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EDİ TÖR’DEN MEK TUP

Rotary'de bir dönemin daha sonuna geldik. İlginç bir 
dönem sonu yaşandı. Bugüne kadar pek rastlanma-
yan bazı durumlar söz konusu oldu. 

En büyük sürpriz 2020-21 döneminde UR Başkanı olarak 
seeçilen Hindistan'dan Sushil Kumar Gupta'nın Nisan ayında 
sağlık sebebi ile görevi üstlenemeyeceğini bildirmesi oldu. 
Aday saptama komitesi önünde fazla zaman olmamasına rağ-
men bu soruna çözüm getirdi ve Holger Knaack'ı UR'nin baş-
kanı olarak seçti. Holger Knaack Uluslararası Rotary Başkanı 
olarak görev yapacak ilk Alman vatandaşı olacak. İngiliz Editör 
David King'in Hamburg Konvansiyonu sırasında Knaack ile 
yaptığı röportaj bu sayımızda yer alıyor.

Beklenmedik bir diğer gelişme de Vakıf ile ilgili orta-
ya çıktı ve Mütevelli Heyeti Başkanı, UR Geçmiş Dönem 
Başkanlarından Ron Burton görevinden istifa etti. Bu nedenle 
"Vakıf Penceresinden" sayfamızdaki mesaj Burton'ın değil 
Mütevelli Heyetinin mesajı olarak bu sayıda yer aldı.

Bir diğer gelişme de Rotary'nin geleceğini ilgilendiren 
ve üç yılda bir yapılan "Yasama Konseyi" toplantısı idi. 
GDG'lerimiz Murat Çelik, Müfit Metin ve Sezai Moral Türk 
Rotary'sini temsilen katıldıkları bu toplantının raporunu sizler 
için hazırladılar.

Dergimizin bu sayısı biraz gecikti. Bunun temel nedeni 
Hamburg Konvansiyonunun da dergimiz sayfalarında yer 
alma kararımız idi. Avrupa'da yapılan bir konvansiyon olması 
nedeniyle Türk Rotaryenlerin de yoğun katılımıyla gerçekle-
şen Konvansiyon başarıyla gerçekleşti. 

Bölgelerimiz de gelecek dönem için önem taşıyan asamb-
lelerini geniş katılımlarla gerçekleştirdiler. 2420. Bölgeden 
GLDG Nezih Bayındır, 2430. Bölgeden GLDG M. Hakan 
Karaalioğlu ve 2440. Bölgeden GLDG Fatih Akçiçek başkanlara 
eğitimlerini verdiler ve 2019-20 döneminin başarılı geçmesi 
için ilk adımı atmış oldular. 

Rotary dergilerinin Avrupa editörleri iki yılda bir toplanı-
yorlar. Konvansiyon öncesi Hamburg'da yapılan toplantıda 
2021 yılı toplantısının İzmir'de yapılması teklifimiz kabul edildi 
ve İzmir'de editörleri ağırlayacağız

Genel olarak dergimizin dönemin son sayısında kullan-
dığı kapak resmi, UR'nin fotoğraf yarışmasında ödül kazanan 
resimlerden biri olurdu. Bu sayıda elimize 2430. Bölgenin 
gönderdiği fotoğrafın çok daha anlamlı olacağını düşünerek 
bir değişiklik yaptık ve bu resmi kullandık. Resmin Rotary'nin 
gelecek planları ile ilgili olarak Rotaract'ı ve barışı temsil etme-
si bize bu kararı aldırdı. Rotary'mizin gençleşerek, çeşitlenerek,  
barış ve odak alanlarımızı hedeflenerek yeni dönemde de 
etkili çalışmalarını sürdüreceğine inanıyoruz. 

SAYFA 6 - 7
BAŞKAN’IN MEKTUBU
Başkanın Mayıs - Haziran 
mektupları

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Mütevelli Heyetinin mesajı

SAYFA 10 - 11
DÜNYA ÇEVRESİNDE 
ROTARY PROJELERİ 
Dünyada Rotary Kulüpleri 
neler yapıyor?

SAYFA 12 - 17
BÖLGE ASAMBLELERİ 
Üç bölgemizin asambleleri

SAYFA 18 - 19
YASAMA KONSEYİ 
RAPORU
UR'nin Yasama Konseyi'ne 
katılan temsilcilerimizin 
raporu

SAYFA 20 - 24
HAMBURG 
KONVANSİYONU

ROTARY DÜNYASI
9- Bölge bağışları
25- UR Fotoğraf yarışması 
26- Kulüplerin yeni 
yöntemleri 
28- Holger Knaack ile söyleşi 
29- Üyelerimiz ile güçlüyüz
33- Kulüp Haberleri
42- UR'den Haberler

“(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.”

KAPAK RESMİ: 2430. Bölge Emek Rotary, Rotaract ve Interact kulüplerinin Barış Panayırından alınmıştır.
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BAŞKANIN MEKTUBU - MAYIS İLHAM KAYNAĞI OLALIM
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Rotary'nin gençlik programlarına önem verelim
Beni iyi tanıyanlar — ailem — Rotary'ye olan tutkumun sınırsız olduğunu bilirler. Bildikleri bir başka şey 

daha vardır ki o da benim Rotary'ye bulaştığım kadar onlardan aynı şeyi beklemememdir. Ancak kabul etmeli-
yim ki doğru tercihi yaptıklarında gülümsemeden duramam.

Geçen yıl Toronto konvansiyonunun sonunda, 12 yaşındaki torunum bana şöyle bir soru sordu: "Birşeyler 
yapmak için ilham aldım. Ne yapabilirim?" Tabiatıyla, her aklıbaşında büyükbabanın yapacağı cevabı ver-
dim: Ona okulunda bir Interact kulübü olup olmadığını sordum. Olmadığının farkına varınc a, bir kulüp oluştur-
maya karar verdi. Maalesef okul müdürünün başka düşünceleri vardı ama bu tür engeller bizleri hiç bir zaman 
yıldırmamalı ve ne şekilde olursa olsun gençlik programlarımızı desteklemeliyiz zira bu programlar sorgulana-
mayacak kadar değerlidirler.

Bir örnek olarak RYLA'yı ele alınız. (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor). Bu program gençlerin kendilerine gü-
venen, odaklanmış bireyler olurken etraflarındaki dünyayı daha iyi algılamalarını sağlıyor. Bu programa katılan 
16 yaşındaki torunumun geçirdiği değişimi görmekten çok memnun olmuştum.

Ailem sadece işin başlangıcı. Nereye gidersem gideyim, gençlik programları sayesinde yaşamları değişmiş 
olan her yaşta insana rastlıyorum. Rotary Gençlik Değişim programları sayesinde 15 ya da 25 yıl önce nasıl yeni 
bir lisan öğrendiklerini, ve yeni bir kültürle tanıştıklarını anlatıyorlar. Yeni Nesiller Hizmet Değişim Programı-
nın kariyerlerinde nasıl ilerleme sağladığını ya da Rotaract kulübü üyeliğinin topluma hizmet etme tutkusunu 
yarattığından bahsederken gözleri parlıyor.

Rotary'nin genç liderler ile ilgili programları bizim hizmet, dostluk ve liderlik geliştirme idealimizi kulüp-
lerin ötesine taşıyarak her yıl yüzbinlerce gence ulaşmamızı sağlıyor. Ve bizler bu gençler için ve onlarla bera-
ber  sponsorluklarla, proje ortaklıklarıyla ve mentor olarak hizmet oluştururken, içimizdeki en iyi şeyleri ve Ro-
tary'deki en iyi şeyi ortaya çıkarmış oluyoruz.

Mayıs ayı Gençliğe Hizmet ayıdır ve Rotary kulüplerinin bunu kutlamaları ile ilgili bir çok yöntem vardır. 
Yeni bir Interakt ya da Rotaract kulübü sponsoru olarak toplumunuzdaki gençlere  harekete geçmek, lider olmak 
ve küresel bir bakış açısı kazanmaları için gerekli ortamı yaratın. Bir hizmet projesi için Rotaract kulübünüzle 
ekip oluşturun. Rotary'nin genç liderler ile ilgili programlarına katılanları tanıyın ve onların hikayelerini top-
lumunuzla paylaşın. Internette my.rotary.org 'un Member Center'ın "Awards" bölümünde yer alan Rotary'nin 
Takdirname Broşüründen (Rotary Citation Bochure), yeni fikirler edinebilirsiniz.

Mayıs ayında toplumumuzdaki genç liderlere mentorluk yaparak, onları işin içine alarak ve yan yana beraber-
ce anlamlı projelerde çalışarak "ilham kaynağı" olabilirsiniz. Bu onların geleceğine ve bizler göçtükten sonra 
yaşayacakları dünyaya yapılmış bir yatırımdır. Bu yaklaşım onların ve bizlerin yaşamlarını sonsuza kadar zen-
ginleştirecek bir çalışmadır.

BARRY RASSIN
Ulus lararası Rotary Baş kanı
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Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerimiz İlham Kaynağı oluyor
Geçtiğimiz Temmuz ayında Uluslararası Rotary'nin Başkanı olduğum andan itibaren gördüğüm şeyler ve ta-

nıştığım insanları geriye bakıp düşündüğümde, şu kanıya vardım: Rotary'nin yaşamları değiştirme kapasitesi-
nin bir benzeri daha yoktur. Etkimiz, Rotaryen olduğum ilk günlerde düşündüğümden çok daha ileriye gitmek-
tedir.

Pakitan'da tanıştığım ve Coca-Cola ile Karachi'nin mahallelerinde sanitasyon koşullarını iyileştirirken aynı 
zamanda çocuk felcini yok etme çalışmalarına destek veren Rotaryenleri düşünüyorum. Maria kasırgasından 
sonra çok geniş bir alanda yaşayan insanların hayatlarını tekrar düzene koymada yardımcı olan Porto Rikolu Ro-
taryenleri düşünüyorum. Planetimizin yaşaması için hayatta kalmalarının çok önemli olduğu belirlenmiş olan 
arıların Alman Rotaraktörler tarafından yok olma noktasından kurtarılmaya çalışma faalliyetlerini düşünüyo-
rum. Harekete Geçenler olarak ödüllendirilen altı Rotaryen ve Rotaraktörü düşünüyorum: Kenya'nın Nairobi 
kentindeki Birleşmiş Milletler Gününde Kasım ayında, zor meydan okumalara karşı yarattıkları çözümler üre-
ten bu genç yaratıcılar aklımdan çıkmıyor.

San Diego'da sahne alıp sizlere kulüplerinizde, toplumunuzda ve dünyada  "İlham Kaynağı Olalım" diye 
seslenmemi sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Cevabınız benim için ilham kaynağı oldu. Sizler yaptığınız çalış-
malarla Rotaraktörlerimizin geleceğin liderleri olmasının, yeni Rotaract kulüpleri başlatarak her Rotary akti-
vitesine ve projesine onları da katarak geleceğin yolunu çiziyorsunuz. Dünya Çocuk Felci gününde 100'den fazla 
ülkede 4.200'ün üzerinde aktiviteye katılarak çocuk felcini yok etme konusunda ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. 
Dünyada ve toplumunuzda kalıcı değişim yaratacak olan değişim projelerimizi de gerçekleştiriyorsunuz.

Bu yıl ayrıca Rotary'nin barış çalışmalarının meyvesini nasıl verdiğini de gördüm. Rotary Barış Merkezle-
rinde eğitim almakta olan 98 bursiyer kısa bir zaman sonra mezun olacaklar ve bugüne kadar yetişmiş olan 1.200 
mezunumuzun arasına katılarak ihtilafların çözümü yeteneklerini sorunların çözümünde kullanacaklar. Bu ay, 
Esther ile beraber Almanya'nın Hamburg şehrine giderek insanların yaşamlarını daha iyi yapmak için çalışan 
farklı ırk, millet, din, politik geçmişe sahip insanlarla konvansiyonda biraraya geleceğim. 

Rotary'nin insanlar için, hizmet götürdüğümüz toplumlar  ve biz Rotaryenler için ne anlam taşıdığını  gör-
mek, Rotary ve yaptıkları için  benim hayranlığım ve düşkünlüğümü arttırdı. 

Kısa bir zaman sonra Esther ve ben Nassau'daki evimize döneceğiz. Döndüğümde, adamızı saran uçsuz bu-
caksız denize bakacağım ve bu bana Rotary'nin sınırsız imkanlarını ve ufukta bizleri bekleyen inanılmaz gelece-
ğimizi  hatırlatacak. Oraya doğru sizlerle beraber yelken açmayı sabırsızlıkla bekliyorum.. 
 

k

BARRY RASSIN
Ulus lararası Rotary Baş kanı 

BAŞKANIN MEKTUBU - HAZİRAN
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Binlerce Rotaryen Hamburg'da yapılacak olan Uluslararası Rotary Konvan-
siyonu için uçaklarına binerken, kuyrukta karşılaşacağınız herhangi birisi, 
valizinizdeki Rotary etiketini görüp size "Rotaryen misiniz?" sorusunu  so-

rabilir.
Heyecanlı bir şekilde verdiğimiz "evet" cevabı sonrası, harekete geçenler olarak 

kulüplerimiz içindeki bağlantılar ve Rotary Vakfının değiştirme gücü ile nasıl dünyayı 
daha iyi bir konuma getirmeye çalıştığımıza dair  söylenecek çok şey var. 

Bizler ayrıldıktan uzun bir zaman sonra dahi devam edecek olan Rotary'nin top-
lumlara hizmet için oluşturduğu ve uyguladığı projelerden bahsedebiliriz. Bir ülkede-
ki kulübün başka ülkelerdeki kulüplerle fon havuzu yaratarak toplumları daha sağlıklı, 
daha zengin ve daha iyi eğitimli konuma getirdiklerini anlatabiliriz. Kulüplerimizin 
küresel sağlık liderleri ile biraraya gelerek çocuk felcine nasıl diz çöktürdüklerini pay-
laşabiliriz. Bunları anlatırken de, Rotary'nin şimdi yaptıkları ve gelecekte yapacakla-
rının teminatının, Vakfın, bağışları yaşam değiştiren projelere dönüştürmek için ver-
diği sözden kaynaklandığını gururla belirtmek olmalıdır. 

Bir başarılı Rotary yılını vurgulamak için Hamburg'da toplanırken, kutlayaca-
ğımız çok şey var. Yayına girdiğimizde toplam fonlama değeri 76,5 milyon dolar olan 
1,078 küresel bağış projesi onaylanmıştı. 

Geçtiğimiz Temmuz'da, sürdürülebilirlik konusundaki kesin kararımıza istina-
den küresel bağış ve mesleki eğitim takımları müracaatları için toplumsal değerlen-
dirme bölümünü şart olarak koşmuş idik. Bu yaklaşım ayrıca bizleri neden Rotaryen-
lerin afetlere hızlı cevap verebilmeleri için 25.000 dolara kadar bir fonun dağıtımını 
sağlayacak olan Rotary Afet Yardım Fonu ve Bağışını bu yıl oluşturduğumuz konusun-
da bilgilendirmekte. 

Rotary Barış Merkezlerinin hızla büyüdüğü ve etkisinin arttığını da gördük. 2019 
yılında ulaşılan rekor sayıda müracaat sonucu 100 kişi civarında Barış Bursiyeri seçi-
lecek ve mezun olduklarında, şimdiye kadar yetiştirdiğimiz 1.200 kişinin arasına ka-
tılarak öğrendikleri ihtilafların çözümü yöntemlerini  küresel problemlerde uygulaya-
caklar.

Bu yazıyı kaleme alırken, bu yılki fon hedefimize de çok yakın olduğumuzu belir-
mek isteriz. Ama hedefi aşabilmek için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. 

Vakfımızı gelecek için güçlendirmeyi ve büyütmeyi taahhüt etmiş bulunuyoruz. 
Yeni bir Rotary yılına bakarken ve dünya çapında daha büyük etki yaratacak fırsat-
ları düşünürken, son iki ayda göstermiş olduğu liderlik için  başkanımız Brenda M. 
Cressey'ye teşekkür ederiz. Vakfın liderlik konusundaki geçişi ile ilgili daha fazla bilgi 
edinmek itiyorsanız, daha fazla bilgiye rotary.org/myrotary'den ulaşabilirsiniz. 

Rotary Vakfının biz Rotaryenlerin gurur duymasını sağlayacak yeteneklerimi-
zi ateşleyecek sayısız yöntemleri var. Bunun karşılığı olarak da Vakfımızın büyümesi 
için de bizim yapabileceğimiz çok şey var. Rotary yılınızı bitirirken bir noktayı dikkate 
alın: rotary.org/donate'i ziyaret edin. Sizlere cömertliğiniz ve Rotary'de yaptıklarınız 
için teşekkür ederiz.

Hedeflerimize ulaşmak geleceği 
kazanmak demektir

VAKIF MÜTEVELLİLERİNİN MESAJI
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1Bölge bağışlarının üyelerin 
katılımını arttırmasına 
yardımcı olduğunu nasıl 

gördünüz?   
Bölge bağışlarına katılmak Rotaryenlerde b�r an-
lamda sah�plenme ve başkalarının hayatında fark-
lılık yaratab�lm�ş olma h�ss�n� uyandırıyor. Ayrıca 
�nsanlarda Rotary Vakfına bağış konusunda enerj� 
yaratıyor ve daha katılımcı oluyorlar. Bundan b�r-
kaç yıl önce bölgemde h�ç bölge bağışı yapmamış 
ve Vakfa bağış konusunda da pek �lg� duymayan b�r 
kulüp vardı. Derken, toplumlarında gıda �le �lg�l� b�r 
proje �ç�n bölge bağışına müracaat ett�ler. Bağış 
sayes�nde koymuş oldukları fonun b�r yıl �ç�nde 
nasıl �k� m�sl�ne çıktığını gördükten sonra, üye-
ler�nden dokuz tanes� Paul Harr�s dostu oldu. B�r 
anlamda gurur duymaya başlamışlardı ve ondan 
sonra b�r çok h�zmet projes�ne katıldılar. 

2Bölge bağışları en çok yerel 
mi yoksa uluslararası 
projeler için mi 

kullanılıyor?

Genel olarak baktığımızda bölge bağışları projele-
r�n�n çoğu uluslararası değ�l, yerel oluyor. Örneğ�n 
b�z�m bölgem�zde 2017-18 dönem�nde 25 bölge ba-
ğışımızın sadece 7 tanes� Guatemala, H�nd�stan, N�-
jerya, Togo ve Uganda g�b� ülkelerde uluslararası 
projeler �ç�n kullanıldı.     

3Bölge bağışları kulüplerin 
toplum ile olan ilişkilerini 
nasıl geliştiriyor?

Bölge bağışları yapı taşlarına benz�yor;  Kulüplere kü-

Margie Horning
5960. Bölge (Minnesota ve Wisconsin) bağışlar takım lideri

Bölge 
Bağışları

çük başlayarak projeler�nde çok daha gen�şleme �m-
kanı tanıyor. Toplumda her zaman �ht�yaçlar vardır ve 
b�tmez. İster 1.000, �ster 2.000 dolar olsun peş�nden 
koşun. Başlangıçta m�lyonlarca dolarlık b�r proje ol-
ması gerekmemekte.
 

4Bugüne kadar görmüş 
olduğunuz en yaratıcı bölge 
bağışı ne idi? 

