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otary Fark Yaratır. Gerçekten de bizler Rotaryen
olarak buna inanıyoruz ki bu organizasyon kanalıyla hizmet etmek için projeler üretiyor, gerek
toplumumuza, gerekse de tüm dünyaya daha iyi
bir yaşam ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Bu yıl da başta
kulüplerimiz olmak üzere bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız .
Dönem başı olması nedeniyle dergimizin bu sayısında
2017-18 Dönemi Başkanı Ian Riseley ve eşi Juliet’i sizlere tanıtıyoruz. Kapakta her zaman olduğu gibi Riseley çiftinin resmi
yer alıyor. Dergimizin sayfalarında Uluslararası Rotary Yönetim
Kurulunda yeni göreve başlayan direktörler ve Rotary Vakfının
Mütevelli Heyetinde bu yıl göreve başlayan liderler yer alıyor.
Sayfalarımızda yer alan bir diğer konu da geçtiğimiz
Haziran ayında ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde
yapılan Uluslararası Rotary’nin 112. konvansiyonu oldu. Bu
konvansiyonun özelliklerinden biri de Rotary Vakfının 100.
yılının kutlanması idi. Bir yıldır süregelen ve hemen hemen
dünyadaki tüm Rotary kulüplerinin bir şekilde kutladıkları 100.
yıl kutlamalarının zirvesi şüphesiz Konvansiyon idi. Bill Gates
de bu kutlamada partnerliğimizi güçlendirecek bir davranışta
bulundu ve önümüzdeki üç yıl içinde Rotary’nin yaratmayı
düşündüğü 150 milyon dolarlık fona 1’e 2 katkıda bulunacağını açıkladı. Bir anlamda Rotary ve Bill & Melinda Gates Vakfı
çocuk felci için 450 milyon dolarlık ek bir destek sağladı.
Bu arada maalesef Rotary’nin bu yeni dönemi başlar
başlamaz acı bir haber tüm Rotary camiasını yasa boğdu.
Evanston’da Rotary bayrağı, 2018-19 döneminde başkanlık
yapmak üzere seçilen Ugandalı Sam W. Owori için yarıya indirildi. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Zon 20’den daha önce
direktör seçilen, dolayısıyla Türk Rotary’sinin de yakından
tanıdığı Sam Owori, uzlaştırıcı tutumu, daima gülen yüzü ile
onu tanıyanlar tarafından her zaman hatırlanacak. Jonathan
Majiyagbe’den sonra başkan olmak üzere seçilen ikinci Afrikalı
maalesef bu görevi ifa edemeden aramızdan ayrıldı. Tüm ailesine ve Rotary’ye başsağlığı diliyoruz.
Dönemin ilk sayısı olması nedeniyle, her dönem olduğu
gibi bu yıl da kulüplerimizden gelen faaliyet haberleri kısıtlı
kaldı. Önümüzdeki günlerde bunun giderileceğini ve kulüplerimizin yeni dönem teması olan “Rotary Fark Yaratır” coşkusu ile güzel projelerini bize göndereceklerini ve bu şekilde
diğer kulüplerin de bundan faydalanacaklarını umuyor tüm
kulüplerimizi Rotary’nin Fark Yaratması için çalışmaya davet
ediyoruz.
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KAPAK RESMİ: UR 2017-18 Dönem Başkanı Ian Riseley ve eşi Juliet - Fotoğraf Monika Lozinska
“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup,
lisans altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Temmuz
Rotary’nin fark yaratacağı altyapıyı güçlendirdik

R

Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı Ian Riseley’nin
konuşmaları ve başkanla
ilgili haberleri
www.rotary.org/officepresident adresinde
bulabilirsiniz.

otary’ye katılmak için belki Rotaryen sayısından fazla sebep bulabilirsiniz. Ama her birimiz Rotary’de kaldık çünkü Rotary yaşamlarımıza
bir şeyler katıyor. Rotary kanalıyla dünyada farklılık yaratıyoruz; ve ne
kadar katılımcı olursak, Rotary de herbirimizde o kadar fazla farklılık yaratıyor.
Rotary daha iyi bir insan olmamız için bize meydan okuyor: anlam taşıyan işlerde
daha hırslı olmamızı, daha yüksek hedefler belirlememizi ve “Kendinden önce Hizmet”i yaşamımızla birleştirmemizi sağlıyor. Rotary kulüpleri ve birey olarak Rotaryenlerin hizmetlerinde ne kadar farklılık yaratacakları her zaman kendilerin kararı
olacak. Organizasyon olarak, Yönetim Kurulunun stratejik plan çerçevesinde belirlemiş olduğu üç stratejik öncelik kapsamında yön tayin ediyoruz: kulüplerimizi
desteklemek ve güçlendirmek, insani izmetimize odaklanmak ve arttırmak, ve Rotary’nin toplumsal imajını ve bilincini geliştirmek.
Önümüzdeki yıl, kulüplerimiz yeniden düzenlenmiş olan online imkanların
desteğini de alacak. Yenilenen rotary.org, basitleştirilmiş bağış müracaat işlemleri,
yepyeni bir “My Rotary” tecrübesi ve yenilenen “Rotary Club Central” desteğin ayakları olacak. Kulüplerimizi güçlendirmeye çalışırken, üyelik konusunda iki önemli
konu ön plana çıkıyor: cinsiyet dengemiz ve ortalama yaşımız. Kulüplerimizi güçlü
tutabilmek için hizmet ettiğimiz toplumu yansıtan yapıyı ve gelecek nesiller için
bilinçli liderleri yetiştirmeliyiz.
Yıllar boyunca bir fikir her zaman hizmetimin tam ortasında yer aldı: sürdürebilirlik. Sürdürülebilir hizmet, yapılan çalışma için Rotary’nin görevinin sona ermesinden sonra da müspet katkısının devamını sağlıyor. Sadece kuyu kazıp, arkamızı dönüp gitmiyoruz, toplumun bu kuyuların bakım ve tamirlerini de yapabilmelerini garanti altına alıyoruz. Bir klinik inşa ediyorsak, bu kliniğin bizim desteğimizden sonra da işletiminin devam edeceğine emin olarak ayrılıyoruz. Çocuk
felcine gelince ise, o hastalığı kontrol altına almayı değil, sonlandırmayı hedefliyoruz.
Çocuk felcini yoketmek sürdürülebilirlikte erişilebilecek en büyük hizmet olacak. Bu küresel boyutta sadece uzun vadeli değil ama kalıcı bir fayda sağlamış olacak. Bu iş tamamlanıncaya kadar da bizim 1 nolu önceliğimiz bu olmalı ve kalmalı.
112 yıldır, Rotary sayılamayacak ve bilemeyeceğimiz kadar değişik yollarla bir
çok yaşamda farklılık yarattı. Bugün her birimiz Rotary’de, Paul Harris tarafından
yakılmış ve nesilden nesile geçen meşaleyi taşıyoruz: “Rotary farkı yaratır” diyerek.

IAN H.S. RISELEY
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Ağustos
Kulüplerimizin bilgilerine her zamankinden çok ihtiyaç duyuyoruz

