınaklardaki zor şartlar al-
tında yaşayan, yaşanabilir yeni alanlara-iyileştirilmelere ihtiyaç du-

yan sahipsiz tüm hayvanlar için uzun soluklu  bir proje gerçekleştirdi.  Bu doğ-
rultuda ilk aşamada sivil toplum kuruluşları ve  yerel yönetimler yardımıyla 
ihtiyacı olduğu belirlenen barınaklara, bakımevlerine su ve mama teknesi  ba-
ğışında bulundular. Ayrıca kış mevsimini daha kolay şartlarda geçirebilmeleri 
adına  sokak kedileri için ısı ve su yalıtımlı yuvalar yaptılar.

Can dostlarına umut olmak adına çıktıkları yolda en son olarak Urla Köpek 
Rehabilitasyon ve Bakımevine ziyarette bulunan, burada bir de barınaklardan 
hayvan sahiplenmeyi özendirici kamu spotu çeken kulüp üyeleri, sahipsiz can-
ların daha kaliteli tedavi olabilmesi için yarı otomatik operasyon masası ve 
ameliyat malzemeleri bağışında bulundular.

Karşıyaka Rotaract Kulübü Başkanı Gülce Pınar Soykut, ziyaretin ama-
cına ulaştığını belirterek “Sokaklardaki ve bakımevlerindeki sahipsiz hayvan-
ların tek ihtiyacı iyi bir bakım, tedavi ve bolca sevgi. Bizlerde istedik ki aslında 
yanıbaşlarımızda yaşayan, çoğu zaman farkında bile olmadığımız sevimli dost-
larımızın seslerini herkese duyurup farkındalık yaratalım, onlar için daha yaşa-
nabilir alanlar oluşturulmasına destek olalım. Amacımıza ulaşmış ve  can dost-
larımıza umut olmuş olmak bizleri çok sevindirdi. Bu süreçte bizlere destek 
olan herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

3 Okul Sosyal Bahçe ile renklendi

Göztepe Rotaract Kulübü dönem başında JCI Maltepe Şubesi ile or-
tak başlattığı Sosyal Bahçe Projesinin İzmir ayağını 3 okulda ger-

çekleştirdi. 2015 yılının ağustos ayında Yeni Foça Reha Midilli İlkokul ve 
Ortaokulu’nda Ekim ayında Hüseyin Akdağ İlköğretim Okulunda ve son olarak 
bu mayıs ayında Hakkı Oğuz Tabaoğlu İlköğretim Okulunda proje hayata geçi-
rildi. Okul bahçelerini renksiz birer beton alan olmaktan kurtarıp, çocukların, 
ders aralarında ve okul sonrası hem spor yapıp, hem oyun oynayabilecekleri 
hem de sosyalleşebilecekleri alanlara çevrildi. Basketbol sahası, voleybol sa-
hası, yakan top sahası, mendil kapmaca alanı, sek sek alanları, üç taş, yağ sa-
tarım bal satarım oyunu gibi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları alanları 
yaratıldı.  Proje hakkında konuşan Göztepe Rotaract Kulübü Dönem Başkanı 
Yağız Burak Gökçe “Okul’a yeni başlayan çocuklarımızın kapalı alanlarda değil 
boş vakitlerini arkadaşlarıyla bahçede, hem spor yaparak hem de sosyalleşe-
rek geçirmesini hedefledik. Projelerini bizimle paylaşan JCI Maltepe Şubesi’ne 
Göztepe Rotaract Kulübü olarak çok teşekkür ederiz.  Bize yardımcı olan okul-
ların idari yetkilileri ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Hizmetle-
rimiz Dünya’ya armağan olsun” dedi.

Türk Rotaractörler bu sene de Avrupa birincisi

UR 2440. Bölge Rotaract Kulüplerinden Göztepe Rotaract Kulübü, 
İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleştirilen 2016 Avrupa Rotaract 

Konferansı’nda en iyi hizmet projesi dalında “Umut Operasyonu” isimli projesi 
ile birinci oldu.  2440. Bölge Rotaractörleri geçen sene “Bizim Mahalle” projesi 
ile aldıkları birincilik ödülünü bu sene de “Umut Operasyonu” projesi ile alarak 
birinciliği kimseye kaptırmadılar. 46 ülke, 138 bölgeden oluşan Avrupa Rota-
ract Bilgi Merkezi tarafından verilen ödülde her ülke oy kullandı. 