Kulüpler artık parklarda oturma yer� ya da sözlük 
projes�n�n çok ötes�ne geçt�ler. Toplumlarıyla be-
raber çalışıyorlar, nasıl yardımcı olab�lecekler�n� 
soruyorlar ve daha büyük düşünüyorlar. Kulüpler-
den b�r tanes�, b�r okul bölges� �le beraber proje 
üretme �ç�n çalışırken, endüstr�yel sert�f�kasyon 
�ç�n gerekl� ek�pman ve yazılımı tem�n ett�. Böylece 
öğrenc�ler �malat sanay��nde daha kolay �ş  bul-
makta ya da eğ�t�mler�ne devam etmeye karar ve-
r�rlerse, dersler� yüksek eğ�t�mde geçerl� oluyor. 

5Bölge bağışlarıyla ilgili 
yalnış düşüncelerin 
bazıları nelerdir?

İnsanlar "Bu çok zor, ben bunu asla yapamam" d�-
yeb�l�yorlar. Bölgem�zde kulüpler� bu proses �ç�n-
den geç�recek mentorlar bulunuyor. Belk� çok �ş 
g�b� görünüyor ama bağıştan gelen para kulübü-
nüzün ekstra fonlarını çalışmak �sted�ğ�n�z başka 
b�r projeye yönlend�rmen�z� sağlıyor. Bağış müra-
caatını yapın, şayet proje kulübünüz �ç�n çok büyük 
�se, bölge bağış ek�b� s�z�n başka kulüplerle bağ-
lantı kurmanızı sağlayacaktır. 

                                                            —  D�ANA SCHOBERG
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2 
Vahşi polio virüsünün halen görüldüğü

ve bulaşıcılığın tespit edildiği ülkeler
(Afganistan ve Pakistan)

18 milyon 
People walking today who otherwise 

would have been paralyzed

400 milyon 
Her yıl Rotary ve partnerlerinin aşıladığı 

çocuk sayısı

$1.9 milyar 
Rotary'nin Çocuk Felci için katkıda

bulunduğu taoplam meblağ

$8 milyar 
Rotary'nin savunuculuk çalışmaları

paralelinde hükümetlerin yapmış olduğu 
katkılar

$40 milyar ile 
$50 milyar 

2035 yılında sağlık giderlerinden
yapılması tahmin edilen tasarruf

$3 
Bir çocuğu ömür boyu
felçten korumak için

yapılan harcama

RAKAMLAR 

Rotary ve çocuk 
felcine son

SORU



Hindistan

ABD

Myanmar

Şili

İngiltere

Dünya Çocuk Felci günü 
için küresel � kirler

dünyamız

Hollanda’da 
donut yerine 

yağlı keyk 
anlamına gelen 

olykoeks 
kelimesi 

kullanılmakta

Şili
Dünya Çocuk Felci gününde 

Kuzey Şili’nin El Loa bölgesindeki 

beş Rotary Kulübünden 

düzinelerce Rotaryen, Mall Plaza 

Calama’daki alışverişe gelenler 

için bir sürpriz hazırladılar. 

Porto Rikolu rap şarkıcısı Daddy 

Yankee’nin müziği eşliğinde 

yarattıkları dans formasyonunda, 

kalabalığın seyrettiği 

performansta Rotary’nin Çocuk 

Felcine Son kampanyasının  

promosyonu yapıldı ve  dans 

müziğine uygun adımlarla 

çocuk felcine son pankartları ve 

el broşürleri dağıtıldı. Calama, 

Chuquichamata, Oasis Calama, 

Rio Loa-Calama ve San Pedro 

de Atacama kulüplerinin 25 

dakikalık performansı izleyicileri 

etkiledi.

İngiltere
İngiltere ve İrlanda’daki 

Uluslararası Rotary, 10 Kasım’da 

Lonfra’daki Lord Major’s Show 

da dahil olmak üzere Birleşik 

Krallığın en büyük iki geçit 

töreninde yer alarak çocuk 

felci konusunda bilinci arttırdı. 

BBC televizyonunun yayınında 

Purple4 Polio Kampanyası, 

sunucu Konnie Huq ve Paralimpik 

Tekerlekli Sandalyeli yarışmacı 

ve Çocuk Felci mağduru Anne 

Wafula Strike ile RIBI’ın elçilerinin 

röportajı da yer aldı. Bir kaç hafta 

sonra 1130. bölge kulüpleri Yeni 

Yıl geçit töreninde yürüdüler. 

RIBI eski başkanlarından Eve 

Conway, Televizyon sayesinde 

geniş kitlelere ulaşan mesajın, işi 

bitirmemiz gerektiğini anlattığını 

belirtiyor.

Hindistan
Delhi ve Hatyana Eyaletinde 
beş değişik noktada, çocuk felci, 
kızamık ve kızamıkçık aşısının 
yapılması ile ilgili promosyon 
yapmak için Kuzey Hindistan 
Rallisinde 500 araç motorlarını 
çıkış noktasında çalıştırdı. 
14 Ekim’de yapılan aktivite, 
Hindistan’da aynı konuda başka 
yerlerde yapılan faaliyetlerle 
göre en büyüğü idi. Yarışa katılan 
araçlar ve motorsikletler konuyu 
belirten süslemeler taşımakta 
idi ve sürücüler de insanları 
hükümet tarafından organize 
edilen aşılanmaya teşvik amaçlı 
hazırlanmış broşürleri dağıttılar. 
Hindistan PolioPlus Komitesi 
tarafından organize edilen aktivite 
Yeni Delhi’deki Nehru Park’ta son 
buldu.

10 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 9



Myanmar’ın 
nüfusunun %44’ü 
24 yaşın altında 
bulunuyor.

– BRAD WEBBER

ABD
Tennessee Eyaletinin Knoxville 

Rotary kulübü üyesinin liderliğinde 

süren bir proje kapsamında, Çocuk 

Felcine Son kampanyasına  2 dolar 

bağışta bulunanlar, anlaşmalı 

Dunkin Doughnuts mekanlarında 

özel olarak tasarlanmış ve bir 

tarafı mor  şeker ile kaplı parmak 

donut yemeye hak kazanıyorlar. 

Gün boyu süren aktivite, Dankin 

franchise’ı olarak çalışan Bluemont 

Group’un Rotaryen olan başkanı 

Dave Baumgartner tarafından 

organize edildi. Hazırlanan 

şekerlemeler, çocuk felci aşılaması 

esnasında aşılanan çocukların 

parmaklarının mor boya ile 

boyanmasından esinlenerek 

oluşturuldu. Aktiviteye karılan 33 

Myanmar
Çocuk felcine Son ile ilgili olarak 

800 bisikletçi, tablo gibi bir 

görünüme sahip olan Kandawgyi 

Gölü etrafında tur attılar. Yangon 

ve Central Yangon Rotary 

Kulüplerinin her biri 8.000 dolarlık  

organizasyonun 1.000 dolarını 

karşıladı, geri kalan meblağ ise 

UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü ve 

Myanmar Sağlık ve Spor 

Bakanlığı’nca temin edildi. Karma 

Dövüş Sanatı Şampiyonu Aung La 

N Sang tarafından çocuklara 

ağızdan çocuk felci aşısı verildi ve 

ülkede yerlerinden edilmiş mülteci 

kamplarındakilerle diyalog 

oluşturuldu.

dükkanda 5.503 donut dağıtıldı 

ve ayrıca 20 dolar bağış yapmış 

olanlar için de 10 donut alan 375 

kutu da ön sipariş vermiş olanlar 

için hazırlandı. 6780. bölge, 

yapılan her 2 dolarlık bağış için 

3 dolar bağışta bulundu. Bill & 

Melinda Gates Vakfının 2’ye 1 

katkısı ve diğer bağışlar ile kulüp 

Çocuk Felcine Son kampanyası 

için 100.000 dolar fon yarattı.

Uluslararası Rotary ile beraber 

çalışan Baumgartner, aktivite 

ile ilgili posterler temin etti ve 

çalışanları için Çocuk Felcine Son 

rozetleri verdi. Baumgartner’in 

heyecenı, pastanın adeta 

kreması oldu.
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2420. Bölge

Uluslararası Rotary 2420. 
Bölge Eğitim Asamblesi 
31. Mart 2019 Cumartesi 
günü Maltepe Üniversite-

si, Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesin-
de yapıldı .

2019 yılı Bölge Eğitim Asamble-
sinde bir ilk denendi ve her zamankin-
den farklı bir statü izlendi. Asamble-
nin tüm organizasyonunda, her yıl San 
Diego’da yapılan Uluslararası Rotary 
Asamblesi baz alındı ve bu formata uy-
gun bir Asamble sahneye konuldu. Ku-
lüp bayraklarının taşınışından, ortak 
toplantılara ve sınıflardaki oturumla-
ra kadar her bölüm UR Asamblesi for-
matındaydı .

UR 2420.Bölge Gelecek Dönem Gu-
vernörü Nezih Bayındır’ın bu Asamb-
lesini kendi kulübü olan İstanbul - Şiş-
li Rotary Kulübü üyeleri, eşleri ve Şişli 
Rotaract Kulübü düzenleyerek organi-
ze etti.

Asamble dolu dolu 1 tam gün sürdü. 
Asamble mekanı Maltepe Üniversite-
si Konferans Salonuydu. Rotaryenler 
Bölge Eğitim Asamblesine "Üniversi-
te yıllarımıza geri dönelim, anfile-
rimizde oturalım, kumanyalarımı-

BÖLGE ASAMBLELERİ

2420. Bölgenin Asamblesi rekor sayıda katılımla gerçekleşti.  60'ar kişilik 13 ayrı sınıfta yapılan asambleye 917 kişi kayıt yaptırdı.

2420. Bölge'de Guvernörlük görevini 1 Temmuz'da başlayacak olan Şiişli Rotary Kulübü 
üyesi Nezih Bayındır ve eşi Belkıs katılımcılara dönem hedeflerini anlattılar 



zı yiyelim, sınıflarımızda Rotary 
bilgilerimizi tazeleyelim" sloganı 
ile davet edildi

Asambleye katılımı zaruri olan Ge-
lecek Dönem Başkan, Sekreter ve Say-
manlarının dışında, Bölge Rotaryen-
lerinin de Asambleye ilgisi çok büyük 
oldu.

Son yılların en ekonomik ve en ka-

labalık Asamblesi gerçekleşti ve 917 ki-
şilik bir Asamble kaydı oluştu.

Eğitimler, komitelere göre planlan-
mış 13 ayrı sınıfta yapıldı, 60'ar kişilik 
sınıfların doluluğu, gelecek dönem Ro-
tary’miz için umut saçtı .

2420. Bölge Eğitim Asamblesinde 
konularında uzman 44   Ro-
taryen, engin Rotary bilgi-
leri ile sınıflarda eğitim ver-
diler .

Gelecek dönem Guvernö-
rü Nezih Bayındır’ın açılış 
ve kapanış konuşmalarında-
ki duygu yüklü cümleler, ka-
tılımcıları heyecanlandırdı .

2420. Bölge Rotaryenle-
ri gelecek dönem sloganları 
olan "Rotary Dünyayı Bir-

leştirir"’ teması ile yola çıktılar.
Bu örnek Bölge Eğitim Asamblesi-

ni başarılı bir şekilde gerçekleştiren 
İstanbul-Şişli Rotary ve Rotaract Ku-
lüplerini, gelecek dönem Bölge Ekibini 
, Eğitimcileri ve katılımcı tüm Rotar-
yenleri kutluyoruz. Yolları açık olsun.

Bölge asamblesinde eğitim 13 ayrı sınıfta 60'şar kişilik gruplara verildi

2420. Bölgenin Asamblesinde yakın 
zaman önce aramızdan ayrılan, Türk 

Rotary'sine büyük hizmetleri dokunmuş 
olan ve son olarak da Uluslararası 

Rotary Vakı Mütevellisi olarak görev 
yapan Örsçelik Balkan için özel bir köşe 

ayrılmıştı 
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2420 Bölgenin Asamble ve BES'i çok geniş bir katılımla Maltepe Üniversitesi Konferans salonunda gerçekleşti

2420. Bölge 2019-2020 Dönem Guvernörü ve eşi 



2430. Bölge
2430. Bölgenin Asamble ve Baş-

kanlar Eğitim Semineri, Türkiye dı-
şından gelmiş olan bir çok ziyaretçi 
ile çok renkli bir atmosfer içinde ger-
çekleşti.  UR Geçmiş Dönem Başka-
nı ve Gelecek Dönem Vakıf Mütevelli 
Heyeti Başkanı Gary Huang ve eşi Co-
rinna, İrlandanın Türkiye Büyükelçisi 
HE Brendan Ward, Tayvan’ın Türkiye 
Ekonomik ve Kültürel Temsilcisi  HE    
Yaser Tai-Hsain Cheng, Türkiye Sat-
ranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tu-
lay’ın konuk olarak  katıldığı, UR 2430. 
Bölge 2019-2020 Başkanlar Eğitim Se-
mineri Antalya Xanadu Resort Belek 
Otelde 856 kişilik  bir katılım ile 10-14 
Nisan 2019 tarihleri arasında gerçek-
leştirildi.  

Organizasyona, Sunay Akın, Acar 
Baltaş ve Zuhal Baltaş konuk konuş-

macı olarak katıldılar. Ayrıca Dilek 
Türkkan konuk sanatçı  ve Onur Mete 
ve Kaan Öztürk Gala Gecesi Orkestrası 
olarak bulundular.

  Asamblede Türkiye Satranç Fede-
rasyonu ile UR 2430. Bölge Adına bir 

protokol imzalayan Gelecek Dönem, 
2019-2020, Guvernörü M. Hakan Ka-
raalioğlu 2019-2020 Dönemi Gerçek-
leştirilecek Rota-Chess  Uluslarara-
sı Satranç Yarışmasının ilk harcını da 
koymuş oldu. Sirilanka’ dan gelen dost-

Asamblenin açılışındaki Bayrak Töreni

2430. Bölgenin Antalya Belek'te yapılan BES ve asamblesi 856 kişilik bir katılım ile gerçekleşti
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luk değişim üyeleri de Asamblede hazır bulundular. UR Ro-
tary 2019-2020 "Rotary Dünyayı Birleştirir" temasını içe-
ren  bir bale gösterisi ile  başlayan BES ve Asamble Şemsiye 
ve Kırlangıç Simgelerinin kullanıldığı ve "Eğitim Şart, Kül-
tür Gerekli, Sanatsa Vazgeçilmez" ilkelerini hedefleyecek 
projeler ve engelsiz bir toplum  ve atıkların değerlendirilmesi-
ne önem verilen ve çocuk felcinin Dünyadan kaldırılması için 
aktif çalışmaların   sürdürüleceği bir dönem olacağına dair 
bilgiler verilmesi ile devam etti.
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Asambleden muhtelif fotoğraflar. Solda GLDG M. Hakan 
Karaalioğlu ve eşi Feza, Gelecek Dönem Vakıf Mütevelli Heyeti 

Başkanı ve UR'nin Geçmiş Dönem Başkanlarından Gary  Huang 
ve eşi Corinna ile sahnede;  Türkiye Satranç Federasyonu ile 

2430. Bölge arasında protokol imzalanması; 2430. Bölgenin  
kulüplerinin  2019-20 dönemi Başkanları birarada (altta). 



2440. Bölge
2017 yılının Temmuz ayında ku-

lüp üyesi arkadaşlarımla bir yemekli 
toplantıda 2019- 2020 dönemi GLD G. 
Fatih Akçiçek’in BES ve ASAMBLE’si 
için neler yapılabileceğini konuştuğu-
muzda ben fikrimi Amerika ve Avust-
ralya’da örneklerini gördüğüm üzere bu 
iki organizasyonun da kulübümüzün 
üstlenmesi halinde İzmir Merkez’de, 
inşaatı yeni bitmiş, hizmete yeni gir-
miş olan İzmir Ticaret Odası Binası’n-
da yapılmasının, binanın akıllı bina 
olması ve teknolojik gelişmeleri takip 
edebilme yönünden Rotary’e katkısı 
olabileceğini, hem de şehir otellerinde 
kalmanın muhtelif şehirlerden gelecek 
Rotaryenler için değişik alternatifler 
sunacağını, bu arada İzmirli dostları-
mızın evlerinden gelmenin maliyetle-
rini düşüreceğini, ve bu suretle katılı-
mın çok artacağını düşünmüş ve tek-
lifimi İTO Binasında yapma yönünde 
bildirmiştim. Hemen aramızda bir ko-
misyon kurduk ve o dönemin İzmir Ti-
caret Odası Yönetim Kurulu Başkanını 

ziyarete gittik. Bu ziyaretlerde bize o 
dönemin İTO Meclis Başkanı, kulübü-

müzün eski başkanlarından Rebi Ak-
durak destek vermişti. Ticaret Odası 
yöetim kurulu başkanı Ekrem Demir-
taş bu girişimimizi büyük bir ilgi ile 
karşıladı ve biz de planlarımızı buna 
göre yapmaya başladık; hatta civardaki 
otellerden fiyat teklifleri aldık. 

Ancak 2018 Nisan ayında İTO se-
çimlerinde yönetimin değişmesi ile 
planlarımız bozuldu. Yeni yönetime 
ulaşabilmek ve herşeyi yeni baştan dü-
zenlemek vakit alacağından, gözümü-
zü 2018 yılı Ağustos ayında daha önce 
kulübümüzün çıkardığı ilk guvernör 
olan Sezai Moral’ın konferansını yap-
tığımız Çeşme Altın Yunus’a çevirdik. 

Ağustos 2018’deki dövizin TL’na 
karşı değer kazanması ve arkasından 
hükümetin sözleşmelerin TL üzerin-
den yapılmasını kanun ile kurala bağ-
lamasından sonra Çeşme Altın Yunus 
ile 2019 yılının 04 – 07 Nisan tarihleri 
arasında BES ve ASAMBLE’yi Çeşme 

GDB Salih MENTEŞE

2440. Bölge Gelecek Dönem Başkanı 
Fatih Akçiçek ve eşi Rotaryen Yeşim 

Akçiçek
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Altın Yunus’ta yapmak üzere otel yöne-
timi ile anlaştık.

Otel ile yaptığımız anlaşmanın TL 
üzerinden olması bize katılımcılara 
ödemelerini 31.12.2018 tarihine kadar 
yaptıkları taktirde  hem daha ucuz hem 
de aylık eşit taksitler ile ödeme imkanı 
sunma imkanı vermemizi sağlamasına 
rağmen birçok katılımcı müracaatları-
nı yine son günlere bıraktı.

Bu arada eşlerimiz düzenli toplan-
tılar yapıp BES ve ASAMBLE’ye maddi 
katkıda bulunmak üzere değişik etkin-
likler yaptılar; evlerde örgü çanta, kese 
v.s. ördüler.Hediye paketlerini düzen-
lediler. 

Kurduğumuz komiteler vasıtasıyla 
müteakip kereler Çeşme Atın Yunus’a 
gidip, provalar yaptık. 

Bu arada ilk defa BES ve ASAMB-
LE’de canlı aktif görüntü elde etmek 
için sunumlarda LED ekran ve Wat-
chout uygulamalarını kullandık.

Gerek BES ve  gerekse de ASAMB-
LE tüm katılanlar takdir ve övgülerini 
bildirip; eğitimlerin başarıyla yapıldı-
ğını ifade ettiler. 