B

irisi size “Rotary nedir” diye sorduğunda ne cevap verirsiniz? İnanıyorum ki hepimiz bu
basit soruyla karşı karşıya kalma tecrübesini bir kez yaşamışızdır ve cevap verecek kelimeleri bulmada zorlanmışızdır. İçimizdeki ifade yeteneği en fazla olanlar bile bir kaç
cümlede organizasyonumuzun ruhunu anlatacak birkaç cümleyi bulmakta zorlanabilirler. Organizasyon olarak Rotary her zaman yaptığı işin kapsamını anlatmakta zorlanmıştır: sadece ne yaptığımız değil nasıl yaptığımız ve dünyada yaptığımız katkıların değerini anlatmada zorlanıyoruz.
Bir muhasebeci olarak rakamları çok severim. Her lisanda aynıdırlar ve çoğu kez karmaşık bilgileri kelimelerden daha iyi ifade ederler. Bu nedenle bu yıl her Rotary kulüplerinden, Rotary’nin merkezine iki rakamı göndermelerini istiyorum: nakit ve ayni olarak insani hizmet için yapılan toplam
harcamaların değerini ve Rotary adına yapılan çalışmaların toplam saatini.
Bu rakamların faydalı olmasını istiyorsak hatasız olmaları gerekmektedir. Diğer bir deyişle kulüplerimiz yaptıkları hizmetler için harcadıkları para ve zamanın kayıtlarını hemen tutmaya
başlamalılar.
Bu bilgiyi sağlamanın en basit yolu, her ay internet üzerinden “Rotary Club Central”a erişerek gerekli bilgileri girmek olacaktır. Yeni web sitemizin bu bölümü tamamen değiştirilerek geçmişe göre
kullanımı daha kolay ve kullanışlı duruma gelmiştir. Şayet bir nedenden ötürü, örneğin internette
yaşadığınız sıkıntı gibi Rotary Club Central’a giremezseniz guvernörünüzle temasa geçiniz ve o size
gereken yardımı yapacaktır.
Bu çalışmanın hedefinin en büyük ve etkileyici rakamları elde etmek olmadığını yeterince
güçlü bir şekilde ifade edemem. Kulüplerin raporlamış oldukları rakamlar bir yarışma, takdir,
toplumsal bilgilendirme ya da başka bir amaçla kullanılmayacak. Burada hedef doğru ve sağlıklı rakamlar elde edip bunları halkla ilişkiler çalışmalarında, üyelik malzemelerimizde ve
partnerlerimize güvenerek sunabileceğimiz bir ortama taşımak olacak. Kulüp seviyesinde verilerle desteklenmiş bu rakamlar sadece “Rotary nedir” sorusunun değil, aynı zamanda “Rotary
ne yapar” ın da cevabını oluşturacaktır.
Bu rakamlarla Rotary’nin değerini daha iyi bir şekilde gösterebileceğimize güçlü bir şekilde
inanıyorum: Farklılık yaratmak – ki zaman içinde bizi daha
fazla insan için, her zamankinden daha çok farklı şekillerde
daha fazla farklılık yaratmaya yönlendirecektir.

IAN H.S. RISELEY
Uluslararası Rotary Başkanı
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VAKIF PENCERESİNDEN
Bizimle konuşun;
sizi dinleriz

R

Vakıf ve bir
fikrin gücü

S

anki dün imiş gibi, 26 yaşımda bir Rotary kulübünün
yeni üyesi olduğumu hatırlıyorum. Üçüncü toplantımı atladığımda ve telafi etmediğim için, sponsorumun bana ilk kez Rotary’nin değerlerini anlattığını biliyorum.
Sözlerini dikkate aldım ve o günden itibaren katılamadığım
toplantıların hepsini telafi ettim. 49 yıl sonra, bugün Los
Angeles Rotary kulübünün (LA5) gururlu bir üyesi olarak bu yıl
Vakıf Yönetim Kurulu başkanlığı görevinin onurunu taşıyorum.
Vakıf basit bir fikir ile başladı: dünyada iyi şeyler yapmak.
Yüzüncü yıl kutlamaları ile geçen 100 yıl içinde neler yapıldığının hikayesini biliyoruz. Bu zaman içinde Rotaryenler binlerce
program, projeler ve burslar için 4.1 milyar dolardan fazla fon
yarattılar ve yatırım yaptılar. Kısacası, Vakıf bir fikrin yaşayan
tarihidir. Bir Rotaryen fikrini kulübü ile paylaştığında, Vakıftan
gelen bağış desteğiyle inanılmaz şeylerin gerçekleşebileceğini
gördük.
Bir Rotaryen olmak için heyecan verici bir dönemden geçiyoruz. Rotary Vakfının ikinci yüzyılına başlarken insanlık tarihinin en şaşırtıcı başarısının eşiğinde bulunuyoruz: çocuk felcinin
yeryüzünden silinmesi. Bundan 32 yıl önce, Polioplus başladı
ve Rotaryenler ile küresel ortaklarımızın beraber çalışmalarında
katalist olma görevini başardı. Bugün yeryüzünden silinmiş
ikinci hastalık olma yolunun sonuna doğru gelinmiş bulunuyor.
Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından CNBC, kısa bir
süre önce Vakfımıza “Dünyayı değiştiren ilk 10 yardım kuruluşu” listesinde yer verdi. Önümüzdeki aylarda önümüzdeki yıl
ve sonrası için Vakfın hedeflerini sizlerle tartışmayı arzu ediyorum. Lütfen fikirlerinizi paul.netzel@rotary.org’a göndererek
benimle paylaşın. Kendinize şu soruyu sorun: “Yakınımda olan
ve değer verdiğim bir sorunu çözebilmek için ne yapabilirim?” Vakfı işin içine nasıl katabilirsiniz? Unutmayın ki gerekli
olan tek şey, fikir sahibi olan bir kişi, onun arkasındaki büyük
organizasyon ve benim de sanki dünmüş gibi çok eskiden
öğrendiğim her zaman geçerli Rotary değerleridir.
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otary Vakfı Başkanı ne yapar? Mütevelliler ne yapar?
Bu sorular değişik ortamlarda bana soruluyor. Vakıf
Mütevelli Heyeti, tüm dünyada organizasyonun
yardım kolu olan Vakfın işlerini yürüterek yapmış olduğunuz
bağışların, yaşamları değiştiren sürdürülebilir gelir şekline
dönüştürülmesi yönetir.
Yaptığımız şeylerden biri dinlemektir. Siz üyeleri dinleriz.
Sizlerin sesleri bize çeşitli kanallar ve bağlantılar ile geri bildirimler, fikirler, kaygılar ve öneriler olarak ulaşır.
Rotary Vakfı komitelerimizi dinleriz. Bölge Vakıf koordinatörlerini ve danışmanlarını, bölge Vakıf komite başkanını
ve bölge guvernörlerimizi dinleriz. Yedi ülkede yerel vergi
avantajı sağlayan Rotary Vakfı destek birimlerini dinleriz.
Yönetim Kurlundaki meslektaşlarımızı, Rotary çalışanlarını, PolioPlus komitemizi ve polio partnerlerimizi, Rotary
Eylem Gruplarını ve Cadre’nin Teknik Danışmanlarını dinleriz. Altı adet olan Rotary Barış Merkezlerinden gelen
geri bildirimleri dinleriz. Rotaryenler organizasyonumuzun
omurgası olduğu için onları dinlememiz çok önemlidir.
Mesela, 2016 Yasama Konseyi (COL) de Rotaryenlerin
fikirlerini dinlemek, üyelik tecrübesini güçlendiren önemli
reformların yapılmasını sağladı.Bu reformlar kulüplere daha
fazla esneklik getirdi. Örneğin değişen bir kural sayesinde,
bir hizmet projesine katılım toplantı olarak kabul ediliyor. Bir
diğer önemli konu, Rotaractların, Rotaract dönemlerinde de
Rotaryen olabilme imkanı.
Bu değişiklikler Rotary Vakfına nasıl fayda sağlıyor?
Vakfımızın gücü üyelerden başlıyor ve kulüplere sağlanan
esneklikde yapılan değişikliklerin daha fazla üye getireceğine ve üyeleri muhafaza edeceğine inanıyoruz. Bugün için ve
gelecek nesillerde Rotary’nin güncel kalabilmesi amacıyla
daha ne yapılması gerekir? Yasama Konseyi’nin 3’er yıl ara
ile yaptığı toplantılara fikirlerinizi sunma fırsatınızın olması,
Rotary’nin evriminin devamını sağlayacaktır. 2019 Yasama
Konseyine önerilerinizi sunmak için son tarih 31 Aralık’tır.
Fikirlerinizi on.rotary.org/COLproposals adresinde paylaşın. Sizler bizim en büyük gücümüzsünüz. Sesinizi bana
paul.netzel@rotary.org adresimi kullanarak duyurun.
Paul A. Netzel
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

GÖZLEM

Dünyadan Özetler
Rotary dünyasından projeler

1 ] RWANDA
Bir çoğunun Tutsi kabilesine mensup olduğu
800,000 kişinin öldürüldüğü katliamdan

Rwanda’da
kişi başına
yıllık sağlık
harcaması
125$. Bu rakam
ABD’de 9,400
doları buluyor

yaklaşık 20 yıl sonra, Rwanda’da ortalama
yaşam süresi iki misli artarak 60 yaşın
üzerine çıktı. Ancak, Afrika’nın batısındaki
bu küçük ülkede bir çok hastanede temel
tıbbi ekipmanlar ve malzemelerin yeterli
olmaması, sağlık sisteminin sorunlu
durumunu ortaya çıkarıyor.

