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Renée, 

sofistike ve 
kompakt...
Fonksiyonel tasarımların ve incelikle düşünülmüş 
özelliklerin bir araya geldiği kompakt formu ile Renée 
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hatlarının yanında, ahşap masa tablası ile ortama 
samimiyet ve sıcaklık getiriyor.
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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Rotary İnsanlığa Hizmet Eder temasıyla başladı-
ğımız bir yılı daha geride bırakıyoruz. Atlanta’da 
yapılacak Konvansiyon ile hem Rotary Vakfının 
100. yıl kutlamalarını sonlandıracak, hem de bir 

Rotary yılının daha hizmetlerini kutlayacak, yeni dostluklar 
için Atlanta’da biraraya geleceğiz. Tabi bundan önce kendi 
bölgelerimizde yaptıklarımızın taçlandırılması anlamına gelen 
konferanslarımızı da yapmış olacağız.

Dergimizin bu sayısında üç bölgemizin konferanslarına 
geniş yer ayırdık. Dönem Guvernörlerimiz 2420. Bölgeden 
DG Özcan Albak ve eşi Nur, 2430. Bölgeden DG Güner İnci ve 
eşi Nagihan ile 2440. Bölgeden İsmail Rodoplu ve eşi Cemile 
özellikle konferansları ile ilgili yazıları kendi yaklaşımları çer-
çevesinde kaleme aldılar. Dönem içinde gösterdikleri başarılı 
yönetim ve Rotary’nin “hizmet” misyonunun gerçekleşmesi 
yolunda yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine özellikle 
teşekkür ederiz.

Dönemin bu son sayısında 44 sayfa olarak yayınladığımız 
Rotary dergisinde ilginizi çekeceğini düşündüğümüz muhtelif 
konular da yer alıyor. 9. Uluslararası Rotary Kısa Film Yarışması, 
Rofife, her yıl yayınladığımız UR Fotoğraf Yarışmasında ilk üç 
sırayı alan ve mansiyon almaya hak kazanan fotoğrafların yer 
aldığı sayfalar, 2440. Bölgenin Akdeniz Barış Senfonisi projesi 
kapsamında verilen konser, İstanbul Rotary Sanat Yarışması 
ve Karşıyaka Rotary Kulübünün 32.sini başarıyla tamamladığı   
“Torunlar Atletizm Yarışması” Rotary’nin hizmet yarışında gös-
terdiği başarılı performanslar arasında yer alıyor. 

Dergimizin bu sayısının kapağında yer alan fotoğraf bizim 
için çok önemli. Yıllardır Adıyaman kulübümüz “Engellilerin 
Nemrut Dağı Tırmanışı” projesini başarılı bir şekilde sürdü-
rüyor. Kulüp önce şehirde bu tema altında bir kortej düzen-
liyor ve daha sonra da Nemrut Dağına tırmanış başlıyor. Bir 
dağa tırmanış her zaman zor bir aktivite olarak bilinir ve bu 
aktivite ile engelli katılımcılar bu zor işin altından kalkıyorlar. 
Onlara bunu yapabileceklerini hatırlatıyor Adıyaman Rotary 
Kulübümüz. Kapak resmi kanımızca bu kararlılık ve azmi çok 
iyi yansıtıyor.  Bu nedenle UR’nin “Fotoğraf Yarışması”nı 
başlattığı yıldan beri Mayıs-Haziran sayımızda kapak resmi 
olarak hep o yarışmada derece alan bir fotoğrafı kullandık. 
Ancak bu sayıda bu yaklaşımızdan saparak Adıyaman Rotary 
Kulübü tarafından gönderilen bir resme kapakta yer verdik. 
Yarışmanın derece alan fotoğrafları ise sayfalarımızda yer 
alıyor.

Yeni bir dönem başlarken, kulüplerimizi hizmet yolundaki 
çalışmaları için kutlar, gelecek dönem “Rotary Fark Yaratır” 
temasıyla hizmetlerinin devamını 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.”
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Web’de
Uluslararası Rotary 
Başkanı John F. Germ’ün 
konuşmaları ve başkanla 
ilgili haberleri 
www.rotary.org/office-
president adresinde 
bulabilirsiniz.

U.R. Başkanı’nın mesajı / Mayıs
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Hepinizi Atlanta'da müthiş bir partiye bekliyorum

Sizler bu satırları okurken, 10-14 Haziran tarihleri arasında Atlanta'da 
yapılacak olan Uluslararası Rotary'nin 108. Konvansiyonunun son ha-
zırlıkları oldukça ilerlemiş olacak. Sadece harika bir Rotary hizmet yılını 

değil, Rotary Vakfı kanalıyla dünyada 100 yıldır yapmakta olduğumuz iyi şeylerin 
de kutlanacağı en büyük ve en iyilerinden biri olacağını düşündüğüm konvansiyonu 
iple çekiyoruz.

Şayet henüz katılım planlarınızı yapmadıysanız, riconvention.org'dan kayıt 
yapmak için henüz geç sayılmaz. Rotary'de bir yılı daha bitirmenin ve 40,000'e ya-
kın Rotaryenle biraraya gelip, Rotaryen dostlarınızla fikirleri paylaşmak, esinlene-
cek fırsatlar yakalamak ve beraberce güzel zaman geçirmek için bundan daha iyi 
bir fırsat olamaz.

Bu yıl konvansiyonumuzda konuşmacı olarak, çocuk felcini yoketme girişimi-
mizde partnerimiz ve dostumuz olan Bill Gates katılacak. Konvansiyon öncesi 
9-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan ve Martin Luther King ve Coretta 
Scott King'in kızı olan Bernice A. King'in katılacağı “Başkan'ın Barış Konferansı” 
için belki bir kaç gün erken gelmeyi düşünebilirsiniz. 

Pratik olarak evimin arka bahçesi sayılabilecek bir mekan olan Atlanta'da bir 
konvansiyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyorum. Yaşadığım Tennessee 
eyaletinin Chattananooga kasabasından arabayla sadece 2 saatlik mesafede olan 
Atlanta, Amerika'nın güneyinin misafirperverliğini yaşayabileceğiniz enerjik bir 
şehirdir. Ağırlama komitemiz Cumartesi akşamı “Blue jeans and Blue Grass” orga-
nizasyonu ile sizlere harika bir hafta planlamış bulunuyorlar. 

Dostluk evinin karşısında yer alan 100. yıl Olimpik parka gelin ve Grammy 
ödülü sahibi Ricky Skaggs ve Kentucky Thunder orkestrası ile dans havasına girin 
Atlanta barış turunda eski ve yeni dostlarınızla Yüzüncü Yıl Kutlama partisinde 
biraraya gelme fırsatını yakalayın. Habitat'ın ev inşasında kollarınızı sıvayın ya da 
Çocuk Felcine Son için yapılacak 3 kilometrelik yürüme/koşma yarışına katılın. 
Ve konvansiyona veda etmeden, “Dostluk Evi”nde Vakfın 100. yıl partilerine katılın 
- tabi dondurma ve pasta yiyerek.

Bence inanılmaz bir tecrübe olacak ve eşim Judy ve ben bunu sizlerle kutlamak 
için sabırsızlanıyoruz. Hepinizi Atlanta'da görmek üzere!

JOHN F. GERM
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Yardımcı olmak arzusu insanlığa hizmetimizi sağlıyor   

Tennessee Eyaletinin Chattanooga şehrinde büyüyen biri olarak, kardeşlerim ve ben genç 
yaşta çok çalışmayı öğrendik. Bu ders bize, genç yaşta Amerikaya yalnız başına gelen  
gelen babamız tarafından öğretilmişti. Yaşamımızın kendisininkinden daha iyi ve ko-

lay olmasını istiyordu: kendisinin yakalayamadığı eğitim ve fırsatları bizim yakalamamızı istiyordu. 
Çalıştığı kağıt fabrikasından eve sabahın 8’inde geldiği zaman, hepimiz bunu bizim için yaptığını 
biliyorduk. 

Geçen bunca yılın prizmasından baktığım zaman, babamın çok çalışmasını sadece bize karşı 
duyduğu sevginin yansıması olarak değil, ama her nesilin bir sonrakine destek olmak ve onu yük-
seltmek gibi evrensel bir arzunun sonucu olduğunu görüyorum. Ve bu yıl Rotary’deki hizmet yılıma 
dönüp baktığımda, bu büyük borganizasyonun bir parçası olan her birinizde bu arzunun yansıma-
sını görüyorum.

Ailelerin çocuklarının daha iyi şeyler yapmak istemeleri çok normaldir. Rotary sayesinde çok 
daha fazlasını yapabiliriz: Yaptığımız şeyleri sadece kendi çocuklarımız için daha iyi değil, bütün 
çocukları için daha iyi yapabiliriz. İster kendi toplumumuzda, isterse de dünyanın başka bir ucunda 
olsun, elimizde bize ihtiyacı olanların yaşamlarını iyileştirecek fırsatlara sahibiz. 

Son iki yıl içinde Judy ve ben dünyayı Rotary’deki görevimiz nedeniyle dolaşırken, Rotary’de 
bizleri neyin motive ettiğini defalarca gözlemledim: yardımcı olmak gibi basit bir arzu ve ihtiyacı 
olanlara yardım elini uzatmak. Bu ister Uganda’da bir kan bankasının kurulması olsun, ister Gua-
temala’da bir kasabaya röntgen cihazı temini olsun ya da Lübnan’da mültecilere yardım olsun, Ro-
taryenler en çok ihtiyacı olan insanlara, en çok ihtiyaçları olan şeyi getirebiliyorlar. Önemsedikleri 
toplumlar için çok çalışıyorlar ve o toplumdaki insanların daha iyi bir yaşam sağlamalarına yardımcı 
oluyorlar.

Bu beni için Rotary’nin ruhunu oluşturuyor: “Yardımcı olmak arzusu ve başkalarının iyiliği için ça-
lışmak.”  Rotary’de bir insanın ihtiyacı olduğunda bunu karşıladıktan sonra arkamızı dönüp gitmi-
yoruz. Ona, “Bak ben senin için buradayım. elimden gelen her şeyi yaparım. Biliyorum ki ne yaparsam ya-
payım, bunu yalnız olarak yapmıyorum, Rotary’nin İnsanlığa Hizmeti olarak yapıyorum” diyebiliyoruz.         

JOHN F. GERM
UluslararasıRotaryBaşkanı
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Rotary Vakfımızın 100. yıl kutlamalarında sona doğru 
yaklaşırken, bir an durup, şayet Rotaryenler  dünyada 
iyi şeyler yapmak için bir bağış fonu yaratmasalardı 

acaba nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk diye düşünelim. Emin 
olarak söyleyebileceğimiz ilk şey, Rotary’nin tarihi Polio Plus 
programı olmasaydı, bu hastalığı yok etme noktasına gelme-
miş olurduk. Kamu ve sağlık görevlileri ve hükümetler aşılama 
programlarına tabi ki devam edeceklerdi ama Rotary’nin lider-
liği ve desteği, virüsün kontrolünün ötesine geçip yok etme 
hedefinin ortaya konmasını sağladı.

Vakfımızın bağış projeleri kapsamında gerçekleştirilen ve 
sağlık hizmetlerine erişim, temiz su ve yeterli sanitasyon ile 
ne kadar çok hastalığı önlediğimizi düşünün. Sıtma, kolera, 
HIV/AIDS, gine kurdu gibi hastalıkların uzun bir listesi var. 
Rotaryenlerin bu projeleri gerçekleştirmeleri ile kim bilir kaç 
bin insan ölümden kurtulmuş oldu, bir düşünelim.

Vakıf olmasaydı, bir çok insan okuma yazma öğrenemeye-
cek, bir çok insan da geçimlerini sağlayan ve ailelerine bakabil-
me imkanı yaratan mesleki yeteneklere kavuşamayacaktı. 

Tabi ki barış arayışımızı da unutmayalım. 2002 yılında ilk kez 
“Rotary Barış Merkezlerinde” barış bursiyerleri kursları başla-
dı. Bugün, mezunlarımızdan yüzlercesi yeteneklerini kullanarak 
ihtilafları önlemek ve arabuluculuk yapmaya çalışıyor ve savaş-
lar  yüzünden yaşamları yıkılmış insanlara yardımcı oluyorlar.

Dünyanın bir çok yerinde Rotary işaretini taşıyan yüzlerce 
proje görüyoruz. Su kuyularının yanında, kliniklerde ve okul-
larda bu tabelalara rastlıyoruz. Bu levhalardan birini görünce 
Rotaryen olmaktan gurur duyuyorum ve şöyle düşünüyorum: 
“Benim katkıların bunun gerçekleşmesine yardımcı oldu.”

Hiç bir zaman için, bu işaretlerin arkasında yaşamları etki-
lenmiş belki de kurtulmuş insanların hikayeleri olduğunu 
unutmayalım. Bu insanların hikayeleri, kesin olarak Rotary Vakfı 
olduğu için dünyanın daha iyi bir konumda olduğunu teyid 
etmektedir.

Rotary Vakfının olağanüstü başarılarının ilk 100 yıl 
kutlamalarını yaparken harika bir zaman geçirdik. 
100. yılın sonuna yaklaşırken dikkatimizi Vakfın gele-

ceğine çevirme zamanı gelmiş bulunmaktadır. Vakfımızın 
önümüzdeki 100 yılın sonunda daha yüksek bir seviyede 
konumlanmasını temin etmek için şimdi ne yapmalıyız soru-
sunun cevabını aramalıyız.

Öncelikle Çocuk Felci çalışmalarımızı bitirmeliyiz. 
Başaramazsak, küresel alanda hastalığa geri dönüş ve 10 
yıl içinde yılda 200.000 yeni vaka ile karşı karşıya kalabiliriz. 
Ama başardığımız takdirde, dünya 2035 yılında yıllık bazda 
50 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamış olacak. Gerçekte bu 
bir tercih değil: Mutlaka başarmalıyız.

Ne yapabilirsiniz? Fon yaratabilir, hükümet desteği için 
savunuculuk yapabilir ve Rotary’nin çocuk felcinden arındı-
rılmış bir dünya ile ilgili esinlendirici vizyonunu paylaşabi-
lirsiniz. 

Tabi ki çocuk felci çalışmalarımız anlatılabilecek tek hika-
yemiz değil. Kulübünüz, bölgeniz ve küresel bağış projeleri, 
yerel toplum ve medya ile paylaşmanız gereken başarı öykü-
leri oluşturmaktadır. Onlara burs temin ettiğiniz talebelerden 
bahsedin, bölgenizi ziyaret eden ya da bölgenizden giden ve 
sponsorluğunu yaptığınız mesleki eğitim ekibinden bahse-
din ve Vakfın desteklediği hedefleri anlatın.

Vakfın başarılı çalışmaları ile insanları etkiledikten sonra, 
onları aramıza üye, destekçi ya da gönüllü olarak katılmaya 
davet edin. “Ben her Rotaryenin her yıl Vakfa katkıda 
bulunması gereğine inanıyorum. Sonuçta o bizim vak-
fımız ve onun başarısından biz sorumluyuz. Ama bu 
başkalarını da katkı yapmaya teşvik etmememiz için bir 
sebep değildir. Başkalarına temiz su ve temel eğitim, 
hastalıklarla mücadele ve barış için çalışmalarımızdan 
bahsetmek Vakfımız ve kulübümüze olan ilgiyi arttırıcı 
faktör olacaktır.” 

2117’de Vakfımızın 200. yılını kutlarken sizler ve ben ona 
şahit olmayacak da olsak, şimdiden o sahneyi düzenlemeli-
yiz. Beraberce çalışarak Vakfın iyi çalışmalar içeren ve uzun 
zamandır süregelen geleneğini sürdürebilir ve gelecekteki 
Rotaryenlere kutlamak için daha fazla sebep yaratmış oluruz. 

VAKIF PENCERESİNDEN

Kalyan Banerjee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

100 yıldır 
daha iyi 
bir dünya 
yaratıyoruz

Vakfın geleceğini sağlama 
almak için çalışırken
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Rotary dünyasından projeler

GÖZLEM

Dünyadan Özetler

Am Kap’lı Rotaryenler, Almanya’nın 
Neuss, Germering, Landshut-
Trautsnitz ve Eggenfelden-
Pfarrkirchen Rotary kulüpleri ile proje 
için gerekli olan 400.000 doların 
240.000 dolarını temin e� iler. Proje 
Hangber Eğitim Vakfından da yardım 
aldı ve yerel eğitim ve kamu yatırımları 
görevlileri tarafından da desteklendi.

1 ] GÜNEY AFRIKA
Yüksek işsizlik oranı, suç, alkolizm ve 
uyuşturucu bağımlılığının yaygın olduğu 
Cape Town’ın Hout Bay bölgesindeki 
Hangberg’de çocuklar genelde sokaklarda 
oynamaktalar. Öğrencilerin standart test 
dereceleri oldukça düşük ve Sentinel 
İlköğretim okulunda başarısızlık oranı 
%16 seviyesinde. Çocuklara yaşamın 
başlangıcınde bir ivme katabilmek için 
Cape Town’daki Am Kap Rotary Kulübü uzun 
zamandır partner olduğu Almanya’daki 
kulüpten ve Almanya’nın büyük enerji 
şirketlerinden birinden “Çocukların Erken 
Gelişimi Merkezi”ni açmak için  yardım istedi.
Ocak ayında, dört sınıfl ı ilk öğretim 
öncesi  okul rengarenk mimarisi ile 500 
metrekarelik kapalı alanda ve özel döşenmiş 
oyun sahasını ihtiva eden alanı ile 120 çocuğa 
kapılarını açtı. Solar World Africa tarafından 
hibe edilen güneş panellerinden elde edilen 
enerji okula ye� iği gibi yakındaki Sentinel 
okuluna da veriliyor. 

Altı yıl süre 
ile okula 
giden Güney 
Afrikalıların 
%30’u halen 
okuma yazma 
bilmiyor.

2

1

4

5

3 ] İSKOÇYA
Kamu binalarında taşınabilir defi brilatörlerin 
eksikliği konusunda endişe duyan Biggar Rotary 
kulübü, Symington ve Abington’da  iki toplum 
merkezi ve Biggar’da bir toplum merkezine 
bu aletlerin yerleştirilmesini sağladı.  Kulüp 
defi brilatörler için 500 dolar temin e� i. Bölgedeki 
bir hizmet kurumu da ünitelerin yer aldığı 
kabinler için 6.000 dolar hibe e� i. Kulübün eski 
başkanlarından Michael Hunter, bu girişimin 
yerel lisede öğrencilerin eğitimi ile tandem olarak 
devam e� iğini ve okulda öğrencilerin otomatik 
defi brilatörlerin kullanımı ve kardiopulmoner 
resüsitasyon konusunda eğitim aldıklarını 
belirtiyor.