Cumartesi gecesi gala yemeğinde 
Mavişehir Rotary Kulübü üyesi Akgün 
Çavuş ve grubu Yanki’nın müzikleri 
ile Rotary ailesi olarak birlikte çalışıp, 
birlikte eğlenmenin tadına vardık.

Ülkemizin tüm ekonomik ve sosyal 
problemlerine rağmen katılımın yük-
sek oluşu, rotaryenlerin ülkemizin me-
deni ülkeler arasında yer almasının bi-
lincinde olduklarının bir işareti olarak 
bize güven ve cesaret verdi. 

2019 – 2020 senesinin Rotary açı-
sından da güzel geçmesi dileklerim ile, 
Dokuz Eylül Rotary Kulübümüzün Se-
zai Moral ve Güneş Ertaş’tan sonra çı-
kardığı Fatih Akçiçek, sevgili eşi Ro-
taryen Yeşim Akçiçek’e ve 2019-2020 
döneminde Bölge görevi yapacak rotar-
yen dostlarıma sağlıklı,başarılı bir dö-
nem diliyorum.

❏❏❏

Üç bölgemizin Guvernörleri eşleriyle 2440. Bölge Asamblesinde: Soldan itibaren2430. 
Bölge GLDG Hakan Karaalioğlu, Feza Karaalioğlu, 2440. Bölge GLDG Fatih Akçiçek, 

Yeşim Akçiçek, 2420. Bölge GLDG Nezih Bayındır, Belkıs Bayındır.
Altta Asamble ve BES esnasında çekilmiş muhtelif fotoğraflar ve Gala yemeğinde kesilen 

pasta görülüyor
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UR'nin Chicago'da yapı-
lan COL 2019 toplantı-
sının sonuçlarını ekte 

sizlerle paylaşıyoruz. Sizlere sunmak 
istediğimiz bu rapor konseye sunulan 
117 maddeden, kabul edilen 47adet 
madde ile ilgilidir. 55 Madde reddedil-
miş, 15 Madde de geri çekilmiştir. Kabul 
edilmeyen öneri ve değişiklikler rapor 
dışında bırakılmıştır. Kabul edilen mad-
deler özet olarak belirtilmiş olup UR’nin 
ilgili komiteleri tarafından incelemesin-
den sonra Bölgelere son şekli gönderilecektir. 

538 Bölgeye COL katılım daveti gönderildiği, 532 adedine temsil yetkisi 
verildiği bildirilmiştir.

Konsey Toplantıları sırasında gündeme getirilen ani değişiklik ve baskıcı 
kararlara karşı konseyde genellikle bir direnç oluşuyordu. Bu özellikle 19-
072 nolu kararda karşımıza çıktı. Daha önce gönderilen metinde Rotaract 
Kulüplerinin de UR üyeliğine kabul edilmesi birkaç satır ile anlatılmasına rağ-
men daha sonra çok detaylı bir metin dağıtıldı. Birçok kimse bu emrivakiye 
karşı çıktı. Onun için ilk etapta geçmedi.

Madde 19-18: Üyelik ile ilgili hükümlerde yapılan değişiklik.
UR Tüzüğünün 4.070 nolu maddesinin son kısmına bir cümle ilave edildi: 

Her kulüp, üye çeşitliliğinin sağlanması ve dengeli bir üyelik yapısı için çaba 
sarfetmelidir.

Madde 19-24: Kulüp bütçesinin sunulması
Standard Rotary Kulüp Tüzüğü Madde 8 Bölüm 2(a): 
Madde 19-26: Kulüp ismi ve yer değişikliği ile ilgili bilgilendirme süresi-

nin uzatılması. 10 gün yerine 21 gün olarak değiştirildi.
Madde 19-28: Kulüp yeri ile ilgili hükümlerde yapılan değişiklik.
Madde 19-29: Satellite Kulüplerin rapor vermeleri ile ilgili değişiklik.
Madde 19-30: Kulüplerin toplantı ve katılım ile ilgili olarak 2016 da yapı-

lan değişikliklerin tekrarlanmaması.
Madde 19-35: Katılım kanıtı getirme zaman sınırlaması 14 gün önce 14 

gün sonra yerine “o yıl içinde” olarak değiştirildi.
Madde 19-37: Kulüplerin üyelik yapıları ile ilgili tekraralanan maddele-

rin düzeltilmesi.
Madde 19-39: Kulüplerin üyelik yapıları ve sınıflandırma kısıtlamaları ile 

ilgili maddelerin düzeltilmesi.
Madde 19-40: Gelecek dönem başkanının ölümü veya görev yapamıya-

cak durumda olması durumunda seçimin nasıl yapılacağına dair hüküm de-
ğişiklikleri.

Madde 19-41: Başkanların arka arkaya aynı ülkeden seçilmemesine 
dair değişiklik ve hükümler.

Madde 19-43: Direktör adayı gösterme süresinin, yönetim kurulu aksi 
bir karar almadıkça,  15 Eylül ila 15 Ekim olarak değiştirilmesi.

Madde 19-45: Bölgelerin Direktör adayı saptama komitesine göstere-
ceği üye ve yedeği için getirilen hükümler.

Madde 19-49: Kulüplerin Guvernör adayı gösterebilmeleri için en son 
kulüp aidat faturası yerine 1 Temmuz itibariyle kulübün borçlu olup olmadı-
ğına bakılmasına.

Madde 19-52: Guvernör adayına yapılabilecek itiraz süresini Guvernör 
yetkisine bırakmayıp 15 gün içinde olarak belirlenmesine.

Madde 19-53: Bir bölge guvernörünün çalışamaz durumda olması ve 
yardımcı Guvernörün bulunmaması durumunda aynı bölgeden herhangi bir 
Rotaryenin değil bir GDG’nin görevlendirilmesi ile ilgili karar.

Madde 19-54: Gelecek Dönem Guvernörü veya bölge görevleri seviye-
sinde yapılacak herhangi oylama için kulüplerin bölgeye borçlarının olma-
ması konusunda alınan ek kararlar.

Madde 19-55: RIBI ile ilgili karar.
Madde 19-57: Bölgenin kesin hesaplarının bağımsız denetim şirketleri 

tarafından inceleme ve bölgeye duyurulma ile ilgili hükümlerin daha açık ola-
rak yazılması ve dönem bitimini takip eden 30 gün içinde sonuçlandırılması.

Madde 19-58: Bölge Kulüp Başkanlarının %50’den fazlası tarafından, 
Bölge Mevzuatlarında yapılması istenilen değişikliklerin Guvernöre bildir-
mesi ile toplantıya çağırılabilir.

Madde 19-61: UR Yönetim kurulunu oluşturan Direktörlerin yönetim 
kurulunda görüşülen ve karara bağlanan konularda, Zone içinde temsil et-
tikleri bölgelere belirli zamanlarda bilgi vermelerine karar verildi.

Madde 19-62: Bu madde üzerinde çok duruldu. Genel Sekreterin ismi 
yaptığı görevin COO’dan ( Chief Operating Officer) daha fazla olduğu ve tem-
sil yetkisinin CEO’ya ( Chief Executive Officer) daha yakın olduğu için CEO ola-
rak değiştirilmesine karar verildi.

Madde 19-63: Bölge sınırlarında yapılan değişikliklerin uygulamaya 
geçme süresinin 2 yıl olma şartı kaldırıldı.

Madde 19-66: UR’nin resmi yayın organı olan “The Rotarian”ın isminin 
bağlayıcı olmaması için UR Tüzüklerinde çıkartılmasına karar verildi.

Madde 19-70: Bölge Guvernörünün talebi doğrultusunda, bir kulübün 
üye sayısı 6’nın altına düşerse, UR Yönetim kurulu kulübü UR üyeliğinden çı-
karma kararı verebilir.

Madde 19-72: En çok tartışılan maddelerin başında Rotaract Kulüpleri-
nin UR üyeliğine kabul edilmeleri konusu oldu. Açıklık kazanması gereken bir 
çok konu olmasına rağmen UR Başkanı Barry Rassin’in de bastırması sonu-
cunda madde 2/3 çoğunluğu sağlayarak ikinci seferde kabul edildi. Rotaract 
Kulüplerin üyeliği TRF üyeliğini de kapsayıp kapsamadığı konusu ve  aidatlar 

Yasama 
Konseyi (COL) 
2019 Sonuç 
Raporu

COL'de Rotary'nin Türkiye'deki 2420. Bölgesi GDG Murat Çelik, 2430. Bölgesi GDG Müfit Metin ve 
2440. Bölgesi GDG Sezai Moral tarafından temsil edildi 
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halen açık olan konular. Yönetim kurulunda görüşülecek. Rotaractlar Rotar-
yenler gibi UR üyelik numarası alamayacaklar. ( Bkz. Ekli bilgi)

Madde 19-74: Konvansiyon Komitesi üyelerinin adet ve görev süreleri 
ile ilgili daha açıklayıcı maddele ilave edildi. Konvansiyon Komitesi başkanı-
nın dışında bir de daha önce Konvansiyon komitesinde görev yapmış bir üye 
daha olabilir konusu kabul edildi.

Madde 19-75: UR bünyesinde bulunan Rotaract ve Interact komitelerin-
den Interact çıkartılarak komite üye sayısında azaltma yapılarak tasarruf 
sağlanması Kabul edildi.

Madde 19-79: Konvansiyonların organizasyonunun işleyişi ile ilgili Kabul 
edilen karar.

Madde 19-80: Konvansiyon sırasında yapılan oylama ile seçilen UR Yö-
neticilerinin zaman kaybının azaltılması ile ilgili karar.

Madde 19-82: UR Üyelik ödemeleri ile ilgili karar aşağıdaki gibi verildi.
  2019-20 34$+34$
  2020-21 34.5$+34.5$
  2021-22 35$+35$
  2022-23 35.5$+35.5$
Madde 19-93: UR’nin fonlarında yapılan isim değişikliği: “Artan Miktar 

veya ihtiyaç akçesi “ yerine “yedek akçe” kelimesinin kullanılması.
Madde 19-94: Yedek akçe ile ilgili olarak tüzük içindeki maddelerde ya-

pılan düzenlemeler.
Madde 19-96: COL toplantılarına Yönetim Kurulunun öncelikli olarak 

yasa teklifi sunabilmesi için verilen onay.
Madde 19-97: 96.maddede alınan karar doğrultusunda UR Tüzüğünde 

yapılması gereken ilave ve değişiklikler ile ilgili karar.
Madde 19-100: Bölgeler tarafından sunulan önerilerin (Resolutions) 

Bölge Guvernörünün yakın denetimi ile posta oylaması ile yapılabilmesi.
Madde 19-101: Hatalı yapılan COR önerileri için düzenleme.
Madde 19-102: COL toplantısından önce temsilcilerin maddeleri elekt-

ronik ortamda oylayarak toplantıya mümkün olan en az önerinin sunulma-
sının sağlanması için alınan karar. Bu şekilde hem zamansal hem de parasal 
kazanç sağlanması. 

Madde 19-103: 102. Maddede Kabul edilen şekliyle COL toplantılarının 
yürütülmesi ile ilgili tüzüklerde yapılması gereken değişiklikler.

Madde 19-104: Bu madde reddedilmesine rağmen önemi ve sizlere bilgi 
vermek için buraya alındı. UR GDB COL toplantılarının iki yılda bir yapılmasını 
ve 530 civarında olan COL delege sayısının, bölgelerin eşleştirilmesi ile yarı 
yarıya azaltılarak, hem Rotary içindeki değişim hızına ayak uydurulmasını 
hem de temsilci sayısının azaltılarak daha etkin hale getirilmesini amaçlıyor-
du. Buna ilave olarak finansal bir azalma da öngörülüyordu. 174 / 334 oy ile 
reddedildi.

Madde 19-110: COL toplantısı için Bölge temsilcilerine verilen yetkinin 
bir komite (Credentials Committee) tarafından değil, doğrudan Genel Sek-
reter tarafından verilmesi kararı. Bu komiteye ihtiyaç kalmaması.

Madde 19-112: Bu madde de çok tartışılanlardan biri idi. Geçmiş Dö-
nem UR Başkanlarının hiç hoşuna gitmedi. COL toplantısına birçok UR GDB 
ve Yönetim Kurul üyeleri katılıyordu. Yapılan bu değişiklik ile COL toplantısına 
katılacak olan ve oy delegesi olmayan üyelerin katılımı kısıtlandı. Buna göre 
katılacak olanlar, UR Başkanı, UR GDB, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir 
Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter. Bu şekilde tahminen 118.000$ ta-
sarruf sağlanacağı düşünülüyor.

Madde 19-113: Zone’larda düzenlenen Enstitülerde COR ve COL toplan-
tılarında alınan kararların tartışılarak, tartışmaların sonuçlarının Convener 
tarafından rapor edilmesi ile ilgili alınan karar.

Madde 19-114: COL toplantısında yapılan oylama sonuçlarının Rotary 
WEB sitesinde yayınlanması.

Madde 19-115: Bu madde, UR Tüzüğünün COL kararları doğrultusunda 

yeniden düzenlenmesi, çelişki ve tekrarlardan temizlenmesi. Yapılan ilave ve 
düzenlemelerin tamamı bu madde içinde.

Madde 19-116: Aynı şekilde bu madde de Kulüp Ana tüzüğünde yapılan 
ilave ve düzenlemeler.

Madde 19-117: Bu madde de en çok tartışılan konulardan birisi idi. Ulus-
lararası Rotary'nin Amerikan kanunlarına göre “Vergiden Muaf” statüsünün 
değiştirilerek (501 c-4)'ten (501 c-3)'e geçmesi ile 675.000$ gibi bir tasar-
ruf sağlanabileceği öngörülüyordu. Vakıf başkanı olan Ron Burton bu girişi-
min Vakfa zarar verebileceğini öne sürerek çok sert karşı çıktı. Vakfın özel-
liğini kaybedeceğini belirtti. Lehte ve aleyhte konuşma yapan bir çok kimse 
kendilerini vakıfların vergilendirilmesinde uzman avukat olarak ortaya çıkıp 
ayrı bakış açıları belirtmesi bizler için de çok enteresan bir deneyimdi. So-
nuç olarak madde 374/120 oyla kabul edildi.

Konsey Rotaract'ı ön plana çıkardı / 
Temsilciler kulüpte esneklik lehine oy 
kullandı
Yazan: Arnold R. Grahl

Her üç yılda bir, dünyadaki Rotary Bölgelerinin temsilcileri ABD'nin Illinoıis 
Eyaletinin Chicago şehrinde toplanarak Uluslararası Rotary'nin anayasası olarak 
kabul edilen kurallarda yapılabilecek değişiklikleri tartışıyorlar. 2019 yılının 
Nisan ayında yapılan Yasama Konseyi (COL) üç yıl önceki toplantı kadar dramatik 
değişiklikler getirmemiş olsa da, Rotary'nin geleceğini şekillendirecek bir çok karar 
aldı. 

Bunlardan en önemlisi, Konseyin Rotaract Kulüplerinin statüsünü yükseltmek 
idi. Değişiklik Uluslararası Rotary'de üyeliğin tanımını Rotaract kulüplerini de ihtiva 
edecek şekilde genişletiyor. Bu değişikliğin amacı Rotaract kulüplerinin UR'den 
aldıkları yardımı arttırmak ve onların hizmet yeteneğini arttırmak olarak ifade 
edildi. UR Başkanı Barry Rassin değişiklik önerisini getirirken, "Genç partnerlerimize 
esin kaynağı olmalıyız ki onlar da yaptıkları harika hizmetleri devam ettirebilsinler" 
dedi. "Bu öneri, onların gerçek anlamda hizmette partnerlerimiz olduğunu 
gösteren güçlü bir mesajdır."

Genel anlamda Rotaract tecrübesi temelde değişmeyecek. Rotaract 
kulüplerinin kuruluşu ve sponsorluuğu yine Rotary kulüplerince yapılacak Rotaract 
kulüpleri kendi standart tüzükleri ve kendilerine özgü tecrübelerini yaşayacaklar. 

Rotaract kulübü üyeleri Rotaryen olarak adlandırılmayacaklar ve Rotaract 
kulüpleri hemen aidat ödemeyecek, bazı hizmetleri, örneğin Rotary kulüp 
üyelerinin abone oldukları dergiyi almayacaklar. Zaman içinde yönetim kurulu bu 
kulüpleri için bir aidat yapısı oluşturacak.

Konseye katılan temsilciler, UR'nin hayır işleri ile uğraşan bir kurum olarak 
ABD'nin Vergi Gelirleri İdaresi nezdindeki 501 (c)(4) statüsünden  501 (C)(3) 
statüsüne geçmesi için gerekli müracaatların yapılmasına karar verdi. 18 aydır bu 
konu üzerinde çalışan bir görev gücü, Vergi İdaresinin bu değişikliği kabul etmesi 
durumunda harcamalarda azalmayı sağlayacak vergi indirimleri ve satın alma 
indirimleri sağlanacağını belirttiler. 

Bu yılki toplantıya katılan temsilciler, 2016 Yasama Konseyinde kulüplere 
tanınan bazı esneklikleri sınırlamak isteyen baskılara karşı durdular. Kabul 
edilmeyen önerilerden biri, kulüplerin yılda en az 40 kere toplanmaları idi. Getirilen 
esneklikler sayesinde, kulüpler yarattıkları formatlar içinde yeni üyeye daha cazip 
teklifler yapabiliyorlar ve mevcut üyelerinin ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. 

Reddedilen önerilerden bir diğeri de Rotaryenlerin Resmi Dergilere 
aboneliğinin opsiyonel olarak düzenlenmesi ve konsey üye sayısının yarıya 
indirilerek iki yılda bir toplanması idi. 
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Hamburg, Rotary'nin 
110. Konvansiyonuna  
ev sahipliği yaptı

Konvansiyon ile beraber, Hamburg şehrinde Rotary'nin ve programlarının da tanıtımı yapıldı.  Resimde Hamburg Belediyesi önünde 
"Çocuk Felcine Son" tişörtleri giymiş olan Rotaryenlerin geçit töreni görülüyor.

Uluslararası Rotary'nin bir dö-
neminin zirvesi olarak kabul 
edilen Konvansiyon, 1-5 Ha-

ziran tarihleri arasında Almanya'nın 
Kuzey'indeki liman kenti Hamburg'da 
yapıldı. Konvansiyona ilgi büyüktü. 
Uzun bir dönem için büyük olasılıkla 
Avrupa Kıtasında yapılan ender kon-
vansiyonlardan olması  ve kolay ula-
şılabilecek bir coğrafyada bulunması 
sebebi ile, Avrupa'daki benzer organi-

zasyonlara göre yüksek sayıda katılım 
oldu. 170 ülkeden 3605 Rotary kulübün 
üyesi 26,000'in üzerinde Rotaryen 110. 
konvansiyonda biraraya geldi. 

Her konvansiyonda olduğu gibi, 
Hamburg'da da "Dostluk Evi" (Hou-
se of Friendship) fuar alanında iki sa-
londa geniş bir alanı kapsayacak şekil-
de düzenlenmişti. Alanda 334 teşhir 
standı yer almaktaydı ve bunların 200 
tanesi de Rotary'nin insani projeleri-

nin sergilendiği alanlardan oluşuyor-
du. Yeni dostlukların kurulduğu, pro-
jeler için destek sağlandığı alan en çok 
ziyaret edilen ve vakit geçirilen alan-
lardan biriydi.