3

Arizona’nın Scottsdale-Sunrise Rotary
Kulübü, acil yardım ve ekipman temin eden
CURE (Commission on Urgents Relief and
Equipment) projesiyle 63.500 dolarlık
küresel bir bağış başilattı ve Güney Rwanda
için bağışlanan 1.5 milyon dolar değerindeki
yüksek kaliteli tıbbi ekipmanın teslimini
sağladı. Tutsi katliamından kurtulan ve
Arizona’da yaşayan bir Rwandalı’nın kurduğu
Africa Health New Horizon girişimi de 2014
yılında başlayan bu projeye katıldı.
Geçtiğimiz Şubat ayında projeye 10.000
dolar katkıda bulunan Scottsdale

Sunrise Rotaryenleri, içinde
elektrokardiyogram makineleri,
inkübatör, anestezi malzemeleri ve
beslenme tüpleri gibi 1,000’den fazla
malzemeden oluşan bir konteyner
yüklediler. Malzemeler kullanılmış
olmasına rağmen, ABD’de miyadlarını
doldurmuş olduklarından ıskartaya
çıkarılmışlardı. Ancak Scottsdale
Sunrise kulübü Rotaryenleri, bu
aletlerin Rwanda gibi bir ülkede çok
işe yarayacaklarını dikkate alarak bu
girişimi gerçekleştirdiler.
Yazan: BRAD WEBBER
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2 ] LÜBNAN

Geçtğmz Kasım ayında yapılan Beyrut Maratonuna katılablmeler çn, Berut Cedars ve Berut
Metropoltan Rotary kulüpler ortak br grşmde bulunarak 100’den fazla gence, bu yarışa
katılablme mkanını sağlamak amacıyla koşu ayakkabısı temn ettler. Atletzme meraklı olan ve Dar
el Awlad, Dar Ilhan wa Yusuf Alghanm ve Dhour Shwer orta öğrenm okullarında okuyan gençler
çn yaratılan bu mkanın daha zyade yetm ve alt gelr grubu zümre arasından seçldğ de kulüp
başkanı Chrstne Sabeh tarafından fade edld.

Güney Meksika, Kuzey
Beliz ve Guatemala’da
5 milyon kişi yaklaşık
30 çeşit Maya lisanını
konuşuyor.

3 ] GUATEMALA

Yörede yetişmiş olan Guatemalalılara yardım
etmeyi gelenek haline getiren Kaliforniya’nın
Santa Barbara Rotaract ve Rotary Kulüpleri,
yöredeki Unity Kilisesi ve Mayan Families adlı
yardım örgütü ile müşterek girişimde bulunarak
Atitlan gölü kenarında yaşayan topluma yardım
için 17.000 dolar fon yarattılar. Kulüp üyelerinin bir
çoğu Şubat ayında dokuz gün süren bir seyahate
katılarak evler inşa ettiler, beton zeminler döktüler,
sobalar ve su filtreleri monte ettiler ve ihtiyaç
malzemeleri dağıttılar.

2
5

1

5 ] HİNDİSTAN

Maharashtra eyaletinin Pune kasabasında eyalet tarafından
işletilen Sassoon Genel Hastanesinde prematüre ve hasta
çocuk vakalarına sıklıkla rastlanmakta. Hastane, yeni doğmuş
çocuk ölümlerini azaltmak için insan sütü bankası girişimini
başlattı. Yörede yaşayan annelerin yaklaşık %10’unun pompalanıp
alınması gereken fazla süte sahip durumda olduğunu belirten
Poona Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Arun Sathe, aynı
şekilde yeni doğum yapan annelerin de %10’unun hemen süt
veremediğini tespit ettiklerini ve projeye bu veri ile başladıklarını
belirtiyor. Poona Rotary kulübü 30,000 dolar harcayarak içinde
gerekli ekipmanlar bulunan bir minibüs temin ettiler ve bununla
dolaşarak anne sütü topluyorlar. Toplanan sütler pastörizasyon
sonrasında çocuklara veriliyor.

4

4 ] FİJİ

Labasa Rotary Kulübü bir önceki dönem başkanı Rajneel Maharaj, kulüp
üyelerinin tek tek her Fĳili’yi etkileyen küçük projelerinin büyük sonuçlar
doğurduğunun bilincinde olduklarını söylüyor. Geçtiğimiz Mart ayında,
Labas Kulübünden 10 Rotaryen bir hafta boyunca dul bir yerli ve 32
yaşındaki engelli kızının yaşadıkları evin çatısını tamir ettiler ve ihtiyaç
duyulan bakımları yaptılar. Girişimden faydalanan Maya Wati, yerel bir
gazeteye verdiği röportajda Rotaryenlere teşekkür etti ve kendisi ve
kızının artık geceleri daha huzurlu olarak uyuyabildiklerini söyledi.
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Yazan: HANK SARTIN; fotoğraflar: MONIKA LOZINSKA

Sosyal ağ kurmakta uzman bir başkan

I

an H.S. Riseley bir şey söylediği zaman o kadar ciddi bir tonda ifade eder ki ona inanırsınız. Tabi arkadaşı Kevin Harrison kahkahayı basıncaya kadar. Kahvenin parasını kimin
vereceği hiç çözülmese bile iyi niyetle yapılan şakaların oluşturduğu ortam Avustralya’nın
Melburn şehrindeki PattersonNehrinin kenarında keyifli bir yürüyüşle saonuçlanır.
Son beş yıldır bu yürüyüşler küçük bir Rotaryen arkadaş grubu ile haftada iki kez rutin olarak
yapılmaktaydı. Harrison bu yürüyüşlerin hem egzersiz amaçlı, hen de dünya problemlerini çözmeye yönelik olduğunu belirtiyor.
Herhangi bir günde bu toplantıya kim katılırsa katılsın, Richard Garner, John Williams, Nick
and Maree Vinocuroff, fikirlerini başkalarına anlatma fırsatı bulurlar. Hepsi de Ian’ın ne düşündüğünü öğrenmek ister, Ian’ın iyi bir dinleyici olduğuna değinen Harrison, beş altı yürüyüşten
sonra anlatılanlardan bir projenin her zaman ortaya çıktığını söylüyor.
Güzel bir Aralık sabahı, konuşmalar çeşitli konuları kapsıyor. Dostlar Yeni Zelanda’daki deprem de dahil olmak üzere haberleri konuşurken, kulüpleri olan Sandringham, Hampton, Noble
Park-Keysborough ve Chelsea’nin sorunlarını tartışırlar.
Grup konuşurken Riseley her zaman dinler. Bütün hayatı boyunca insanları biraraya getirmek, fikirler oluşturmak ve insanlara verdiği pratik önerilerle nelerin nasıl iyileştirilebileceğini
aramak onun yaşam tarzı olmuş. Rotary’nin yeni başkanı bunu o kadar sevimli ve alçak gönüllülükle yapıyor ki, başlangıçta konuya ne kadar ciddi odaklandığını da anlayamıyabiliyorsunuz.
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Riseley’nin Rotary’deki ilk intibası, bir çok yeni katılanınkinden farklı
değildi. Ne yapması gerektiği konusunda emin değildi. Müşterilerinden
birisinin onu Cheltenham Rotary
kulübüne konuşma yapması için davet ettiği 1977 yılında bir muhasebe
firmasının sahibi idi. İlk sorusu “Ne
hakkında?” ikincisi ise “Rotary Kulüp
nedir?” olmuş.
Gelir vergisi üzerine yaptığı konuşmada katılanların iyi insanlar olduğu dikkatini çekmiş. Bir kaç hafta
sonra müşterisi onu Sandringham’da
kurulacak olan yeni bir kulüp için
planlama toplantısına davet etmiş.
“Rotary’nin ne yaptığını bilmiyorum ama memnuniyetle gelirim” cevabını veren Riseley, ilk toplantıyı kaçırdığını ama ikincisine katıldığını
söylüyor. Çok hareketli bir grubun
içinde olması onu sevindirmiş.
Rotary’ye katılmadan önce eşi
Juliet’e danışan Ian, arkadaşlarının
çoğu da muhasebeci olduğu için kendi profesyonel çeevresi dışında da
tanışıklıklar oluşturabileceğini düşünerek 1978 yılında Sandringham
Rotary kulübünün üyesi olmuş.
Riseley, Rotary’nin insanların
bir ağ içinde iyi işler yaparken, profesyonel ilişkilerini de genişlettikleri
bir ortam olduğu fikrini benimsiyor.
“Beni Rotary’ye katan şeylerin projeler ve Rotary’nin yaptığı işler olduğunu söylemek isterim ama bu doğru olmaz” diyen Riseley, “Gerçek olan,
bölgedeki iş dünyasının elitleriyle bir
arada olma fırsatı idi” diyor.
Katılması ile beraber, eşi Juliet ve
kendisinin yaşamlarının merkezi Rotary olmuş. “Belki 15 yıl sonra yüksek
lisans yapmayı düşünüyordum ve eşim
Juliet’e fikrini sordum. O da bana bir
çok yeni insanlarla tanışacağımı söyledi.” Arkadaşlarımızın çoğu Rotaryen. Rotary işte bölye bir şey. Kızımız Rotary ile ilişkimizi “Rotarama”
olarak adlandırıyor. Galiba çoğunluğumuz için de durum böyle oluyor.