2 ] AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
H�malaya zencef�l�n�n kokusu ve büyüley�c� görünümü aldatıcı olup, sözkonusu b�tk�, Hawa�’de çok 
hızlı yayılan ve kısa zamanda yamaçları �şgal ed�p dereler� bloke edeb�len b�r yapıya dönüştüğü �ç�n 
Eyalet�n Orman �dares�nce 1 numaralı düşman olarak �lan ed�lm�şt�r. Eylül ayında H�lo, South H�lo, 
H�lo Bay, Volcano ve Pahoa Sunset adlı beş Rotary kulübü, Hawa� Ün�vers�tes�nden 20 öğrenc� �le 
b�raraya gelerek bu b�tk�y� Hawa� Volcanoes Park’ta ayıklamaya başladılar. Bu tem�zl�k park �ç�n 
yapılan destek g�r�ş�mler�nden sadece b�r�s�yd�. Ağustos ayında Rotaryenler ve a�leler� ve dostları, 
b�r lab�rent yolu üzer�ne 60 ton mıcır döktüler. Bu 13 dönümlük araz�de Büyük Ada Bağımlılık 
Yaratan Madde Kullanımı Konsey� tarafından  terapöt�k amaçlı faal�yetler yürütülmekte.

Belfast’lı bir doktor olan 
Frank Pantridge 1965 yılında 
taşınabilir defi brilatörü icat 
e� i İlk modeller otomobil 
aküsüyle çalışıyordu.

3

5 ]BAHREYN
Sulmaniya Rotary Kulübü Al Jasra’da yaptığı bir sera projesiyle, özel ilgi isteyen 
50 kişinin çalışmalarının meyvelerini yavaş yavaş topluyor. Eylül ayında Körler 
Derneğinden çocuklar, Al Rahma Merkezi ve Bahreyn Down Sendrom Derneği 
üyeleri serada domates, salatalık, kabak, havuç ve biber ektiler. Ocak ayında 
gençler tekrar seraya gelerek ürünleri topladılar. Proje için gerekli fon her yıl 
düzenlenen bir rafting yarışından elde edilen gelirle sağlandı.

4 ]NEPAL
Chandi Bhanjyang kasabasındaki bir Rotary Toplum Birliği 
2015 yılındaki depremden zarar görmüş olanlara yardımını 
devam e� iriyor. 2008 yılında Patan Rotary Kulübü bir 
ilköğretim okulu için ilk adımı a� ı.  Daha sonra Rotaryenler 
bir mikrokredi girişimi başlatarak çiftçileri daha fazla 
sürdürülebilir operasyon yapmaya yönlendirdiler. Kulüp 
üyeleri Nepal’deki Heifer International adlı organizasyonu 
ikna ederk 2014 yılından itibaren kasabayı hedef toplumlar 
listesine aldı. Singapur Rotary Kulübünün 200.000 dolarlık 
bir küresel bağışının bir parçası olan bu girişim, organik 
sebze üretimi ve  besi hayvanı temin eilmesini içeriyor.  
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Rotary 2440. Bölge 2016-
2019 dönemi Rotary 
Vakfı Başkanı Dr. Reha 

Akın, Rotary Vakfı’nın desteği ile 
bölge kulüpleri tarafından sürdürü-
len bir yıllık çalışmalarını anlattı. 
Yazılı bir açıklama yapan Dr. Reha 
Akın, Bölgedeki Rotary Kulüpleri-
nin yurt dışındaki Rotary kulüpleri 
ile ortaklaşa hazırladıkları projelere 
Rotary Vakfı’ndan 200 bin dolarlık 
mâli destek bulduklarını söyledi.

Uluslararası Rotary’nin 1905 yı-
lında kurulduğunu kaydeden Dr. 
Reha Akın, Rotary’nin dünya gene-
linde yaptığı projelere finans deste-
ği vermek amacıyla 1917 yılında Ro-
tary Bağış Fonu’nun kurulduğunu ve 
1928 yılında da bu fonun kurumsal-
laştırılarak Rotary Vakfı’na dönüş-
türüldüğünü söyledi. Dr. Akın, 100 
yıldır faaliyet gösteren Rotary Vak-
fı’nın 1 Milyar doların üzerinde mali 
gücü olduğunu belirterek bu kayna-
ğın tüm dünyada Rotary Kulüplerin-
ce hazırlanan projelere harcandığını 
belirtti.

Dr. Reha Akın, Rotary 2440. 
Bölge Federasyonu Rotary Vakfı Ko-
mitesi’nde Güzelyalı Rotary Kulü-

bü Geçmiş Dönem Başkanı Melih 
Uçar, İzmir Rotary Kulübü Geçmiş 
Dönem Başkanı Fevzi Tavus ve Di-
dim Rotary Kulübü Geçmiş Dönem 
Başkanı Mithat Sucuoğlu ile birlikte 
görev yaptıklarını söyledi. Bölgede-
ki Rotary kulüplerinin hazırladık-
ları projelere ABD, Avustralya, Ka-
nada, Finlandiya, Yunanistan ve Al-
manya’daki Rotary Kulüplerinden 
de destek verildiğini vurgulayan Dr. 
Reha Akın, “Bölgemizdeki kulüpleri-
miz tarafından hazırlanan ve yurt dı-
şından kardeş Rotary kulüplerinden 
destek aldıkları projelerine Rotary Vak-
fı 500 bin dolarlık katkı koydu” dedi. 

Dr. Reha Akın, 2016 son 1 yılda 
Rotary 2440. Bölge Federasyonun-
daki kulüplerce başlatılan projele-
re Rotary Vakfı tarafından 200 bin 
dolar katkı yapıldığını söyledi. Dr. 
Akın, kulüplerin katkıları ile proje-
lerin maddi değerinin 500 bin dolara 
ulaştığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Nilüfer Rotary Kulübümüz, Bod-
rum, Fethiye, Turgutlu, Çakabey, Buca, 
Seferihisar ve Gaziemir Rotary Kulüp-
leri ile işbirliği yaparak 9 Eylül Üniver-
sitesi Hastanesine göz ameliyatı ünitesi 
kazandırdı. Yine Yeşil, Bodrum, Ba-

lıkesir, Kuşadası, Fethiye ve Marma-
ris Rotary kulüplerimiz Nijerya’daki 
okullara sağlıklı içme suyu götürmek 
için proje başlattılar. Yine Kanada ile 
Türkiye arasında Toronto Üniversitesi 
iş birliği ile ülkemizdeki ve Kanada’da-
ki 100 doktor ve 100 hasta bakıcısına 
hastalarla iletişim kurma eğitimi veri-
lecek.”
Projelerinizi vakfa bildirin

Rotary 2440. Bölge Federasyo-
nundaki kulüplere seslenen Dr. Reha 
Akın, Rotary Vakfı’nın Rotary’nin 
Ulusal ve Uluslararası projelere mâli 
destekler verdiğine dikkat çekti. “Ro-
tary’nin 6 öncelikli konusu olan; barı-
şın sağlanması, temiz su ihtiyacının 
karşılanması, eğitim, sağlık, toplumsal 
ve ekonomik kalkınma konularında 
hazırlanan projelere Vakfımız gereken 
mâli desteği veriyor. Bu konuda bize 
yapılan başvuruları titizlikle değer-
lendiriyoruz ve hızla sonuçlandırıyo-
ruz” dedi. Dr. Reha Akın dünyanın 
en büyük sivil toplum kuruluşu olan 
Rotary ailesinin her geçen gün artan 
üyeleri ile iyi işler yapmaya devam et-
tiğinin altını çizdi.

❑❑❑

Vakıftan 200.000 dolar mâli destek
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Yazan: Süreyya Gürgan
UR 2430. Bölge, ROFİFE Komite Başkanı

Türkiye’nin en katılımcı, en demokratik Kısa Film 
Festivali “ROFİFE Rotary Kısa Film Festivali”  22 
- 25 Mart 2017 tarihleri arasında Mersin  ve Ak-

deniz Rotary Kulüplerimizin ev sahipliğinde, Mersin’de 
coşkuyla gerçekleştirildi. 

Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen yüz-
lerce kısa film festivalinden bazıları vardır ki; filmini ta-
mamlamış hemen her kısa film yönetmeni, o festivale fil-
miyle katılma hayali kurar. Türkiye’nin en katılımcı, en de-
mokratik film festivali olarak yola çıkan “ROFİFE Rotary 
Kısa film festivali” film yönetmenleri arasında hiçbir ayrım 
gözetmeden oluşturduğu güvenilir, prestijli platform ile 
onların hayalleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Aylarca süren bir maraton olarak her yılın Temmuz 
ayında yeniden başlayan ROFİFE ‘’Rotary Uluslararası 
Kısa Film Festivali ‘’ 9. yılında bir marka haline dönüşme-
nin haklı gururu ile en iyi Kısa Film Festivalleri arasında 
bir kez daha yer aldı.
BAŞARILI BİR HALKLA İLİŞKİLER VE 
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

ROFİFE Rotary Kısa Film Festivali UR. 2430. Bölge 

Rotary tarafından 9 yıl önce bir halkla ilişkiler ve sosyal 
sorumluluk projesi olarak yola çıktı. ROFİFE bu gün gel-
diği noktada, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve 
Rotary içerisinde kurduğu işbirliği ve ortak çalışmalar ile 
her yıl yüzbinlerce kişi ile başarılı bir şekilde iletişim kur-
maktadır. 

Sivil Toplum Kuruluşlarının varlıklarını sürdürebil-
meleri için çok önemli olan, kurumlarını ve ürettiği başarı-
lı projeleri kendi üyelerine ve içinde var oldukları topluma 
aktarılmasına ve tanıtılmasına katkı sunmaktadır.

ROFİFE, Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü 
başta olmak üzere gittiği her kentimizde yerel yönetimle-
rin, Üniversitelerin, yerel ve ulusal basın kuruluşunun des-
teğini almayı başarmış, kendine inanmış onlarca sponsoru 
ile başarılı bir Rotary programı olma yolunda ilerlemek-
tedir.

Festival kapsamında yerli ve yabancı 48 üniversitenin 
iletişim fakültesi ile iletişime geçilmiştir. Festivalimiz İle-
tişim Fakülteleri tarafında bilinmekte ve birlikte çalış-
maktadır. Danışman olarak ve Jüri üyesi olarak onlarca 
akademisyen özveri ile görev yapmaktadır.

Rotary ailemizin katkısı ve destekleri ile yurt içinde ve 
dışında yirmi yedi ön eleme Kent Jürilerinde sayıları yüz 

Bir Rotary Organizasyonu “ROFİFE”
9.Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali  Mersin’de yapılan 

görkemli bir Gala ve Ödül Töreni ile sona erdi.
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elli kişiyi aşan sinemaya gönül vermiş amatörlerden, aka-
demisyenler, sinema emekçileri ve profesyonellerden olu-
şan bir dev jüri kuruldu. Sinema ve tiyatro sanatçılarımız 
Defne Yalnız, İpek Tuzcuoğlu, Atilla Dorsay, Murat Atak 
Ankara’da Büyük Jürimize de katıldılar.

Son üç yılda projenin bilinirliği her geçen yıl artmış, 
9. Rofife’de gösterilen ilgi bir rekora ulaşmıştır. 46 farklı 
ülkeden, 680 yönetmenin 703 eseri ROFİFE Rotary Kısa 
Film Festivaline emanet edilmiştir.

‘“Onur Konuğu Ülke” olarak sırasıyla Azerbaycan, Yu-
nanistan, Brezilya resmi davetli olarak festivalimize ka-
tılmış, Büyükelçilik düzeyinde festivalimizde temsil edil-
mişlerdir. Filmleri festivalde gösterilmiş, yönetmenleri fes-
tivalimizde konferanslar düzenleyerek, atölye çalışmaları 
yapmıştır. Ülkelerimiz arasında sanat yoluyla dostluk ve 
barış köprüleri kurulmuştur.

Yerel ve ulusal basında bulduğu yer, sosyal medya he-
saplarındaki takipçileri ile, ROFİFE web sitesinin aldığı 
ziyaretçi sayısı, ROFİFE etkinlik ve programlarına katı-
lımcı ve paydaşları ile yüzbinler ile ifade edilen sayılara 
ulaşabilmiş bir halkla iletişim projesi olmuştur.

Ayrıca gençlerimizi sinema sanatına yönlendirmek ve 
Türk sinemasına katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdi-
ğimiz, filmlerini izleyen insanların dünyamızı ve ülkemizi 
değiştireceği genç yönetmenlerimizin hayatlarına dokun-
duğumuz, onları dünya sinemaseverleri ile buluşturduğu-
muz bir sosyal sorumluluk projesi olmayı başardı.

UZUN BİR YOLDA ‘’9. ROFİFE ROTARY KISA FİLM FESTİVALİ‘’
Kısa Filmin ulusal sinemamızdaki tartışılmaz önemini 

bilerek, geleceğin ünlü yönetmenleri ile şimdiden tanışa-
bilmek, kısa film sanatına hak ettiği destek ve önemi ver-

mek, sinemaya emek verenlerin hayatlarına dokunabilmek 
için ROFİFE Rotary kısa Film Festivali bu yıl 9. kez yola 
çıktı.

Festival Programımız 22- 25 Mart Tarihleri arasında 
Program ortağımız Mersin Üniversitesi İletişim fakültesi 
işbirliği ile öğrencilerin ve sinemaseverlerin yoğun katılımı 
ve ilgisi ile üniversite konferans merkezinde gerçekleştiril-
di.

Her geçen gün artan bir ilgi izlenen festival programı 
süresince konferans, atölye çalışmaları ve festival finali-
ne kalan filmler büyük bir seyirci kitlesi tarafından takip 
edildi. 

Finale kalan filmler ve festival seçkisi bu yıl ilk defa bir 
başka salonda, İçel Sanat Merkezinde sanatseverler ve si-
nema seyircisi ile buluşma imkânını buldu.

Festival Programı süresince Yönetmen, Yazar Gani 
Müjde, Sinema Yazarı Atilla Dorsay, Sinema Oyuncusu 
İpek Tuzcuoğlu, Yönetmen Kıvanç Sezer bilgi ve birikim-
lerini genç iletişimciler ve sinemaseverlerle paylaştı.

9. ROFİFE Festivalimiz Teması “Geleceğimiz Gençleri-
miz” kapsamında Fark Yaratan Sivil Toplum Girişimi “Sİ-
NEMASAL” ortaklığında 24 Mart 2017 Tarihinde Mer-
sin Musalı Köyü Veli Haşim Çiftçi ilköğretim okulunda 
ROFİFE SİNEMASAL COCUK FESTİVALİ kapsa-
mında yüz boyama, resim atölyesi, kukla atölyesi, hayal 
çemberi, sinema ve tiyatro atölyesi ve film gösterimi aktivi-
teleri gerçekleştirdi. Tam gün süren etkinliğimize sayıları 
yüz kişinin üzerinde ilköğretim okulu öğrencisi sanatla ve 
sinema ile tanıştırılarak farkındalık yaratıldı. 

9. ROFİFE Kısa Film Festivali kapsamında bir ilki 
daha gerçekleştirdik. Ödüllü Yönetmenlerimizi dünya 
sinema seyircisi ile buluşturduk. Ödüllü Yönetmenlerin 
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filmleri Polonya Varşova da 2 farklı Kültür merkezinde ve 
Kuzey Kıbrıs ta sinema seyircisi ile 
buluştu.

‘“ROFİFE Sinema Akademi 
Atölye Çalışmaları” ve “ROFİFE 
Ödüllü Filmler Kampüste” programı 
kapsamında Ödüllü Yönetmenle-
rimizin filimleri Adana Çukurova 
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, 
Karabük Üniversitesi, Yakın Doğu 
Üniversitesi ve Selçuk Üniversite-
sinde yüzlerce sinemasever genç 
insanla buluştu. Böylece ROFİFE 
Çağdaş Türk sineması ve sanat ko-
nusunda farkındalık yaratma çalış-
malarına bir yenisini daha ekledi.

9. ROFİFE Rotary Kısa Film 
Festivaline bu yıl Onur Konuğu 
ülke olarak BREZİLYA resmi ola-
rak davet edildi. Brezilya, Büyükelçilik düzeyinde kalaba-
lık bir heyetle festivalimiz Gala ve Ödül Törenine katıla-
rak festivalimizi onurlandırdı. Rofife dünya barışına kül-
tür ve sinema yoluyla, milletler arasında barış köprüleri 
kurarak destek vermeye devam edecektir.

9. Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali’ne bu yıl ya-
ğan başvuru sayısı, festivalin uluslararası olma yolundaki 
aldığı mesafenin bir göstergesi. Animasyon, belgesel, de-
neysel ve kurmaca kategorilerinde yarışmak üzere; arala-
rında İran, Almanya, Ermenistan, İtalya, Küba, Afganis-
tan, Japonya, Yunanistan, Kore, Porto Riko, İspanya, İs-
viçre, ABD, Mısır, Çin, Kırgızistan, Rusya,  Venezüella, 
Fransa, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bu-
lunduğu 46 ülkeden 703 filmin başvurduğu festival böyle-
ce kendi katılım rekorunu da kırmış oldu.

Rofife iyi bir proje olmanın meyvelerini Mersin’de 
sponsorlarının göstermiş olduğu ilgi ile bir kez daha topla-
dı. Başta ana sponsorlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ve Toroslar Bele-
diyesi olmak üzere 30’a yakın kuruluşun sponsorluğunda 
gerçekleşen ve bu konuda da rekor kıran bir festival oldu. 

9. ROFİFE ROTARY KISA FİLM FESTİVALİ 
GALA VE ÖDÜL TÖRENİ.

Festivalimize katılıp ödül alan ve final seçkisine kalan 
gençlerimizi teşvik etmek, kendilerine verilen önemi gös-
termek ve onları yüreklendirmek amacı ile düzenlenen 
Gala ve Ödül Töreni muhteşem ve coşkulu bir atmosferde 
yapıldı.

Festival kapsamında Türk Sinemasına emek vermiş si-
nema insanlarına Ustaya Saygı, Onur, Sinema Emek, Ba-

şarı Ödüllü taktim edildi.

9. ROFİFE Rotary Kısa Film Festivali Festival Prog-
ramı ve Gala ve Ödül Töreni ev sahipliği Mersin Rotary 
Kulübü ve Akdeniz Rotary Kulübümüz üyeleri tarafından 
büyük bir özveri ile gerçekleştirildi.