Hamburg şehri de Konvansiyon 
için iyi hazırlanmıştı. Katılımcılar sa-
dece yaka kartlarını göstererek şehir-
deki bütün toplu taşımacılıktan üc-
retsiz olarak faydalanabildiler. Ham-
burg'un gerek Havaalanı - Şehir merke-
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Uluslararası Rotary'nin  Hamburg Konvansiyonu açılış seremonisi - 2 Haziran 2019. 
Barry Rassin ve eşi Esther sahneye beraber geldiler. Başkan Rassin konuşmasında 

Rotary'deki değişimden bahsetti

Fuar alanında iki salonu dolduran Dostluk Evinde 334 teşhir standı yer aldı ve bunların 
200'tanesi Rotary projelerinin tanıtımını içeriyordu

zi arasında, gerekse de şehrin muhtelif 
istikametlerine ulaşan metrosu ve oto-
büs sistemi ile Konvansiyona katılan-
ların rahat bir şekilde istedikleri yere 
kolayca ulaşmalarını sağladı. Ayrıca 
oldukça düz bir alanda yerleşik olması 
sebebiyle de bir çok kişi de bisiklet sis-
temini kullandı. 

Konvansiyon gibi bir organizasyo-
na bu kadar çok insanın gelmesi tabi ki 
şehrin ekonomisini de müspet etkili-
yor. Bu tür organizasyonlar, restoran-
lar, oteller, taksiler ve birçok işletmeler 
için önemli bir gelir kaynağı. Nitekim 
Avrupa'nın en büyük e-taxi kuruluş-
larından olan "MyTaxi", konvansiyon 
esnasında konvansiyonun yapıldığı 
fuar alanına gelen ve fuar alanından 

giden bütün taksilerin ücretlerinin bü-
yük bir kısmını Almanya'daki Rotary 
kulüplerinin projelerinde kullanılmak 
üzere bağışladı. Bu bağış 70.000 avro 
olarak şirketin Rotaryen olan CEO'su 
Eckart Diepenhorst tarafından yapıldı.  

Konvansiyon alışılmış bir şekilde 
Başkan Barry Rassin'in konuşmasıy-
la açıldı.  Barry Rassin, katılımcıla-
ra teşekkür ettikten sonra, Rotary'de 
ilk kez Las Vegas'taki Konvansiyona 
katıldığını ve bunu sadece bir eğlence 
olarak düşündüğünü belirttikten son-
ra, Konvansiyonda yaşadığı tecrübe-
nin hayatını değiştirdiğini ve ilk kez 
Rotary'nin sadece kulüplerden ibaret 
olmadığını ve dünya genelinde inanıl-
maz bir hizmet ağının farkına varıp o 
andan itibarenn kendisini Rotary'ye 



Başkan Barry Rassin Konvansiyon açılış konuşmasında Çocuk Felcine Son projesinde 
Rotary'nin geldiği son noktayı gündeme getirdi

Konvansiyonun 3 gününde UR Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığından ayrılan Ron D. 
Burton'ın yerine görevi üstlenen Brenda M. Cressey tanıtıldı ve Vakıf ile ilgili bilgiler verdi.
Genel Sekreter John Hewko da Konvansiyonda Rotary'nin yeni stratejik planı hakkında 

konuştu.
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adadığını belirtti. 
Rassin, "Bu sonuçlar kendili-

ğinden oluşmaz. Bu bizim değerle-
rimize olan bağlılığımızdan kay-
naklanmaktadır. Bu yılki kon-
vansiyon Rotary'nin çekirdek 
değerlerini kutlayarak 'Anı yaka-
lamaktadır'. Konvansiyonda esin 
kaynağı olacak hikayeler dinleye-
cek, Rotary'nin farklılığını, lider-
liğini, dostluğunu, dürüstlüğünü 
ve hizmetini vurgulayacaksınız.  
Bunlar Rotaryenler için sadece ke-
limelerden ibaret olmayıp kültürü-
müz ve icraatlarımızı tanımlayan 
organizasyonumuzun rehber pren-
sipleridir."

Barry Rassin, daha fazla sayıda ka-
dının Rotary'nin saflarına katılması ve 
liderlik görevini üstlenmesi gerektiği-
ni belirtti. Bu nedenle Yönetim Kuru-
lunun almış olduğu kararla 2023 sene-
sine kadar Rotary'deki kadın oranının 
%30'a ulaşmasını hedeflediklerini ifa-
de etti ve bu orana daha önce ulaşmayı 
umduklarını söyledi. 

2020-21 döneminde ilk kez olarak 
altı kadın üyenin görev alacağını belir-
ten Rassin, bu rakamın toplam üyele-
rin %31'ini teşkil ettiğini belirttikten 
sonra, Rotary Vakfında da ilk kez bir 
kadın başkanın görev yapacağına de-
yindi.

Rotaryenlerin insani Hizmet ve 
gönüllülük konusunda lider olmaya 
devam etmeleri gerektiğini söyleyen 
Başkan Rassin, Rotaraktörlerin bu yıl 
göstermiş oldukları liderlik örneğinin 
kendisi için de ilham kaynağı oldu-
ğunu ifade etti: "Rotaraktörler, Ro-
tary'nin Rock yıldızlarıdır. Bizlere 
büyük hayaller ve daha büyük ey-
lemler için esin kaynağı olmakta-
dırlar." 

"Doğruluk (integrity) kötü dav-
ranışa tolerans göstermemektir" 
diyen Rassin, görevlilerimizden ve 
dostlarımızdan sorumluluk bekledi-
ğimizi, profesyonel ve kişisel yaşamı-
mızda yüksek etik standartları uygu-



Konvansiyonda Türk Rotaryenler

Hamburg'da Türk Rotaryenler birarada (üstte), GDG Güneş Ertaş, UR Dergiler 
koordinatörü Donna Cotter ile Medya Standında (altta solda); 2420. ve 2440. Bölge 

Rotaractları Üstün Proje ödülünü aldılar.

Konvansiyon ara oturumlarında 
2440. Bölge GDG - Zon 20B Vakıf 
Koordinatörü Yeşim Yöney ve 
2440. Bölge GLDG Fatih Akçiçek 
moderatör olarak görev yaptılar. 
Konvansiyonda Ülkelerarası 
Komiteler aktif faaliyet gösterdi. 
Türkiye-Almanya ÜAK Hamburg’ta 
yoğun temaslar gerçekleştirdi. 
Gelecek sene planlanan Gençlik 
Barış Forumu tanıtıldı, hazırlanan 
broşür ve pinler  dağıtıldı
Konvansiyon’da Türkiye- Avusturya 
ÜAK Protokolü karşılıklı olarak 
imzalandı.
Türkiye-Almanya Ülkelerarası 
Komiteler Yıllık Toplantısı 31 
Mayıs - 1 Haziran 2019 tarihlerinde 
Hamburg’ta gerçekleşti.
Mısır, Fas, Cezayir ve Lübnanlı 
ICC dostlar ile Uluslararası Rotary 
Konvansiyonu’nda hem sohbet 
edebilme hem de yeni projeler 
konuşabilme imkânı oldu

M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 9  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 23

layarak başkalarıyla ilişkilerimizde 
bu değerlerimizi unutmamamız gerek-
tiğine işaret etti. Her zaman doğru ve 
dürüst olduğumuz takdirde Rotary'nin 
çekirdek hizmet görevlerini en iyi şe-
kilde yerine getirebiliriz dedi.

"İster kulüplerin plan ve eylem-
leri olarak, ister Rotary'nin altı 
odak alanı ya da Vakfın değişim 
desteği ile olsun, hizmet misyonu-
muzun ayrılmaz bir parçasıdır" di-
yen Rassin, en önemli hizmetimizin de 
halen devam etmekte olan Çocuk Fel-
cine Son olduğunu söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü 'Çocuk Fel-
cine Son' Direktörü Michel Zaffrin de 
konvansiyonda sahne alanlardan idi. 
Zaffrin Afganistan ve Pakistan'in vi-
rüsten kurtulması gereken son iki ülke 
olduğunu ve Rotary'nin 1,9 milyar do-
larlık katkısının mücadeleyi bu nokta-
ya getirdiğini söyledi. 

Dört gün süren konvansiyonda 
Hamburg Büyük Şehir Belediye Baş-
kanı Dr. Peter Tschentscher ve Federal 
Ekonomik İşbirlği ve Kalkınma Bakanı 
Dr. Gerd Müller de konuşmacılar ara-
sında yer aldılar.

İlginç bir tesadüf de, bu 
konvansiyonda ilk defa 2020-21 
döneminde Uluslararası Rotary'nin 
Başkanlığını üstlenecek olan Alman 
Holger Knaack'ın da tanıtılmasıydı.  
Söz konusu dönemde  başkanlığı 
üstlenecek olan Suchil Gupta yerine 
yapılan seçim sonucu Knaack görevi 
devralacak. 

Ve bir konvansiyon daha sona erer-
ken, UR'nin 1 Temmuz'da başkanlığını 
üstlenecek olan Mark Maloney, kendi 
dönemi sonunda Hawai'nin Honolulu 
şehrinde yapılacak olan konvansiyon-
da da aynı coşkuyu beklediğini söyledi 
ve "Rotary Dünyayı Birleştirir" te-
masıyla geleceğe dönük projelerin be-
raberce hizmete yönelik olarak en iyi 
şekilde gerçekleşeceğine inancını vur-
gulayarak tüm Rotaryenleri konvansi-
yonuna davet etti.

❏❏❏



Uluslararası Rotary'nin bu yılki 
fotoğra yarışmasına 59 ülkeden 600 
yarışmacı katıldı. Yarışmaya katılan 
fotoğraflar, fotoğraf sanatçısı George 
Steinmetz tarafından değerlendirildi. 
Steinmetz dünyanın her tarafında do-
laşıp resimler çeken ve yüksekten çe-
kilmiş resimleriyle ünlü bir sanatçı. 
Sayfalarımızda ilk üç sırayı alan resim 
ve 6 adet de mansiyon yer almakta.

①

②

③

① Birincilik Ödülü:
Fotoğraf: Santosh Kale / Hindistan, Shirol RK
Yer: Pandharpur - Hindistan
Steinmetz: Resimdeki enerji müthiş. İnsanların 
akışını dokümante ediyor. 

② İkincilik Ödülü:
Fotoğraf: Chin Fung Hou / Tayvan, Taipei 
Hwachung RK; Yer: Taipei - Tayvan
Steinmetz: Fotoğrafı çeken objektifin önündeki 
yağmur damlalarını yaratıcı bir şekilde kullanmış. 

③ Üçüncülük Ödülü:
Fotoğraf: Luca Venturi / İtalya Siena Est RK; 
Yer: Siena - İtalya
Steinmetz: Bu resim Palio di Siena'da yılda ikikez 
yapılan at yarışını mükemmel bir şekilde yakalamış.

④ Mansiyon/ Fotoğraf: Yeong Hsiou Chen / 
Tayvan, Taipei Hwachung RK; Yer: Keelung Tayvvan
Steinmetz: Resim, şehirdeki bir limanda sükuneti 
başarılı bir şekilde gösteriyor.

⑤ Mansiyon / Fotoğraf: Roberta Kayne / Dublin 
A.M. RK Ohio ABD; Yer: Westerville Ohio
Steinmetz: Gazete fotoğrafçılarından her yıl Gaziler 
gününde vatanseverliği temsil eden bir resim 
çekmeleri istenir. Bu resim tam tanıma uyuyor.

⑥ Mansiyon / Fotoğraf: Tono Valdes / Guatemala 
Sur RK, Guatemala;  Yer: Guatemala City
Steinmetz: Bazen bir resmi göstermediği şeyler iin 
seversiniz. Duman burada gizem yaratıyor.

⑦ Mansiyon / Fotoğraf: Roberta Kayne // Dublin 
A.M. RK Ohio ABD; Yer: Lake Clark National Park 
and Preserve Alaska
Steinmetz: Hayvanlara insani duyguları 
yansıtmamalıyızama burada bir aile bağının 
mevcudiyetini görmek mümkün.

UR'nin fotoğraf yarışması 
sonuçları belli oldu
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⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

④

⑧ Mansiyon / Fotoğraf: Lee Won-Geol/ Daegu-Chungsan RK, Kore;  
Yer: Andong Kore
Steinmetz: Serpiştirilmiş renkler, bu tek renki andıran resme canlılık veriyor. Kar 
da geleneksel mimariye güzel bir doku katıyor.

⑨ Mansiyon / Fotoğraf: Chris McDiven/ Sydney RK, Avustralya;  
Yer: Niagara Şelaleleri
Steinmetz: Sisin arasında gökkuşağı resimlerini çok gördüm ama bu 
rastlamış olduğum en iyilerinden biri.
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kariyer güçlendirme alanında değil ama yaşam için de mentor-
luk yapma görevini üstleniyor. 

Kulüp gerek Rotaraktörleri gerekse de Interaktörleri toplan-
tılara katılmaya teşvik ediyor ve bunu yaparken de gençler için 
mali külfet yaratmamaya çalışıyor. Kulübün toplandığı Inter-
continental oteli pek ucuz bir yer değil. Bu nedenle Rotaryenler 
Rotaract ve Interact üyelerinin yemek ücretlerini fonluyorlar. 
En önemlisi de Rotaryenler hiç bir zaman genç nesilleri hafife 
almıyorlar. Flude onlarla iletişim kurarken "egomuzu park edi-
yoruz" diyor.

Konuya örnek olarak International School of Geneva kana-
lıyla sunulan "Sınıftan Yönetim Odasına" programına kulübün 
dahil olması gösteriliyor. Talebeler yarı iş tipi bir kurum yaratıp 
Dünya Bankası Kızılhaç Ulusla-
rarası Komitesi gibi ulusla-
rarası organizasyonlara 
gidiyorlar ve bir hafta 
içinde bir çözüm öne-
riyorlar. Örneğin In-
teraktörler bu kurum-
lara pazarlamayı nasıl 
dijitalleştirebilecekleri-
ni ve böylece gençler için 
nasıl daha cazip olabilecek-
lerini göstermişler. 

Gençlerin programlara ka-
tılmasından Rotary de fayda-
lanıyor. Interaktör olan birisi 
alındığı zaman ailesi ve sınıf 
ve okul arkadaşları ile ilişki ku-
ruluyor. Dolayısıyla katılan her 
Interaktör  beraberinde en az 10 kişi ile ilişki imkânı sağlıyor.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA YAKLAŞIMLAR
Vatanından uzak binlerce kişinin yaşadığı kozmopolit bir şehir olan Cenev-

re'de İngilizce konuşanlar için bir kulüp kurmak uygun bir fikir olarak kabul gör-
dü. Birleşmiş Milletler'in Avrupa'daki merkezinde 179 daimi misyonun yanı sıra 
yüzlerce sivil topum örgütü organizasyonu ve çok uluslu şirketlerin büroları bu-
lunuyor. Cenevre Enternasyonal Rotary Kulübü, üyelerinin temsil ettiği düzine-
lerce ülke ile  bu farklılıkları yansıtıyor.  

Genève International Rotary kulübü 2015 yılında zaman 
kaybetmeden işe başladı. Emekli diplomat ve Rotary'de Birleş-
miş Milletler ana temsilcisi olan Walter Gyger, bağlantılarını 
kullanarak Lübnan'daki Suriyeli mültecilere yardım için fon ya-
ratmak amacıyla gala yemeği düzenledi. BM İnsan Hakları Yük-
sek Temsilcisi de destek verdi.  

Aralarında eski Rotaraktörlerin de bulunduğu kulüp, gençler 
üzerine odaklanmaya karar verdi. Gençlere ulaşma girişiminin 
başında bulunan Roystone Flude, girişimi "Gelecek nesilleri an-
gaje etmek" olarak yorumluyor. Bu girişim sayesinde 2016 yılın-
da Graduate Institute of International and Development Studies 
adlı eğitim kurumunda Rotaract kulübü kuruldu. Ertesi yıl da 
International School of Geneva'nın La Châtaignerie kampüsün-
de Interact kulübü faaliyete başladı.

Flude, Rotary'de basamaklandırma yaratmanın önemini 
vurguluyor. 2017 yılında Cenevre'de Birleşmiş Milletler Rotary 
Günü kutlamalarını üstlendiklerinde, Rotaraktörler aktiv part-
ner olarak devreye girdiler. Organizasyona 80 ülkeyi temsilen 
1.200 kişi katıldı ve Rotaraktörlerin girişimi sayesinde de katı-
lanların üçte birinden fazlası 35 yaşın altındaydı.

Rotary kulübünün Rotaraktörler için güçlü bir mentorluk 
programı var. "Üniversiteyi bitirdikten sonra ilk yönetim görev-
lerine atanan ve kariyerlerinde büyük adımlar atan kişiler var" 
diyen Flude, kariyer fuarları ve mülakat tekmnikleri konusunda 
organizasyonlar yaptıklarını bellirtiyor. Rotary burada sadece 

Üstte: Rotaraktörler bir sosyal  
aktiviteede Rotary kulübü 
üyeleriyle entegre olmuş 

vaziyette görülüyor. Kulüp 
İstanbul'a da bir seyahat 

organizasyonu yapmış

Geleceğin liderleri
Cenevre Enternasyonal Rotary Kulübü, İsviçre 

YENİ YÖNTEM:
Kulüp Rotaract ve Interact kanalıyla gençleri Rotary'ye dahil 

etmeye çalışıyor. İlk yöntem olarak, üyeler İngilizce konuşulan 
bir Rotaract kulübü kurmayı, bunu takiben de Interact kulübü 
kurmayı hedefl edi. İki yıl içinde bu hedefl ere ulaşıldı. Rotaryenler ve 
Rotaraktörler projelerde beraberce çalışıyorlar, kulübün kültüründe 
mentorluk temel bir olgu olarak yer alıyor. 

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Kuruluş: 2015
Başlangıç üye sayısı: 31

Üye sayısı: 53

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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motorsiklet konusunda tutku seviyesi yüksek birisi idi. İlk ran-
devularında eşi motorsikletinin arkasına binmişti. Honda Gold 
Wing GL1800A marka gözalıcı sarı renkli motoruyla, Winches-
ter Virginia Rotary kulübü üyesi ve IFMR'ın Kuzey Amerika 
temsilcisi Bob Shriner'in de teşviğiyle, Jackson kulübün kurul-
masına öncülük etti. O sırada Davisburg Michigan Rotary ku-
lübü üyesiydi.

16 ay süren çalışmalar başarıyla sonuçlandı. IFMR listesi 
başlangıç için iyi bir seçim oldu. Ayrıca, toplantıları program-
larına oturtamayan bir çok yeni kişi de kulübe katıldı. Üyelerin 
yaşları 30 ile 80 arasında değişiyor. Aktif motorsikletçi olmak 
şart değil ama gönüllü iş yapmak zorunlu. Üyelerin yerel Rotary 
kulüplerini bulup onların faaliyetlerine katılmaları bekleniyor. 

Toplantılar sadece motorsiklete odaklanmıyor. "Bu benim" 
başlığıyla ayda bir yapılan toplantılarda üyeler kendilerini ta-
nıtma fırsatı buluyorlar. Konular kendi işleri, motorsiklet tec-
rübeleri ya da seyahatleri olabiliyor.

Kulüp başkanı ve La Conner Washington Rotary Kulübü 
eski başkanı Linda Ryan, grubu "eğlenceli" olarak tanımlıyor. 
Ryan'ın motorsikleti Harley-Davidson SuperLow XL1200T. 
Ryan Kulüpte her konu ve her şeyden konuştuklarını ifade edi-
yor.