2017-18 Başkanı Ian Riseley and Rotaren dostları Avustralya’nın Victoria Eyaletinin
Sandringham şehrinde Bayside Farmers Market‘ta 17 Aralık 2016.
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Riseley’ler genelde evlerinin terasında bir kadeh şarap ile günün sonunu getiriyorlar

Rotarama etkisine rağmen Riseley’nin hizmetleri Rotary ile sınırlı
kalmamış. Deniz izcileri, spor dernekleri, okul konseyleri ve yerel toplum danışma kurullarında zaman
ve enerjisini harcamış. 2006 yılında
Avustralya hükümeti topluma yapmış olduğu hizmetlerinden ötürü
onu “Avustralya Nişanı” madalyası
ile ödüllendirmiş.

R

iseley’nin Rotary’ye olan
heyecanı 1980’lerde kadınların katılması konusu ile değişik bir meydan
okuma şekline dönüşmüş. 1977 yılında Kaliforniya’nın Duarte Rotary
kulübünün 3 kadını üye olarak alması sonucu, kulüp Uluslararası Rotary’den bir yıl sonra çıkarıldı. 1980
yılında Yönetim Kurulu ve bir çok
kulüp, tüzükte yazan “erkek kişiler”
ifadesinin kaldırılması için girişimde

bulununca, tüm dünyada konu dikkatleri üzerine çekti.
Riseley için bu bir vicdan kriziydi. “1978 yılında bana tüm bu kişilerin erkek olduğu düşüncesi hiç aklıma
gelmemişti” diyen Riseley, durumun
farkına varınca ne kadar anlamsız bir
şeyle karşı karşıya olduğunu düşünmüş. Nasıl bir organizasyon nüfusun
yarısına hayır diyebilir? Bu nedenle Riseley Rotary’den istifa etmiş ve
ayrımcılık yapan bir organizasyonun
üyesi olamayacağını belirtmiş.
Kulübün başkanı ona değişik bir
öneride bulunmuş. “İstifa etme, biz de
seni Rotary’ye kadınların alınması için
yapacağın çalışmalarda destekleyelim”
demiş. Kulüpte oylama ve kulübün
de bunu uygun bulması şartıyla Riseley teklifi kabul etmiş. Yapılan oylama sonucu tüm üyeler kadınların
Rotary’ye alınması fikrini desteklemişler.
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Yakın bir dost ve Sandringham
Rotary kulübü üyesi Bob Richards,
tartışmalarda Riseley’nin rolünü hatırlıyor. “Ian kadınların katılımı konusunda inandırıcı bir savunucuydu.
Fikirlerimizi ve bakış açılarımızı farklılaştırmanın faydası olacağını vurgulardı” diyen Richards, 1989 yılında
Uluslararsı Rotary’nin tutumunu değiştirmesinden hemen sonra Sandringham Rotary Kulübünün bir çok
kadın üyeyi bünyesine kattığını ifade
ediyor.
Sandringham Rotary’ye katılmayan kadın üye ise Juliet Riseley olmuş. 1995 yılında kurucu başkan
olarak Hampton Rotary kulübüne
katılan Juliet, kütüphane ve iletişim
bilimleri dalındaki tecrübesini bu
kulüpteki faaliyetlerinde kullanmış.
İlk elden Rotary ile çalışmanın
avantajını da kulübe taşımış. Juliet
“Ben başkan olduğumda, Ian hem baş-

kanlık yapmış, hem de Gençlik Değişim
konusuna el atmıştı. Bir çok bölge konferansına katılmıştık. Burada adeta osmos olayı ile konuların içine giriyorsunuz. Dolayısıyla başkanlık benim için
oldukça kolay oldu” diyerek başkanlık
tecrübesini anlatıyor.
Ian’ın Rotary’deki rolü genişledikçe, Juliet’inki de artmış. Ian 19992000 yılında 9810. bölge guvernörü
iken, 2011-12 döneminde Juliet aynı
bölgede guvernör olmuş. Birbirlerine
destek olan ama aynı zamanda bağımsız hareket eden çift, Rotary’deki
görevleri sırasında birbirlerinin aktivitelerine mümkün olduğu kadar çok
katılmaya çalışmışlar.
Avustralya’nın en güzel şaraplarının yetiştiği bölglerden biri olan
Moorooduc adlı kırsal kasabadaki
evlerinde Riseley’ler bahçelerini gezdirirlerken, Juliet de çeşitli çiçeklerin

isimlerini sayıyor. Bir çok meyve ağacının yanı sıra Vinda ve Lulu adlı iki
kurtarılmış keçi de bulunuyor. Ian
özellikle keçilerin ağaçlara karşı tutumlarından rahatsız olsa bile keçileri sevdiğini belli ediyor.

A

kşamları Ian ve Juliet arkadaşları ile evin önündeki verandada bölgedeki
şarap evlerinin şaraplarından bir kadeh ile vakit geçiriyorlar. Yakın bir dost olan David Llyod,
kısa bir mesafede bulunan ve pinot
noir ve chardonnay konusunda oldukça geniş bir üne sahip olan Eldridge Estate‘ten şarapları getiriyor.
Riseley’lerin de şarap raflarında çok
özel kaliteli şarapların yanı sıra günlük içtikleri şaraplar da yer alıyor.
Süregelen bir diyalogda eğlenceli
bir hikaye ile araya girmek, düzelt-

mek bazen de birbirlerinin zıttı bir
şey söylemeyi alışkanlık haline getirmişler.
Anlatılan hikayelerin bir çoğu çocukları ya da torunlarıyla ilgili. Eşi
Scott, Will and Jack adlı iki çocuklarıyla Melbourne’da yaşayan Jill,
kurumsal sosyal sorumluluk üzerine Cambridge’de yüksek lisans yapmış. Oğulları Andrew bir avukat ve
eşi Bronwyn’i London School of Economics’te yüksek lisans çalışması yaparken tanımış. Neve ve Lachlan adlı
iki çocukları var ve kısa bir süre önce
Singapur’dan Yeni Zelanda’nın Wellington şehrine taşınmışlar.
Ama Juliet ve Ian başkalarının
hikayelerini de dinlemeyi seviyorlar.
Tanıştığı her kişi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Ian, sohbete genelde öyle başlar.
Arkadaşları ile konuştuğunuzda

Juliet ve Ian her zaman Melbourne bölgesindeki tabiatın güzelliğine hayran olduklarını belirttiler. Buna Port Philip Bay’deki kumsal da
dahil. Suya yakın oturdukları zaman kıyıda onları yürürken görmek her zaman mümkündü
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Riseley’nin bir dinleyici ve bir konuda danışmak için gidebileceğiniz biri
olduğunu her zaman duyarsınız. Fikrinizi Ian’a söylediğinizde derhal ilgilenir ve kötü bir fikir ise de açık açık
söyler.
Clayton Rotary kulübünden John
Barnes, Riseley’ye yarık dudak ve ağır
yanıklar ile ilgili rekonstrüktif ameliyatlar yapan ve kâr amacı gütmeyen
Interplast adlı kuruluş ile proje fikrini götürmüş. Barnes, bu projede
Avustralya’daki tüm Rotary kulüplerinden para toplamak ve bunu Interplast projelerinde kullanmak gibi
biraz uçuk bir fikir sahibi imiş. O
sırada bölge guvernörü olan Riseley,
karamsarlığını göstermemiş ve bir el
atalım diyerek Barnes’ın heyecanını
söndürmemiş. Yaptığı girişimler sonucu da Avustralya’nın 21 bölgesinin
yanı sıra Yeni Zelanda’nın da 6 bölgesinin projeye katılımlarını sağlamış.
Böylece, Rotary’nin fon ve gönüllü
çalışma sağladığı, Royal Australian
Surgeon kurumunun gerekli tıbbi
müdahaleleri yaptığı, Rotary’nin bir
sivil toplum kuruluşu olan Interplast
ile örnek olacak seviyede bir ortaklık yaratılması bu şekilde sağlanmış.
Riseley de bu konudaki yardımının
yanı sıra her zaman projenin nasıl
gittiği konusunda Barnes ile iletişimini sürdürmüş.