Umut operasyonu projesi geçen Nisan ayında başlayıp, Kasım ayına ka-
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dar sürdü. İzmir’de gerçekleşen projede ilk aşamada Gödence Köyü’nde sağ-
lık ocağı tekrardan hizmete kazandırılıp, sıfırdan oluşturuldu. İkinci aşama 
olarak ramazan ayında köyde iftar yemeği etkinliği düzenlenip, ramazan pa-
ketleri dağıtıldı. Üçüncü aşamada Güzelbahçe Halk Eğitim Merkezinde yüzme 
havuzu operatör eğitimleri verilerek iş imkânları sağlandı. Son olarak Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim Okulu’nda bir depo 3 odaya bölünüp, bir-
birinden özel çocuklar için 3 sınıfa dönüştürüldü.

Gala gecesinde ödülü alan Göztepe Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Yağız 
Burak GÖKÇE “Türkiye’de gönüllülük üstüne çalışan sivil toplum örgütleri hem 
sayı bakımından hem de üye bakımından Avrupa ortalamalarının maalesef al-
tında kalıyor. Fakat bu gece gördük ki Avrupa’da en iyi işleri başarabiliyoruz. 
Göztepe Rotaract Kulübü olarak asıl amacımız insanlığa hizmet etmektir. Bu 
amaçta çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimiz Dünya’ya armağan olsun.” 
dedi.

Güzelyalı Rotaract Kulübü’nden 23 Nisan Kutlaması

Güzelyalı Rotaract Kulübü her yıl olduğu gibi bu sene de uluslararası 
güzel bir projeye imza attı. 23 Nisan günü farklı ülkelerdeki Rotaract 

Kulüpleri ile birlikte eş zamanlı olarak sokak çocuklarını ziyaret edip, tüm dün-
ya’daki geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramlarını kutladı. 

Çocuklar Geleceğimizdir Derneği’nin Aile-Çocuk-Gençlik Destek Merke-
zi’ndeki çocukların bayramlarının kutlanmasını gerçekleştirdi. Birlikte oyun-
lar oynadılar, şarkılar söylediler, pasta kesip, birbirinden lezzetli sürpriz kura-
biyelerini, keklerini yediler. Kulüp üyeleri 23 Nisan hediyelerini çocuklara da-
ğıttı. 23 Nisan en güzel şekilde mutluluk, barış ve sevgiyle karşılandı.

Rotaractörler toplu kitap okudu

UR 2440. Bölge Kulüplerinden Bostanlı Rotary Kulübü, Bostanlı Rota-
ract Kulübü ve İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü tarafından, 23 Nisan 

2016 tarihinde İzmir Konak  Meydan’ında geleneksel  “Oku Düşün Harekete 
Geç Projesi” gerçekleştirildi. Yapılan projede amaç, okur yazarlığı arttırmak 
ve kitap okumanın önemini vurgulamaktı. Rotary ve Rotaract Kulüpleri tara-
fından gerçekleştirilen projede hep birlikte kitap okuyarak halkın ilgisi çekildi.

Turgutlu RK Köy Okullarına ders kitapları temin etti

Turgutlu Rotary Kulübü Çatalköprü, Irlamaz Köyü Refik Pınar, Dağmar-
mara Niyazi Üzmez, İzzetin 75. Yıl, Çıkrıkçı Yaşar-Kazimet Aybars Or-

taokullarına ders kitapları temin etti.

Dostluk Değişim Takımı İsveç 2400. Bölgeyi ziyaret etti 

2440. bölgeden 7 Farklı Rotary Kulübünden 11 kişi İsveç 2400. Bölge-
yi 1-5 Haziran 2016 tarihlerinde bölgenin ana şehri olan Halmstad’a 

dostluk ziyareti gerçekleştirdiler. Ziyarete Nilüfer Rotary Kulübü’nden Oğuz-
Selen Türkel, Karşıyaka Rotary Kulübü’nden Esat Kardıçalı, E-Kulüp’ten İclal 
Kardıçalı, Göztepe Rotary Kulübünden Arif Söylem, 100. Yıl Güzelbahçe Rotary 
Kulübünden Akay Söylem, Efes Rotary Kulübünden Tuba Alpyıldız Teos Sakin 
Rotary Kulübünden Halil - Elif Nuray Nalbant ile Sertaç -Nihal Denizer katıl-
dılar. Değişim Takımı Halmstad’ın sıcakkanlı, güleryüzlü ve misafirperver Ro-
taryen ailelerinin evlerinde ağırlanırken iki ülkenin Rotaryenleri farklı kültür-
leri, yerel yaşamlarını  ve Rotary uygulamalarını detaylı olarak tanıma fırsatını 
buldular. Üniversite ziyaretinde İsveç hakkında geniş bilgiler edinen dostluk 
değişim takımı, bölgedeki beş rotary kulübünden biri olan Halmstad Gamletul 
Rotary Kulübünün öğlen yemeğindeki kulüp toplantısında ziyaret etti ve bay-
rak değişimlerini yapıldı. Dostluk Değişim Takımı Üyeleri 2440. bölgeyi en iyi 
şekilde temsil ederken yeni edindikleri dostlarından çok olumlu intibalarla ay-
rıldılar. 2400. Bölgenin takım halinde veya bireysel olarak yapacakları mukabil 
ziyaretleri sabırsızlıkla beklenmekte.
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MAYIS 1927