Rotary konusu ise her zaman için yaymaya çalıştıkları bir 
mevzu. Dinlenmek için durdukları yerlerde insanların motor-
sikletler hakkında sordukları sorulara tabi ki cevap veriyorlar. 
İnsanlar onlara "Bir kulüpte misiniz? "diye sorduklarında ve 
"Evet, Rotary kulübündeyiz" cevabı karşısında nasıl şaşırdık-
larını anlatıyor Ryan. "Ne? Rotary? Motorsikletler?" Pek bağ-
daştıramadıkları konular olsa da bu tür konuşmalar kapıların 
açılmasını sağlıyor. 

❑❑❑

ROTARY'NİN ÇARKLARI
Kulüp, 1992 yılında başlayan ve halen 20 ülke ve bölgesel branşlarla aktif olan 

Uluslararası Motorsikletçiler Dostluk grubuyla büyüdü. Yeni kulüp daha ziyade Ku-
zey Amerikalı motorsiklet severlere hitap ediyor. Üyeler her hafta videokonferans 
yöntemiyle toplanıyorlar ve toplumlarındaki Rotary kulüplerinin projelerine el ve-
rerek gönüllü çalışıyorlar.

 
Harold Hill, gençliğin verdiği âsilik günlerinde motor-

siklete başlamasını hatırlıyor: "Öyle bir aileden geliyordum 
ki, babam bu çatının altında yaşamak istiyorsan asla motor-
siklete binmeyeceksin derdi." Hill'in başka fikirleri vardı ve 
bir polis olunca motorsiklet de işinin bir parçası oldu.Mo-
torsiklet aşkı hiç azalmadı.

Hill Rotary'yi biliyordu. Bir çok kulüpte konuşmacı olmuş-
tu ve eski bir Kiwanis kulübü üyesi olarak hizmet konusuna ya-
bancı değildi. Ama polis motorsiklet kulübünden bir arkadaşı 
Rotary'ye katılmasını teklif ettiği zaman pek müspet düşün-
memişdi.

Aklında asla konvansiyonel bir kulübe üye olmama düşün-
cesi vardı. Tek başına 26 gün süren 10.506 millik yolu BMW 
R1200RT motoru ile yeni bitirmişti ve serbestliğine düşkündü. 

Ancak konuyu tekrar düşününce bu-
nun iyi bir şey olaileceğine ve in-

sanlara yardım ederken, mo-
tora binme arzusunu da tat-
min edebileceğini düşündü. 

Kulübün kurucusu, 
6380. Bölgenin (Michigan 

ve Ontario eyaletlerinin bir 
kısmı) geçmiş dönem guver-

nörlerinden Gerry Jackson da 

Üyeler motorsikletlerinin, seyahatlerininve kulüp toplantılarının 
resimlerini kulübün web sayfası ve Facebook'ta paylaşıyorlar.

Lastik tekerlekler yolda
Motorsikletçi Rotaryenler Kulübü (6380. Bölge)

YENİ YÖNTEM:
Birçoüunun ABD ve Kanada'da yaşadığı 6380. Bölgedeki Motorsikletçi 

Rotaryenler Kulübü üyeleri her çarşamba akşamı online olarak 
toplanıyorlar. Kulüp, başka Rotary kulüplerine dahil olan Uluslararası 
Motorsikletçi Rotaryenler Dostluk Grubu (IFMR) Rotaryenlerini ve yeni 
üyeleri de bünyesine almış. Halen üç ayda bir ödenen 52,50 dolarlık aidat 
yapısı ve toplantıların gayri resmiliği üyeler tarafından benimsenmiş.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Berat tarihi: 2018
Başlangıç üye sayısı: 25

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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Dave King
RIBI Dergisi Editörü - İngiltere

UR Başkanlığına aday ilk Alman Holger Knaack ile söyleşi

Hamburg'a 40 dakikalık me-
safede, Schleswig Holstein 
bölgeisnin Ratzeburg ken-

tinde güneşli bir Mayıs gününde saat 
akşamüstü beş gibiydi.  Adeta bir kart-
postaldan çıkmış gibi gözüken ve Küc-
hensee, Stadtse, Domsee ve büyük Rat-
zeburg Gölü ile çevrili adada yer alan 
bu kasabaddaki evinde Holger Knaack 
bahçesi ile meşgul olmaktaydı. 

"Bahçede vakit geçiriyordum ve 
kimsenin de beni aramasını bekle-
miyordum" diyor Knaack. Ama tele-
fon ısrarla çalmaya devam etti ve ken-
di ve eşi Suzanne'ın yaşamlarını ger-
çekten değiştirecek haber ulaştı. Her 
sabah erken saatte kalkıp bir zaman-
lar fırıncı olarak çalışan Holger'e gelen 
haber, kendisinin 2020-21 dönemi için 
Uluslararası Rotary Başkanlığına se-
çildiği idi.

"Bu benim için sürpriz idi zira 
açıklamanın bir gün sonra yapıl-
ması gerekiyordu. Arayan, aday 
saptama komitesi başkanı Mc-
Govern idi ve bana 'Komitenin 
seni 2020/21 için Uluslararası Ro-
tary'nin Başkanı seçtiğini söyleme 
onurunu bana tevdi ettiler'" dedi. 

Mike'a cevap vermem biraz zama-
nımı aldı. Nefes alamıyor, kelimeler 
ağzımdan çıkmıyordu. Hiç beklemi-
yordum ve bu telefon için hiç hazır de-
ğildim.

Dünyanın en büyük insani kuru-
munun başkanı olarak seçilmiş olan 
Delhi Midwest Rotary'den Suchil Ku-
mar Gupta sağlık sorunları nedeniy-
le başkan olamayacağıını açıklamıştı. 
Suchil Hindistan'ın dördüncü UR Baş-
kanı olacaktı ve ilk defa bir Alman'ın 
başkan olması da biiraz acı-tatlı du-
rum sonrası ortaya çıkmıştı. Holger 

Sushil'e mektup yazarak görevi kabul 
etme konusunda tereddütlerini iletti. 
Verdiği cevapta Sushil ısrarla görevi 
kabul etmesini ve keyifle yerine getir-
mesini söyledi. 

27 yıldır Rotaryen olan Holger, 
Herzogtum Lauenburg-Mölln Rotary 
kulübü üyesi. 125 yıllık aile şirketi olan 
Knaack Enterprise'da ortak ve genel 
müdür görevinden ayrıldıktan sonra 
Knaack AG adlı emlak şirketini yönet-
mekte.

43 yıldır eşi Suzanne ile evli. Çiftin 
çocukları olmamasına rağmen, Rotary 
Gençlik Değişim programı ile ilgisi ne-
deniyle bugüne kadar 43 talebeyi misa-
fir etmişler.

Uluslararası Rotary'nin başkanı 
olmak şüphesiz Holger ve Suzanne için 
yaşamı etkileyecek bir durum. Holger 
gururlu bir Alman ve Avrupalı. Şim-
diden planlarına Rotary seyahatlerini 
eklemeye başlamıış. 

Holger'in dönem logosu ve tema-
sı için düşünmeye bir kaç ay vakti var. 
Bazı fikirleri var ama bunları şimdilik 
kendisine saklıyor. 

Ancak şimdiden iki tema ön plana 
çıkmış: birincisi Başkan Barry Ras-
sin'in Rotary'de farklılığı arttırmak 
için daha fazla Rotaract kulübü kurul-
ması. Diğeri ise gençler ve kadınları or-
ganizasyonda liderlik rolü almaya teş-
v,k etmek.

Holger'in başkanlığı sırasında Yö-
netim Kurulunda altı kadın olacak. 
Kendisine, UR'de ne zaman bir kadın 
başkan görev alacak diye sorduğumuz-
da, Alman dostumuz ince bir diploma-
si ile kenara çekiliyor.. " Bu güzel bir 
soru ve ben de kendime bazen aynı 
soruyu soruyorum. Rotary'ye daha 
çok kadının girmesi bizim çekir-
dek değerlerimizden biri. Bu çok 
basit ve bu değerlere saygı duyma-
lıyız."

"Rotary yönetimi, Rotary'de ve 
Rotary yönetimindeki kadınların 
sayısını arttırma kararı aldı. 2023 
Haziran'ına kadar %30 rakamı-
nı yakalamaya çalışacağız. Fakay 
bizler birşeye ulaşmak istiyorsak, 
hedeflerimizi daha yüksekte tut-
malıyız." 

2020/21 Uluslararası Rotary Başkanı seçilen ilk Alman Holger Knaack, Hamburg 
Konvansiyonu esnasında İngiltere ve İrlanda (RIBI) dergisi editörü Dave King ile görüştü.
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UR Başkanlığına aday ilk Alman Holger Knaack ile söyleşi

Rotary’nin yapı taşı elbette 
üyelerimiz. İnsanların ha-
yatlarında kalıcı değişimi 

yaratabilmemiz, bu konuda hep birlik-
te sağladığımız başarı ve yarattığımız 
etki her bir üyemizin varlığı ve katkı-
sı sonucu sağlanıyor. Farklı iş, mes-
lek ve yaş gruplarından, yaşadığımız 
toplumu temsil edecek çeşitlilikte; ka-
dın, erkek, yetişkin, genç; bizler üyele-
rimiz ile güçlüyüz. Üye ve kulüp sayı-
mızı arttırarak bu etkiyi ve değişimi 
daha da yaygınlaştırmak bu nedenle 
her zaman önceliklerimiz arasında yer 
aldı. Var olan üyeleri gönüllü katkıları-
nın devamı için yüreklendirme ve yeni 
üyeler kazanma; bunun sonucunda, et-
kin kulüpler aracılığı ile daha çok insa-
nın yaşamına dokunma fırsatına sahip 
olma. Rotary 2430 Bölge 2018-2019 dö-
neminde üyelik koruma ve genişleme 
bağlamında büyük başarıya imza attı. 

Dönem başındaki, 1 Temmuz 2018 
tarihi itibari ile üyelik sayısal bilgile-
rini 22 Mayıs 2019 tarihli bilgiler ile 
karşılaştırdığımızda kulüp sayısının 
92’den 102’ye;  üye sayısının 2196’dan 
2494’e yükseldiğini görüyoruz. Ayrıca 
üye yaş ortalaması açısından gençle-
şen Bölgemizde 29 yaş altı üye sayımız 
25 iken bu sayı 80 üyeye ulaştı. Kadın 
üye sayısında ve oranında da gelişme 
kaydedildi; kadın üye sayımız 470’den 
634’e; erkek üye sayımız 1723’den 
1855’e ulaştı. 

Üyelik koruma ve genişlemedeki bu 
ivme, farklı farklı açılara yoğunlaşan 
çalışmalar ile sağlandı. Bunlardan bir 
tanesi “Gölge Kulüp” uygulaması. Bu 
uygulama ile, bulunduğu şehre büyük 
yarar sağlamış ancak üye bulmakta 
zorlanan köklü Kulüplerimiz genişledi 
ve yeni bir motivasyon kazandı. Gazi-
antep Rotary kulübümüze Gölge Kulüp 
aracılığı ile can kattık. Bir diğer strate 

ji, charter süreci askıda olan kulüple-
ri geri kazanmak oldu; bu sayede Ünye 
Rotary Kulübümüzü tekrar hayata ge-
çirdik. 

Odaklanılan bir başka konu kadın 
üye kazanımı idi. Bu konuda kulüple-
rimize destek olduk ve kulüplerimiz 
de büyük destek verdiler.  Örneğin, sa-
dece erkek üye kabul eden Kastamonu 
Rotary kulübümüz, ildeki Rotaryen 

olmayı arzu eden kadın üye adayı po-
tansiyelini değerlendirerek kadın üye 
oranı çok yüksek bir karma kulüp olan 
10 Aralık Rotary Kulübümüzün kurul-
ması için büyük gayret gösterdi ve yeni 
kulübümüz kuruldu. Bunun yanı sıra, 
genç üye kazanmayı hedefledik; Rota-
ractlarımızı dual üye olma konusun-
da teşvik ettik; yaş nedeniyle Rotaract 
üyelikleri sona ermiş olan gençlerimi-

zi Rotaryen olarak kazandık. Yine yeni 
kurulan Adana Taşköprü Rotary Kulü-
bümüz buna çok güzel bir örnek oluş-
turmaktadır.  

2430. Bölge üyelik ve 
büyüme konusunda başarılı 
bir dönem geçiriyor. Kulüp 
sayısı 92'den 102'ye, üye 
sayısı da 2196'dan 2494'e 
yükseldi.

Bütün bu çalışmalara ek olarak, 
geçmişte var olduğumuz fakat bugün 
olmadığımız illerde yeniden kulüp 
kurma çalışmaları başlattık; çeşitli ne-
denlerle kapanmış olan iki kulübümü-
zün olduğu Diyarbakır ilinde, dönemi-

mizde yeni bir kulüp daha kurduk ve 
böylelikle Diyarbakır Rotary Kulübü 
Bölgemize katıldı. Son olarak, kulüp 
olmayan illerimizde kulüp kurma ça-
lışmaları yürüttük; Osmaniye Rotary 
Kulübü bu çalışmalar sonucu yaşama 
geçti.  

2018-2019 Döneminde, Ankara 
Beysukent, Kastamonu 10 Aralık, An-
kara Tunalı Hilmi, Yenimahalle, Ada-

Üyelerimiz ile güçlüyüz
N. Altan Arslan
Rotary 2430. Bölge Guvernörü / 2018 - 2019
Boğaçhan Yıldırım
Rotary 2430. Bölge Guvernör Yardımcısı /  
Üyelik Koruma ve Geliştirme / 2018 - 2019
Tijen Türeli
Rotary 2430. Bölge Guvernör Yardımcısı – 
Halkla İlişkiler ve Diğer STK’lar / 2018-2019

2430. Bölgede Rotary her alanda büyüdü. Kulüp ve üye sayısı arttı. Gençler ve kadınların 
üye sayısı arttığı gibi 29 yaş altı üyelerin sayısı da 29'dan 80'e yükseldi.
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Rotary Dergilerinin Avrupa editörleri 
Konvansiyon öncesi Hamburg'da toplandı

Uluslararası Rotary'ye göre Rotary'de dergiler önemli bir rol üstleniyorlar. 
Ancak dünyadaki değişim nasıl Rotary'ye de yansıdı ise, konuya artık sa-
dece dergiler olarak değil, medya olarak bakıp dijital ortamdan da müm-

kün olduğu kadar faydalanmanın yöntemleri aranıyor. 
Tüm dünyada yayınlanan 32 derginin temsilcileri iki yılda bir UR'nin merkezi 

Evanston'da toplanıyorlar. Aradaki yılda da, Avrupa, Amerika kıtası ve Asya-Avust-
ralya kıtaları editörleri bir araya geliyorlar. ABD ve Kanada dışında dergileri yayon-
layan kurumlar, UR ile yapılan beş yıl süreli bir anlaşma çerçevesinde bu görevi yü-
rütüyorlar. Bu yıl sonunda süresi bitecek olan anlaşmadaki değişiklikler henüz net-
leşmeedi ama sürenin kısalacağı ve üç yıla indirileceği kesin gözüküyor. 

Son zamanlardaki arayışın arkasında dijital yayıncılığın yaygınlaşması yatıyor. 
Basılı medya statik bir yapıya sahip iken,  dijital ortam dinamik ve bir anlamda sı-
nırsız. Ancak ortada sanki tam bir kaos hüküm sürüyor. Dünyanın her tarafına ya-
yılmış bir organizasyonun internet üzerinde bütünllük arz eden bir görünümü adeta 
yok. Google'da "Rotary" yazdığınızda karşınıza çıkan sitelerdeki çeşitlilik bunun 
bir göstergegesi. Tabi bir de sosyal medya var. Orası ise tam bir keşmekeş. Şu anda 
çözümün ne olduğunu açıkçası kimse bilmiyor ama belli yaklaşımlar Evanston'da 
tartışılıyor.

Avrupa'da yayınlanan dergilerin iki yılda bir toplandıklarını yukarıda belirt-
miştik. Editörümüz Ahmet S. Tükel'in önerisiyls 2021 yılındaki toplantının İz-
mir'de yapılması tüm katılımcılar tarafından kabul edildi. Daha önce Türkiye' 
Rotary'sinin 3 bölge olarak düzenlendiği 1994 yılında 3. Editörler toplantısı da İz-
mir'de yapılmıştı.  O zaman yapılan toplantı sonrası Türkiye, Ege bölgesi ve Türk 
Rotary'si ile ilgili tüm dergilerde yazılar yer almış ve müspet bir imaj yaratılmıştı. 

Avrupa Editörelerinin toplantısına İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Çekya, 
Portekiz, Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda, Fİnlandiya ve Türkiye Editörlerinin yanı sıra 
Zürih Ofisinden ve UR'nin merkezi Evanston'dan Dergiler Koordinatörü Donna Cotter da 

katıldı. 

HONOLULU
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na Taşköprü, Diyarbakır, Osmaniye, 
Anamur ve Eskişehir Gordion Rotary 
Kulüplerimiz olmak üzere 9 yeni kulüp 
kazandık. Bununla birlikte, var olan 
kulüplerimize katılan yeni üyelerimiz-
le daha da güçlendik.

2018-2019 Döneminde, 
Ankara Beysukent, 
Kastamonu 10 Aralık, 
Ankara Tunalı Hilmi, 
Yenimahalle, Adana 
Taşköprü, Diyarbakır, 
Osmaniye, Anamur ve 
Eskişehir Gordion Rotary 
Kulüplerimiz olmak üzere 
9 yeni kulüp kazandık. 
Bununla birlikte, var olan 
kulüplerimize katılan 
yeni üyelerimizle daha da 
güçlendik.

Bu süreçte büyük emek veren Bölge 
Eğitmenimize, Guvernör Temsilcileri-
mize, Kurucu Kulüp Başkanlarımıza, 
 Üyelik Komitelerimize; büyük destek 
veren Guvernör Yardımcılarımıza ve 
başta Halkla İlişkiler Komiteleri ol-
mak üzere tüm Bölge Komitelerimi-
ze; Bölgemizdeki tüm Rotaryenlere ve 
takımı takım yapan herkese gönülden 
teşekkür ederiz. Bizler, hep birlikte, 
“önce kendi içimizde, sonra yaşadığı-
mız toplumlarda ve nihayetinde tüm 
dünyada kalıcı değişimi yaratmak üze-
re bir araya geldiğimiz ve harekete geç-
tiğimiz bir dünya hedefl iyoruz“. Bu he-
defe ulaşmak için sınırları kaldırarak; 
özveriyle, samimiyetle, adanmışlıkla 
ve dostlukla hep beraber Dönem bo-
yunca çaba sarf eden; projelerle, etkin-
liklerle on binlerce insanın yaşamına 
dokunan Bölgemizdeki tüm Rotaryen-
lere, Rotaractlara, Interactlara ve eş-
lere çok teşekkür ediyor ve kutluyoruz. 
İyi ki varsınız, Rotary’e güç katıyorsu-
nuz… 
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Rotary dünyasında bir dönem daha biti-
yor. Bir yıl önce hazırlanan projeler, uy-
gulandı ve insanlık yaşamına güzellik-

ler sunuldu. Yapılan ve başarıya ulaşan projeler 
elbette ki konferanslarda sergilendi ve gereken 
başarı belgeleri başkanlar aracılığı ile kulüplere 
sunuldu. Kutlarım Rotaryen dostlarımızı.