Ian, 2016 Yasama
Konseyinin üyelik ve
toplantılar ile ilgili sağladığı
esnekliği destekliyor:
“Kulüpler her hafta
toplanmak isterlerse bunda
tabi ki sorun yok ama bunu
yapamayacak insanlar da
var. Bu nedenle esneklik
gerçekten önemlidir.”

9810. bölgenin Rotaryenleri Riseley’nin guvernör olduğu dönemdeki bölge konferansını da unutamıyor-

Juliet ve Ian Lulu adını verdikleri keçiyi beslerken

lar. Biraz sahne aksiyonu yaratmak
amacıyla Ian sahneye bir yarış arabası içinde gelmiş. O günden beri de
bölge konferanslarında guvernörler
benzer bir yöntem ile sahneye gelmelerini planlar olmuşlar.
Riseley eğlencenin organizasyonun yaşamsal bir parçası olduğunu vurgularken, Rotary’nin dünyada farklılık yaratması ihtiyacının da
unutulmaması gerektiğine işaret ediyor. Ocak ayında yapılan Uluslararası Asamblede çevre sorunlarının herkesi tehdit ettiğini belirterek Rotary
kulüplerinden her üye için bir ağaç
dikmelerini talep etmişti.
Rotary’nin daha fazla genci de
bünyesine alması gerektiğine değinen Ian, gençlerin hizmet ve iyi şeyler
yapmaya çok hevesli olduklarını ancak bunun için onlara fırsat yaratılması gerektiğini, bunu yaparken de
onlara zaman kaybına sebep olmayacak bir şekilde bunun yapılması gerektiğine işaret ediyor.
Bu nedenle Ian, 2016 Yasama
Konseyinin üyelik ve toplantılar ile
ilgili sağladığı esnekliği destekliyor:
“Kulüpler her hafta toplanmak isterlerse bunda tabi ki sorun yok ama bunu
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yapamayacak insanlar da var. Bu nedenle esneklik gerçekten önemlidir.”
Riseley, Rotary’nin organizasyon dışındaki insanlarla da daha iyi
iletişim kurmaya ihtiyacı olduğuna
inanıyor. “Birbirimizle konuşmada oldukça iyiyiz ama yıllardır görüşümüz
yaptığımız işleri büyütmemek idi. Dış
dünyaya kendimizi yeterince tanıtacak
gayreti göstermedik. En çok korktuğum
şeylerden biri, çocuk felcini yokettikten
sonra Rotary’nin hak ettiği krediyi alamayacak olmasıdır.”
Her zaman nuhasebeyi ön plada tutan Riseley, Rotary’nin etkisini göstermenin en iyi yönteminin
onu rakamlarla ifade etmek olduğunu söylüyor: “Rotary’nin yapmadığı şey yarattığı üretim değerini hesaplamak. Dünyada 35,000 kulübümüz
var ve her biri iyi şeyler yapıyorlar.” Ian
her kulübün harcadığı ve bağışladığı
para, gönüllü olarak harcanan zamanın raporlanmasını istiyor ki üretim
değeri ortaya çıkabilsin: “İnanıyorum
ki sadece dünyanın geri kalan kısmı değil, Rotaryenler de ortaya çıkacak olan
değer karşısında şaşıracaklardır.”
❑❑❑

Rotary,
Sivil
Toplum
Kuruluşları
ve Kamu
Kurumları

GDB Erdoğan TÖZGE
2440. Bölge
STK ve Resmi Daireler
Komite Başkanı
AMAÇ; sivil toplum kuruluşları ve kamu
kurum ve kuruluşları ile Rotary arasında iyi
bir iletişim bağı kurmaktır.
Zira, Rotary kulüplerimizin topluma
kazandırdığı projeler ve değerlerin, toplumda faal rol oynayan sivil toplum kuruluşları
ile mülki amirler veya başka bir deyişle yerel
yönetimler tarafından tanınmasını temin
etmektir.
Son yıllarda sivil toplum kavramının
yeniden canlandığını, toplumsal değişimin
temel ve birinci aktörlerinden birisi konumuna yükseldiğini görmekteyiz.

Kurumların nezdinde olumlu bir Rotary
imajı oluşturarak kulüp etkinliklerinin takdir
ve teşvik edilerek destek görmesinde komitemiz önemli bir işleve sahiptir.
Gönüllü kuruluşlar daha bugünden toplumun ayrılmaz birer parçası olup, demokratiklik ve meşruiyet değil, iyi toplum yönetimi tartışmalarının bir gereğidir.
Günümüzde sivil toplum kuruluşları
toplum içinde çalışmalarıyla ön plana çıkmakta, kişi ve kurumlara maddi ve bilimsel
destek yaratmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak
projeler yapmak, akademik çevreyle birlikte
aydınlatıcı kongre, konferans, seminer, toplantı gibi aktiviteler gerçekleştirmek, ülkenin
öncelikli hedeflerine ulaşmasında kamuoyu
desteği sağlamak için medya gibi iletişim
araçlarıyla gündem oluşturarak, yayın ve
yayımlar yapmak görevlerimiz arasındadır.
Yurt içi ve yurt dışı fon ve desteklerden yararlanmak için araştırma ve geliştirme merkezi kurarak sürekliliğini sağlamak,
toplumsal sorunların çözümü için devletle
işbirliği yapmak ve devlet yönetiminin etkili,
verimli, sorumlu, şeffaf bir hal alması için
çalışmak komitemizin görevidir.
Bu kuruluşlar gelirden veya sosyal
güvenceden yoksun kişilerin gıda, sağlık,
eğitim gibi ihtiyaçlarını gidererek sosyal
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hayatın düzenlenmesinde olumlu katkılar
sunmaktadırlar.
Sivil toplum kuruluşları bazen de, toplumun yararına görmedikleri konularda karar
alıcıları etkileyerek farklı kararlar almalarına veya kararlarını gözden geçirmeye sevk
etmekte ve bu yolla siyasal ve dolayısıyla
sosyal hayata, ayrı bir güç unsuru olarak
katkı sağlamaktadırlar.
Sivil toplum kuruluşları; demokratik
hayatın geliştirilmesinde, yerelleşmenin
sağlanmasında ve yönetişimin hayata geçirilmesinde etkili birer aktördür.
Aynı zamanda iyi bir çalışma ile bu tip
ilişkiler, hizmete gönüllü insanları da Rotary
kulüplerine, üye olma yolunda teşvik edecektir.
Güçlü Türkiye için, güçlü sivil toplumsallaşma gerekli olup, bu kuruluşlarda aktif
görevler almak, yaşadığımız toplumun
sorunlarının çözümünde elimizden geldiğince katkı sağlamak biz Rotaryenlerin de
görevi olmalıdır.
Kulüplerimizin yaptığı projeler yukarıda
ismi geçen kuruluşlarla kesiştiğinde komitemiz devrede olacak ve ihtiyaç duyulduğunda, kulüplerimizin toplum hizmet projelerinin, vilayet ve belediyeler gibi kamu kurum
ve kuruluşları ile ilgili konularda kulüplerimize komitemiz yardımcı olacaktır.