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından inşa edilmiş 
olan Türkiye’nin en güzel Kültür merkezlerinden biri olan 
bin kişilik “Atatürk Kültür Merkezi”nde  yapılan Gala ve 
Ödül Törenine gösterilen ilgi büyüktü. Mersin Büyükşe-
hir Belediye Başkanı, Mezitli ve Toroslar Belediye Başkan-
ları, Mersin Milletvekilleri, Brezilya Büyükelçisi ve eşleri, 
UR Rotary 2430.Bölge ve 2420. Bölge Dönem Guvernör-
leri ve eşleri, geçmiş ve gelecek dönem guvernörleri ve eşle-
ri, bölge görevlileri, Mersin Rotary ailesi ve sinemaseverler 
muhteşem salonu doldurdular.

Onur konukları arasında Atila Dorsay, Defne Yalnız, 
İpek Tuzcuoğlu, Deniz Türkali, Kıvanç Sezer, Zuhal Ol-
cay, Soner Erzincan, Gülten Taranç, Gani Müjde bulun-
maktaydı.

Salondaki ödül alan yönetmenler ve onur konuklarının 
mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Mersin ve Akdeniz 
Rotary Kulüpleri mükemmel bir Rotary misafirperverliği 
gösterdi ve tüm katılımcıların gönüllerini kazandılar. 

Bu başarılı organizasyona emek veren isimsiz onlarca 
ROFİFE sevdalısına, bir festivali daha başarı ile tamamla-
dıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. ROFİFE ‘ye değer 
katan herkese selam olsun.

❑❑❑
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Herkesin hayatında “ödül 
alma” ile ilgili ilginç anılar 
ve belki de beklentiler var-

dır. Benim yaşamımda ise bu konu-
daki ilk beklentim yıllar önce televiz-
yonda seyrettiğim bir film ile başla-
dı. Ya daha önce hiç yoktu, ya da bu 
filmi seyrettikten sonra aklıma düş-
tü ve “kim bilir belki bir gün ben de bir 
ödül alabilirim?” dedim. 

Hepinizin bildiği bir film oldu-
ğunu düşünüyorum. “Akıl Oyunları”. 
Nobel ödüllü Amerikalı matematik-
çi John Nash’in hayatının anlatıldığı 
bu filmin sonunda, John Nash’i sah-
neye çağırıyorlar ve bütün gelenler 
onu ayakta alkışlıyor. Bu sahneyi gör-
düğüm zaman birden içimde garip 
bir fırtınanın koptuğunu, hatta itiraf 
edeyim ki, “kıskançlığın” patladığını 
söyleyebilirim. Sabahleyin okula git-
tiğimde, halen filmin etkisinde kal-
mış olmalıyım ki, odaya giren asista-
nımıza: “Biliyor musun Emre’cim, dün 
ben bir film seyrettim, ve çok kıskan-
dım” dedim. Benim ne demek istedi-
ğimi anlamayan asistanım, gözlerini 
açarak, benden bir açıklama bekle-
di. Ben de aynı samimiyetle, bir film 
seyrettiğimi ve herkesin John Nash’i 
ayakta alkışlandığını söyledim. Bu-
nun üzerine, Emre bana dönerek: 
“Hocam, niye üzülüyorsunuz, sizin is-
tediğiniz bu mu?” dedi. Ben de onun 
bu bakış açısını anlamayarak “evet” 
dedim. Emre sözlerine devam etti: 
“Haydi gelin hocam şöyle yapalım. Ben 
şimdi sınıflara gideyim, bütün öğrenci-
leri toplayayım, sizde konferans salonu-
na geçin, ben bu öğrencileri salona ge-
tirdikten sonra, sizi sahneye çağırayım, 
sonra bir komut vereyim, bütün öğren-
ciler sizi alkışlasınlar, kabul mu?” dedi.

İlk önce böyle bir teklif çok komi-
ğime gitti, gülmeye başladım ve “Yok 
Emre’cim, ben bu şekilde değil, insan-

lığa hizmet ettikten sonra alkışlanmak 
istiyorum” dediğimde, “Özür dilerim 
Hocam, bunun için söz veremem” dedi. 

Aramızda yaşanan bu ilginç di-
yalog, yıllar içerisinde benim sık sık 
biraz komiklik olsun, biraz da moti-
ve etsin diye anlattığım güzel bir hi-
kayeye dönüştü. Aradan yıllar geçti, 
ve belki de en yoğun yaşadığım bir yıl 
olarak ilan edeceğim bu yıla, bugün-
lere geldi. Yani, Konak Rotary Kulü-
bü’nün Başkanlığını yaptığım zaman 
dilimine….

                                                
Gözlerim artık dolmuyordu, 
ama yüreğim pır pır 
uçuşuyordu. Tatlı bir meltem 
sessizliğini yaşıyor, içimdeki 
devleri uyandırmamaya 
çalışıyordum. Ödül işte böyle 
bir şey dedim içimden, küçük 
bir dokunuşun buluşma 
noktası. Yaptıklarının 
sonu, kendine olan ödülün, 
sevdiklerine yönelik hediyen. 

Rotary Kulübü, bir meslek örgüt-
lenmesi. Neredeyse 100 yıl önce Chi-
cago’da kurulmuş, şu anda dünyada 
onbinlerce üyesi ve şubesi var. Böyle 
bir grubun üyesi olmaktan çok büyük 
mutluluk duyuyorum. Ben de yakla-

şık, on beş yıldır bu kulüpte, farklı 
projelerde yer alarak, gücümün yet-
tiğince çalışıyorum. Rotary’de ilginç 
bir başkanlık sistemi vardır. Yönetim 
kurulunda genellikle beş kişi bulu-
nur. Başkan sadece bir dönem yani 
tam bir yıl başkanlık yapar ve sonra 
normal bir üye olarak aktivitelerine 
devam eder. Yani yönetim kurulunda 
görev alanlar sırasıyla bütün görevleri 
yaparlar, sonra da tam bir yıl boyun-
ca çalışır, hayalinde kurduğu bütün 
planları, projeleri yerine getirir. 

Tam bir yıl önce 1 Temmuz’da 
göreve başladığımda kafamda onlar-
ca proje vardı. Bunların hepsini bir 
sıraya dizdiğimde, nasıl başaracağım, 
nereden başlarsam doğru yol alırım 
diyordum. Kulübümde ilk defa bü-
tün bu projeleri söylediğimde, herkes 
dönüp, hiç üzülme aklından geçenle-
rin yarısını bile yapsan büyük başarı 
demişlerdi. Ama ben “iyi de laf olsun 
diye ben bunları söylemedim ki?” de-
miştim. Hepsi sırasıyla olacak ve dö-
nem bittiğinde ise arkamda bırakaca-
ğım sadece “mutlu gözler ve sevgi dolu 
kalpler olacak” demiştim. 

İlk olarak “Görmeyen Dostlarımız” 
için 8 adet TANDEM’li bisiklet al-
dık. Aldık ifadesini bilerek kullanı-
yorum, çünkü Rotary Kulüpleri her 
ne kadar toplumda, daha varlıklı ki-
şilerin bulunduğu bir yapılanma ola-
rak bilinse de, etik olarak asla hiçbir 
üyemizden para almayız. Böyle olun-
ca da ya sponsor bulmak durumun-
da kalırız, ya da bu proje için gerekli 
olan parayı bulacağımız sosyal akti-
viteler düzenleriz. Bu benim için zor 
olduğundan ben ilk birinciyi tercih 
ettim. Accell- Bianchi Bisikletlerinin 
Fabrikasına gittim ve Genel Müdüre 
projemden bahsettim. Anıl Bey, ha-
rika bir proje ama üzgünüm parasız 
olmaz dedi. Bizde para yok, heyecan 

Ödül almanın dayanılmaz güzelliği

Yazan: Prof. Dr. Meltem Onay
Konak RK 2016-17 Başkanı
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var, tutku var ama elde sıfırlı bir tablo 
var. Ancak, tam bu arada inanılma-
yacak güzel bir mucize oldu. Bir dos-
tumuz bana sponsorluk desteği vere-
ceğini söyleyen üç firmadan bahsetti. 
Bizim 8.000 liraya ihtiyacımız vardı. 
Bu üç firma bize bu parayı gönüllü 
olarak vererek, projemizi başarıyla 
tamamlamamıza yardımcı oldu. He-
men arkasından “Girişimcilik Pana-
yırı” isimli projemizde, özellikle dar 
gelirli ailelerin bulunduğu mahalle-
de yaşayan çocukları örgütleyerek işe 
başladım. Onların büyük bir alışve-
riş merkezinde kendi ürünlerini sata-
rak gelir elde etmelerine imkan sağ-
ladım. Hemen arkasından yine aynı 
mahallelerde “Deniz Yıldızı” projesi 
ile üstün yetenekli (Bilim, Re-
sim, Müzik) öğrencileri tespit 
ederek onların iki gün boyunca 
çok önemli öğretmenler ve mü-
hendislerden eğitim almalarını 
sağlattık. Uluslararası Satranç 
Turnuvası, Uluslararası Resim 
Yarışması derken, bir gün Kül-
türpark Tenis Kulübünün Yö-
netim Kurulu Başkanı beni te-
lefonla aradı. 

Bu sene “İnsanlığa Hizmet 
Eden” İzmir’deki 5 Kadından 
birisi olduğumu söyleyerek, 
ödül vereceklerini söyledi. Önce 
şaka zannettim sonra da her 
halde küçük bir tören yapılır de-
dim. Ancak bundan tam bir ay 
önce, Fuar’da bu ödül için anons 
edildiğinde, aklıma birden yıllar 
önce seyrettiğim John Nash’in 
sahnedeki hali geldi. Elime ko-
caman bir plaket verdiklerinde, 
bir de benden küçük bir konuş-
ma yapmam istendiğinde, şük-
rediyordum. Yıllar önce “insanlık 
yolculuğuna” çıkmayı hayal ettiğim an 
ve anı’larımı yaşamaya başlamıştım. 

Ne garip değil mi, hayalini yıl-
lar önce kurduğun bir dilek gerçek-
leşmişti. Bana bu ödülü neden ver-
mişlerdi. EVET; ben kendime ver-

diğim bir sözü tutmuş, başkan olur 
olmaz yazdığım 10 projenin nere-
deyse 7’sini gerçekleştirmiştim. Ama 
yapılacak daha 3 yeni proje daha var-
dı. Ben bunları yapacağımı söylerken 
aklımda ne bir ödül almak, ne de bir 
beklenti vardı. Ama ne mutluydum 
ki, hepsi çorap söküğü gibi ardı arka-
sı gerçekleşmişti. Yaşamım boyunca 
hiç şımarmayan birisi olarak, yola de-
vam edip, onuncu projemi gerçekleş-
tirinceye kadar yoluma devam ede-
cektim. 

Yaşamım boyunca, kadınlar ve 
çocuklar hep önceliğim olmuştu. 
Geriye kalan projelerde özellikle il-
köğretim okulu öğrencileri vardı. Bu 
sene hem TEGV hem de EÇEV’in 

öğrencileri ile içli dışlı olmuştum. Bu 
nedenle yine onlarla birlikte olaca-
ğım son projeler beni mutluluk öte-
si mutluluğa taşıyordu. Ve sonunda 
bütün projeler 23 Nisan Çocuk Bay-
ramı ile sonlanmış oldu. Kulüp üyesi 

arkadaşlarım, yönetim kurulum ar-
tık arkamdan koşmaktan vazgeçmiş-
ler, beni takip eder gibi yapıp, sonra 
geride kalıp, son anda da final yerine 
gelerek yanımda olduklarını gösterir 
hale gelmişlerdi.

Bir enerji patlaması yaşıyordum. 
Yaptıkça coşuyor, sevildikçe daha 
çok işler yapmaya başlar hale gelmiş-
tim. Yorgunluk duygusu şekil değiş-
tirmişti. Gece yatarken yatağımda 
gülümsüyordum ve o kadar huzurla 
uyuyordum ki, anlatamam. 

Her şeyin bir sonu nasıl oluyor-
sa, bizim de dönem bitimi konferan-
sımız olacaktı. Bu konferansa genel-
likle büyükler “hasat mevsimi” derler. 
Yani tam bir yıl boyunca ne yaptığın 

işte böyle bir günde ya ödüllen-
dirilir ya da olsun yine de çok 
başarılıydın denilir. Yola çıktı-
ğımda hiç bu son anı düşünerek 
yaşamamıştım. Arada bir aklı-
ma geldiğinde bunu zaten ken-
di kulübüm için yapıyorum de-
sem de, garip bir huzursuzluk 
da yaşamıyor değildim. Çünkü 
benden önceki başkanlar bu ku-
lübü bir yerlere taşımışlardı. Ve 
onların katkıları vardı, peki be-
nim katkım ne olacaktı, ya da 
olmuştu. Ödül neydi, ya da ne-
den ödül önemliydi. Ben ödül 
aldığımda ya da alamadığımda 
acaba ne hissedecektim. Ne ka-
dar garip bir duygu yaşıyordum. 
Hasat mevsimi ve bir yılın fatu-
rası… 

Ödül günü, ödül salonu, 
ödül alanların sesi, sunucunun 
sözleri derken, birden birisinin 

yanımda resmimi çektiğini fark 
ettim. Ortak bir whatsapp gru-
bundaki telefon sesi üzerine dik-

katimi elimdeki telefonuma yönlen-
dirdim. O’da neydi, grupta paylaşılan 
resim benim resmimdi. Gözleri dol-
muş, korku, heyecan, bekleyiş, umut, 
sevgi gibi çeşitli duygularla bir sonu-
cun ne olacağını bekleyen bir kadın 

Ödül almak her zaman bir mutluluk ve haz duygusu yaratıp 
motivasyonu arttırır. Resimde 23 Nisan’da aldıkları ödüle 

sevinen çocuklar görülüyor
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bana bakıyordu. Gördüklerim buy-
du, ne kadar ilginçti, böyle göründü-
ğümü bile fark etmemiştim. 

Sonunda konuşmacı ilk başarı-
lı beş kulübün adını sayarken, bir-
den bizim kulübün de adını söyledi. 
Yanımda duranlar: “Haydi kalk, seni 
çağırıyorlar” diyorlardı. Süzülür gibi, 
uçar gibi yerimden kalktım ve koşa-
rak sahneye çıktım. Sonunda garip 
bir tarihsel görüntü yaşamımın bu 
anında, gerçekleşiyordu. John Nash, 
bir Nobel Ödülü alırken, ne kadar 
mütevazi olmuştu, ne kadar doğal 
hissetmişti, ya da kendiyle ne kadar 
gurur duymuştu bilmiyorum ama 
ben 10 yepyeni projem ile onlarca ka-
dına, çocuğa, erkeğe, aileye dokuna-
rak “insanlık yolculuğumu” bir sahne-

de tamamlamanın onurunu yaşama-
ya başlamıştım.

Gözlerim artık dolmuyordu, ama 
yüreğim pır pır uçuşuyordu. Tatlı bir 
meltem sessizliğini yaşıyor, içimde-
ki devleri uyandırmamaya çalışıyor-
dum. Ödül işte böyle bir şey dedim 
içimden, küçük bir dokunuşun bu-
luşma noktası. Yaptıklarının sonu, 
kendine olan ödülün, sevdiklerine 
yönelik hediyen. 

Başkanlık ünvanı sadece bana bir 
“araç” olmuştu. Bir şeyler yapabil-
mem için vesile yaratmıştı. Koordi-
neli olarak çalışıp, ben de bunları ger-
çekleştirmiştim. Lider olamamıştım, 
arkamdan birilerini sürüklememiş-
tim ama, çok daha önemli bir görevi 
yerine getirmiştim. 

ÖNDERLİK Yapmıştım, ÖN-
CÜLÜK yapmıştım, ROL MODE-
Lİ olmuştum. İşte benim tam bir 
yıllık başkanlık maceram, bir hasat 
mevsimi sonunda, toz pembesi bir 
rüya gibi sona ermişti. İnsanlık yo-
lunda, sevgi çerçevesinde, sınırlı kalp-
ler ile sonlanmış bir AŞK HİKAYE-
Sİ olmuştu yaşamımın bir dönemin-
de. Yıllar sonra gözlerimde bir pırıltı, 
dudaklarımda tatlı bir gülümseme, 
ellerimde bana verilen bir cam parça-
sının bana verdiği HAZ ve  MUT-
LULUK hiç unutmamış olacağım bi-
rikimlerim olacaktı. Ve yıllar sonra 
diyecektim ki; ödül almak gerçekten 
çok ama çok güzel bir duyguymuş...

❑❑❑

Rotary Bölge Dergilerinin editörleri 2 yılda bir biraraya geliyorlar. Bu seneki toplantı 
Fransa’nın Lyon şehrinde Fransız Bölge Dergisi “Le Rotarien”in ev sahipliğinde yapıldı 

Avrupa’da yayınlanan Bölge Dergileri editörleri biraraya geldi

Uluslararası Rotary Bölge 
Dergileri editörleri Ma-
yıs ayının ilk haftasında 

Fransa’da yayınlanan Le Rotarien’in 
merkezinin bulunduğu Lyon kentin-
de biraraya geldiler. İki yılda bir UR 
Merkezi Evanston’da yapılan ve tüm 
dünyada yayınlanan 32 bölge dergisi-
nin katıldığı seminerlerin yapılmadı-
ğı yıllarda, Avrupa, Kuzey ve Güney 
Amerika ile Asya ve Okyanusya’da 
yayınlanan dergiler bölgesel olarak 
biraraya gelerek yayın politikaları ve 
dergilerin geleceği konusunda fikir 
teatisinde buluuyorlar.

Bu toplantılara genel olarak Ulus-
lararası Rotary’yi temsilen de bir yet-
kili katılıyor. Lyon’da yapılan toplan-
tıya UR’de yayıncılık, dijital iletişim, 
dil hizmetleri iletişim ve pazarla-
ma’dan sorumlu “İletişim Genel Mü-
dürü” ve iletişim hizmetlerinin başı 
David Alexander katıldı. 

Dünyada yayıncılığın dijital alan-
da gittikçe yaygınlaşmasına paralel 
olarak dergilerin mevcut statik yapı-
larının yanı sıra, internet ortamında 
kazanabilecekleri dinamik yapının 

nasıl olması gerektiği ve dergilerin 
yaşamlarını kolaylaştıracak ilan ça-
lışmaları ile ilgili ortak markanın 
daha etkin kullanılması konuları ele 
alındı.

Bilindiği gibi Rotary Bölge Der-
gileri Uluslararası Rotary ile bir an-
laşma çerçevesinde yayınlanıyor ve 
tüzüğe göre de Rotaryen olmanın 

şartlarından biri de “The Rotarian” ya 
da UR Yönetim Kurulu’nun bölgeler 
için önerdiği “Bölge Dergisi”ne abone 
olmak. Bu kapsamda bölge dergileri, 
UR ile Rotaryenler arasında bir köp-
rü görevi görüyor ve gerek mâli ge-
rekse de içerik olarak UR tarafından 
denetleniyor.