Biliyoruz ki Rotary, Rotaryenlerle can bu-
lur. Kulüplerimize yeni üyeler katabilmişsek ne 
mutlu bizlere. Yeni başlayacak yönetici arkadaş-
lar, üyeliğin önemini anımsar ve üyelik konu-
sunda adım atarlarsa sanıyorum geleceğe hiz-
met etmiş olurlar. 

Göreve başlayan yeni yönetimler, üyeliği 
artırmada hiçbir zaman geç kalmamalıdırlar. 
Çünkü bu yaklaşım, aynı zamanda Rotary’de bir 
görevdir de. Hepimiz biliyoruz ki üyeliğin geliş-
tirilmesi, yeni bir üyenin katılımıyla bitmiyor. O 
üyenin Rotary’den hoşlanmaya başlaması, on-
dan zevk alması ve üye olduğu kulüpten ayrılma-
maya karar vermesi gerekiyor. Üyeliği geliştir-
menin anahtarlarından birisi de kulüplerimizi 
hoş ve eğlenceli bir ortam haline getirmektir. Şu 
bir gerçektir ki insanlar, değişik amaçlarla Ro-
tary’e katılırlar ama Rotary’nin bir parçası ol-
maktan hoşlandıkları zaman da orada kalmaya 
karar verirler. Çünkü Rotary’nin temeli, toplum-
larına yarar sağlamaktır. Bunun yanında aynı 
düşünceleri paylaşan arkadaşlarla birlikte hiz-
met üretmektir. O hizmetin daha etkin oluna-
cağı fikri üzerinde birlik olmaktır. Bu yaklaşım 
, yeni üyeyi teşvik etmiş olacaktır. 

Yeni üye kazandıran Rotaryen, ödüllendiril-
melidir. 2001 yılında üç  üye kazandıran  Rotar-
yenin yakasına dönemin logosu olan içinde  kar-
tal bulunan rozet  takılırdı. Dönem başkanları 
veya guvernörler, benzeri bir yol neden izleme-
sinler ki?

19 yıldır dergimizde yazı yazıyorum. Birçok 
yazımda Rotary ailesinin öneminden söz ettim 
ve bu ailenin bozulmamasını konu ettim. Bu bir-
lik beraberlik yeni projelerin, yeni dostlukların 
hatta yardımların kapısını açacağına inanarak 
yazdım. Okuyanlar olduğu gibi okumadan dergi-
mizi bir kenara koyanlarımız da olmuştur. Ama 
biz bıkmadan, yılmadan yazmaya devam ediyo-
ruz. Bu büyük ailenin önemini anlatmaya çalışı-
yoruz .Çünkü bu oluşumun aynı ülküyü benim-
semiş  insanlarla sağlanacağına inanıyorum.

Sevgili dostlarım, "İnsanlık için, dünya-
mız için oturup karanlığa küfür edeceğine 
, bir mum yakmak daha iyidir." Bu sözü Kon-
fiçyüs tam 2500 yıl önce armağan etmiş insan-
lığa. Önümüzde o kadar çok zorluklar vardır, 
yardıma gereksinimi olan o kadar çok insan bu-
lunmaktadır ki bu oluşuma gülüp geçmek insan-
lık için ayıp olan yaklaşımdır. Ama Rotary’nin 
yolu bu olmamalıdır ve değildir de. İşte bizim te-
mel işlevimiz insanı ve toplumu aydınlatmaktır. 
Hiçbir zaman tek başımıza başarılı olamayaca-
ğımız birçok projeyi birlikte insanlığın hizmeti-
ne bir asırdır sunduk ve sunmaya devam edece-
ğiz.

Rotaryen dostlarım, kuruluşumuzu sokak-
taki insan bilmiyor veya yanlış biliyor. Çevremi-
ze açık ve çevremizden de yardım alarak onlarla 
birlikte projeler oluşturmak, sanıyorum kuru-
luşumuzun tabana yayılmasına, bilinmesine 
yardımcı olacaktır.

Halka açık Rotary günleri düzenleyerek, 
toplumumuza Rotary’nin ne olduğunu, neler 
yaptığını anlatmak ve göstermek kuruluşu-
muza ilgiyi artacağına inanıyorum. Bu inanç-
la yeni yönetici Rotaryen dostlarıma Rotaryen 
sevgilerimi sunuyorum.

❑❑❑

HASAT ZAMANI
Ekrem YAZAR

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

Akçakoca Rotary Kulübü tarafından Devlet hasta-
nesine bağışlanan 5 adet diyaliz makinesinin de-
vir teslim töreni gerçekleşti. Diyaliz makinelerinin 

yanı sıra, diyaliz ünitesinin oturma grupları da baştan sona 
yenilendi. 

Açılışta Akçakoca Rotary Kulübü Başkanı Erkan Güldi-
ken Uluslararası Rotary Vakfı’nın ‘hastalıkların önlenmesi 
ve tedavisi’ başlığı altında, Akçakoca Rotary kulübünün ön-
derliğinde, Akçakoca Devlet Hastanesine 5 adet diyaliz ma-
kinesi  bağışının gerçekleştiğini ve 2016 yılında kurulan ku-
lübün kısa zaman içinde toplumun gerçekten ihtiyacı olan bir 
projeyi gerçekleştiğini ifade etti. 

Akçakoca Rotary kulübünün kurucu başkanı Cemil Gülez 
ise Akçakoca’da diyaliz ünitesi makinelerin yetersiz kaldığı-
nı, böbrek hastalarının  yeni makinelere ihtiyaç duyduklarını 
öğrendiklerinde hızlı bir şekilde harekete geçerek Rotary'nin 
geniş ağından faydalanarak "küresel ağış" kapsamında top-
lum için önemli olan bu projeyi gerekleştirdiklerine değindi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın Rotary'ye 
teşekkür konuşmasından sonra kürsüye gelen Hastane Baş-
hekimi Op.Dr. Muzaffer Haldun Çolak ise "İnşallah Akça-
koca’nın diğer eksikliklerinde de yardımlarınızı esir-
gemeyeceğinizi temenni ediyor ve teşekkür ediyorum" 
dedi.

Başhekimin ardından kürsüye davet edilen 2430. bölge 
dönem Guvernörü Nuri Altan Arslan şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir yanında 1 milyon 200 bin kişi, 
200 farklı coğrafya da kulüplerimiz eliyle hizmet üre-
tiyor. Bize gelen talepleri yapabildiğimiz, karınca ka-
rarınca yapabildiğimiz kişiler ve kuruluşlarız. Bir elin 
neyi var iki elin sesi var. Akçakoca Rotary kulübünün 
kuruluşunu dün gibi hatırlıyorum. Sevgili Boğaçhan ile 
buraya geldiğimizde ilk kez Cemil’in dükkanına geldi-
ğimizde o ilk toplantıda bu günleri geleceğimizi hisset-
miştik. Yeni bir kulüp, senelerdir var olan diğer kulüp-
lerin varlığına rağmen Akçakoca Rotary Kulübü daha 
iki buçuk yaşındayken bu projeyi aldı götürdü ve Akça-
koca’ya 45 bin dolar bir değer kattı. Rakamsal büyüklü-
ğü hiç önemli değil, bu 5 diyaliz makinesiyle kaç insana 
dokunacağımız çok daha önemli.”

Son olarak kürsüye gelen GDG Malik Aviral "Her zaman 
söylüyorum, yerel yönetimlerin bize destek olması çok 
önemlidir. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Hastane 
yetkilileri böyle bir şeye açık olmasalar böyle bir hiz-
metin alınması sözkonusu olamazdı. Biz devamlı şunu 
söylüyoruz, lütfen yerel yönetimler bizlerin burada 

beklediği sadece bir taktirdir, teşekkür ederiz demek 
bizim ilerde başka projeler yapmak için bize bir mo-
tivasyon kaynağıdır. Ben Sayın Belediye Başkanıma, 
hastanenin tüm yetkililerine, ve aramızda bulunan 
halka çok teşekkür ediyorum”

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdim edil-
di ve ardından kurdele kesilerek resmi açılış gerçekleşti.

Küresel bağışa Fenerbahçe, Ordu, Karadeniz Ereğli,Mer-
sin, Emek, Adapazarı, Eskişehir Yunusemre, Tunali Hilmi, 
Alanya, Beysukent,  Bahçelievler, Adana Seyhan, Gaziantep 
Zeugma, Samsun Atakum, Adana 5 Ocak, Bolu RK, Sinop Di-
yojen Rotary Kulüpleri katıldılar.

Akçakoca Rotary Küresel bağışla Dializ ünitesi kurdu
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Akçakoca Rotary kulübünün Küresel Bağış ile gerçekleştirdiği 
Diyaliz ünitesi açıldı, Üstte iç mekan, altta binanın önünde 

birarada çekilmiş resim görülüyor.

Açılışta ilk konuşmacı Akçakoca Rotary Kulübü başkanı Erkan 
Güldiken idi. Onu takiben Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 
Hastane Başhekimi Op. Dr. Muzaffer Haldun Çolak teşekkir 

konuşması yaptı, 



KULÜPLER’DEN HABERLER

Ataşehir Rotary Kulübü Bahar Şenliği 

Ataşehir Rotary Kulübü 04-05 mayıs tarihilerinde "Geleneksel 19. BA-
HAR ŞENLİĞİ" etkinliğini, bu yıl farklı olarak, "ROTARY DAY" etkinliği 

ile birlikte organize etti. Bahar Şenliği ve Rotary Day ‘de konserler, canlı sahne 
performansları,  yiyecek içecek standları, çocuk eğlenceleri, kermes masa-
ları, çocuk tiyatroları, workshoplar organize edilerek ROTARY halkla buluştu. 
Sahada yapılan bu etkinlikler, Rotary ‘nin hizmetlerini tanıtma, POLIO farkın-
dalığı yaratma amaçlı pek çok etkinlik yapıldı. ROTARY’nin  Topluma hizmet ve 
dünya barışına katkı sağlamak amaçlı yaptığı  hizmetleri halka tanıtabilmesi 
faydalı birgirişim oldu. ROTARY DAY kapsamında organizasyona destek veren 
DG Hasan Akbayrak ve eşi Kazumi ve kızları Selin ‘de etkinliğe katıldı. Ayrıca 
Bölge Guvernör Yardımcısı Durmuş Üstdağ ve ailesi, Atakoy RK, Caddebostan 
RK, Dolmabahçe RK, Fenerbahçe RK,  Tarabya RK, Tuzla RK, Yeniköy RK leri 
de bu güzel güne katıldılar. 5 Mayıs günü değişim öğrencilerine de sürpriz bir 
"Doğum Günü Partisi" de organize edildi.

Bu yıl 19. su düzenlenen geleneksel "BAHAR ŞENLİĞİ"nin  en büyük amacı 
Ataşehir Rotary'nin burslu öğrencileri için fon yaratmaktı ve bunda da belir-
lenen hedeflere ulaşıldı. 

Edirne Mimar Sinan RK'nın 'Bir Köprü de biz olalım' projesi

Edirne Mimar Sinan RK’nin 4. Uluslararası "Bir Köprü de Biz Olalım" 
projesinin Edirne ayağı tamamlandı. Kırcaali Rotary Dönem Başka-

nı Valentin Gogev ve Rotary Kulüp üyeleri, Kırcaali Gençlik Merkezi Müdiresi 
Zlatka Hanım, öğretmenleri Antoniya ve Sevinç Hanım ile Kırcaali Belediye gö-

revlisi Habibe Hanım ve Bulgaristan’dan gelen 12 öğrenci etkinliğe katıldılar. 
Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Selahattin Yayla ve Resim Öğretmeni 
Levent Tosun ile kulüp üyelerimizin de katkılarıyla etkinlik tamamlandı.Çaka-
bey Rotary Kulübü, Zeytindostu Derneği işbirliği ile Bornova Atatürk Mahallesi 
Hayrettin Duran Anadolu lisesinde  düzenlenen etkinlikte 100 kadar öğrenci-
ye zeytin ağacının ölümsüzlüğü, bereketi, şifası, beslenme, hijyen ve enerji ala-
ninda önemini anlatıldı. Daha sonra, 30 yetişkin zeytin fidanı okulun bahçesine  
öğrenciler ile beraber dikildi ve cansuyu verildi.

İstinye Rotary “Engelliler Kayak Kampı” düzenliyor.

İstinye Rotary Kulübü Derneği, 2002 yılından bu yana düzenleyerek 
geleneksel hale getirdiği ve son birkaç yıldır yurtdışından da katılımcı 

çağırarak Uluslararası boyut kazandırdığı ve birkaç yıl önce aramızdan ay-
rılan rahmetli geçmiş dönem başkanının adına atfedilen "Nesrin Demircioğ-
lu 13.Uluslararası Engelliler Kayak Kampı" projesi 10-13 Mart 2019 tarihleri 
arasında Bursa, Uludağ  Beceren Otel’de gerçekleştirildi.

İstinye Rotary, engelli insanlarımızın gelişmelerini, kendilerine güvenle-
rini sağlamak, özgürlük sınırlarını genişletmek, toplumsal, ekonomik, spor ve 
sanat gibi konularda denenmemiş çalışmaları denemeleri için onlara cesaret 
kazandırmak, bununla birlikte, toplumun farklı kesimlerinin engellilerle birlik-
te olmasını ve engelli gençlerimizin duyarlılığını anlamayı ve anlatmayı hedef-
liyor.

Bu yıl, İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile ortaklaşa be-
lirlenen 18-30 yaşları arasında görme engelli 20 genç,  Bursa, Uludağ Bece-
ren Otel’de ağırlandılar. Engelli gençler 10-13 Mart 2019 tarihleri arasında 
kayak pistinde ilk kayak deneyimlerini tecrübeli kayak hocalarıyla ve Rotar-
yenlerle birlikte yaşadılar. 13 Mart 2019 Çarşamba günü 10:30-12:00 saatle-
ri arasında yapılan Sertifika Töreni ile kamp son buldu. Gençlerin emeklerinin 
karşılığını alacakları, heyecan ve deneyimlerini paylaşacakları ve kampa des-
tek veren kulüp ve Rotary dostlarına teşekkür belgeleri takdim edildi. 

Dolmabahçe RK 'Rotary’nin 114. Kuruluş Yıldönümü' etkin-
liğinde ev sahibi

Dolmabahçe Rotary Kulübü, 2420. Bölgenin Rotary’nin 114. Kuruluş 
Yıldönümü kutlaması etkinliğinde ev sahipliği yaptı. 24 Şubat 2019 

tarihinde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde Gülsin Onay 
konseri gerçekleştirildi. Gecenin açılış konuşmasını Dolmabahçe RK Başka-
nı Eyüp Kömeçoğlu yaptı. Devlet Sanatçımız Gülsin Onay, piyano konserinde 
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ahmet Adnan Saygun, Franz Liszt 
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ve Frederic Chopin’den eserler seslendirdi. Konser sonunda 2420. Bölge Gu-
vernörü Hasan Akbayrak ve eşi Kazumi kısa bir konuşmanın ardından Devlet 
Sanatçımıza plaket sundu. 

Kötü hava şartlarına rağmen Geçmiş Dönem Guvernörleri, Japonya 
Konsolosu ve Rotaryenler konsere büyük ilgi gösterdi ve salonu dol-

durdu. 
Dolmabahçe RK 'Hala Çocuk' Projesi Bandırma’da

Dolmabahçe Rotary Kulübü, geleneksel projesi olan "Hala Çocuk" Pro-
jesi için bu defa Bandırma’daydı ve bu farkındalık yaratma projesini 

09.03.2019 tarihinde Bandırma Santral Kültür Merkezinde Bandırma Rotary 
Kulübü ile ortak gerçekleştirdi. 

Dolmabahçe Rotary Kulübü Başkanı Eyüp Kömeçoğlu’nun açılış ko-
nuşmasından sonra GDB Prof. Dr. Oya Gökmen çocuk yaşta kız ço-

cuklarının evlendirilmesinin sadece Türkiye’de değil, Dünya’da da bir kanayan 
yara olduğunu belirterek bu olayın yarattığı sağlık sorunlarını, kendileri çocuk 
olan annelerdeki erken ölümleri, düşükleri ve diğer sağlık sorunlarını anlattı. 
Avukat Sibel Şenol Pekbay sorunun hukuki boyutlarını, Psikolog Eda Ergür’de 
çocuk gelinlerde yaratılan psikolojik travmaları açıkladı. Sunumlardan sonra 
Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Halit Emiroğlu konuşmacılara plaket verdi.   
Dolmabahçe Innerwheel Kulübü Başkanı Sim Akyüz konuşmacılara el işi hedi-
yeler sundu. Etkinliğe Dolmabahçe Rotaract ve Interact Kulübüyle Bandırma 
Rotaract Kulübü de katıldı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı Seminer sonrası tiyat-
ro, sinema ve dizi sanatçısı Umut Oğuz bir stand up gösterisi sundu.

Ortaköy RK'nün 23 Nisan 7’den 70’e Gönül Köprüsü

Ortaköy Rotary Kulübü, bugüne kadar Kilis’ten, Urfa - Birecik’ten, 
Kahta’dan, Diyarbakır’dan (3), Malatya’dan, Gaziantep’ten(2), Sinop 

-  Gerze’den olmak üzere 19 yıldan beri çoğunlukla Güney Doğu Anadolu’nun  
il ve ilçelerinin İlköğretim Okulları son sınıflarından 6 kız 6 erkek öğrenci (14 
yaş civarı) ile bu çocuklara refakat edecek bir erkek ve bir kadın öğretmenden 
oluşan 14 kişiyi 23 Nisan Haftasında İstanbul’da misafir ediyor.

Bu öğrenciler her yıl uçağa binmemiş, İstanbul’u görmemiş, başarılı il-
köğretim okulu öğrencileri arasından Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından se-
çilmekte. Şehit ailelerinden olanlar ile ekonomik durumu iyi olmayan  öğren-
cilere  öncelik tanınmakta. Bu yıl ise Gaziantep Gazikent İMKB ortaokulu öğ-
rencileri 20-24 Nisan tarihleri arasında  7 kız, 5 erkek öğrenci ve yanlarında 2  
refakatçi öğretmen ile toplamda 14 kişi kulüp tarafından ağırlandı.

  Misafirler İstanbul’da bir otobüs ile kulübün üyelerinin gözetmeninde 
Ayasofya, Sultanahmet, Atatürk Arboretumu, Deniz Müzesi, Miniaturk, Çıra-
ğan Sarayı gibi İstanbul'un tarihi yerlerini gördüler, Etiler Huzurevi’ni ziyaret 
ettiler. Dünya Göz Hastanesi’nde göz taramaları yapıldı. Kültür etkinliklerine 
ve 23 Nisan şenliklerine katıldılar. Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan Üniver-
sitesi, İstanbul Üniversitesi gibi eğitim kurumlarını da bir program dahilinde 
ziyaret ettiler. Boğaz turu yaptılar ve 23 Nisan’da İstanbul Gaziantepliler Der-
neği üyelerinin öğrenciler adına düzenlediği akşam yemeğinde kendileri  ile 
tanıştılar ve onların eğitim, öğretim ve iş deneyimlerini dinlediler. Program 
sonunda da uçakla tekrar memleketlerine döndüler. Bu vesile ile Gaziantepli 
İş İnsanlarına, Beşiktaş Belediyesi’ne ve desteklerini esirgemeyen tüm dost-
lara kulüp üyeleri teşekkür ettiler.