Üye alarak kulüplerimizin canlılığına canlılık katmak
ARC Reha AKIN GDG
UR Zon 20B 2440. Bölge
Vakıf Kom. Bşk. 2016-19

R

otary Kulüplerinin başarılı ve canlı olmaları için üç temel
sütunu gerekiyor. Bunlar
Üyelik
Halkla İlişkiler
Toplumun ihtiyacı olan vakıf destekli büyük projeler
Bu önemli konuların ikisinde başarılı olmak, kulübe üçüncü
özelliği kendiliğinden getirebiliyor. Yani, toplumun ihtiyacı olan vakıf
destekli büyük projeler yapan ve halkla ilişkileri iyi olan bir kulübe
insanlar kendiliklerinden katılıp, üye olup, onlarla beraber çalışmak
isteyeceklerdir. Ya da üyelik profili doğru olan ve halkla ilişkilerini iyi
götüren bir kulübe halk dosyalarla gelip, Rotaryenler’in yapmasını
isteyecekleri projelerini sunacaktır. Diğeri de açık, doğru üyelik profili
ve toplumun ihtiyacı olan büyük projeler, yazılı ve görsel medyanın
ilgisini çekecek, haber olacak ve halk “Bak Rotaryenler yapmış! Ne
kadar güzel işler yapıyorlar!” diyecektir.
Doğru üyelik profiline sahip kulüpler, cinsiyet, din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan yalnızca Rotaryenlerin beş ortak özelliklerine odaklanarak yeni üye almış kulüplerdir. Ortak özellikler
Dostluk (Fellowship)
Dürüstlük (Integrity)
Çeşitlilik (Diversity)
Hizmet aşkı (Service)
Liderlik (Leadership)
olup, Rotaryenler, radarlarını yaşamlarına dokunan kişilerde bu
özellikleri sorgulamalıdırlar. Böylelikle önerecekleri yeni üyelerin,
kulüplerini canlanmak ve hizmet çıtasını yukarıya çekmek açısından,
desteklemelerini sağlayacaklardır.
Dönemimizde UR Başkanı Ian Riseley ve Zone 20B Direktörü
Corneliu Dincă’nın ayrıca önem verdikleri, 40 yaşından genç ve
Rotary mezunu kişilerin de özellikle üye olarak kazanılmaları ve
tek cinsiyetli kulüplerin (yalnız erkek ya da yalnız kadın) kalmaması
yönündeki hedefleri de göz önüne almak gerekmektedir.
Başarılı durumlara imza atabilmek için, kulüplerin Stratejik
Planları’nı üyelerinin aktif katılımları ile tamamlayıp, hedeflerine
doğru yola çıkmaları gerekmektedir.
Hedef olmadan strateji oluşturmak imkansızdır. Bu açıdan her
kulübün SWOT (Kuvvetli Yön, Zayıf Yön, İmkanlar, Tehditler) Analizi
yaparak kendi hedeflerini saptamasında yarar vardır. Kulüplerin
Üyelik Komitesi Başkanları, Bölge Üyelik Komitesi Başkanı, Guvernör
Yardımcıları ve Asistan Rotary Koordinatörü özellikle üyelik sayısı
düşük kulüplerle el ele çalışarak hedef ve strateji oluşturmak üzere
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birlikte çalışmaya özen göstermelidirler. Ancak bu şekilde bilimsel
açıdan oluşturulan modellerin el birliği ile Rotary’nin en önemli varlığı olan üyelerinin kazanımında uygulanıp, başarıdan başarıya koşma
imkanı büyük bir olasılıkla sağlanmış olacaktır.
Zon içerisinde hedeflerimiz Ağustos 2017 içerisinde UR Zon 20B
Rotary Koordinatörü Malik Aviral ve asistanları tarafından saptanarak
Guvernörler, Guvernör Yardımcıları ve Kulüp Başkanları ile paylaşılacaktır.
En önemli görevimiz, var olan üyelerimizin memnuniyet katsayılarını en yüksek seviyede tutup, küçülmeden ve yeni üyelerle gücümüzü artırarak büyümemiz olacaktır.
Fark yaratacağımız bu yeni dönemde de, her Rotaryen’in üzerine
“Üye Kazanmak” konusunda önemli bir görev düşmektedir.

Soldan: 2016-17 UR Başkanı John F. Germ; Italya’da Çanı özel olarak hazırlayan Marinelli kardeşler, ; 2016-17 Rotary Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Kaylan Banerjee; ve 2017 Konvansiyon Komitesi Başkanı Barry Matheson. 11 Haziran 2017’da ABD’nin Georgia
Eyaletinde açılış seremonisi 100. Yıl Çanı’nın çalınması ile başladı.

UR’nin 112. Konvansiyonu Vakfın 100 yıl kutlamaları ile taçlandırıldı

H

er yıl Rotary’nin en büyük aktivitesi olan Konvansiyon, bu yıl 174 ülkeden gelen 33,000’den
fazla üyenin katılımı ile ABD’nin
Georgia Eyaletinin Atlanta kentinde
yapıldı. Bu yılın önemli bir özelliği
de, Rotary‘de iyi şeylerin yapılabilmesine imkan yaratan Rotary Vakfının 100. yılının kutlanması idi.
2017 Konvansiyonu açılış seremonisi Pazar günü Georgia Dünya
Kongre Merkezinde yapıldı ve açılış
“100. Yıl Çan”ının çalınması ile başladı. Bu özel çan Rotary Vakfının
100. yılı için İtalya’nın Agnone şehrindeki 1,000 yıllık dökümhanede
Marinelli Kardeşler tarafından özel
olarak tasarlandı. Çanı’ın sunumu ve
çalınması ile beş gün süren, kitap imzalanması, fotoğraf sergisi ve müthiş

2016-17 UR BaşkanıJohn F. Germ 11 Haziran’da, Uluslararası Rotary Konvansiyonunun
açılış konuşmasını yaparken

bir yaşgünü partisini içeren 100. yıl
kutlamaları başladı.
Açılış oturumunda Georgia Eya-

letinin Valisi Nathan Deal Rotary’ye
“Atlanta’ya hoşgeldiniz” derken, Başkan John F. Germ, konvansiyon es-
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nasında yeni bağlantılar kurma olanağını vurguladı: “Ne kadar meşgul
olursanız olun, bence her konvansiyonun en önemli fırsatı için zaman ayıracağınızı umuyorum: yeni insanlarla tanışmak ve Rotaryen dostlarınızı daha
yakından tanımak için.”

2007 yılında başlayan Gates
- Rotary ortak çalışmasının
sonucu çocuk felci girişimine
toplam katkılar 1.5 milyar
dolara ulaşmış olacak.
Hintli hayırsever Rajashree Birla, vefat etmiş olan eşi adına kurulmuş olan Toplum Girişimi ve Kırsal
Kalkınma için Aditya Birla merkezi olarak çocuk felci çalışmalarına 1
milyon dolar katkıda bulunacağını
açıkladı. Yıllık cirosu 40 milyar doların üzerinde olan Aditya Group, bu
güne kadar çocuk felciine 10 milyon
dolardan fazla katkıda bulundu.

Bill Gates heyecan yaratan bir haberi UR Başkanı John Germ ile paylaştı: The Bill and
Melinda Gates Vakfı çocuk felcine 1’e 2 kampanyasını uzattığını duyurdu.Bu sayede
ortak yapılacak katkının toplamı önümüzdeki üç yıl için 450 million doları bulacak.

Konvansiyon’un en önemli konuşmacısı şüphesiz Bill & Melinda Gates Vakfı başkan yardımcısı Bill Gates idi. Gates Rotary’nin 150 milyon
dolarlık fon yaratma çalışmasının
gerçekleşmesi durumunda 1’e 2 katPemberton Place’de Rotary Resim Sergisi

kıda bulunarak 300 milyon dolar vereceğini ve böylece Çocuk Felci girişimine 450 milyon dolarlık yeni katkı sağlanmış olacağını söyledi. 2007
yılında başlayan bu ortak çalışmanın
böylece çocuk felci girişimine toplam

katkıları 1.5 milyar dolara ulaşmış
olacak.
Bill Gates konuşmasında bir çizelge göstererek son 25 yılda çocuk
ölümlerinin yarı yarıya azaldığına
işaret etti. Gates “1990 - 2015 arasında bu sayede 122 milyon hayat kurtarılmıştır. Şayet hükümetler katkılarını
devam ettirirlerse ve aşı, anne ve yeni
doğmuş çocukların bakımı, HIV önleme ve tedavi konularına destek sağladıkları takdirde, 2030 yılında çocuk
ölümlerini yine yarı yarıya azaltabiliriz” dedi.
Bill Gates tarafından yapılan bu
açıklama ile beraber, bazı devletlerin
de, Kanada, Almanya, Avrupa Birliği, Japonya, Birleşik Arap Emirilikleri gibi ülkelerin çocuk felci girişimi için de 1.2 milyar dolar taahütte
bulunmaları Konvansiyon katılımcılarının büyük bir alkış seli ile karşılandı.
Konvansiyona katılan konuşmacılar arasında “Thorn” adlı kurulu-

2016-17 Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kalyan Banerjee, UR Konvansiyonunun 4.
oturumunda Vakfın 100 yıllık başarısını anlattı

şun kurucularından Ashton Kutcher
panel oturumda insan ticareti ve modern esirliğe son verme ihtiyacı konusunu tartıştı. Diğer konuşmacılar

arasında WWE Süperstar, aktör ve
Rotary Polio Elçileri olan John Cena
ve ünlü golfçü Jack Nicklaus da yer
aldı.