❑❑❑
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Rotary’nin yeni zon yapısı

M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 7  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 19

UR Yönetim Kurulu Ocak 
ayında yaptığı toplantıda 

Rotary Kulüpleri ile ilgili yeni zon 
yapısını kabul etti. Rotary tüzüğü, 
Yönetim Kurulunun en az sekiz yıl-
da bir zonları inceleyerek, her zonda 
yaklaşık eşit sayıda Rotaryen olacak 
şekilde bir düzenleme yapılmasını 
gerektiriyor. Yönetim Kurulu bun-
dan önce 2008 yılında zonlarda bir 
revizyona gitmişti.

Yönetim kurulu bu değerlendir-
meyi yapmadan önce Asya, Afrika/
Avrupa ve Amerika kıtaları için zon-
ların değiştirilmesi konusunda çalış-
ma yapmak üzere üç bölgesel çalışma 
grubu kurmuştu. Bu çalışma grup-
larında söz konusu her üç kıtadan 
en az bir direktör, gelecek dönem ya 

da geçmiş dönem direktörü yer aldı. 
Bölgesel çalışma grupları, değerlen-
dirmelerinin sonucunu “Zon Değer-
lendirme Komitesi”ne sundular. Ko-
mitenin başkanı ve Uluslararası Ro-
tary eski başkan yardımcılarından 
Micheal McGovern, getirilen öneri-
leri konsolide ederek Yönetim Kuru-
lu’nun değerlendirmesine sundu. 

UR Başkanı John F. Germ, çalış-
ma gruplarının çok iyi bir iş çıkar-
dıklarını ifade ederken “Zonların tek-
rar yapılanması bir çok Rotaryen için 
herzaman duygusal bir anlam taşımış-
tır ama çalışma grupları ve Yönetim 
Kurulu cesaretle hareket ederek adil 
davranmaya çalışmış ve her etkilenenin 
rahatsız olmayacağı bir sonuca ulaşmış-
tır” dedi.

Zonların yapısı henüz kesinleş-
miş bulunmuyor. Yönetim Kurulu 
Haziran ayında yapacağı toplantılar-
da zonlarla ilgili bölümlere ayırma, 
eşleştirme ve direktör seçimlerinde 
rotasyonların nasıl yapılacağı konu-
sunda son kararını verecek.

Bu arada Rotary’nin Zürich’teki 
merkezi Avrupa’nın 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 ve 21. zonlarının yeni öne-
rilen durumunu harita üzerine işle-
di. Altta görülen bu son düzenleme 
ile Afrika 22. zon olarak belirlendi. 
Türkiye ise Avusturya, Doğu  Avru-
pa ve Orta-Doğu’yu içeren 21. zonda 
yer aldı. 

Yeni düzenleme ile ilgili itirazlar 
Mayıs sonuna kadar yapıldı ve şimdi 
son karar Haziran’da kesinleşecek.



Birincilik Ödülü
Fotoğraf: Chun-Ta Lin; Rotary E-Club 3490. Bölge, Tayvan
Mekan: Manila, Filipinler
McCurry: Bu fotoğraf toplum ile ilgili güçlü bir görsel birleşim yansıtıyor. Aşağıda insanlar, fakir, belki umutsuz bir yaşam sürüyorlar. Yukarıda ise 
insanlar tatil, toplantı vs. için uçuyorlar. Uçağın gürültüsü her an bu eşitsizliği anımsatan ve bunu aşağıda ve yukarıdaki kontrast ile vurgulayan bir 
fotoğraf.

İkincilik 
Ödülü
Fotoğraf: Scot Sargent; 
San Diego Global R.K. 
Kalifornia

Mekan: Quito, Ekvator

McCurry: Alışılmış bir 
gökkuşağı manzarası. 
Ama koyu ve dramatik 
gökyüzü şehre vuran 
mavi ve harika bir ışığa 
dönüşüyor. Gökkuşağı 
resimlerini biliyoruz 
ama burada ışık oyunları 
harika.

Uluslararası Rotary Fotoğraf Yarışması sonuçları

Yarışma 
değerlendirmeleri 

ve seçimi ünlü 
fotoğrafçı Steve 

McCurry tarafından 
yapıldı. 50’den fazla 

ülkeden 600 fotoğraf 
yarışmaya katıldı.

McCurry, bu 
fotoğrafların bizleri 

esinlendirip, seneye 
yapılacak yarışmaya 

daha fazla katılımın 
olmasını beklediğini 

söylüyor.
Konu ile ilgili bilgi 

Eylül-Ekim sayısında 
yer alacak.
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Üçüncülük Ödülü
Fotoğraf: Doug Nicotera; Hershey 
Pennsylvania Rotary Kulübü, ABD

Mekan: Ik Kil, Meksika

McCurry: Resim adeta sürreel ve sihirli. 
Ne olduğunu anlayamıyorsunuz. İnsanlar 
suyun üzerindeler ama sanki düşecek gibi 
duruyorlar. Ve resmin içinde küçücük bir yer 
işgal ediyorlar. İlk bakışta biraz kafa karıştırıcı 
ama bu belirsizlik ve gizem resme çekici 
kalitesini veriyor.

Mansiyon
Fotoğraf: James II Ramos; 
Marikina Filipinler Rotary Kulübü

Mekan: Imus, Filipinler

McCurry: Bir kez daha üst üste binen 
güçlü bir resim. Üstte dramatik poz vermiş 
kahraman figürleri, altta ise günlük yaşam, 
bisikletliler ama altta ve üstte bayrağın görsel 
yansıması yer alıyor. Farklılıklar arasındaki bu 
tekrarlar resmi güçlü yapıyor.

Mansiyon
Fotoğraf: Saravana Raj; 
Madurai North Rotary Kulübü, Hindistan

Mekan:Madurai, Hindistan

McCurry: Bu resim tam anında yakalanmış 
ve hareket gösteren ama sanki arkasında bir 
hikayesi olan bir fotoğraf. Biraz da rönesans 
resimlerinin soyutluğu kapsamında şeytanla 
savaş ya da sonsuz mücadeleyi anlatıyor. 
İnsanın şeklinde bir destansı mücadele 
görüyoruz.
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Mansiyon
Fotoğraf: Lisa Graydon; Mullumbimby 
Avustralya R.K. üyesi eşi

Mekan: Kuthodaw Pagoda, Mandalay, 
Myanmar

McCurry: Bu fotoğraf az renk kullanarak 
başarılı bir renkli fotoğraf yaratmanın iyi 
bir örneği. O kadar çok beyaz renk var ki, 
elbiselerin pembesi ön plana çıkıyor. Renk, 
çoğu kez az olduğunda daha iyi netice verir. 
Çok fazla renk rahatsız edici olabilir. Şekillerin 
tekrarlanması da görsel bir ilgi yaratıyor.

Mansiyon
Fotoğraf: Jason Whiting; 
Lloydminster, Saskatçuan Rotary Kulübü
Mekan: Güney Batı Lloydminster, Alberta

McCurry: Hepimiz yüzlerce şimşek 
resmi görmüşüzdür ama ışığın merkezi 
konumundan çıkan bu şimşek pek alışılmış 
değil. Yukarıdaki ışık merak uyandırıyor. 
Peyzaj ise bizi resme bağlıyor.

Mansiyon
Fotoğraf: Helena Dahlin; Goleta Noontime Rotary Kulübü
Mekan: Lompoc, Kaliforniya

McCurry: Paraşütle atlayan insanların dramatik hareketi elbette ilginç 
ama burada fotoğrafçı çocuk felciyle ilgili mesajı ekliyor. Yüzündeki 
ifade dosthane. Planlamak epey zaman almış olmalı ve arkasındaki 
hikaye merak uyandırıyor.

Mansiyon
Fotoğraf: Robert Alan 
Williams; 
Reno Central, Nevada 
Rotary Kulübü
Mekan: Virginia Gölü, 
Nevada

McCurry: Üst üste 
görünen ördeklerde güçlü 
bir görsel kompozisyon 
var.Renkler tam oturmuş, 
Ördeğin turuncu ayağı 
adeta patlıyor. Ördek, 
ördeğin yansıması, bir 
başka ördekten oluşan bu 
görsel ritim oldukça iyi.
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Küresel Bağış projenizi başarılı kılan ne oldu?
BARRİOS: Columbia’daki Leticia Top-
lum Birliğinin işin içine girmesi esas-
tı. Toplum Birliği projeyi önerdi, fay-
dalanacak olanların seçiminde yar-
dımcı oldu, sağlıkla ilgili tesislerin 
inşaasını koordine etti ve denetledi 
ve toplumda programın sadece fay-
dalananlara değil, ama herkese tanı-
tılması için aktif bir şekilde çalıştı. 
Eğitim sağlayan ve eğitim malzeme-
lerini temin eden San Buenaventura 
Cartagena Üniversitesi ile yapılan or-
tak girişim de çok faydalı oldu.
BAKER: Uyguladığımız metodlar daha 
önce daha küçük çapta sivrisinekten 
bulaşan sıtmaya karşı ağ kullanımı 
projemizde test edilmişti. Dolayısıy-
la, küresel bağışa hazır olduğumuz-
da, net bir planımız, ne yapacağımızı 
ve nasıl yapacağımızı çok iyi biliyor-
duk.
BISWAS: Projemizin özellikle kadınla-
ra yönelik olması nedeniyle toplum 
ile anlayış ve güven üzerine kurulmuş 
etkin bir çalışma ilişkisinin oluşma-
sı ve sosyal geleneklere saygı gösteril-
mesi önemliydi.
COLEMAN: Rotary’nin işin içinde oldu-
ğu ilan edildi. Rotary’nin ismi her 
projeye bir bütünlük katmakta.
SILVERS: Önce Uganda Rotary kulüp-
lerinin taahhüt ve fonlamaları: 10 
kulüp kırsal alandaki sağlık merkez-
lerini benimsedi ve bölge, bölge ta-
nımlı fonlardan 10,000 dolar ve na-
kit olarak da 20.000 dolar katıkıda 
bulundu. İkinci olarak, Hindistan, 
İsrail ve ABD’den gelen sağlık ko-
nusunda uzman mesleki eğitim eki-
bi, Ugandalı sağlık profesyonelleriyle 
entegre edildi. Ugandalılar projenin 
müşterilerini biliyorlardı. Uluslarar-
sı ekibin elemanları ise misyoner ola-
rak değil, partner olarak algılandılar. 
Son olarak da kapsamlı ve etkin de-
netlememiz önemli oldu.
RAJASEKAR: Beraber çalışabileceğimiz 
ve konuyu bilen bir sivil toplum ör-
gütünü belirlemek; fon yaratmak için 

çok çalışmak ve Vakıf Bağışlarını bi-
len ve 10 yıldır bunu yapan bir kulüp 
olarak metodik sistemlerin ve proses-
lerin oturmuş olması. 
Partner bir kulüp bulmanın ipuçları nelerdir?
BAKER: Büyük ve komplike bir küresel 
bağış söz konusu olduğunda, başka 
bir kulüpteki Rotaryenlerle çalışma-
nın en iyi yöntemi karşılıklı konuş-
maktır.
BRAUN: Kalifornia’nın 5170. Bölgesi ve 
Meksika ve Teksas’ın 4130. bölgeleri 
her yıl kulüp projelerinin sunulduğu 
bir konferans düzenlerler. Dostluk 
oluşturma ve fikir alışverişi için hari-
ka bir tecrübedir bu.
NASARD: GDG’ler ve DG’ler her za-
man yardımcıdırlar. Kulüpler onla-
rın yardımını talep etmeli. 
BISWAS: Kulübe başka ülkelerden Ro-
taryenleri davet etmek ve yerel Rotar-
yenlerin yapmakta oldukları projele-
re ilgi duymalarını sağlamak partner 
bulmak için faydalıdır.
OPPERMANN: Rotary konvansiyonu ve 
proje fuarlarına katılın. Hiç bir şey 
karşılıklı konuşma kadar etkili de-
ğildir. Seyahat ettiğinizde toplantı-
lar düzenleyin. Rotary.org’da Rotary 
Showcase ve Rotary Ideas’ı kullana-
rak başka kulüplerle iletişime geçin, 
neler yaptıklarını görün ve küresel 
bağış için partner arayan kulüpleri 
bulun.
SILVERS: Rotary Eylem Grupları iyi 
bir başlangıçtır: Uganda ve Arizo-
na arasındaki ilişki, Aile Sağlığı ve 
AIDS Önleme Eylem Grubu saye-
sinde oluştu.
Toplumun neye ihtiyaç duyuduğunu nasıl 
keşfettiniz?
BARRIOS: Leticia Toplum Birliği top-
lumda bizim gözümüz ve kulağımız. 
Ayrıca üniversiteden iki talebenin 
topluma ne ihtiyaçları olduğunu sor-
dukları bir anketten de faydalandık.
CAINE: Bu ilk kez kulübümün ve böl-
genin faydalanacak kişilerin ABD’de 
olduğu bir küresel bağış projesi idi. 
Rotary’nin önerdiği proje listesini in-

Stephen Baker  Key Biscayne, Florida  
  
Carolina Barrios  Cartagena de Indias,  
 Colombia
Patrick Biswas  Padma Rajshahi,   
 Bangladeş
John Braun  Austin, Texas

Steven Caine  Burnt Hills-  
 Ballston Lake, N.Y.
Patrick Coleman  Luanshya, Zambia

Julio Grazioso  Guatemala Vista   
 Hermosa, Guatemala
Yoshimasa Ishii  Amagasaki West,   
 Japonya
Mario Nasard  Baabda, Lübnan

Vasudha Rajasekar  Madras East, India

Gus Oppermann Los Angeles, Calif.

Philip J. Silvers  5500. Bölge (Arizona)

Gerald Sussman  Coral Springs-  
 Parkland, Florida
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Küresel 
bağışlarda 
başarının 
ipuçları

Evsahibi ülke ve partner Rotary 
kulüp Rotaryenleri, küresel bağış 
projelerinin neden başarılı olduğunu 
ve diğer kulüplerin tecrübelerinden 
ne öğrenilebileceğini özetliyorlar



celedik ve yerel hizmet kuruluşu ile 
temas ederek değerlendirme yaptık. 
Albany Tıp Merkezi’nin Kafa Yüz  
(Craniofacial) Merkezi girişiminin 
başlangıç parasına ihtiyacı vardı ve 
ölçek de tam küresel bağışa uyuyor-
du.
SILVERS: Bölge bağışı ile finanse edi-
len ve Kasım 2014’te yapılan Ugan-
da Sağlık Bakımı Zirvesi, Rotary’nin 
Uganda’daki önceliklerini belirlemek 
üzere Uganda Sağlık Bakanlığı ve 
ABD’nin Hastalık Kontrol ve Önle-
me merkezi yetkililerini biraraya ge-
tirmişti.
Projeye başlamadan önce ne hakkında bilgi 
sahibi olmayı arzu ederdiniz?
COLEMAN: Uluslararası sponsor ola-
rak ilk adım tam olarak kafa-yüz ve 
doğuştan gelen anormalliklerin ne 
olduğunu öğrenmek idi. Zira Zam-
bia’da bu tür prosedürler hakkında 
çok az bilgi vardı. Bu konu üyelere 
anlatıldıktan sonra ortak bir heyecan 
gelişti. Hâla bu tıbbi yöntem ile ilgili 
yeni şeyler öğreniyor ve bu teknoloji-
nin Zambia’da da gelişmesini sabır-
sızlıkla bekliyoruz.
GRAZIOSO: Daha iyi ortaklıklar kura-
bilmek.
CAINE: Gerçekleştirmek için aşılması 
gereken bürokratik engeller.
SILVERS: Mesleki eğitim takımına ka-
tılanların bilgileri beklentimizin al-
tındaydı. Sadece %37’si resimlere ba-
karak kadınların üretim sisteminin 8 
bölümünü tanımlayabiliyordu.
RAJASEKAR: Hindistan’da araçlar ile il-
gili yasal çerçeve oldukça karmaşık. 
En büyük sorun yasalara  uyarak tıb-
bi ihtiyaçları karşılayacak otobüsün 
teçhizatlanması oldu. Üstesinden 
geldik ama daha hazırlıklı olabilir-
dik.
Tekrar yapma imkanınız olsaydı, neyi daha 
farklı yapardınız? Neleri değiştirmezdiniz?
BARRIOS: İnşaatı toplumun yapması 
yerine bir müteahhit tutarak kalite 
ve terminlerde istediğimize ulaşır-
dık. Toplumun inşaat için yeterli ye-

tenekleri olmadığını bilmiyorduk.
CAINE: Hiç bir şeyi farklı yapmazdım. 
Bir eğitim merkezinin oluşturulması 
için harcanan çabalara değdi. Küre-
sel bağış için büyük bir proje seçtik ve 
Albany Tıp Merkezinde beraber ça-
lışabileceğimiz çok iyi profesyoneller 
vardı.
ISHII: Bundan sonraki mesleki eğitim 
ekibimizin Japonca’yı daha iyi bilme-
lerini arzu ederiz. 45 günlük eğitim 
süresini de en az üç aya çıkarırız.
SUSSMAN: Büyük ölçekli bir projeyi 
gerçekleştirme konusunda daha ger-
çekçi bir zaman ihtiyacı belirleme-
liydik: Toplumun değerlendirilmesi, 
test etme, değerlendirme, düzeltme-
ler, uygulama, gerekirse genişletme 
ve Rotary ile bunların etaplarını be-
lirlerken hükümetin de onayı zaman 
alıyor.
RAJASEKAR: Hiç bir şeyi değiştirmez-
dim. Kulüp üyeleriyle çalışmak bir 
zevkti ve hepimiz topluma hizmete 
odaklanmıştık. 
Küresel bağış için kulüplere verebileceğiniz 
bir ipucu var mı?
BAKER: Küresel bağış ile yapmak iste-
diğiniz projenin daha küçük ölçekte 
bir pilot uygulamasını yapın. Bu size 
hizmet etmek istediğiniz insanlara 
projeyi ispat  etme fırsatı verecek ve 
beraber çalışmak isteyebileceğiniz 
diğer kulüpler, ulusal ve yerel yetki-
liler ve partner olabilecek STK’lar 
hakkında daha iyi bir bakış açısı ka-
zandıracaktır.
BRAUN: Her zaman diğer kulüpteki 
partnerlerinizi iyi tanıyın. Projeler 
zaman alır, başarı için kendilerini ko-
nuya adamış insanlar gerekir.
GRAZIOSO: Katılımcılar arasında iyi bir 
iletişim olması ve iyi bir ortak çalış-
ma organizasyonu gerekli.
NASARD: Evsahibi kulüplerin projenin 
icrasında verimli olmaları, partner 
kulüple doğru bilgileri paylaşarak 
projenin iyi ellerde olduğunu sağla-
maları gerekir.
BISWAS: Uluslararası partner kulübün 

her zaman büyük katkı yapması ge-
rekmez. Katılımları önemlidir. Part-
ner kulübün ziyaretimize gelmesi-
ni hep teşvik ederiz. Elde edecekleri 
tecrübe bir çok projede kullanabile-
ceğimiz sürekli ilişki ve ortak çalış-
ma düzeni kurmamıza yardımcı olur. 
CAINE: Değerli ve güçlü bir proje seçin; 
karşılıklı konuşarak daha geniş kap-
samlı bir fon çalışması yapıp projenin 
değerini anlatın.
COLEMAN:  Yapmak istediğinizin top-
lumda sadece ihtiyaç olmadığını 
aynı zamanda istendiğinden de emin 
olun. Başarının arkasındaki en bü-
yük unsur bu idi.
SILVERS: Erken başlayın: İşlemler aylar 
sürebilir. Mesleki eğitim ekibi oluş-
turuyorsanız, yerel profesyonelleri 
de kullanarak karma bir ekip yapın. 
Eğitimin etkinliğini çok etkileyecek-
tir.
Rotaryenlerin Rotary Vakfına bağış yapma-
larının neden önemli olduğunu düşünüyor-
sunuz?
SILVERS: Ev sahibi ülkede Rotaryen 
kalbi, düşüncesi ve çalışması olan in-
sanlar katkılarımızın hedefe ulaştı-
ğını sağlıyorlar. Vakfın Teknik Da-
nışmanlar Kadrosu da kulüplerimi-
zi hesap verebilirlik de dahil olmak 
üzere her aşamada destekliyor.
OPPERMANN: Cevap basit: Biz Rotar-
yenler, küresel olarak yaptığımız iyi 
şeyleri Rotary Vakfına bağış yapma-
dan gerçekleştiremeyiz. 
CAINE: Rotary Vakfı temsil ettiğimiz 
şeyin nüvesini oluşturuyor: İnsanlara 
ve toplumlara daha iyi yaşam şartla-
rı ve daha iyi bir gelecek için yardım 
etmek. Vakfa bağış yaparken, dünya-
daki en iyi yönetilen organizasyon-
lardan biri olduğunu bilerek katkıda 
bulunuyorsunuz.
COLEMAN: Rotary Vakfının sinerjisi 
dünyanın her tarafından Rotaryen-
leri biraraya getirerek bireysel olarak  
yapamayacaklarımızın gerçekleşme-
sini sağlıyor. Bu sadece para değil bir 
ortaklık konusudur.
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Sevgili All Star Team “Yol Ar-
kadaşlarımız” ve Eşlerimiz, 
HG Ekibimiz ve Eşlerimiz, 