Haziran  1964

KONVANSİYON
Atlanta Konvansiyonu
Önümüzdeki yıl 2017’de 10-
14 Haziran tarihleri arasında 
Uluslararası Rotary’nin 108. 
Konvansiyonu ABD’nin son yıllarda 
popüler şehirlerinden biri olarak 
dikkat çeken Atlanta’da yapılacak. 
Türk Hava Yollarının bu şehre 
İstanbul’dan direkt seferleri olması da 
ulaşım bakımından önemli bir avantaj 
sağlıyor. 
108. Konvansiyonun bir diğer özelliği 
ise Rotary Vakfının 100. yılının 
kutlanacak olması. Yukarıdaki 
resimde yer alan Atlanta Konvansiyon 
logosu da bu nedenle Rotary Vakfının 
100. yılını da içeren illüstrasyonla 
beraber kullanılıyor. Rotary tarihinde 
ilk kez bir konvansiyon logosu aynı 
zamanda Vakıf ile ilgili bir logoyu da 
içeriyor.
Vakfın 100. yıl kutlamalarının 
işaret fişeği Seul Konvansiyonunda 
atıldı. Mütevelli heyeti başkanı 
Ray Klinginsmith, derginin bu 
sayısında yer alan yazısında ve 
de konvansiyonda yapmış olduğu 
konuşmada Rotary kulüplerinin bu 
yıl içinde Vakfı ve hizmetlerini tanıtıcı 
çalışmalarını yağunlaştırmalarını 
arzu ettiklerini belirtti. Bu yıl, 
Rotary hizmetlerinin en büyük 
finansal desteği sağlayan vakfımızın 
tanıtımınını en iyi şekilde yapmak ve 
kutlamaların zirvesinin gerçekleşeceği 
Atlanta’da tüm Rotaryenlerle beraber 
olmanın heyecanını yaşayamak için 
şimdiden planlarımızı yapalım.

Illinois Üniversitesi Dekanı 
ve yazar Thomas Arkle Clark, 
“Nihayet savaştan sonra, genç 
insanlarımız hakkında epey 
bir konuşma, oldukça çok yazı 
ve vaaz verilmeye başlandı” 
demişti. Üniversite talebeleri 
üzerindeki tecrübesine 
dayanarak, özellikle I. 
Dünya Savaşından sonra 
gençlere yöneltilen önyargılı, 
güvenilmez,  kendini beğenmiş, 
hızlı araba kullanmaya ve 
içki içmeye meyilli bir nesil 
oldukları şeklinde yapılan 
suçlamalara karşı çıkmıştı. 
Clark, düşünülenin aksine, 

gençlerin çoğunun yaratıcı ve bilinçli olduğuna ve tarihi güçlerin sonucu 
yükselen ücretler ve yaşam standartları ve otomobillerin daha fazla hareket 
imkanı salamasının bu yanlış olguya neden olduğunu savunuyordu. Azınlıkta 
olan aşırı davranışların ise, ailelerin suçu olduğunu öne sürüyordu.

“Dünya Taşımacılığının 
değişen Yüzü” başlıklı yazıda, 
Howard Earle değişik gövdeler, 
otomasyon uygulanmış 
rıhtımlar ve çok daha büyük 
tonajlardan bahsediyordu. 
1964 yılının Haziran kapağı 
da bu değişimi resimle 
yansıtıyordu. Serbest yazar ve 
öğretmen olan Harper, daha 
ziyade minimalist baskılarıyla 
tanınıyordu. Art Academy 
of Cincinnati mezunu olan 
Harper, yine sanatçı olan 
eşiyle beraber uzun kariyeri 
döneminde biyoloji kitapları, 
dergiler ve Milli Parklar Servisi 
gibi tabiat yönelik çalışmalar yapan kuruluşlar için illüstrasyonlar yapmıştı. 
Resimde, 1962 senesinde inşa edilen ve zamanının en hızlı kargo gemisi olan 
American Challenger adlı geminin yukarıdan görünümü yer alıyor. Geminin 
şekli illüstrasyona uyması için biraz değiştirilmiş ama dergi editörü Harper’ın 
bunu yapmaya yetkili bir olduğuna dikkat çekiyor.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