Ortaköy RK'nün 'ALS Hastalarını Hayata Bağlayalım' projesi 

Ortaköy Rotary Kulübü öncülüğünde Uluslararası Rotary Vakfı ile Kü-
resel Bağış kapsamında "ALS Hastalarını Hayata Bağlayalım" proje-

si  ALS/MNH Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. 2016-2017 yılında Ortaköy 
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Rotary Kulübü Başkanı Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun başlatmış olduğu Glo-
bal Grant / küresel bağış projesi, 2017-2018 Ortaköy Rotary Kulübü Başkanı 
Neşe Cesur tarafından sürdürüldü, 2018-2019 Ortaköy Rotary Kulübü Baş-
kanı Alper Ertuna ile sonlandırıldı. 

Proje sonunda 18 adet göz takip sistemli bilgisayarlar ALS hastalarına 
teslim edilmiştir. Ayrıca proje kapsamında  hasta yakınlarına ALS hastalığı 
ve hastalara yaklaşım ile ilgili uzman kişiler  tarafından eğitimler verilmekte-
dir. Bu süreçte bir çok kişi, kurum ve kuruluştan bağış toplanmıştır. Kitlesel 
fonlama sitesi olan Fongogo’da ‘’ALS Hastalarını Hayata Bağlayalım’’  ismiyle 
projeye birçok bağış toplanmıştır.  Ulusal ve Uluslararası çeşitli  Rotary Ku-
lüpleri tarafından da proje desteklenmiştir.Toplamda 38.000$ bağış toplan-
mıştır. Bu tutarın 32.000$’ı ile göz takip sistemli bilgisayarlar satın alınmıştır. 
Kalan 6000$ ile hasta yakınlarının eğitim masrafları karşılanmaktadır. Proje-
ye katkı sağlayan tüm Fongogo gönüllülerine, projemizi ortaklarımız Ataköy, 
Bahçeşehir, Bayrampaşa, Beylerbeyi, Beylikdüzü, Dolmabahçe, Erenköy, Fa-
tih, Fenerbahçe, Galata, İstinye, Küçükçekmece, Maçka, Moda, Suadiye, Koca-
eli Yahya Kaptan, Varna Euxinograd, Taipei Asia East, Taipei Paramount, Taipei 
Paronpon Rotary Kulüplerine, gönüllü dostlarımıza ve Ortaköyy Rotary Kulü-
bü’nün kıymetli üyelerine teşekkür ve şükranlarımızı sunarım. 
 ALS Hastalığı nedir?

“Lou Gehrig hastalığı” olarak da anılan amyotrofik lateral skleroz (ALS); 
kas kontrolü ve hareketi ile ilgili sorunlara yol açan ilerleyici bir motor nöron 
hastalığıdır. Kas semptomları arasında kas seğirmesi, kramp, sertlik veya 
güçsüzlük, sonuç olarak düzensiz konuşma,çiğneme veya yutma güçlüğü (dis-
faji) bulunur. Hastalık ilerledikçe  bireylerin kasları zayıflar, sonuçta tekerlekli 
sandalye bağımlısı olurlar. Ünlü astrofizikçi Stephen Hawking ve gitar virtüözü 
Jason Becker de ALS hastalarıdır. 

Yahya Kaptan Rotary kulübünden Örsçelik Balkan 
anısına hatıra ormanı

Dönem sonuna yaklaşırken kaybettiğimiz, Türk Rotary'si ve 
Uluslararası Rotary'ye büyük hizmetleri geçmiş olan GDG Ör-

sçelik Balkan'ın adını ölümsüzleştirmek ve yad etmek için Yahya Kaptan 
Rotary Kulübü  bir orman satın aldı. Kulüp, Bölge Çevre Günü etkinliği 
kapsamında 22 Haziranda bu ormanda fidan dikimi gerçekleştirecek. 
Kirazlıyalı, Enka Country Yolu, Körfez Kocaeli adresinde 12-17 arası 
gerçekleştirilecek aktiviteye ağaç bağışı da yapılabilecek. .

Erenköy RK, Gıda Kurtarma Derneği iş birliğiyle gıda 
atığının önlenmesini sağlayacak 

Türkiye’de her sene 65 milyon ton gıda çöpe atılıyor, oluşan bu gıda atı-
ğının %60’ı yani 214 milyar TL’lik kısmı engellenebilir durumda. Dön-

güsel ekonomiyle bu rakamın minimum yüzde 10’u olan ortalama 20 milyar 
TL’lik bölümü tasarruf olarak geri kazanılabilir. Gıda Kurtarma Derneği, tam 
da bu konuda çalışmak üzere kurulmuş bir dernek. Dernek, teknoloji, insan 
kaynağı, finansal destek gibi farklı alanlarda destek programlarının devreye 
alınması ve gıda bankalarına sürekli gıda bağışı bulunulması gibi konularda fa-
aliyet gösteriyor. Gıda Kurtarma Derneği ve Erenköy Rotary Kulübü ile yapılan 
iş birliği sayesinde hem ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak  hem de gıda atığı önle-
nerek bu konuda farkındalık yaratılması sağlanacak. 

Ülkemizde gıda atığı ve kaybının önlenmesi, gerekli iletişim çalışmaları-
nın yürütülmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla faaliyet gös-
teren Gıda Kurtarma Derneği ile Erenköy Rotary Kulübü arasında imzalanan 
protokole göre market zincirleri ve üreticilerden gelen tüketilebilir durumda-
ki gıdalar, teknolojik altyapısı Fazla Gıda A.Ş tarafından desteklenerek ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılacak.

Kısa süre önce imzalanan  protokolle Erenkoy Rotary Kulübü, Gıda Kur-
tarma Derneği aracılığıyla “tüketilebilir durumdaki gıda” ve giyim malzemele-
rini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Bu kapsamda alınan kilolarca süt, 
kurabiye, meyve, sebze ve  1000’lerce  yeni giysi, Şehit Polisler Derneği, Tuz-
la Halk Eğitim Merkezi, Sahrayıcedid Muhtarlığı ve Çınar Mahallesi Muhtarlığı 
gibi kurumlar aracılığıyla ilgili kişilere ulaştırıldı. 

Projenin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi aşamalarında gerekli des-
teği veren Erenköy Rotary Kulübü üyesi Halis Karakaş; yapılan  bu anlamlı iş 
birliğini özenle takip edeceklerini belirterek, israfın önüne geçmek için çalı-
şacaklarını iletti. Tüm kurumların gıda atığı konusunda  duyarlı olmalarını ve 
Gıda Kurtarma Derneği ile koordineli çalışmaları konusunda çağrıda bulunan 
Karakaş, "Kurumlar duyarlı olursa, bize daha fazla malzeme gelir ve biz de ne 
kadar çok yardım alırsak o kadar çok kişiye bu yardımı ulaştırabiliriz, gıda atığı-
nın önlenmesi konusunda Erenköy Rotary Kulübü olarak elimizden gelen tüm 
desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi. 

Erenköy Rotary Kulübü Başkanı Ece Bayar, konuyla ilgili yaptığı açıklama-
da "Çağımızın en kötü alışkanlığı olarak nitelendirilebilecek  ‘aşırı ve yanlış tü-
ketim’ konusunda farkındalık yaratmak oldukça önemli, sivil toplum kuruluşları 
olarak bu konuda verilebilecek desteğin toplum için gerçek bir değer oluştura-
cağını düşünüyoruz. Gıda Kurtarma Derneği ile yapılan iş birliğini bu anlamda 
büyük önem taşıyor. Böyle anlamlı bir projeye destek vermekten gurur duyu-
yoruz, iş birliğinin sürdürülebilir olması için gerekli tüm çalışmaları yapmaya 
devam edeceğiz" dedi. 

Gıda atığına sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir çözümün ancak teknolo-
jiyi işin kalbine koymakla gerçekleşebileceğinin altını çizen Fazla Gıda Kurucu 
Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, "Fazla Gıda olarak şu ana kadar çalıştığımız iş 
ortaklarında yüzde 70 seviyesinde bir kurtarma başarısına ulaştık. Türkiye’nin 
gıda atığı toplamda yıllık 214 milyar TL. Döngüsel ekonomiyle bu rakamın mini-
mum yüzde 10’u yani ortalama 20 milyar TL’lik kısmı tasarruf olarak sağlana-
bilir. Erenköy Rotary Kulübü iş birliği ile hem ihtiyaç sahiplerine ulaşacak hem 
gıda atığını önleyecek ve bu konuda farkındalık yaratmış olacağız" dedi.
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Arslantepe RK'nın 'Hedef 10.000' projesinde sona doğru

M.Arslantepe Rotary kulübü 7.Nisan.2019 Pazar günü Malatya Ane-
mon otelde hiç tiyatroya gitmemiş çocukları tiyatroyla buluşturma 

projesi olan ve 10 yıldır sürdürülen,  7.200 Sayısına ulamış olan; "Hedef 10.000 
Projesi" ne destek amacıyla kahvaltı düzenledi. Bu yıl kahvaltıya Malatya down 
sendromlular spor kulübü derneği nden 50 kulüğp dostu da aileleri ile birlikte 
katıldılar. Son derece keyifli ve yararlı geçen kahvaltıya, Malatya Rotary kulubü 
ve Malatya Eğitim Vakfı (m.E.V.)da yoğun katılım ile destek verdi.

Diş Sağlığı taraması
16.Nisan.2019 tarihinde Malatya Konak Mahmut Kömürkara Ortaoku-

lunda 410 öğrenciye ağız-diş ve kulak muayelerini gerçekleştirildi. Kulübün 
Diş Hekimi ve KBB uzmanı doktor üyelerince gerçekleştirilen taramada, prob-
lemli öğrencilere detaylı bilgi notu iletildi. Tüm öğrencilere Rotary ile ilgili özet 
bilgilerdirme broşürü ile diş fırçası dağıtıldı. Diş fırçalama tekniği hakkında 
bilgi verildi.

M.Arslantepe Rotary kulübü daha önce sağlık taraması yapılan Malatya 
Konak Mahmut Kömürkara Ortaokulunda 23 nisan için düzenlenen resim ya-
rışmasında dereceye giren öğrencilere resim malzemelerinden oluşan “re-
sim setleri” armağan edildi. Ayrıca okulda mevcut olan “zeka oyunları” odası 
için temin edilen yeni ve günce zeka oyunları hediye edildi.

Ordu Rotary Kulübü  “Meme Kanseri Ve Kanserde Erken 
Tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla eğitim semineri verdi.

Ordu Rotary Kulübü tarafından Karimex A.Ş ‘de çalışan 40 bayana 20 
Nisan 2019 tarihinde  “Meme Kanseri ve Kanserde Erken Tanı Hayat 

Kurtarır” sloganıyla eğitim semineri verildi.  Uzm. Dr. Hakan Duman, birçok 
kanser türünün ancak erken tanı sayesinde tedavi edildiği ve hayat kurtardı-
ğının vurgulandığı seminerde kadın kursiyerlere kendi kendine meme kanse-
ri muayenesi öğretildi. Hastalıkların belirtileri ve tedavileri hakkında bilgiler 
verildi. 

Ordu Rotary Kulübü Başkanı Rtn. Tansu Odabaş, Kanserde erken teşhisin 
hayat kurtardığını belirterek vatandaşları bu konuda bilinçlendirmeye devam 
ettiklerini söyledi. Eğitimlerimizin amacı vatandaşlarımızı kanserler hakkında 
bilinçlendirmektir. “Erken tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla hafta boyunca çeşitli 
eğitimler vereceğiz” dedi. 

Kültürpark Rotary Kulübü ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı 
ortaklaşa Gençlik Gelişim Semineri Düzenledi.

Kültürpark Rotary Kulübü,  Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile ortaklaşa bu 
yıl 7.sini düzenledikleri Gençlik Gelişim Seminerlerini EÇEV bursiyeri 

160 üniversite öğrencisinin katılımı ile 23 Mart ve 27 Nisan tarihlerinde İzmir 
Ticaret Odası Konferans Salonda gerçekleştirdiler. Gençlere ilham kaynağı 
olan 7 seçkin konuşmacı, 160 üniversite öğrencisine  sunumda bulundu. 

İletişim Doktoru, Gazeteci, Yazar Sedef Kabaş, "Değişen Dünyamızda De-
ğişmeyen Liderlik İlkeleri"ni kendine has üslubuyla anlattı. 

Eğitimci, Profesyonel Koç ve Köşe Yazarı Sezin Sivri "Pozitif Liderlik" başlı-
ğı ile gençlere "Pozitif Liderliğin odağında insan olan yeni nesil liderlik gereksi-
nimi olduğunu ve negatif bir zihin ile pozitif bir hayat yaşanamayacağı"nı kolay 
uygulanabilir ipuçları vererek detaylandırdı.

Eğitimci, Danışman  Özlem  Bakan "Topluluk Önünde Konuşma" teknikleri-
ni somutlaştırarak sıraladı. 

Blogger, Profesör Dr. Tülay Yücel,  "Gezgin Gözüyle"  başlığında, kariyer 
hayatına başlayacak olan öğrenciler için ekonomik gezi kurallarını vurgulayan 
bir sunum yaptı. 

Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi Mehmet Anıl, "Yazar Dünyası"nı anla-
tırken, yazmak için gerekli alt yapı hazırlıkları ve kurgulama-yazma sürecini 
gençlere yazma cesareti vererek aktardı. 
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Bahçeşehir Rotary Kulübünün 2012 yılından bugüne gerçekleştir-
diği "Rota Ata" Projesi hazırlıkları 2420. Bölge Rota Ata Komite-

si Başkanları  Gözde Engin,  Hilal Erbakan, 2430. Bölge Rota Ata Komitesi 
Başkanları  Burak Hosta,  Tahsin Arapoğlu ve 2440. Bölge Rota Ata Komi-
tesi Başkanları Demet ÖzKeleş, Figen Göktürk ile birlikte Atamızın Sam-
sun’a çıkışının 100. Yılında Türkiye Rotary'si olarak Atamızın Rotasında 
Samsun’a gitmek üzere aylar öncesinden başladı.

19 Mayıs 2019'da 19 tekne hedefi ile çalışmalarına başlayan Rota Ata 
Türkiye Komitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altındaki Atatürk Ral-
lisine katılarak toplam 50 teknelik kafile ile 19 Mayıs 2019 sabahı Samsun 
Tütün İskelesine varmayı planladı. 4,12 ve 16 Mayıs 2019 tarihlerinde se-
yirlerine başlayan tekneleri uğurlayan ve Bandırma Vapuru rotasındaki 
uğrak limanlarında karşılayan çeşitli sivil toplum kuruluşlarından vatan-
daşlarımız ile cumhuriyet ruhu ahenk içinde yaşandı.

19 Mayıs girişiminin ne olduğunu, ne denli değerli olduğunu genç ku-
şaklara anlatmak için bir fırsat olan Rota Ata Projesi, tüm insanlığa en ça-
resiz durumlarda dahi neler başarılabileceğini göstermeyi hedefleyen bir 
eğitim projesi olması vesilesi ile gençlerimize yönelik şiir, kompozisyon ve 
resim yarışmaları da gerçekleştirildi. Toplam 500 katılımcı arasından de-
receye giren öğrencilere ödülleri 2420, 2430 ve 2240. Bölge Guvernörleri 
tarafından 18 Mayıs 2019 tarihli Ödül Töreninde takdim edildi.

 ✔ RotaAta, insan zekasını, yaratıcılığını, cesaretini, metanetini ve 
idealizmini takdir etme projesidir.

 ✔ RotaAta, tüm insanlığa en çaresiz durumda dahi neler başarılabi-
leceğini göstermeyi hedefleyen bir eğitim projesidir.

 ✔ RotaAta, bir ulusun küllerinden yeniden var olma kararlılığını genç 
kuşaklara anlatma projesidir.

 ✔ RotaAta, bir ulusun çağdaşlarıyla birlikte var olma, tüm insanlıkla 
birlikte kucaklaşma isteğinin ifadesi projesidir.

 ✔ RotaAta, bir barış, dostluk ve sevgi projesidir.
 ✔ RotaAta, tüm dünyaya dünya uluslarının birbirleriyle nasıl dostluk 

ve dayanışma içinde olduğunu göster-
me projesidir.

 ✔ RotaAta, bir küçük kıvılcım-
la başlayarak tüm dünyayı saracak ve 
tüm insanlığı harekete geçirecek bir 
heyecan projesidir.

 ✔ RotaAta, Türk ulusunun tüm 
dünya uluslarına duyduğu sevgi ve 
dostluk duygularını pekiştirme proje-
sidir.

Dünyada pek çok kişi için sıra-
dan bir takvim yaprağı teşkil eden 19 
Mayıs 1919, aslında insanlık tarihinin 
mihenk taşlarından birini temsil edi-

yor. Bu gerçeğin de en çok Türk ulusu tarafından dikkate  alındığı ortada. 
Çünkü 19 Mayıs Türk ulusunun Kurtuluş Mücadelesinin başladığı tarih ola-
rak kayıtlara geçmiş bulunuyor.Bahçeşehir Rotary, bu projede 19 Mayıs 
tarihinin bunun ötesinde anlam taşıdığına inanarak 2019 yılını tüm Türki-
ye’deki Rotary ailesiyle birlikte aynen Atamızın yaptığı gibi Samsun’a çıka-
rak anmak istemişti ve bunu hep birlikte başardılar.  Emeği geçen, yüreği 
Atamızın sevgisiyle dolu tüm katkılara yürekten teşekkürlerimizle…

ROTA ATA projesi başarıyla gerçekleşti
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Profesyonel Yönetici Tevfik Kurt gençler için çok önem arz eden "Mülâkat 

Teknikleri" konusunda eksikliklerini tamamladı.
Provis Bilgi Sistemleri CEO’su, Bilgisayar Mühendisi Çetin Ayla ise "Bilişim 

Sektöründe Girişimcilik Hikayeleri"ni anlatarak girişim dünyasında başarının 
anahtar formüllerini kendi hayat hikayesinden yola çıkarak ve sanatla birleş-
tirerek gençlere aktardı. 

Kültürpark Rotary Kulübü başkanı Fikret Gökpınar, konu ve konuşmacı 
seçimini öğrenciler ile birlikte yaptıklarını, katılımcı sayısının ve ilgisinin art-
masını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Gençlik Gelişim Seminerlerinin,  
üniversite öğrencilerine Vizyon Geliştirme ve Liderlik Eğitimi verebilmek için 
düzenledikleri bir nevi kişisel gelişim semineri olduğunu. Kültürpark Rotary 
olarak bu seminerlerdeki temel amaçlarının ileri de bir toplum lideri olarak 
yurdun dört bir köşesine yayılacak bu öğrencilerin mesleki, kültürel birikimle-
rine katkı koyarak çağdaş bir ufuk kazandırmalarına destek vermek olduğunu 
dile getirdi. Rotaryenler olarak  EÇEV ile ortaklaşa proje düzenlemelerinin se-
bebini de  alanında uzmanlaşmış sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmak 
ve birlikte daha büyük bir sinerji yaratmak şeklinde özetledi.  