Rotary Ailemiz,
HG Huzurlu Geceler 
Konferans-2017’ye katılarak
HG Her Gün
HG Hizmet Götürmek
HG Hizmetlerimizle Gülümset-

mek
yolunda yaptıklarımızın
HG Hasadını Gördük
HG Haklı Gururunu 
yaşadık.
Konferans-2017’de bizlerle bir-

likte olup dünyanın en büyük, en 
güvenilir, en şeffaf, en hesap verebi-
lir Sivil Toplum Kuruluşu olan Ro-
tary’nin ÖNEMLİ bir parçası oldu-
ğunuzu hissettiğiniz ve olduğumuzu 
hissettirdiğiniz Rotary Ailemize te-
şekkür ederiz.

20’den fazla Guvernörümüz ve 
Eşinin, 500’ün üzerinde Rotaryen 
Dostumuz ve Eşinin katıldığı gör-
kemli bir Konferans yaşadınız ve ya-
şattınız.

Birlikte yürüdüğümüz yolda var-
dığımız hedefler Rotaryenlerin ve 
Eşlerinin “İyi İnsanlar Olduğunu” ve 
“İyi Şeyler Yaptığını” gösterdi.

Sosyal, Siyasal ve Ekonomik zor-

luklar dolu bir dönemde Rotary Ai-
lesinin “Sorunlara Değil Çözümlere 
Ortak” olduğunu bir defa daha gös-
terdiniz.

19 Mayıs 2017 – Cuma günü Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal Ata-
türk’ün Türk Ulusunun kaderini de-
ğiştireceği Ulusal Kurtuluş Hareke-
tini başlatacağı Samsun’a çıkmasının 
98. Yılını görkemli bir şekilde kutla-
dık.   

Konuk Konuşmacımız TÜSİAD 
Başkanı Rtn.Erol Bilecik’ten Sosyal, 
Siyasal ve Ekonomik alandaki geliş-
meleri ve ülkemizin geleceğiyle ilgili 
düşüncelerini dinledik. 

Konuk Konuşmacımız Ali Poy-
razoğlu’ndan en önemli konunun 
“İçimizdeki Bizi” dinlemek olduğunu 
yaptığı gösteride zevkle ve dikkatle 
izledik.   

Kırmızı-Beyaz Gecesinde şanlı 
Türk Bayrağımızın renkleriyle do-
nanmış Rotary Ailesi bir aradaydı. 

Gerek kemanıyla ve dans ekibiyle 
Canan Anderson; gerek Esra ve Tur-
gay Telli Best Karnaval Orkestrası 
bizleri müziğin evrensel diliyle eğlen-
dirdiler, Dönemin yorgunluğunu bi-
razda olsa unutturmaya çalıştılar.     

UR Başkanımızın gösterdiği kü-
resel hedefleri ne kadar benimsediği-
niz ve uygulamaktaki özverili çalış-
malarınız bizleri bu günlere taşıdı ve 
Rotary Tarihine gelecekte anılacak 
EN ler ve İLK ler bıraktınız.

Bunu gerçekleştirirken tek daya-
nağınız “Kendinden Önce Hizmet İde-
alini” benimsemek ve “Dostluğu Hiz-
met Yolunda Bir Fırsat” olarak görme-
nizdi.

Nereye gittiğimizden daha önem-
lisi “Kimlerle Gittiğimizdi”. Bizler bu 

DG Özcan Albak
2420. Bölge 2016 - 17  dönem Guvernörü
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Başarılı bir dönemi taçlandıran 
konferansta 2420. Bölge Guvernörü 

Özcan Albak ve eşi Nur gururla bayrağıızı 
taşırken 

2420. Bölge HG ekibi ile konferansı renklendirdi
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yolu sizlerle birlikte yürümenin mut-
luluğunu yaşadık. Zorlandığımızda 
kendimize hep “Merak Etme Bu Yo-
lun Sonu Aydınlık” çünkü Dostlarla 
birlikte yürüyoruz dedik.

Guvernör ziyaretlerinde sunum-
larınızı “My Rotary” kullanarak yap-
tınız, böylece UR Başkanımızın gös-
terdiği küresel hedefleri ne kadar be-
nimsediğiniz ve uygulamaktaki işta-
hınızı gösterdiniz. 

Bölgemizdeki Rotaryen Dostları-
mızın tamamının cinsiyet ve doğum 
tarihi bilgilerini “My Rotary” de ta-
nımlayarak yine Bölgemizdeki bir 
İLK’i başardınız.  

“All Star Team” döneme zirve-
ler yakışır dedik. Bizim olan Rotary 
Vakfı’nı Kuruluşunun 100. Yıldönü-
münde zirveye taşıdınız. 

Bölgemizdeki Rotaryen Dostları-
mızın “My Rotary” de tanımlanması 
istenen Başkan, Sekreter, Sayman ve 
Vakıf Komitesi Başkanlarının tama-
mının Rotary Vakfına bağışçı 
olmalarını sağladınız ve böy-
lece Bölgemizdeki bir İLK’i 
başardınız.  

Bölgemizdeki tüm Kulüp-
lerimizin APF-Yıllık Fonlar 
ve POLIO-Çocuk Felci Fo-
nunda Rotary Vakfı’na ba-
ğışçı olmalarını sağladınız 
ve böylece Bölgemizdeki bir 
İLK’i başardınız.  

Bölgemizdeki TÜM RO-

TARYENLERİN Rotary Vakfı’na 
bağış yapmaları hedefine yürüdünüz 
ve bunu gerçekleştirdiniz. Aldığımız 
bilgiye göre bu başarı Zone’da ilk 
defa gerçekleşti.

APF-Yıllık Bağışta 117.000 $ 
POLIO-Bağışta        51.000 $ 
TOPLAM-Bağışta 210.000 $
seviyesine ulaşarak, APF-Yıllık 

Fonlarda EN yüksek miktara ve Üye 
Başına katkıda 60 US$’a yaklaştınız.

  Paul Harris Dostları kervanına 
162 PHD daha eklediniz ve Bölge-
mizi 3.152 Paul Harris Dostu olan 
bir düzeye taşıdınız. 4 MD çıkardı-
nız. 6 adet GG Projeniz onaylandı ve 
4 adet GG Projeniz onay aşamasın-
da. 5 Rotary Peace Fellow adayının 
müracaatlarını değerlendirdik, elekt-
ronik mülakatlarını yaptık, Rotary 
Peace Center’a ilettik. 

Hizmet Ortağımız Unicef ile Ro-
tary’i muhteşem bir konserde bir ara-
ya getirerek Vakfımıza ve Suriyeli 

Çocukların Eğitimine katkıda bulu-
nabilmek fırsatını oluşturdunuz.

Üyelik konusunda çok başarılı bir 
dönemi yaşadınız ve yaşattınız. Böl-
gemizi yeni ve vasıflı üyelerle geleceğe 
taşıdınız. 

“Rotary İle İnsanlığa Hizmet Gö-
türdünüz” ve ihtiyacı olanların hayat-
larına dokundunuz. Sağlık, Eğitim, 
Çevre, Su, Okuma-Yazma, Toplum-
sal Kalkınma derken içinden geldi-
ğimiz topluma iş ve meslek sahipleri 
olarak tecrübelerimizi aktardınız.

Hizmetlerinizi her fırsatta için-
den geldiğimiz topluma tanıtmak 
için yazılı ve görsel medyada yayın-
lamaya çalıştınız. Sosyal Medyada 
Interact-Rotaract-Rotary-Eşlerimiz-
den oluşan Rotary Ailesini doğru ta-
nıtmak için elinizden geleni yaptınız. 

REE-Rotary Eğitim Enstitüsü ta-
rafından hazırlanan eğitimlerle ken-
dimizi yeniledik.

Yeni Nesillere “Gençlik Geleceği-
mizdir” diyerek gereken önemi 
verdiniz. Interact ve Rotaract 
Kulüplerimizi güçlendirdiniz, 
işlevini yitiren Kulüplerimizi 
tekrar hayata geçirdiniz, yeni 
üyelerle büyüttünüz, yeni Ku-
lüpler kurulmasını teşvik ede-
rek geleceğimiz olan gençlerin 
önünü açtınız. 

Rotaract Kulüplerimizin 
neredeyse tamamının Presi-

dential Citation almayı hak et-
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Konferansı renklendiren anlardan biri de katılımcılara sunulan 
müzik ziyafeti oldu.
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tikleri bir dönemi yaşattınız. BRT’miz Avnihan Kırışık’a 
teşekkür ediyoruz. 

Bölgemizde İLK defa Fransızca konuşan bir Interact 
Kulübü kurdunuz. IBT’miz Batuhan Tömekçe’ye teşek-
kür ediyoruz. 

RYLA Eğitimleriyle gençlerimizin Liderlik konusun-
daki bilgi ve becerilerini pekiştirip geliştirdiniz.

CoL 2016 kararlarına hemen adapte olarak 20’den faz-
la Rotaract Arkadaşlarımızın aynı zamanda hem Rotaract 
hem Rotaryen olmalarını ve böylece geçiş sürecinin eş za-
manlı ve uyumlu olmasını gerçekleştirdiniz.

RFE Programıyla gerek yurtdışına giderek misafir ol-
duğumuz Rotaryen Ailelere gerekse yurdumuzda ağırladı-
ğımız Rotaryen Ailelere ülkemizi ve insanlarını anlattınız, 
ülkemizin Elçileri olmaları için çaba sarfettiniz.

Öğrenci Değişim programlarıyla yurtdışına giden öğ-
rencilerimizi misafir oldukları Rotaryen Ailelere ülkemizi 
ve insanımızı doğru tanıtmaları için eğittiniz.

Öğrenci Değişim programlarıyla yurdumuzda ağırla-
dığımız öğrencilere ülkemizi ve insanlarını doğru tanıttı-
nız, döndüklerinde ülkemizin Elçileri olmaları için çaba 
sarfettiniz.

“Rotary Ailede yaşandığında çok daha güzel, verimli ve 
anlamlı oluyor” sloganından güç alarak Rotaryen Eşleri ve 
Rotary Ailemizin desteğiyle;

Rotary Lotus Çiçeği Gündüz Bakımevi Projesini 14 
Şubat günü başlayıp 22 Nisan günü topluma hediye ede-
rek başarıyla sonuçlandırdınız. 

Özel Eğitim İhtiyacı duyan çocuklarımıza Braille Yazı 
Makinesiyle ulaştınız. 

Engelli Salıncağıyla akranlarıyla birlikte parklarda ço-
cukluklarını yaşamaları için yardımcı oldunuz.

Bütün bunları yüce gönüllü Rotaryen Eşleri ve Rotary 
Ailemizin HG Hizmet Götürmek için oluşturdukları Lo-
tus Gölünde damla damla biriktirdikleri değerlerle yaptı-
nız.

İşte bu yüce gönüllü, kendinden önce hizmet düşünen 
sizler, 2016-2017 Döneminde UR Başkanı John F.Germ’in 
ekibine neden “All Star Team” adını verdiğini önce kendi-
nizde içselleştirdiniz sonra topluma hizmetlerinizi götüre-
rek somutlaştırdınız.

Sizlere Toplum, Rotary ve İnsanlık adına ne kadar te-
şekkür etsek azdır. Sizler en kıymetli varlığınız olan ZA-
MANI;HG Hizmet Götürmek için hiç düşünmeden seve 
seve kullandınız.

Ne kadar şanslı bir Guvernör ve Eşi olduğumuzu;
HG Her Gün bizlere hissettiren All Star Team” kar-

şısında sevgi ve saygıyla eğilmenin duygu, düşünce ve tak-

d i r l e r i m i z i 
iletmenin en 
doğru yolu ol-
duğunu düşü-
nüyoruz.

Son Dos-
tumuz ve Mi-
safirimiz ayrı-
lıncaya kadar 
elimizden gel-
diğince herke-
si uğurladık, 
teşekkür ettik 
ve varacakları yere selametle ulaşmalarını diledik. Sonra 
Konferans-2017 perdesini kapattık. 

İyi ki sizleri tanıdık, İyiki sizlerle aynı hedefe birlikte 
yürüdük, İyiki varsınız, iyi ki bizler de sizlerden biriyiz.

Biz; 
HG Hoş Geldik
HG Hoş Gidiyoruz
Bütün güzellikleri ve başarıyı sağlayan sizlersiniz.
Kulüplerimizin Başkanlık Devir-Teslim Töreni Top-

lantılarında görüşmek üzere...
Rotaryen sevgi ve saygılarımızla

❑❑❑
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Konferansların öenmli ve ilginç anlarından 
biri  her zaman için “Bayrak” taşıma olmuştur. 
Yukarıdai resimlerde 2440. bölge GLDG Kaan 
Kobakoğlu, GDD Şafak Alpay ve UR Başkan 

temsilcisi bayrak taşırken görülüyor.
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Uluslararası Rotary 
2430 Bölge Konfe-
ransı Ankara Gazi 
Rotary Kulübü tara-
fınca organize edile-

rek 11-14 Mayıs tarihleri arasında 
Antalya Belek Titanic Otel’de 2430. 
Bölge Guvernörü Güner İnci ve Na-
gihan hanımın liderliğinde bölge üye 
ve eşlerinin yoğun olarak katılımıy-
la tamamlandı. Dönem Guvernö-
rü Güner İnci, Konferans Komitesi 
Başkanı Serdar Bandik ve Ankara 
Gazi Rotary Kulübü Dönem Başka-
nı Gamze Koranel açılış konuşma-
larını gerçekleştirdiler. Konferan-
sa iştirak eden Uluslararası Rotary 
Temsilcisi Per Hoyen ve Eşi Anet-
te paylaşımlarını gerçekleştirdiler. 
Konferansta dönem içi kulüplerin 

gerçekleştirdiği hizmet projelerinin 
teşekkür ve plaketleri Dönem Gu-

vernörü Güner İnci ve ilgili Komite 
Başkanlarınca birlikte takdim edil-

Bölge Konferansında Dönem Guvernörü Güner İnci ve eşi başarılı kulüplere 
ödüllerini verdiler. Başkan Oral ve Yeşim Korurlar,  DB Neşe Büyükbaykal ve GDB Mesut 

Koca , DG Güner İnci ve eşi ile görülüyor.

2430. Bölge Konferansı Gazi RK evsahipliğinde yapıldı
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di. Rotary Vakfı Komitemiz dönem 
boyu 111,774.- USD bağışta bulun-
du, bağışların dönem sonuna kadar 
daha da artacağına inanıyoruz. Polio 
fonuna bağışta 26.417 USD ile rekor 
kırdık, üye başına ortalama 50 USD 
bağışı aştık. 17 Kulübümüz dönem 
sonuna kadar bağış yapmalarını sür-
dürmektedirler. 26 Kulübümüz tüm 
üyeleriyle Rotary Vakfına bağışla-
rını gerçekleştirdi, 16 Kulübümüz 
%100 bağışçı oldu, 13 Kulübümüz 
%100 HRHY (EREY) Kulübü ol-
dular. Bir Major Donor Ankara Gazi 
Rotary Kulübü üyesi Kemal Koranel 
ve Bequest Society üyesi olan Anka-
ra Kavaklıdere Rotary Kulübü üyesi 
GDG Malik Aviral oldu. Rozetle-
ri GDD Örsçelik Balkan tarafından 
takıldı. Dönem içerisinde 88 üyemiz 
Paul Harris Dostu ve 26 üyemiz de 
Benefaktör oldular. Tarsus, Anka-
ra Koru, Adana, Antalya Aspendos, 
Adıyaman Nemrut, Malatya ve Bo-
züyük Rotary Kulüplerimiz projele-
rine Bölgesel bağış ile Rotary Vakfın-
dan 8.900 USD destek aldılar. Böl-
genin onaylanan Küresel bağış tutarı 
359.781,00 USD’a erişti. “Gençleri-
miz Geleceğimizdir” sloganıyla Rota-
ract Kulüp üyelerinin aynı zaman-
da Rotaryen olabilmesi ve bunların 
yanı sıra Rotary kulüp üyelik yaşını 
dolduran Rotaractörlerimizin üye 
olmaları sağlanarak Rotary kulüple-
rinde hizmet verebilme fırsatı da ve-
rildi. Sponsor Kulübü Ankara Anıt-
tepe Rotary Kulübünün ve Guvernör 
Temsilcisi Bölge Sekreteri Orhan 
Uludağ’ın yaptığı başarılı çalışmalar-
la Astana Rotary Kulübü 24 üyesiyle 
hizmete başladı. Bölge Rotaract ku-
lüplerimize 3 kulüp daha eklenirken,  
Interact Kulüplerimize de 11 yeni 
kulüp katıldı. Bu dönem 83’ü kadın 
üye olmak üzere toplam 260 yeni 
üyeye rozetleri takıldı.