10 Haziran günü Konvansiyona katılanlar 3 kilometrelik yürüme/koşma aktivitesine katıldılar
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Uluslararası Rotary 112. Konvansiyonunun en önemli olaylarından biri de şüphesiz Rotary Vakfının
100. yılının kutlanması idi. Bir yıldır
dünyanın her tarafında çeşitli faaliyetlerle sürdürülen bu kutlamanın
zirvesi tabi ki Konvansiyon oldu.

İkinci yüzyılına
girerken, Rotary Vakfı
projeler ve programlar
için 3.7 milyar dolar
harcamış olmanın
gururunu yaşıyor.
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Kalyan Banerjee konuşmasına şu
sözlerle başladı: “1917 yılında Arch C.
Klump’dan muazzam bir hayalperest
olarak bahsetmişlerdi. Ancak ben Vakfıızın onun en büyük hayallerinin de
ötesine geçtiğini söyleyebilirim. Büyük
mücadeleler ile yarattığı bu organizasyonun ne kadar başarılı olduğunu görmek herhalde onu çok memnun ederdi.
Belki de, ilk 100 yılında, Rotaryenlerin
bonkör katkıları ve bağışları sayesinde, Rotary Vakfının yaşamsal projeler
ve programlar için 3.7 milyar dolardan
fazla katkıda bulunmuş olması onu çok
şaşırtırdı.”
Bu cümle ile başlayan konuşması
ile Banerjee katılımcıların alkışlarını
alırken, “Mutlu Yıllar” dileyerek Vakfın 100 yıllık hikayesinden anılardan
bahsetti. 1917 yılında Avrupa’da savaş devam ederken aslında para talep
etmenin hiç de doğru zamanı olmadığını belirten Banerjee, daha sonra
dünya ekonomik krizi, ikinci dünya
savaşının ayak sesleri ışığında Rotaryenlerin Arch C. Klumph’ın bu
girişim için hevesli olmamalarının
normal bir davranış olduğunu söyledi. “Ancak Arch C. Klumph inatçı bir
adamdı ve hiç umudunu kaybetmedi

Konvansiyonda Sanal Gerçek aktivitesi de yaşandı. Katılımcılar kendilerine verilen
kutularda, telefonlarına indirdikleri bir uygulama ile olayların içine daldılar.

2017-18 UR Başkanı Ian H.S. Riseley konvansiyon öncesi yapılan Başkan’ın Barış
Konferansında; altta aynı konfereransta Başkan John F. Germ
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zira son gelişmeler dünyada iyi şeyler
yapmak için yola çıkan bir organizasyona acilen ihtiyaç vardı.”
Rotary Vakfı 1917 yılında bugünkü değeri 550 dolara karşılık gelen 26.50 dolar ile başladı. Vakfa ilk
yapılan bağış 1930 senesinde 500 dolar olarak yapıldı. Bugünün parasıyla
7.000 dolarlık bir değer ifade ediyordu. Vakıf sadece 2015 - 16 döneminde küresel ve bölge bağışları olarak
100 milyon dolar, Rotary Barış Bursiyerleri için 4 milyon dolar ve çocuk
felci için ise 114.7 milyon dolar harcadı.
Banerjee, Vakfın ikinci yüzyılına
arkada harika başarı hikayeleri bırakarak girmesinin, Rotaryenlerin yeni
ve daha büyük meydan okumalar
için hazır olduklarının bir göstergesi
olduğunu söylüyor. Klumph aslında
hiç bir zaman Rotary Vakfının nasıl
iyilik yapabileceğini açıkça söylemedi. Rotaryenlere güvendiği için yapılacak işlerin onlar tarafından belirlenmesini uygun gördü. Ama Rotary
Vakfının asla yapmaması gereken bir
şeyi söyled: “Hiç bir zaman tuğla ve taş
kullanarak anıt yapmayın.” Bunun yerine yarattığı şeyin yaşayan ve nefes
alan bir bütün olmasını, ölümsüz düşünceler üstüne alışmasını ve gerekli
izleri bırakarak sonsuzluğa kadar aydınlatma sağlamasını istiyordu.
Onun tarifi ile, Rotaryenler vakfı temellerinden başlayarak kurdular.
Tuğla ve taş ile değil ama yaşamlar,
sağlık ve umut üzerine. Ve onun mirası bugün bir bağış projesi, bir bursiyeri misafir etmiş biri, bir çocuğu çocuk felcine karşı aşılamış ya da Vakfa
bağışta bulunmuş olan Rotaryenlerde yaşıyor. Ve tabi bu yardımlardan
direkt ya da endirekt destek alan milyonlarca insanda.
Banerjee son olarak da Rotary
Vakfının 100. yılında hedef olarak
konulmuş bulunan 300 milyon dolar fon konusuna değindi: “Bu rakamı
yakalama yönünde önemli adımlar atı-

Türk Rotaryenler yaklaşık 100 kişilik bir grup olarak Atlanta’da yapılan Uluslararası
Rotary’nin Konvansiyonuna katıldılar.

Başkanın Konferansları

Konvansiyon’da 2017-18 dönemi ile ilgili olarak gerçekleştirilecek olan Başkan’ın koferansları tarihleri ve temaları belli oldu. Toplantılara gerek Rotaryenler, gerekse
de Rotaryen olmayanlar bu toplantıya katılabilirler.
✔✔ 10 Şubat – Çevre Sürdürülebilirliği ve Barış,
Vancouver, British Columbia, Kanada
✔✔ 17 Şubat – Su, Hijyen ve Barış, Beyrut, Lübnan
✔✔ 24 Şubat – Hastalık Önleme ve Tedavi ve Barış,

Coventry, İngiltere, Birleşik Krallık

✔✔ 17 Mart – Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma ve

Barış, Sydney, New South Wales, Avustralya

✔✔ 28 Nisan – Anne ve Çocuk Sağlığı ve Barış,

Taranto, İtalya

✔✔ 2 Haziran – Temel Eğitim ve Okuma Yazma ve

Barış, Chicago, Illinois, ABD

yoruz. Şimdiden Rotaryenler ve kulüplerimizin bonkör katkılarıve çalışmalarıyla 270 milyon doları geçtik.
Önümüzde hedefi yakalamak ve
hatta geçmek için hala iki hafta var.
Her biriniz döndüğünüzde kulüplerinize burada gördüğünüz ve duyduğunuz ,
Rotary Vakfının yaptığı inanılmaz işle-

ri anlatan mesajı iletirseniz hedefi daha
kolay yakalayabiliriz” dedi.
Uluslararası Rotary’nin 112.
Konvansiyonu, Ian Riseley’nin konuşması ve önümüzdeki yıl 24-27
Haziran tarihlerinde Kanada’nın
Toronto şehrinde yapılacak Konvansiyonun tanıtımı ile son buldu. ■
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UR’nin Gelecek Dönem
Başkanı Sam Owori
yaşamını yitirdi

13

Temmuz’da Rotary dünyası üzücü bir haber ile sallandı. Rotary’nin
ABD’nin Illinois eyaletindeki Evanston kentinde bulunan dünya merkezinde bayraklar yarıya indirildi. 2018-19 döneminde
Uluslararası Rotary’nin Başkanlığı görevini üstlenecek
olan ve bu dönem de Yönetim Kurulunda görev yapacak olan Uganda’lı Sam F. Owori, Texas’da geçirdiği
bir ameliyat sonrası çıkan komplikasyona dayalı olarak yaşamını yitirdi.
Sam, Rotary’de ikinci Afrikalı ve ilk Ugandalı başkan olarak görev yapacaktı. 1978 senesinde Rotaryen
olan Sam, Uganda’nın Kampala Rotary kulübü üyesi
idi.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu ZON 20B’den
seçilerek Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olması nedeniyle Sam F. Owori, Türk Rotaryenlerin de yakından
tanıdığı bir şahsiyetti. Sam’in beğenilecek bir özelliği
eşine olan düşkünlüğü idi. Eşi Norah ile Uganda’nın
Tororo şehrinde ilk okulda tanışmışlardı. Eşinden her
zaman çok güzel, iyi eğitimli ve karakter dolu biri olarak bahsederdi.
Sam ülkesi Uganda’da tutarlı etik standartları
ve bağlılığı ile saygı duyulan bir karakter idi. Herkesin güvendiği bir insandı ve bu ona Uluslararası Rotary’nin başkanlığı için yolu açmıştı.
Bir çok Rotaryen gibi, Sam de Rotary’ye ısrarcı bir
arkadaşının baskısı ile katıldı. Yıllar sonra itiraf ettiği
gibi başlangıçta hiç ilgi duymadığı için gitmek isteme-