46 - 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 6



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,227,719 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 35,188
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 201,342
Ku lüp ler:  ............................................................... 8,754
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 441,278
Ku lüp ler:  ............................................................. 19,186
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 199,732
Top lu luk ................................................................. 8,684
Not: Ra kam lar 29 Aralık 2015 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. * 29 Şubat itibarıyla

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 71 1,996
2430: Bölge: 90 2,337
2440. Bölge: 65 1,697
TOPLAM 234 6,030
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

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

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Temiz suyun gücünden alınacak ders 

Her sabah, Guatemala’nın El Tunino kasabasındaki 
Kırsal Kesim (Es-
cuola Oficial Ru-
ral Mixta) okulun-

daki öğrenciler, dağdan aşağı 
okula giderken kendilerine ge-
rekli olan kitaplar, sırt çantası 
ve sınıf projelerini de taşımak-
talar, Eskiden yanlarında bir 
matara su da taşırlardı. Artık 
gerek duymuyorlar.   

El Tunino’daki toplumda 
kırsal kesimde akan temiz su 
oldukça kıt durumda. Okullar 
eğitimi verirken, talebeler, su 
ve akan tuvaletler konusunda 
fazla bir beklentiye sahip değil-
ler. Yakın zamanda, Rotary Vakfı ve Rotary kulüplerinin müş-
terek çalışmaları bu durumu değiştiren faktör oldu. 

Bağışların bir tanesiyle, Guatemala’nın Sur Rotary kulübü 
ve ABD’deki bazı kulüpler, Sumpango’daki dokuz okul için el 
yıkama istasyonları, tuvaletler, mutfak malzemeleri ve mobilya-
lar temin ettiler. 

Okul müdürü Luis Chiquito, temiz suyun temini ve sanitas-
yon imkanlarına kavuşma sonrasında, talebelerin çok daha az 
hastalandıklarını, çocukların da çalışmalarına daha rahat kon-
santre olmaya başladıklarını söylüyor.

Beliz, Guatemala ve Honduras’taki UR 4250. bölgedeki ku-
lüpler, 2010 - 2013 döneminde 43 adet küresel bağış gerçekleş-
tirdiler. Bunların beş tanesi Guatemala’nın Sur Rotary kulübü 
liderliğinde oluştu. Kulübün, Vakfın odak alanlarından “temiz 
su temini”ni seçmiş olması da bu projelerin grçekleşmesini sağ-
ladı. 

Guatemala’nın kırsal bölgelerinde, kadınlar ve çocukların 
günde dört beş defa 45 dakika yürüyerek ev için su temin etme-
leri sık rastlanan bir olay. Kirli kaynaktan gelen bu su ise içme, 
temizlik ve pişirme için kullanılabiliyor.

Küresel bağış projesinin başarısı kulüplerin toplumu da pro-
jenin içine katması ile sağlandı. Guatemala’nın Sur Rotary ku-
lübünün projelerinin bir çoğunda yerel işgücü kullanımı ve top-
lum liderlerinin planlama safhasında projeye iştirak etmiş ol-
ması başarılı sonuçları da beraberinde getirdi.

Toplumda Rotary’ye güven arttıkça, projeler de çoğalmaya 
başlamış. Sur Rotary Kulübünün projelerinin kapsamı da ge-
nişlemiş. Sumpango bölgesinde ekonomik ve toplum kalkınma-
sı ile ilgili çeşitli projeler de devreye girmiş.

Evanston’da diplomatik resepsiyon
Her yıl olmasa da belli aralıklarla Rotary, Chicago’da-

ki diplomatik misyon için Evanston’daki merkezde bir re-
sepsiyon düzenler. Bu yıl da Rotary Barış ve İhtilafların 
Önlenmesi/Çözümü ayı olan Şubat’ta bir toplantı düzen-
lendi ve 29 ülkeyi temsil eden konsoloslar resepsiyona ka-
tılarak Rotary liderleri ile biraraya geldiler. Resepsiyonda 
K.R. Ravindran ve Gelecek Dönem Başkanı John Germ 
birer konuşma yaparak Rotary’nin uluslararası boyutunu 
gündeme taşıdılar.  
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Kapadokya tatili için bir nedeniniz daha var!...