❑❑❑

bb

❑
❑❑

Bölge Konferanslarında gruplar başarılarla dolu geçirdikleri bir dönemi kutladılar
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2440. bölge Rotaryenleri, 4-7 Ma-
yıs tarihleri arasında Bodrum-Tor-
ba VOGUE Otelde muhteşem bir 
Rotary Bölge Konferansı yaşadılar. 
Bu ifadeler bana ait değil, konferans 
katılımcısı arkadaşlarımızın ifade-
si. Gerçekten de son derece coşkulu, 
olağan üstü keyifli bir 3 gün geçirdik. 
Başkanlarımız bütün bir yıl boyunca 
gerçekleştirdikleri hizmetlerin karşı-
lığı olan ödüllerini aldılar.

Tabii ki bu organizasyonun bu 
derece güzel anlamlı olması pek çok 
kişinin desteğine ve emeğine bağlı. 
Teşekkür etmek, sizin için yapılan-
lara verilecek en güzel karşılık, hatta 
kimi zaman küçük ama yürekten bir 
teşekkürden daha değerli başka bir 
şey yok sanki. İşte şimdi ben de hem 
kendi adıma hem de sevgili eşim Ce-
mile adına uzun bir teşekkür listesi 
paylaşacağım sizlerle.

Tabii ki en başta bizlere bu olağan 
üstü oteli bulan, salondaki o muhte-
şem atmosferi yaratan ve tüm katı-
lımcıları en iyi şekilde ağırlamak için 
canla başla çalışan “Kordon Rotary 
Kulübü”nün bütün üyelerine ve on-

ların değerli eşlerine teşekkürlerin ve 
şükranların en büyüğünü sunuyoruz. 
Başta sevgili Dönem Başkanı Pınar 
Ünlü olmak üzere, organizasyon Ko-
mitesi Başkanı sevgili Halil Erdem’e, 
salondaki muhteşem ambiyansı yara-
tan ve muhteşem sahne ile görsellerin 
tasarımını yapan sevgili Hakkı Sal’a, 
odalar konusundaki olağan üstü ça-
bası için sevgili Siren Tahtakıran’a ve 
teknik masadaki performansları için 
sevgili Göker Göktepe’ye sonsuz te-
şekkürlerimizi sunarız. Bir Dönem 
Guvernörü için en önemli organizas-
yonlardan biridir Bölge Konferansı. 
Bu özel ve güzel insanlar bu önemli 
etkinliği şahsım, sevgili eşim Cemile 
ve katılan tüm Rotaryenler için unu-
tulmaz kıldılar. Onların bu fedakar-
lığını ömrümüz boyunca unutmaya-
cağız. 

Konferanslar katılımlarla gü-
zelleşir; başta Uluslararası Başkan 
Temsilcimiz sevgili Örsçelik Balkan 
Direktörümüz ile varlıkları ile bizi 

şereflendiren, gururlandıran sevgili 
Per Hoyen Direktörümüz ile sevgi-
li eşi ve ayni zamanda bir GDG olan 
Anette , sevgili Şafak Alpay Direktö-
rümüz ve değerli eşi Deniz’e sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız. Bu Kon-
feransta bizleri yalnız bırakmayan 
sevgili dönemdaş Guvernörlerim ve 
zarif eşleri, Özcan Albak ve sevgili 
Nur ile Güner İnci ve sevgili Nagi-
han’a destekleri için şükranlarımızı 
sunarız. Gelecek Dönem Guvernör-
lerim Kaan Kobakoğlu ve sevgili Es-
ra’ya, Serdar Ünlü ve sevgili Nilüfer’e 
ve Bölgemin gelecek Dönem Guver-
nörü Lütfi Demir ve sevgili Nurten’e 
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu 
Konferansta katılımları ile bizlere 
güç veren, ileri yaşlarına rağmen bü-
tün programı titizlikle izleyen sevgi-
li GDG Selçuk Somer ve değerli eşi 
Ülkü hanımefendi’ye, sevgili GDG 
Gündüz Hekimgil ve değerli eşi Filiz 
hanımefendi’ye ve sevgili GDG Me-
tin Çelikbilek ve değerli eşi Sevinç 
hanımefendi’ye sonsuz teşekkürle-
rimizi sunarız, onların varlığı bizi 
daha da güçlü kılıyor. Katılımları ile 

BÖLGE KONFERANSLARI - 2440. BÖLGE

2440. Bölgenin Bodrum’da 4-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan konferansında tüm Rotaryenler coşkulu bir atmosferde Rotary yılındaki 
başarılarını kutladılar, dostluklarını güçlendirdiler. 

2440. bölgenin keyifli ve eğlenceli konferansı
DG İsmail Rodoplu
2440. Bölge 2016 - 17  dönem Guvernörü
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bizleri onurlandıran sevgili GDG Fahrettin 
Macit ve değerli eşi Sema hanımefendi’ye, sev-
gili GDG Sezai Moral ve değerli eşi Sema ha-
nımefendi’ye, sevgili GDG Kemalettin Erbil-
gin ve değerli eşi Meral hanımefendi’ye, sevgili 
GDG Esat Kardıçalı ve sevgili eşi İclal hanı-
mefendi’ye ve sevgili GDG Reha Akın ve de-
ğerli eşi Sedef hanımefendi’ye şükranlarımızı 
sunarız.

İyi bir ekip olmadan bir Rotary Bölgesi-
ni ve Bölge Konferansını yönetemez, yürü-
temezsiniz. O yüzden seçtiğiniz ekip sizin 
başarınızdaki başrol oyuncularıdır. İşte bu 
yüzden bu dönemin ve Bölge Konferansının 
başrol oyuncularına teker teker teşekkürlerimizi sunmak 
istiyoruz. Başta “Bölge Eğitim Liderim” sevgili GDG Yeşim 
Yöney ve sevgili eşi Necati ağabeyim ile “Bölge Konferansı 
Danışmanı”m sevgili GDG Ahmet Gürmeriç ve değerli eşi 
Ayten ablamız olmasaydı bu günlere nasıl ulaşırdık bile-
miyoruz. Onların emeği ve desteğinin hakkı hiçbir zaman 
ödenmez, onlara hakkınız helal edin demekten başka bir 
şey söyleyemiyoruz.

Bölge Sekreterlerim sevgili Hülya Köseleci, sevgili Şa-
ban Rodoplu, sevgili Fatih Akçiçek ve sevgili Şevki Boran, 
onlar bütün dönemin olduğu kadar bu Konferansın da yü-
künü taşıyan temel güçlerdi. Bu Konferansın bu kadar ke-
yifli ve eğlenceli olması sevgili Zeki Gürdal Karaoğlu ile 
sevgili Hülya Köseleci’nin ustalara taş çıkartan sunumla-
rı sayesinde oldu; ama tabii ki sevgili Levent Özkuşçu’nun 
gece gündüz demeden hazırladığı videolar ve sunumlar 
sayesinde. Bu üçlünün hakkını nasıl öderiz bilemiyoruz, 
daha önce de dediğimiz gibi elimizde sadece tüm yüreği-
mizden kopup gelen bir teşekkür var.

Ve tabii ki bu organizasyona destek veren yürekleri 
zengin pek çok değerli dostumuz, arkadaşımız var. Bölge 
bütçesi üzerindeki yükü azaltmak için hakları olduğu hal-
de katılım bedellerini cebinden ödeyen dostlarımızın bu 
cömertliğini asla unutmayacağız; sevgili Memiş Yılmam, 
sevgili Alaeddin Demircioğlu, sevgili Hamdi Özdemir, 
sevgili Erhan Gökdağ, sevgili Seven Razgırat, sevgili De-
niz Şahin.

Bütün bir yıl boyunca benden gelen bütün istekleri 
karşılamak için olağan üstü çaba harcayan “Guvernör Yar-
dımcıları”mıza ve “Bölge Komite Başkanları”mıza sonsuz 
teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Onların destekleri ile 
kulüplerimiz bu kadar başarılı oldular. Ve çok sevgili Baş-
kanlarımız ve onları çok değerli eşleri; onlar olmazı oldur-
dular binlerce insana dokundular, Rotary’nin ışığını böl-

gemizin dört bir yanına yaydılar. Cumhuriyetin ve Büyük 
Önder Atatürk’ün ilkelerinin yılmaz bekçileri olduklarını 
dört bir yana haykırdılar. Hizmetleri ile bu ülkenin aydın-
lık yarınlara ulaşmasında büyük bir itici güç oluşturdular. 
Kendilerini asla ve asla unutmayacağız.

En derin sevgi ve saygılarımızla…

BÖLGE KONFERANSLARI - 2440. BÖLGE

2440. Bölge Konferansında Geçmiş Dönem Guvernörlerimizden 
Ahmet Gürmeriç’e “Rotary Kendinden Önce Hizmet” (Service 
Above Self) ödülü takdim edildi. Rotary Dergisi İmtiyaz Sahibi 
GDG Gündüz Hekimgil’e de, dergi ile ilgili izmetleri için teşekkür 
plaketi verildi.  
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Akdeniz medeniyetin beşiği diye adlandırılır. 
Ama diğer taraftan da tüm çatışmaların baş-
ladığı yer olarak da adlandırılır. Yüzyıllardır 
bitmeyen çatışmalar, büyüklü küçüklü savaş-

lar Akdeniz coğrafyasının adeta kaçı-
nılmaz kaderi gibidir. Son olarak Su-
riye’de yaşanan ve oradan tüm Avru-
pa’yı içine alan insanlık dramı, barışın 
ama sürekli ve kalıcı barışın bu coğraf-
ya için ne kadar önemli ve vazgeçilmez 
olduğunu tüm Dünyaya bir kez daha 
göstermiştir.

Bu gerçeğin bilincinde olan ve en 
büyük ülküleri tüm Dünyada kalıcı bir 
barışın tesisi için çalışmak olan biz Ro-
taryenler bir proje hazırladık. Adına 
Akdeniz Barış Senfonisi (ABS) (Me-
diterranean Peace Symphony – MPS) 
dedikleri bu proje, Akdeniz coğrafya-
sındaki tüm diğer ülkeler adına Ulus-
lararası Rotary’nin 5 bölgesinin, Ak-
deniz’de Barışı desteklemek için ger-
çekleştirdiği bir projedir.

2017 Yılının Ocak ve Mayıs ayları arasında, her bölge-

de; Crotone-Trapani-Athens-Elche ve İzmir şehirlerinde, 
Rotaryenlerin ve tüm Akdeniz bölgeleri konservatuarla-

rından 20 genç müzisyenin katılımıy-
la bir dizi etkinlik sürdürüldü. Ayrıca, 
yeni kuşaklara barış kültürünün anla-
tılabilmesi için ilk ve orta okullar da bu 
etkinliklere dahil edildiler. Bu okullar-
da öğrenim gören genç insanlara, onla-
rın pırıl pırıl zihinlerine “Barış” kavra-
mını nakşedebilmek amacıyla 3 yıl bo-
yunca çeşitli eğitim programları uygu-
lanacak.

Bu hafta sonu, yukarıda kısa-
ca açıkladığımız, dönemimizin 100. 
Yıl Projesi olan “AKDENİZ BA-
RIŞ SENFONİSİ”nin Final Konseri-
ni gerçekleştirdik. Bu konser bir an-
lamda dönemimizin zirvesi niteli-
ğinde oldu. Yaklaşık 800 kişilik bir 
dinleyici kitlesi önünde Akdeniz Ba-
rış Senfonisi Kuartetleri ve Orkest-

rası olağan üstü bir performans sergilediler. 

Akdeniz Barış Senfonisi projesinin büyüleyici konseri
DG İsmail Rodoplu
2440. Bölge 2016 - 17  dönem Guvernörü
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2 yıl süren zorlu bir çalışma sonucunda 
proje, Akdeniz’in 5 ülkesinde yapılan kon-
serler ve eğitim programları ile sona erdi. 
Proje o kadar heyecan uyandırdı ki, deva-
mının daha da fazla ülkeyi içine alarak ya-
pılması konusunda yoğun talepler oluştu. 
Değerli Dostlarım büyük projeler pek çok 
kişinin özverili çalışması ve desteği sonu-
cunda ortaya çıkıyor ve ancak bu şekilde 
başarılı olabiliyor. Bu projenin 2440. Böl-
ge tarafında da aynen böyle oldu. Döne-
mim başlangıcında itibaren (hatta önce-
sinden itibaren ) Kültür ve Sanat Komite-
miz yoğun bir çalışma içine girdi. Bütün 
yazışmalar ve lojistik hizmetler sevgili 
Komite Başkanım Yeşim Akçiçek’in ola-
ğanüstü titiz çalışması sonucunda hiçbir 
aksaklığa mahal bırakmadan devam etti. 
Kültür Sanat Komite üyemiz sevgili Ak-
gün Çavuş projenin Müzik Direktörü 
Olarak bölgemizi temsil edecek ekibi be-
lirledi. Kendisinin öngörülerinin ne ka-
dar doğru olduğunu konserdeki perfor-
manslarına hayran kaldığımız 4 genç kı-
zımız bize gösterdi. Kendileri ile çok ama 
çok gururlandık. Orkestrayı büyük bir 
yeterlilikle yöneten şefimiz Sayın Meh-
met Girgin’e tüm proje boyunca destekle-
ri ve gençlerimizi yönlendirmedeki çaba-
ları için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

 Bu projede emek veren ve destek olan çok sayıda kişi ve 
kulüp vardı. Onlara hepimiz adına teşekkür ve şükranla-
rımı sunmak isterim. İlk önce projenin eğitim ayağını ger-
çekleştiren Kültürpark Rotary Kulübüne ve sevgili Başkan 
Pınar Girginkardeşler’e projenin bu kısmını üstlendikle-
ri için teşekkür ederim. Sevgili Pınar okullar ile anlaşmak 
konusunda çok yoğun çaba harcadı. OHAL Koşullarında 
bu işin gerçekleşmesi gerçekten çok zorlu bir çalışmaydı. 
Eğitimleri programlayan ve yürüten sevgili Özlem Bakan’a 
teşekkürlerimizi sunmak isterim. Çok basit görünen ama 
aslında oldukça çetrefil bir konuyu 4. ve 7. Sınıf çocukları 
seviyesinde anlatmak ve onları bu yönde düşünmeye teş-
vik etmek göründüğü kadar kolay bir iş değil. Bu proje-
ye paydaş olmayı ve 3 yıl boyunca bu eğitim programını 
sürdürmeyi kabul eden İzmir Özel SEV İlköğretim Ku-
rumları Yönetimi’ne teşekkürlerimi sunarım. Projenin 
gerçekleşmesinde bu işbirliğinin hayati bir önemi vardı.   
24 Mayıs 2017’de Yunanistan ekibinin gelmesi ile çalışmaya 
başladılar. Rotaraktörlerimiz bu dört gün boyunca elimiz 
ayağımız oldular. Misafir Müzisyenleri sürekli takip ede-

rek (sabah 8’den gece yarılarına dek) onların servislerini ve 
gezilerini organize ettiler. Başta sevgili Cemre Maytalman 
olmak üzere, Kordon Rotaract Kulübünün değerli üyeleri 
sevgili Turhan Temizel, sevgili Melis Hasoğlu, sevgili Çağ-
la Işık, sevgili Ferzan Budak ve sevgili Aleyna Tunca’ya çok 
teşekkür ederim, onların desteğini asla unutmayacağım. 
Bu dönem bütün bölgesel etkinliklerde olduğu gibi bu pro-
jede de sevgili Nedim Atilla’nın ve Göztepe Rotary Ku-
lübünün olağan üstü desteğini gördük kendilerine sonsuz 
şükranlarımı sunarım.

Konserin sunumlarını hazırlayan bölgemizin yeni 
“Teknik” sorumlusu sevgili Levent Özkuşçu’ya ve Mani-
sa Rotary Kulübüne, katılımcıların sertifikalarını bedel-
siz olarak basarak projeye olan inancını ve desteğini gös-
teren sevgili Reşit Köseleci’ye teşekkürlerimi sunarım. 
Son olarak bu konserde olduğu gibi dönem boyunca ken-
disine yaptığımız talepleri geri çevirmeyen ve bu olağanüs-
tü salonu bizlere bedelsiz olarak tahsisi edilmesini sağla-
yan AASSM Müdürü Sayın Mustafa Bayık’a sonsuz şük-
ranlarımı sunarım.

Konsere GDD Örsçelik Balkan da katıldı. (altta) Konser sonrası orkestra izleyicileri 
selamlıyor (üstte)
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“Bir insanın anavatanı çocukluğudur” diyor 
Cüceloğlu. Onun için çocuklarımız çocukluklarını doya 
doya yaşamalıdır. Çünkü gelecekte o insanın mutlu 
olması çocukluktaki yaşama biçimine bağlıdır. Bu da 
gösteriyor ki anne ve babalar, çocuklarının gelecekte 
mutlu yaşamalarını istiyorlarsa onların yüreklerine 
sevgi pınarını akıtmalıdırlar.

Çocuklarımızı eğitmek ve geleceğe hazırlamakla 
çocuk doğurmak aynı şey değildir. Çocuk, “Saldım 
çayıra Mevla’m kayıra” denilen bir varlık değildir. Bu 
nedenle  bir ulusun, bir devletin temel görevi gelece-
ğe yeni nesiller yetiştirmektir. Söylediğimiz gibi  karnı-
nı doyurmak, güzel giydirmek, harçlığını vermek hatta 
altına lüks araba almak değildir iyi insan yetiştirmek . 
Çocuğun veya gencin yüreğine, beynine  sevgiyi akıt-
maktır esas olan. Bunu aile ve devlet birlikte yürütme-
lidir. Bence çocuğun çocukluğunu yaşamasına devlet 
olanaklar hazırlamadır da.

Biz Rotaryenler, Rotary’nin kuruluş felsefesine uya-
rak, çocuklarımıza gençlerimize özel önem veriyoruz. 
1985 “Çocuk Felci” projesi sevgimizin ve önemseyişi-
mizin kanıtıdır.