Balıkesir 
Rotary'den Otizm 
Farkındalık günü 
etkinliği

Balıkesir Rotary 
Kulubü 2 Nisan 

Dünya Otizm Farkında-
lık günü etkinliği kapsa-
mında toplantısına ku-
lüp konuşmacı konuğu 
olarak OBİDEV Otizmli 
Bireyleri Destekleme 
Vakfı Başkanı Fatma 
Tabanlı ve Vakfın Yö-
netim Kurulunu davet 
etti. Vakfın farkında-
lık teması mavi gözlük, 
içeriği ise "Birgün değil 
hergün buradan bak, 
hayatıma anlam kat" 
gözlüklerini tüm üyeler 
takarak vakfa destek 

oldular. Ayrıca Vakfın şirin yüzlü karakteri Mavican, toplantı boyunca Rotar-
yenlerle beraberdi.

Bandırma Rotary'den Trafik Simülasyon eğitimi

Bandrma Rotary Kulübü, 4 Mayıs Cumartesi 10:30-18:00 saatleri ara-
sında Bandırma Meydanında HED Akademi ile birlikte Trafik Simülas-

yon eğitimi düzenledi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eğitimde çarpma simüla-
törü, araç takla atma simülatörü ve alkol gözlüğü simülatörü eğitimleri verildi. 
Belediye Başkan vekili, Başkan yardımcısı, Meclis üyeleri, çevik kuvvet, öğren-
ciler ve vatandaşların katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. 

Türkiye’de her sene yaklaşık 185 bin trafik kazası olmakta ve yaklaşık 
7500 kişi hayatını kaybetmekte.Ölümlerdeki en büyük oran ise hız ve emniyet 
kemeri kullanmama durumlarında ortaya çıkmakta. Bandırma Rotary kulü-
bünün simülasyon eğitimi de bilinci arttırmak için Bandırma Belediyesi’nin de 
desteği ile topluma açık alanda düzenlendi.

       26. Toplum Birliği Okulu'nda Müzik Atölyesi/Konferans 
Salonu tadilatı yapıldı

Bandırma Rotary Kulübünün Toplum Birliğinin Şehit Bedir Karabıyık 
Ortaokulunun konferans salonu baştan yaratıldı  ve çok amaçlı salon 

haline getirilerek aynı zamanda müzik atölyesi olarak da kullanılması sağlan-
dı. 17 Nisan’da yapılan açılışa 2440. Bölge Guvernörü Alaettin Demircioğlu ve 
Belediye Başkanı katıldı.
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Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü önderliğinde Rotary Küresel Ba-
ğış Projesi olarak Polatlı’da yer alan Anadolu Bacıları Kadın Girişimci 

Kooperatifine Süt’den Peynir yapma tesisi kuruldu. Bu büyük proje sayesinde 
5.000 kişi iş ve gelir sahibi olacak. Projenin resmi açılışı 3 hafta içinde ger-
çekleşecektir.

Bu tesisin tüm makine ve teçhizatlarının maliyeti (95.450 USD) Rotary ta-
rafından karşılandı. Ancak tesisin ekonomik büyüklüğü tüm katkı verenlerle 
birlikte 2 milyon TL’yi buluyor. Tesis 400 m2 kapalı alana sahip.

Bu önemli proje sayesinde Ankara Polatlı’da önemli sayıda aile geçimini 
sağlayacak bölge süt ürünlerini işlemeyi öğrenecek ve kalkınacak.

Bu proje Bahçelievler Rotary Kulübü tarafından sadece bir peynir üretme 
projesi olarak tasarlanmadı. Proje aynı zamanda kadınlara, köylülere ve genç-
lere bir “Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma Modelidir”.

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Başkanı Rtn. Murat DOĞRU ve eşi 
Nursun projeyi anlattılar. “Proje sayesinde bir kalkınma modeli olarak köy-
ler dahil yaklaşık olarak 5.000 kişi nitelikli süt üretimini öğrenmekte, kadın 
girişimciler peynir ve süt ürünleri yaparak ekonomik kalkınmayı gerçekleş-
tirmekte, yöre ekonomisi gelişmekte, yerel kültürün bir parçası olan yöresel 
peynirlerin üretim tekniklerine bir model oluşturulmaktadır. Ayrıca sütten 
kaynaklanan hijyen sorunları da bu proje sayesinde ortadan kalkacaktır. Pro-
je sayesinde ülkemizde yıllık 5 milyon TL katma değer sağlanacaktır.” 

Bu tesis sayesinde iş sahibi olmayan kadınlar iş sahibi olmuş, peynir üret-
me konusunda eğitilmiştir. Kadınlar, peynir üretecekler, bölgede süt kültürü 
yaygınlaşırken sattıkları peynir ile aile ekonomilerine önemli bir gelir sağlana-
caktır. 

Ayrıca bölgedeki süt işlemedeki hijyen eksikliği de giderilmiş toplum sağ-
lığına da hizmet edilmiş olacaktır. Köylerdeki süt üretimi ve kalkınma modeli 
ise çarpan etkisi yapacaktır.

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü önderliğinde gerçekleşen bu dev pro-
je uluslararası birçok bölge ve kulübün desteği ile gerçekleşti. Proje, aşağıda 
sıralanmış olan Uluslararası Rotary Bölgeleri ve Rotary Kulüpleri tarafından 

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü önderliğinde gerçekleştirilmiştir. Anka-
ra Bahçelievler Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary 2430. Bölge, Uluslararası 
Rotary 3650. Bölge, Uluslararası Rotary 3630. Bölge, İtalya Augusta Rotary 
Kulübü, İstanbul Fındıklı Rotary Kulübü Mission Valley Sunset Rotary Kulübü 
ABD, Ankara Oran Rotary Kulübü, Ankara Tandoğan Rotary Kulübü, Ankara 
Gazi Rotary Rotary Kulübü, Ankara Koru Rotary Rotary Kulübü, Ankara Kavak-
lıdere Rotary Rotary Kulübü, Ankara Maltepe Rotary Kulübü, Ankara Rotary 
Kulübü, Ankara Anıttepe Rotary Kulübü

Proje ilk günden bu yana inanan, kendi döneminde projeye çok büyük bir 
fon gönderen Rotary Vakfının 2018-22 Mütevelli Heyeti Üyesi ve Saymanı, Yö-
netim Kurulu Üyesi Rtn.SangKoo YUN ve değerli eşi Eunsun, projeyi yerinde 
ziyaret etti. 

Bu tesisin tüm makine ve teçhizatlarının 
maliyeti (95.450 USD) Rotary tarafından 
karşılandı. Ancak tesisin ekonomik 
büyüklüğü tüm katkı verenlerle birlikte 2 
milyon TL’yi buluyor. Tesis 400 m2 kapalı 
alana sahip

Proje ziyaretinde hayranlığını gizlemeyen Rotary Vakıf Saymanı Rtn.
SangKoo YUN, “Bu dev proje bende hayranlık uyandırdı. Mutluluk ve gurur 
duydum. Bu proje sadece para ile yapılabilen bir proje değil. Önemli olan bir 
kulübün bir aile olarak gönül vererek ve emek sarf ederek bu eseri gerçek-
leştirmesidir. Rotary sadece fon veya para demek değildir. Rotary insanlara 
dokunmaktır. Siz bu eseri bir kulüp olarak vakit ayırarak, özünüzden vererek, 
sürekli çalışarak gerçekleştirdiniz. Esas takdire şayan olan budur, Rotary bu-
dur sadece para değildir.” dedi. Tebriklerini sunan Saymanı Rtn.SangKoo YUN 
bu projenin tüm dünyaya süt ve tarım konusunda bir kalkınma modeli olabile-
ceğini ifade etti.

Bahçelievler Rotary'nin Küresel Bağış Projesi

EKONOMİK - TOPLUMSAL KALKINMA PROJESİ ANADOLU BACILARI 
KADIN GİRİŞİMCİ KOOPERATİFİ SÜT ve PEYNİR TESİSİ
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KNAUF gibi, sektör devi firmalar alçıpan duvar bölmeleri ve mobilya konu-
sunda projeye sponsor oldular. Kalkınma Ajansı ise yerin kirasını ve giderlerini 
karşıladı. Ayrıca şahsi olarak birçok Rotaryen de bu anlamlı projeye bağışta 
bulundu.

Projenin fon bulmasını sağlayan, her aşamasında projeyi destekleyen 
GDG Rtn. Malik AVİRAL ve eşi Mihriban ise, "Proje gurur verici bir eser oldu. 
Rotary’nin ülkemizdeki en büyük projelerinden birisi gerçekleşti, artık yurt dı-
şından gelecek olan Rotary heyetlerini Ankara’da bu tesise getirerek ağırlaya-
cağız. Burayı gören her kişi Rotary’nin büyüklüğünü, gücünü ve topluma katkı-
sını gözleriyle görecektir" dedi.

Projeyi ziyaret eden Geçmiş Dönem Direktörü Şafak ALPAY ve eşi Deniz 
ise projenin anlamına vurgu yaparak, "Bu proje bir Rotary başarı öyküsüdür. 

Konuşmalarımda anlatacağım bir Rotary öyküsünü Ankara Bahçelievler Ro-
tary Kulübü yazmıştır. Bu anlamlı projeyi sunumlarımda ve konuşmalarında 
kullanacağım. Bakü Konferansında bu proje anlatılmalıdır…" dedi.

Başkan Murat DOĞRU "Bu gün çok mutluyuz. Her şey seninle güzel Bahçe-
lievler Rotary Kulübü" ifadesini kullandı ve "En başta bu projeyi var eden Bah-
çelievler Rotary Kulübüme, projeye katkı veren tüm geçmiş dönem başkanla-
rıma, Vakıf Komitesi Başkanım bir duayen Rtn. Abdullah KÜREĞİBÜYÜK’e, Pro-
jeler Komitesi Başkanım Erkan ULUKAN’a, adeta hocam olan Emre ÖZTÜRK’e, 
Kulüp Organizasyonları Komite Başkanım Kadri GÜNEŞ’e, Rtn. Ömer Naci YU-
KARUÇ’a, Rtn. Arif MERDOL’a, Komite Üyesi işini gücünü bırakarak büyük emek 
sarf eden Engin ÜNAL’a, tüm komite ve komisyon üyelerine, Guvernörüm Altan 
ARSLAN ve Guvernör Yardımcım Bekir Sıtkı ASLAN’a, projenin mimarı ve ya-
ratıcısı olan kocaman yürekli insan, bir büyük Rotaryen Necil BÜYÜKPAMUK-
ÇU’ya ve eşi Feride’ye, görev yaptığı döneminde projeye gönülden inana ve des-
tekleyen GDG Serdar ÜNLÜ ve Nilüfer’e, gönlümüze taht kuran GDG. Malik AVİ-
RAL’e, Bölge Vakıf Komite Başkanımız Hasan AKDUMAN’a ve Kemal DEMİR’e ve 
tüm komitemize, bizlerin dostu ailemizin üyesi Rotary Vakfı Saymanı SangKoo 
YUN ve eşi Eunsun’a, değerli eşim daima destekçim Nursun ve oğlum Itc.Yiğit 
Bora’ya teşekkürü bir borç bilirim” dedi.
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.222.446 
Ku lüp ler: * .....................................................35.776
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................168.300
Ku lüp ler:  .......................................................10.150
In te ract
Üye ler:  .........................................................558.578
Ku lüp ler:  .......................................................24.286
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Rotary Toplum Birlikleri ................................10.521
Not: Ra kam lar 14 Haziran 2019 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 72 2.088
2430: Bölge: 102 2.494
2440. Bölge: 64 1.654
TOPLAM 238 6.236
** UR İstatistiklerine göre 2017 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı

Honolulu, Hawai, ABD, 6-10 Haziran 2020

Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Rotary Barış Sempozyumu

Uluslararası Ro-
tary'nin Ham-
burg'da 1-5 Hazi-

ran tarihleri arasında ger-
çekleştirdiği konvansiyon 
öncesi Hamburg Fuar ala-
nında 31 Mayıs - 1 Haziran 
tarihlerinde Rotary Barış 
Sempozyumu gerçekleş-
tirildi. Dünya liderlerini 
"Partnerlikler ile Barı-
şı Ayakta Tutun" teması 
kapsamında sempozyum katılımcıları ile beraberce toplumları-
mızda barışı nasıl sağlayabileceğimiz ve başkalarını bu konuda 
nasıl harekete geçirebileceğimiz tartışıldı.

Rakamlarla Barış
Ekonomi ve Barış Enstitüsünün 2007 yılından başlamak üzere 

açıkladığı Global Barış Endeksi, bir çok rapor üretti. Genel olarak 
163 ülkeden gelen ve dünya nüfusunun %99,7'sini kapsayan verile-
re economicsandpeace.org/reports adresinden ulaşabilirsiniz.

GLOBAL BARIŞ ENDEKSİ bulgularına göre barış seviyesi 
geçen yıla göre yüzde 0.27 oranında kötüleşti. Dört yıldır bu durum 
devam ediyor. Barış seviyesi 71 ülkede iyileşirken, 92 ülkede kötü-
leşti. 2010 yılından beri en kötü yılı yaşadık. İzlanda en barışçı, Su-
riye ise en son sırada yer aldı.

POZİTİF BARIŞ RAPORU 2005'ten beri yüzde 2,4 iyileşme 
gösterdi. Ölçme kriterinde pozitif barış endeksinin her 1 puanlık 
artışı kişi başına GSYİH'de yüzde 2,9 artışa tekabül ediyor.  163 ül-
keden 110 tanesi pozitif artış gösterdi. Rapor İsveç, Finlandiya ve 
Norveç'in en yüksek endekse sahip olduklarını gösteriyor.

BARIŞIN EKONOMİK DEĞERİ ile ilgili rapor 2017 yılında 
şiddetin küresel ekonomiye maliyetinin 14,76 trilyon dolar olduğu-
nu, bunun da dünyada kişi başına 1.998 dolara eşdeğer olduğunu be-
lirledi. Bu değerlendirmenin oldukça tutucu olduğu da ifade edildi.

KÜRESEL TERÖRİZM ENDEKSİ ise 2016-2017 yılları ara-
sında yüzde 27 oranında azaldı ama buna rağmen 2017'de terörizm 
sonucu ölenlerin sayısı 19.000 idi. Terörizmin ekonomik etkisinin 
ise 52 milyar dolar civarında olduğu hesap edildi.

İŞ DÜNYASI VE BARIŞ raporunda yüksek seviyede barış ile 
ekonomik performans arasında üst rakamlarda bir korelasyon dik-
kat çekiyor. Son 60 yılda, barış seviyesi yüksek olan ülkelerin GS-
YİH artışı endeksi düşük olan ülkelere göre üç misli daha yüksek 
gerçekleşti. Tarihi verlere göre yapılan analiz sonucu, raporda barış 
yolunda önemli adımlar atacak ülkelerin ekonomik durumlarının 
da iyileşmelerini bekleyebilecekleri vurgulandı.

2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Dr. 
Denis Mukwege , Barış sempozyumu 

konuşmacılarındandı. Mukwege Nobel'i 
cinsel şiddetin bir savaş silahı olarak 

kullanılmasına son vermek için yaptığı 
çalışmalar sonucu almıştı. 
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Sushil Gupta UR Başkan Adaylığı görevinden istifa etti
UR Başkanlığı görevinden istifa eden Gupta, Rotaryenlere aşağıdaki açıklamayı yaptı: 
Uluslararası Rotary'nin başkan adaylığı görevinden istifa ettiğimi üzüntüyle açıklıyo-

rum. Başkanınız olarak hizmet etmek benim için her zman bir rüya idi, ancak sağlık sorunla-
rım, bu görev için başkanlık makamı ve sizlere en iyi hizmeti verebilmeme engel teşkil ediyor.  
Bu büyük organizasyonumuzun beklentisi de zaten  başka türlü  olamaz.

Bu zor kararı, kendim ve ailem ile beraber uzun düşüncelerden sonra aldım. Bunun sadece 
bizim için bir hayal kırıklığı değil, Hindistan'da da, kendi ülkelerinden birini başkan olarak 
göremeyecek  bir çok Rotaryen için de bir hüsran olacağının farkındayım. Ama bunun Ulus-
lararsı Rotary için en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum.

40 yıldan fazla bir süredir Rotaryenim ve aradığım herşeyi Rotary'de buldum. 2020-21 
dönemi başkanı adayı olmak da benim için en büyük onurdu. Rotary üyesi olarak gururla hiz-
met etmeye devam edeceğim ve dönemimde yapmayı düşündüğüm projelerin takipçisi olaca-
ğım. Yerimi alacak aday için başarılar dilerken, geçmiş yıllarda bana vermiş olduğunuz des-
tek ve teşvik için teşekkür ederim.

Uluslararası Rotary'nin ilk Alman Başkanı Holger Knaack

Almanya'nın Herzogtum Lauenburg-Mölln Ro-
tary kulübü üyesi Holger Knaack, 2020-2021 
döneminde Uluslararası Rotary Başkanlığı yap-
mak üzere seçildi.

Aday saptama komitesinin bu kararı geçen ay içinde 
Başkan olarak seçilmiş olan Hintli Sushil Gupta'nın sağlık 
nedenlerini öne sürerek istifa etmesinin ardından alınmış-
tı. 31 Mayıs tarihine kadar herhangi bir itiraz gelmediği için 
Knaack resmen başkan adayı olarak tanımlanmış oldu ve 
Hamburg 2019 konvansiyonunda da bu durum kesinlik ka-
zandı. 

Knaack'a göre, Rootary'nin güçlü bir üyelik yapısına ka-
vuşması için kadın üyelerin sayısının artması ve Rotarak-
törlerin Rotaryenliğe geçişi arttırılmalı.

"Harekete Geçenler" adı altında başlatılan kampan-
yanın  kamuoyunda bilinçlenme açısından yeni fırsatlar 
yaratacağına inanıyor. Knaack'a göre bu kampanya küresel 
imajımızı yansıtırken, bölgesel ve kültürel farklılıklarımı-
zıa da saygı duyuyor.

1992 yılından beri Rotaryen olan Knaack, Rotary'de 
sayman, direktör, moderatör, muhtelif komitelerde başkan-
lık ve üyelik, yasama konseyi temsilciliği, zon koordinatörü, 
eğitim lideri ve gölge guvernörü olarak görev yaptı. 

Bağış ve büyük bağışlar danışmanı olan Knaack, Ulusla-
rarası Rotary'nin Hamburg 2019 Konvansiyonunun da ağır-
lama komitesi başkanlığını yapmaktaydı. 

Knaack, Knaack KG olarak tanınan bir emlak şirketinin 
CEO'su olarak görev yapmakta. Son görevinden önce, 125 
yıllık bir aile geçmişi olan Knaack Enterprises şirketinin 
ortağı ve genel müdürü olarak görev yapmakta idi. 

Ratzeburg şehrinin sivil toplum vakfının kurucusu olan 
Knaack, aynı zamanda Gut Grambek Golf Kulübünün de 
başkanı olarak görev yaptı. Knaack ayrıca Karl Adam Vak-
fının kurucusu  ve başkanı görevinin sürdürüyor.

Knaack ve eşi Susanne, Rotary Vakfının Büyük Bağışçı-
ları ve Bequest Society üyesi. 
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Rotary, Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya tek bir amaç için getiriyor.: daha iyi şeyler 
yapabilmek. Toplumlarda kalıcı değişimler yaratmak üzere bir araya geliyoruz. Daha iyi şeyler 

yapabilmek için — Hayatlara Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için  Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HEP BİRLİKTE

HAREKETE GEÇENLER