Biz Türk toplumu olarak tartışmadan hoşlanma-
yız. “Ben” egosunu öne çıkararak hep “ben haklı-
yım, ben bilirim”  yaklaşımı ile  hoşgörü ve tartışma 
kültürümüzü zayıflatıyoruz. Köyümüzde kentimizde 
babamızdan, dedemizden; annemiz  ve  nenemizden 
aldığımız terbiye biçimini  şu anda bile çocuklarımıza 
uygulamaktayız. Bu yaklaşım işte toplumu geri kalmış-
lığa sürüklüyor.

Bizler; anne babamızdan hep emir cümleleri işittik. 
Kalk kuzuyu otlat. Git babana veya annene yardım et.  
Ne yazık ki bu emirlere hiçbir Anadolu çocuğunun 
itiraz etme hakkı yoktur. İtiraz ederse veya fikrini söy-
lerse büyüklerine saygısızlık etmiş olur.

Belirli eğitim almış anne babalar bile, çocuklarını 
makineleştirmektedirler. Kalk odana git. Git odanda 
iki saat ders çalış. Kırık not alırsan sakın eve gelme gibi 

cümleleri hangimiz çocuklarımıza söylemedik ve  söy-
lemiyoruz? İşte yanlışlık burada başlıyor ve o çocuğun, 
çocukluğu, gençliği hatta yaşlılığı hep sevgisizlikle, 
hırçınlıkla geçiyor.

 Dünyadaki  483.230 İnteract arasında çocuklarımız 
da var. Geleceğin liderleri olabilmeleri için çocukları-
mıza ayrı bir yaklaşımla onlara kişilik vermek istiyoruz. 
Ama bu yaklaşım yeterli de olamıyor. Aile, okul, eğitim 
programları birlikte çalışırsa o zaman kişilikli çocuk ve 
kişilikli toplum oluşturulur.

Anneler, babalar artık radikal kararlar almalıdırlar. 
Atalarımızdan getirdiğimiz yanlışları beyinlerinden 
silmelidirler. Ama olumlu yönde olmalı bu kararlar. 
Öncelikle çocuklarına karşı sabırlı ve hoşgörülü olmalı-
dırlar. Sabır çocuğun konuşmasını sağlar. İçindeki biri-
kimleri, size en güvendiği insan olarak anne babaya, 
öğretmenine açar ve yardım ister. Hoşgörülü olmalıyız. 
Çocuklarımız, hatalarını, ilk önce sizlerle paylaşmalılar. 
O zaman o çocuk yalanı öğrenmeyecek ve kimliğini 
doğrular üzerine kuracaktır.

Erkek çocukların baba; kız çocukların anne en 
güvenilir sır arkadaşı olmalıdır. Aşklarını, sevgilerini, 
doğrularını, yanlışlarını anne – baba ile paylaşmalıdır. 
Yanlışları karşısında yol gösterici anne - babayı  gör-
melidir. İşte o zaman gelişen çocuk veya genç; doğru-
lardan yana olacak ve kimliğini kişiliğini her ortamda 
koruyacaktır.

 Korku, geçici çözümdür. Ben küçük torunuma  
zaman zaman kızıyorum. Bağırıyorum da; ama onu 
belki birkaç dakika susturmuş oluyorum. Biraz sonra 
o, bildiğini okuyor. Ama hoşgörüyle, sevgiyle ve konu-
şarak sorunun üzerine gittiğim de o hatayı bir daha 
yapmıyor. En azından bir süre yapmıyor.

Yasaklar çözüm değildir. “Şu saatte eve gelecek-
sin. Sokağa çıkmayacaksın, odanın kapısı sakın  
kapama” gibi yasaklar bir eğitim şekli değildir. Çünkü 
yasaklar her zaman arzuları körükler ve yeni yeni 
olumsuzlukların kapılarını açar.

ROTARY VE 
ÇOCUKLARIMIZ

Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*
* Trabzon Rotary Kulübü kapanmıştır
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KULÜPLERDEN HABERLER

2016-2017 İstanbul Rotary Sanat Yarışması sonuçlandı

İ
stanbul Rotary Kulübü, geleneksel olarak düzenle-
diği Rotary Sanat Yarışmasının 7.sini de başarıy-
la sonuçlandırdı. İstanbul Rotary Sanat Ödülü Ya-

rışması’nın Ayşe Umur, Başak Şenova, Can Elgiz, Gülsün 
Karamustafa, Işın Önol ve İstanbul Rotary Kulübü Der-
neği 2016-2017 Dönem Başkanı Özalp Birol‘dan oluşan 
seçici kurulu, 7. İstanbul Rotary Sanat Yarışması’na katı-
lan sanatçıların başvurularını değerlendirdi ve aşağıdaki 
sonuçlara vardı.

Emirhan Eren, Esra Oskay, Hatice Akyüz, Sümer Sa-
yın adlı sanatçılar tarafından yapılan eserler ilk dört sıra-
yı aldılar. Büyük ödülü Esra Oskay, başarı ödüllerini ise 
Sümer Sayın ve Hatice Akyüz aldı. 2016 yılında aramız-
dan ayrılan Prof. Kaya Özsezgin adına verilen Özel Başarı 
Ödülü’nün sahibi ise Emirhan Eren oldu.

Ödül kazanan sanatçıların seçme yapıtları 25 Mayıs - 
11 Haziran 2017 tarihleri arasında Elgiz Müzesi’nde ger-
çekleştirilen sergide sanatseverlerle buluştu.

Bu yarışma için hazırlanan Kataloğa girmeye aşağıdaki 
listede yer alan sanatçılar hak kazandılar:

Ayşegül Damla Yücebaş, Burhan Yılmaz, Burcu Diki-
ci, Damla Sari, Ersin Uysal, Hamza Kırbaş, Kürşat Bay-
han, Larissa Araz, M. Sefa Çakı, Müge Kayacan, Mutlu 
Aksu, Özgür Ballı, Özge Enginöz, Sedat Ayhan, Savaş 
Karabacak, Yüksel Dal.

Yarışma basında da ilgi çekti. Hürriyet Gazetesi köşe 
yazarı Doğan Hızlan, 30 Mayıs günü gazetede yayınlanan 
köşesini bu yarışmaya ayırdı. Hızlan yazısını şu cümle ile 
bitirdi: “Genç kuşak sanatçılarının çalışmalarını tanımanın 
önemini kabul ediyorsanız, bu sergiyi görmelisiniz.” 

İstanbul Rotary Kulübünün 7.sini düzenlediği İstanbul Rotary Sanat Yarışması ödülünü alanlar sergide birarada

İstanbul Rotary Kulübünün Sanat Ödülü Yarışmasının sergisinden bir görünüm
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İlk olarak 1986 yılında başlayan ve o günden beri sa-
dece Universite Oyunları - Universiade 2005 - nedeniyle 
sahaların meşgul olması sebebiyle yapılamayan “Torunlar 
Atletizm Yarışması”nın 32.si Nisan ve Mayıs aylarında ya-
pılan iki etapla tamamlandı. 

Karşıyaka Rotary Kulübü bu yarışmaları atletizm spo-
runun önemini genç yaşlarda çocuklara aşılamak amacıyla 
organize ediyor. Bu yıl da 7-13 yaş arasında 2500’ün üze-
rinde genç bu yarışmalara katıldılar. Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Atletizm Federas-
yonu İl Temsilcisi Hikmet Öncel, İzmir Büyük Şehir Bele-
diyesi Genlik ve Spor Şube Müdürü Ganime Nalbantoğlu 
ve Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Mert Sarıgüllü’den 
oluşan Organizasyon Komitesi, 19-20 Nisan tarihleri ara-
sında seçmeler ve 10 Mayıs’ta da Final yarışmalarını başa-
rılı bir şekilde organize ettiler.

32.si yapılan bu yarışmalara katılanlar arasında, daha 
ilköğretim çağında iken katılıp, daha sonra bu alanda ça-
lışmalarına devam eden ve sadece Türkiye’deki yarışmala-
ra değil, Olimpiyatlara da katılma başarısını gösteren bir 
çok gencimiz bulunuyor. 

Yarışmalar yaş gruplarına göre 40, 50, 60, 75, 100, 
600, 800 ve 1000 metre olarak yapılıyor. Uzun atlama, ci-
rit atma, gülle atma, fırlatma topu ve yüksek atlama bran-
şlarında da yarışmalar yapılıyor.

11-13 yaş gruplarındaki sekiz yarışmada birinci gelen 
öğrencilere mini tablet, tüm katılımcılara katılım belgesi 
ve başarılı sporculara madalya ve başarı belgesi veriliyor.

32.si de başarıyla tamamlandı...
Karşıyaka Rotary Kulübü Torunlar Atletizm Yarışması

KULÜPLER’DEN HABERLER
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KULÜPLERDEN HABERLER

Nilüfer Rotary’den Meslekler Fuarı

Nilüfer Rotary Kulübü’nün ev sahipliğinde Rotary 2440. Bölge 2. Grup 
Kulüpleri ve Nilüfer Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Meslekler 

Fuarı’nda lise ve üniversiteli gençlere meslek tanıtımları yapıldı. İkincisi dü-
zenlenen “Meslek Fuarı”, bundan sonraki yıllarda da düzenli olarak tekrarlana-
rak geleneksel hale getirilecek.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde bir gün süren fuara 
lise ve üniversiteli gençler yoğun ilgi gösterdi. Meslek tanıtım fuarının sabah-
ki bölümünde Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Serap Uluyol, “Meslek Seçimi” konu-
lu eğitim verdi, Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu da, “Stres Yönetimi” konusunda 
konferans verdi. Meslek odalarının da temsil edildiği programın öğlenden 
sonraki bölümünde 2440. Bölge Federasyonu’na bağlı kulüplere üye 28 ayrı 
meslek sahibi Rotaryen, meslekleri ile ilgili deneyimlerini ve bilgilerini genç-
lerle paylaştı. 

Fuarla ilgili bilgi veren Rotary. 2440. Bölge Federasyonu Meslek Hizmetle-
ri Ana Komitesi Başkanı Kasım Çapraz, lise öğrencilerini, gelecekte sahip ola-
cakları meslekler konusunda bilgilendirmeyi, üniversitede okuyan öğrencileri 
de geleceklerini planlamalarında yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi. Lise 
öğrencilerinin büyük çoğunluğunun, gelecekte yapmayı planladıkları meslek 
konusunda kararsız kaldıklarını, onların bilgilendirme ve yönlendirilmeye ih-
tiyaç olduğunu kaydeden Kasım Çapraz, topluma hizmeti ilke edinen Rotar-
yenler olarak gençlerin meslek seçimini sağlıklı yapabilmeleri için çalıştıkla-
rını dile getirdi. 

HEDEFİMİZ GENÇLERİ DOĞRU YÖNLENDİRMEK

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu da, meslek seçi-
minde yapılacak hataların bazen ileride telafi edilemeyecek sıkıntılara yol aça-
cağına değinerek, gençlerin sahip olmayı düşündüğü meslekleri iyi tanıması-
nın çok önemli olduğunu söyledi. Mesleklerin kolay ve zor yönlerinin bilinmesi, 
alınacak eğitimin niteliğinin önemi, mesleğin toplumda gördüğü saygınlık ve 
iş imkânları gibi özelliklerin iyi bilinmesinin geleceği planlamada daha başarılı 
sonuçlar doğuracağını kaydeden Rodoplu, “Gençlerimiz, geleceğimizi, ülkemi-
zi emanet edeceğimiz yarının olgun insanları olacak. Onların bilgi ve becerile-
rine göre meslek edinmelerine, severek yapacakları bir işe sahip olmalarına 
destek olmamız gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda 2. Bölge Kulüplerimizin bu 
etkinliğini,  çok değerli bir sosyal proje olarak görüyorum” dedi. 

  

Kültürpark RK Gençlik Eğitim Semineri 

Kültürpark RK bu dönemin ilk “Gençlik Eğitim Semineri”ni yaklaşık 4 
yıldır beraber yol aldıkları Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile gerçekleştir-

di. Konulara ve konuşmacılara öğrencilerle beraber karar veren Kültürpark 
Rotary Kulübünün ilk seminer başlığı “İLETİŞİM” oldu. Konuklar; Prof.Dr. İpek 
Ergür, Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Jale Karasu ve Prof. Dr. 
Meltem Onay oldu. Konular ise;  İletişimde Sorun Çözme Becerileri, Halk ve 
İlişkiler, Doğru İletişim İçin İpuçları idi.

Kültürpark Rotary’den “Karbonsuz Mutluyum” sunumu

Kültürpark RK’nün devam eden projelerinden biri olan “Karbonsuz 
Mutluyum” sunumu Doğa  Okulları İzmir  Bornova  Bilim Kampüsün-

de gerçekleştirildi. Başkan Pınar Girginkardeşler “Kulübümüzün uzun yıllar-
dır devam eden bu projesine artık okullardan talep geliyor ve bu talepler doğ-
rultusunda hareket ediyoruz” dedi. Karbonsuz Mutluyum sunumu İnteraktiv 
geçtiği için öğrenciler ve okul yetkilileri tarafından ilgi çekiyor.

Çocuk Hastanesindeki Göztepe Rotary Salonu açıldı

Göztepe Rotary Kulübü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Konferans Sa-
lonunun açılışını hastane yönetiminin ve kulüp üyelerinin geniş katı-

lımıyla gerçekleştirdi. Göztepe Rotary Kulübü geçen yıl ikinci toplum birliğini 
kurduğu Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ndeki konferans salonunu yeniledi. İlk 
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dönemde yeni doğan ünitesinin temiz su ve içecek suyunun karşılanması, İz-
mir Büyükşehir Belediyesi ile çevredeki trafik düzenlemelerinin sağlanması ve 
psikiyatri servisine destek veren kulüp,  bu dönem sürdürülebilir projelerini  
gerçekleştirmenin yanı sıra hayli eskimiş olan ve çalışılması zor bir hal olan 
konferans salonunu baştan sona yeniledi. 

Tavanı söküp asma tavan yaptırıp yer döşemelerini yenileyerek, salonun  
ısıtma sisteminden perdelerine, çalışma koltuklarından kürsüsüne kadar her 
şeyi en baştan yenilendi. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Vakfı Başkanı ve aynı za-
manda Göztepe Rotary Kulübü Üyesi Ufuk Tan’ın projenin oluşması ve her adı-
mında büyük takipçisi olduğunu söyleyen Göztepe Rotary Kulübü Başkanı A. 
Nedim Atilla “Kulüp üyelerinin desteğiyle çok ucuza mal edip yenilediğimiz bu 
salonun açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum, bu aynı zamanda bir 
rotaryen dayanışmasının en güzel örneğidir” dedi.  Atilla, önümüzdeki dönem 
için de trafik düzenlemelerinin korunması ve su ihtiyacının karşılanması için 
sürdürülebilir başka sürpriz projelerinin de olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi Dr. Hurşit Apa, Başhekim Yar-
dımcısı Dr. Birsen Tuğlu, Rotary 2440.Bölge Fedrasyonu Başkanı İsmail Ro-
doplu, federasyonun gelecek dönem başkanları  ve Göztepe Rotary Kulübü 
Üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşen açılış töreni, destek veren kurumla-
rın plaketlerini almalarının ardından sona erdi.

Samanlı Engelliler Okulu’na Rotaryenlerden oyun parkı

Toplumdaki tüm bireylerin birer potansiyel engelli adayı olduğu felse-
fesini benimseyen Demirtaş Rotary Kulübü, Samanlı Engelliler Oku-

lu’nun eksiklerini gidermek için çaba harcıyor. Daha önce okula çeşitli katkı-
larda bulunan Demirtaş Rotary Kulübü, bu kez okula “Engelli Rehabilitasyon ve 
Oyun Parkı” kazandırarak çocukları sevindirdi.

 Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Oyun Parkı’nın açılışı, kulüp üye-
leri ve eşlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış ekinliğinde okulda eğitim 
gören çocuklarla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren kulüp üyeleri, 
oyun parkına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrencilerin mutluluğuna ortak 
oldular.  Demirtaş Rotary Kulübü Başkanı Aykut Erpamukçu, toplumsal geli-
şimde eğitimin birinci sırada yer aldığını, bunun için de devlet tarafından su-
nulan eğitim imkânlarının yetersiz kaldığı noktalarda devreye kişi ve kuruluş-
ların girmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Bu amaçla Samanlı Engelliler 
Okulu’na destek amaçlı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Erpamukçu, kulüp 
üyeleri ve özel bir tekstil firmasının katkıları ile okula Engelli Rehabilitasyon ve 
Oyun Parkı kazandırdıklarını söyledi. 

En güzel hediye onları benimsemek

Aykut Erpamukçu, engellileri toplumun bir parçası olarak görmek ve 
onlara bunu hissettirmenin onlara verilecek en büyük ödül olduğunu 

dile getirdi. Engellilere acıma duygusuyla yaklaşmanın yanlış bir şey olacağına 
vurgu yapan Erpamukçu, “Unutmayalım ki engellilik sadece doğuştan olan bir 
şey değil. Sonradan engelli durumuna düşebiliriz. Bunun için onlara destek ol-
mak ve toplumsal yaşama katılımını sağlamak verebileceğimiz en güzel hediye 
olacaktır” dedi. 

Engellilere 
bakış açısı 
değişmeli

Ro t a r y 
2 4 4 0 . 

Bölge Federasyon 
Başkanı İsmail Rodoplu da, Engelliler Okulu’na katkının, Demirtaş Rotary Ku-
lübü’nün en anlamlı projelerinden biri olduğunu söyledi. Rodoplu, Türkiye’de 
milyonlarca engelli vatandaş olduğunu, ancak bunların büyük çoğunluğunun 
iyi koşullarda yaşama imkânı olmadığını söyledi. Toplumda engellilere bakış 
açısının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Rodoplu, yaşam koşul-
larının iyileştirilmesinin yanı sıra işsizlik sorunun çözümlenmesi ve üretime 
katılmalarının sağlanması gerektiğini kaydetti.  Rodoplu,  “Engelli vatandaş-
larımızın, ulaşım, eğitim, barınma, tıbbi ve sosyal bakım ihtiyaçları ile rehabi-
litasyonlarının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, onların üreten bireyler 
olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmelerini sağlamalıyız. Bunun için 
bireyler olarak bizlere düşen görev, onların duygusal ve bedensel ihtiyaçlarını 
karşılayacak sağlıklı ortamlar yaratmaktır” diye konuştu. 
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Çalıkuşu RK’nden “Cumhuriyet ve Bilim” çalışması

Karabağlar Çalıkuşu RK 30 Mayıs 2017 de Cumhuriyet Kazanımları Ko-
mitesi önderliğinde “Cumhuriyet ve Bilim” temalı bir çalışmaya imza 

attı. Bu çalışma kapsamında Sunay Akın’ı ağırlayan Karabağlar Çalıkuşu RK, 
kendi toplum birliği ve çevre toplum birliklerindeki öğrencilerle Sunay Akın’ı 
bir araya getirdi. Projeye bölgedeki diğer kulüplerden de destek geldi. Olduk-
ça verimli geçen toplantıya UR.2440. Bölge görevlileri ve diğer Rotaryenler de 
katılım yaptılar. Toplum Birliklerindeki çocuklar Cumhuriyet ve Bilim’i Sunay 
Akın’dan dinleme fırsatı yakaladılar. 

Bursa Rotary’den 
Dünya Su Günü 
Konseri

Bursa Rotary ve 
Bursa Rotaract kulüpleri 
Nilüfer Belediyesi ve Kim-

ya Müh. Odası destekleri ve katılımıyla Dünya Su Günü münasebetiyle 16 Mart 
2017 günü Su Şarkıları konseri düzenledi. 

105 gönüllü hanımdan oluşan Nilüfer Belediye Kadın Korosu ve solistleri 
çok güzel ve keyifli bir konser verdi. Konser öncesi “İklim Değişikliği ve Dünya 
Su Günü” bilgileri görsel olarak paylaşıldı.

Misafirler arasında özellikle davet edilen Huzurevi sakinleri, ÇEK Burslu 
Lise kız talebeleri, ÇEK Üniversite yurdu öğrencileri de vardı.

Bursa Rotary kulübü elde edilen gelirleri “Ağaç Dikme projesi” için kullan-
mayı planlıyor.

İzmirli Rotaractörler yine Dünya Şampiyonu

Uluslararası Rotary tarafından her yıl sadece 7 adet Rotaract proje-
sinin onurlandırıldığı “Rotaract Outstanding Ödülü”ne Türk Rotarac-

törleri üst üste ikinci kez layık görüldü. 

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü’nün Avrupa Genç Hukukçular Derneği 
(ELSA) ile işbirliği yaptığı Çocuk Hakları üzerine gerçekleştirdiği “Geleceğini 
Şekillendir” adlı projesi ile aday gösterildiği proje, Avrupa, Ortadoğu ve Orta 
Asya’nın en iyi Rotaract projesi seçildi.

UR 2440. Bölge Rotaract Temsilcisi Berkay Kiper, “Dünya çapında 9,522 
Rotaract kulübü her dönem binlerce hizmet projeleri üretirler. Ülkemizde Ro-
taract derneklerimiz Uluslararası iyi niyet ve barışın gelişmesine katkı sağlar. 
Bu ödül de gösteriyor ki dünyada en iyi projeleri Türkler olarak başarabiliyoruz. 
Rotary insanlığa hizmet eder.”dedi.

Gençlik değişim öğrencisinin başarısı

Gaziemir RK’nün Gençlik Değişim Programı için aday gösterdiği Zey-
nep Payzanoğlu başarılı bir öğrenci olarak misafir olduğu 5100. 

Bölgenin de takdirini kazandı.   Seaside Rotary kulübü misafiri olan Zeynep, 
Seaside Lisesine devam ediyor Rotary Vakfı ve “Wishing Tree” gibi konularda 
gönüllü hizmet de veriyuor. Bunun yanı sıra,  Zeynep okul yılında Bye Bye Bir-
die adlı okul müzikalinde baş rolü oynamakla kalmadı, aynı zamanda arkadaşı 
Kara ile birlikte okulunda FBLA - Future Business Leaders of America (Ame-
rika’nın Gelecekteki İş Liderleri) kuruluşunun, Oregon Eyaleti çapındaki yarış-
masını kazandı ve okulunda bu kurumun partner kuruluşunu yaptı.  Şimdi de 
aynı kurumun tüm ABD çapındaki yarışmasına katılmak üzere “fon” toplama 
çalışması yapıyor. 2,000 dolar olan fon hedefine de dönem sonuna kadar ulaş-
mayı planlıyor.

Ankara Bahçelievler RK fen laboratuvarının 
ihtiyaçlarını temin etti

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü, Ankara Etimesgut Yapracık Kö-
yü’nde yer alan, 2 anasınıfı, 23 ilkokul sınıfı ve 620 öğrencisi bulunan 

Fatin Rüştü Zorlu İlkokulunu ziyaret etti ve okulun Fen Laboratuvarı ihtiyaç-
larını belirledi. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bom boş bir oda halinde 
bulunan Fen Laboratuvarı ihtiyaçları temin edilerek, 24 Mart 2017 tarihinde, 
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Fen Laboratuvarı öğretmenler ve çocukların hizmetine açıldı.

Pasta kesilerek yapılan kutlamada, laboratuvarın devreye girmesi ne-
deniyle öğretmenlerin, pasta kesilmesi nedeniyle de çocukların mutlulukları 
gözlerinden okunuyordu. ahçelievler Rotary Kulübü, ayrıca okula, kütüphane-
de kullanılması için Ana Britanica ve Meydan Larousse Ansiklopedi setleri ve 
fen laboratuvarına ve sınıflara asılabilecek büyük boy Atatürk resimleri ba-
ğışladı.

Bahçelievler Rotary Çocuk Felci standı açtı

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü, “Çocuk Felcine Son-END POLIO 
NOW”  teması ile, Ankara’da 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında ATO 

Kongre Merkezinde gerçekleşen ART ANKARA 3. Çağdaş Sanat Fuarı’na (3. 
Contemporary Art Fair) bir stand ile katıldı. 20 ülkeden gelen 600 sanatçının, 
2 bin eserinin  10 bin metrekarelik alanda sergilendiği 3. ARTANKARA Fuarı-
nı, 40.000 kişi ziyaret etti. 16-19 Mart tarihleri arasında, standı  ziyaret eden 
sanatsever ve sanatçılara, Çocuk Felci, etkileri, Dünya’da ve Türkiye’de Rotary 
ve Rotary’nin çocuk felcine katkıları konusunda bilgi verildi.

Bahçelievler Rotary’nin Stand’da kurduğu bir TV aracılığı ile de görsel 
olarak verdiğimiz bilgiler pekiştirildi. Fırsat buldukça, sanatçılar ile bir araya 
gelinerek onlara Rotary hakkında ayakta yapılan toplantılar ile bilgilendirme 
yapıldı. Bu etkinlik ile, Rotary ve Rotary faaliyetlerinin sanat camiası ve bu fu-
ara katılan sanatseverlere duyurulması sağlandı, Rotary, Çocuk Felci el bro-
şürleri dağıtıldı.

Standı ziyaret ederek, Ek’teki broşürde detayı verilen “Çocuk Felcine Son/ 
End POLIO NOW ” projemize  eser bağışı ile katkıda bulunan sanatçıların re-
simlerinin, Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü tarafından Mayıs ayında RC 
Müzayede’de satışa sunulması ve elde edilen gelir ile binlerce çocuğun aşılan-
ması planlandı. Geçen sene, aynı yöntem ile, Kulübümüz tarafından sağlanan 
gelir ile 40.000 çocuğun aşılanması sağlanmıştı. 4 gün boyunca sanatçılar-
dan bağış niteliğinde eserler toplandı. Kulübün adresini alan sanatçılardan 

eser bağışı hala devam etmekte.
Başladığı 1985 yılından bu yana 124 ülkeden yalnızca 2 ülkeye inen çocuk 

felci hastalığına sebep olan virüsü yeryüzünden silmeye yönelik yürütülen 
projede, bugüne kadar 2.5 milyar çocuk aşılandı . Geçtiğimiz yıl Nijerya’da yok 
edilmeye çalışılan virüs ile Afrika kıtası, virüsün görülmediği kıtalara eklen-
miş oldu. Afganistan ve Pakistan’da yapılacak aşılamalar ile hastalığın yer 
yüzünden tamamen silinmesi hedeflenmekte.

Ordu Rotary Kulübü RYLA Semineri 

Ordu Rotary Kulübü ilk kez, RYLA (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) 
Seminerini 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında Ordu Balıktaşı City 

Otel’de düzenlendi. Liderlik teması ile düzenlenen seminere Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinden gelen ve yaşları 18 ile 24 arasında değişen 21 genç katıldı.

UR 2430.Bölge RYLA Semineri Ana Komite Başkanı Can Çağırgan’ın yö-
netimde yapılan RYLA semineri açılış konuşmaları ile başladı. Ordu Rotary Ku-
lübü Başkanı Ömer Yusuf Uygun, “Gençler için yapılan seminerin amacının Ro-
tary’nin gençlere saygısını ve ilgisini göstermek, seçilmiş genç liderleri ve po-
tansiyel liderlere etkili bir eğitim deneyimi kazandırmak, gençlere liderlik için 
cesaret vermek ve gençleri toplumda öne çıkarmak olduğu ifade etti.” 

3 gün devam eden seminerde İş Hayatında Giyim Ünlü Modacı Hakan Ak-
kaya, Şirket Yönetimi-Ahmet İzzet Eke, Jenerasyon Farkı- Işıl Dayıoğlu Aslan, 
Finans Yönetimi- Ş.Tuğbay Kumoğlu, Ana Dilin Önemi- Doç Dr. Mehmet Yılmaz, 
Lider-Rtn.Kemalettin Erbilgin, Lider Fotoğraflar-Erol Kontaş, Zaman Yöneti-
mi- Arif Bahadır Dursunoğlu, Yönetim ve İdare- Rtn.Hakan Karakaş, Kişisel 
Gelişimde Sanat-  Nurgül Çoluk, Ordu Şehri ve Atatürk-  .Hikmet Pala, Faır Play 
Ruhu- Ali Aydın, Rotary Nedir?- Rtn. Güner İnci ve Rtn. Murat Öz, RYLA Ne-
dir?-Rtn. Can Çığırgan ve Rotaract Nedir?-Rtc. Nagihan Akarsu, konuk ko-
nuşmacı olarak katıldılar.

RYLA Seminerine katılan gençler, seminer sonunda yaptıkları değerlen-
dirmede, oldukça yararlı bilgiler edindiklerini ve kendilerine yeni hedefler be-
lirlemede etkin olduğunu belittiler. Semineri düzenleyen Ordu Rotary Kulübü-
ne teşekkür eden katılımcı gençler, güzel izlenimlerle Ordu’da ayrıldılar.

Falez RK’nden  ”Erken Tanı Hayat Kurtarır” Semineri

Antalya Falez Rotary kulübü, 30 Mart 2016 Perşembe günü Habibler 
Ortaokulunda “Erken Tanı Hayat Kurtarır” projesi çerçevesinde bir 

dseminer gerçekleştirdi. Seminerde Dr. Esra Karasulu Özyalçın okul civarın-
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daki semtte oturan kadınlara yönelik Göğüs Kanserinden korunma yollarını 
anlattı. Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay da “Evlilik, İlişkiler ve İletişim” konusun-
da sunum yaparak katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

  Dönem Başkanı F. Şeniz Kalaycı, gerçekleştirilen proje çerçevesinde 
vermiş oldukları eğitimde değerli bilgilerini semt sakinleri ve Rotaryenlerle 
paylaşmak suretiyle kulübe ve amaçlarına gösterdikleri ilgi için sunum yapan 
doktorlara teşekkür etti ve birer “Onur Belgesi” takdim etti.

Eskişehir Rotary’den diş sağlığı taraması

Eskişehir Rotary Kulübü, “Bir Okulumuz Var” projesi kapsamında yar-
dım ettiği Bekir Aral İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerine diş sağlığı ta-

raması yaptı. Eskişehir Rotary Kulübü Dönem Başkanı Dnt. Devrim İşçi tara-
fından Diş Sağlığı ve bakımı konusunda eğitim verildi. Ayrıca tüm okula 150 
adet diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.

Engellilerin Nemrut Tırmanışı Kortej Yürüyüşü İle Start Aldı

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün bu yıl 17.’sini gerçekleştirdiği 
‘Engelliler ile Nemrut Dağı Tırmanıyoruz’ projesi kortej yürüyüşüyle 

başladı. Türkiye’nin değişik illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Adıya-
man’a gelen engelliler 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zirvesine 
tırmanacak. 28-30 Nisan tarihleri arasında. Adıyaman’da gerçekleştirilecek 
etkinlikler düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Mimar Sinan Kültür Parkın-
da gerçekleştirilen ve yemek ikram edilen programda bazı engellilere teker-
lekli sandalye dağıtımı yapıldı. 12 adet tekerlekli sandalye dağıtımı sonrasında 
Mimar Sinan Parkı önünden Adıyaman Müzesi önüne kadar kortej yürüyüşü 
düzenlendi.

Düzenlenen kortej yürüyüşü sonrasında yürüyüşe katılan katılımcılar 
müzeyi gezdi. Gerçekleşen programa Litvanya Büyükelçisi Audris Bruzga, ku-
lüp üyeleri, engelli dernek başkanları, engelliler ile çok sayıda engelli öğrenci 
ve aileleri katıldı. Adıyaman’a, ilk defa geldiğini dile getiren Litvanya Büyükel-
çisi Audris Bruzga, “Bu proje oldukça önemli bir proje. İlk defa Adıyaman’a ge-
liyorum ve kortej yürüyüşünde dikkat ettim ki Adıyamanlı vatandaşlar oldukça 
samimi ve sıcakkanlı. Yarın hep beraber Nemrut Dağı’na çıkacağız ve oraları 
göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Engelliler Nemrut Dağına zorlu tırmanış gerçekleştirdi

Devasa heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut 
Dağına engelliler zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Adıyaman Nem-

rut Rotary Kulübünün bu yıl 17’ncisini gerçekleştirdiği “Engeliler ile Nemrut’a 
Tırmanıyoruz” projesi kapsamında Dünya’nın ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 
engelliler katıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirasında yer alan Nemrut Dağının 
zirvesine çıkmak isteyen engelliler, vatandaşların yardımı ile tırmanış yaptı. 
Litvanya Büyükelçisi Audris Bruzga’nın da katıldığı Nemrut Dağı tırmanışında, 
büyükelçi engellileri yalnız bırakmadı.

Zorlu tırmanışın sonunda zirveye ulaşan engelliler zirvede halkoyunları 
ekibinin folklor gösterilerine eşlik etti. Davul zurna ile halaylar çeken engelliler 
heykellere hayran kaldı. 2430. Bölge Guvernörü Güner İnci, bu yıl 17’ncisini 
gerçekleştirdikleri etkinliğin Adıyaman ile özdezleştiğini söyledi.
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MAYIS 1978

HAZİRAN  1955

KONVANSİYON SÜTUNU

Atlanta Konvansiyonuna 10-
14 Haziran tarihleri ara-
sında katılacaksanız, 2017 
yılında yapılan tarihi kon-

vansiyonu da düşünmelisiniz. O kon-
vansiyonda, Arch C. Klumph’ın konuş-
masında bahsettiği “Fon” konusunun 
gerçekleşmesiyle Rotary Vakfının teme-
li atılmış oldu.

Konvansiyonun bir çok oturumu 

Luckie Street’teki Baptist tapınağında 

yapıldı. Halen sadece “Tabernacle”  

olarak tanınan binabu yılki konvansiyon 

merkezinde sadece bir kaç bok uzakta 

yer alıyor. Olimpik Park’ın içinden geçip 

Luckie Street’e gittiğinizde, 100 yıl önceki 

konvansiyona katılıyormuş hissini 

yakalayabilirsiniz.

O konvansiyonda bazı konuşmacılar 

toplumun talebe olan duygusunun 

yaratılması ve devlet otoyollarının inşa 

edilmesi gerektiğini vurgularlarken, 

bazıları da bahçeler için boş bırakılması 

gereken arsalar olması gerektiğini 

savunuyordu. Bir özel oturumda da 

Rotaryen olmayanların Rotary hakkında 

aydınlatılması konusu ele alındı.

Atlanta’ya geri gelmek, Rotary 

Vakfının 100. yılını vurgulamakla 

eşdeğerdir. Rotary’nin ne kadar ileri 

gittiğini hatırlamak ve önümüzdeki 100 

yıla bakarken çekirdek değerlerimiz ve 

misyonumuzun aynı olmasının ne kadar 

önemli olduğunu hatırlamaktır. 

HANK SARTIN

Bu sayıdaki kapak The Rota-
rian’ın en ilginç kapaklarından bir 
idi. İnsanın güneşi anlayışı kapsa-
mında bilim ve efsaneyi üst üste 
koymayı hedeflemişti. Kapak-
taki güneş sembolü olan maske 
M.S.200 - 500 yılları arasında Pe-
ru’da bulunmuştu. Diğeri ise ast-
ronotlar tarafından 1973 yılında 
Skylab 3 uzay gemisinden çekil-
mişti. Kapak hikayesi güneş ener-
jisine önem veren Dan S. Halacy 
tarafından kaleme alınmıştı. Yazı-
da Halacy güneş enerjisinin doğu-
şuna işaret ediyordu. 40 yıl sonra, 
biraz optimistçe düşünmüş olma-
sına rağmen yazıda bahsettiği ko-

nuların bir çoğunda ilerleme kaydedildi. 1978 yılında maliyetin önemli bir engel 
olduğundan bahsediyordu. Şimdi ise Tesla’nın kurucusu Elon Musk, imal ettik-
leri güneş enerjisi sağlayan çatıların konvansiyonel çatılardan daha ucuza mal 
olduğunu söyleyebiliyor.

1955 yılında The Rotarian 
editörleri Rotary’nin 50. yılını 
kutluyorlardı. Bu yılı onurlandır-
dıkları yöntemlerden biri, 50 yıl 
için posta pulu çıkarmış olan ül-
keleri gündeme getirmek olmuş-
tu. ABD’nin çıkardığı pulu tasar-
layan Chicago’lu sanatçı W.W. 
Wind, bu sayının kapağında yer 
alan albümü tasarladı. Ancak 
editörler dergiyi hazırlarlarken 
federal kurallar ile ilgili sorunla 
karşılaştılar. Örneğin kanunda 
geçerli bir posta pulunun röpro-
düksüyonunun sadece filateli amacıyla yapılabileceği belirtiliyordu. Bir filate-
listin hazırladığı yazı bu sorunu çözdü. Pullar ise sitah beyaz olarak basıldı zira 
aslına uygun basılması hapis mahkümiyeti sonucunu doğurabilecekti. Editörler 
bir deklarasyon yayınlayarak kurallara uyduklarını zira özgürlüklerini çok sev-
diklerini söylediler.

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

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

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

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

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Başkan Germ verimli bir yılı resimlerle değerlendirdi

Konvansiyon öncesi Başkan John F. Germ yan-
daki resimlerle geçirdiği dönemi bizlere hatır-
lattı. Resimler sırasıyla Germ ve eşi Judy San 
Diego’da Uluslararası Asamblede (üstte); Kon-

vansiyonda konuşacak olan Bill Gates ile beraber;  Çocuk 
Felci için Detroit’de; Lübnana’dan Jamil Muhammed, 
GDD Şafak Alpay ile; Atlanta için kucaklama; Her yıl ol-
duğu gibi Pasadena’daki geçit töreninde. 
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