miş ama arkadaşını kırmamak için ilk toplantıya katılığında
şoka uğramış. Tüm oda tanıdığı insanlar ile doluymuş.
Rotary’nin içine girdikçe de çalışmalarıyla dikkat çeken
Sam Owori, ilk olarak Uganda’da Rotary kulübü sayısını arttırmayı ulusal hedef olarak koymuş ve 1988’de guvernör olduğu dönemde dokuz olan kulüp sayısı bugün 89’a yükselmiş.
Sam kendisini iflah olmaz bir optimist olarak tanıtırdı.
Her zaman herkesin en iyi tarafını ve her durumun da en iyi
tarafını gören biri olarak Rotary camiasında lakabı “Smiling
Sam” idi. Gerçekten de Rotary dünyasında herkes onu gülen
yüzüyle ve yumuşak tonlu konuşmasıyla hatırlamaya devam
edecek.
Sam, Rotary yaşamının ilk yıllarında Uganda’nın diktatörü İdi Amin’in baskısını da yaşamak zorunda kaldı. Rotary
faaliyetlerinden hep şüphe duyan İdi Amin toplantılara gizli
olarak ajanlarını gönderir ve neler yapıldığını öğrenmeye çalışırdı. Onun zamanında Rotaryen sayısı ciddi bir şekilde geriledi ve 220’den 9’a kadar düştü. Sam bir gün, bir toplantı sonrası bir arkadaşlarının otelin önünden bir iki kişi tarafından
bir araca bindirilip götürüldüğünü ve ondan bir daha haber
alınamadığını da yaşamış biri idi.
İngiltere’de Leicester Üniversitesinde Çalışma Hukuku,
California Coast Üniversitesinde İşletme ve Harvard Business School’dan İşletme yüksek lisansı alan biri olarak Sam
Rotary’de Direktörlük, Vakıf Mütevelliliği, Vakıf Koorinatörlüğü,UR üyelik koordinatörlüğü, Birleşmiş Milletler Çevre
Programı ve Habitat’da Rotary temsilciliği, PolioPlus Komite
üyeliği, madde bağımlılığı görev gücü ve Denetleme Komitesi
gibi bir çok görevde bulundu.
Sam ve Norah Paul Harris dostu, Büyük Bağışçı ve Rotary
Vakfı benefaktörü idi. Sam arkasında eşi Norah, üç oğlu Adrin Stephen, Bony Patrick ve Daniel Timothy’yi bırakarak aramızdan ayrıldı. Başsağlığı dilekleri Mrs. Norah Agnes Owori,
c/o Institute of Corporate Governance of Uganda, Crusader
House Plot 3 Portal Avenue Kampala Uganda adresine ya da
sam.owori@rotary.org e posta adresine gönderilebilir.
Rotary’nin 2017-18 aday saptama komitesi, Ağustos ayının
8’inden sonra yapacağı toplantıda 2019-20 dönemi yeni başkan adayının yanı sıra 2018-19 döneminde Sam Owori’nin yerine başkan olacak kişinin de seçimini de yapacak.
❑❑❑
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ROTARY VE
ÇOCUKLARIMIZ

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

B

en özel yaşamımda da aile yaşamımda da barış-

O belde?

tan yanayım. Kavga, küslük benim defterimde

Durur menâtık-ı dûşîze-yi tahayyülde;

yazmaz. Çünkü sevgiyle büyümüş bir insanım.

Mâi bir akşam

Onun için Rotaryen oldum ya. Çünkü Rotary

Eder üstünde dâimâ ârâm;

demek barış demektir, dostluk demektir.

Eteklerinde deniz

Rotary, bir dönemi daha hizmetler üreterek bitirdi..

Döker ervâha bir sükûn-ı menâm.

Gönülden inanmış dostlarımız yine salonları doldurdu, bir yıllık

Kadınlar orda güzel, ince, sâf, leylîdir,

çalışmalarını sergilediler. Topluma barış ve sevgi mesajı verdiler.

Hepsinin gözlerinde hüznün var

Hizmet aşkı ile görevlerini bekleyen arkadaşlara görevlerini

Hepsi hemşiredir veyâhud yâr;

onurla teslim ettiler.

Dilde tenvîm-i ıstırâbı bilir

Dünya insanının barışa ve sevgiye gereksinim duyduğu bir

Dudaklarındaki giryende bûseler, yâhud,

dönemden geçiyoruz. Sevgili Rotaryen dostlarıma bu dönem-

O gözlerindeki nîlî sükût-ı istifhâm

de çok görevler düşmektedir. Birer barış elçisi olarak insana,

Onların ruhu, şâm-ı muğberden

insanlığa barışı, huzuru getirme gibi büyük görevleri vardır.

Mütekâsif menekşelerdir ki

Batı Asya ve Kuzey Afrika topraklarındaki savaş terör ger-

Mütemâdî sükûn u samtı arar;

çekten bizi üzmekte ve yormaktadır. Atatürk’ümüzün dediği

Şu’le-î bî-ziyâ-yı hüzn-i kamer

gibi “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesi bizim temel ilkemiz ve

Mültecî sanki sâde ellerine

ülkümüzdür, olmalıdır da. Bu ülküyü koruyamadığımız zaman

O kadar nâ-tüvân ki, âh, onlar,

tepemizde kara bulutlar her zaman dolaşacaktır. Güçlü kuruluş-

Onların hüzn-i lâl ü müştereki,

lar, temel hoşgörü, başımızdaki bulutların dağılmasını hızlandı-

Sonra dalgın mesâ, o hasta deniz

rır ki bunun başında kuruluşumuz olan Rotary gelir.

Hepsi benzer o yerde birbirine..

Savaş denilen âfet, çocuklarımızı babasız, gelinlerimizi
dul, anneleri, babaları evlatsız bırakır. Rotary olarak görevimiz

Yukarıdaki bölüm ,Ahmet Haşim’in 130 sene önce yazdığı

savaşa değil barışa hizmet etmektir. Bu ülküden kaçmak demek

“O Belde” şiirinden alıntıdır. Şair, kendine göre bir dünya kur-

Rotary’nin özellikle Paul Harris’in dünyaya bakışına ters düşmek

muş ama temelini barış ve sevgi oluşturuyor. Biz de bugün

olur.

aynı huzur dolu bir ülkenin çabasında değil miyiz? Kolay gelsin

Her ulusun bir ideali vardır ve olmalıdır. Ülküsüz ülkeler ve

sevgili Rotaryenler.

uluslar dümeni kopmuş gemi gibidir hangi kayaya çarpacağını,

Rotary ailemizde görevlerini başarı ile tamamlamış dönem

hangi karaya oturacağını kestiremezsiniz. Bizim ülke ve ulus

başkanlarıma, onlara rehberlik eden guvernörlerime sevgiler

olarak ülkümüz “Yurtta Barış Dünyada Barıştır”. Elbette ki

sunuyorum. Heyecanla yeni görevlerini devralan dostlara başa-

diğer ülkelerin de kendilerine göre ülküleri vardır. Vardır diyo-

rılar diliyorum

rum çünkü ülkü bir ulusu ayakta tutan temel öğedir.
Ülkeler arasında sıkı dostluklar olmaz, çıkar ilişkileri olur.

Rotary sevgilerimle.

Ülkenin çıkarını korumak ise o günün iktidarına düşer. Ama biz
Rotaryenlerin yaklaşımı tamamen insanidir. Bizim yaklaşımımız
çıkar değil, barıştır, sevgidir.
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Bahçelievler RK’nın Geleneksel
Bowling Turnuvası’nın web sitesi

U

R 2430. Bölge Geleneksel Berdan Akalın Bowling Turnuvasının web
sitesi devreye girdi. Bu web sitesinden her türlü duyurular ve en
önemlisi kayıt işlemeleri yapılabilecek. Siteye “www.bowling2430.com” adresinden ulaşmak mümün. Bu sayede tüm işlemler hızlanırken, geleneksel turnuvanın kurumsal kimliği de pekişmiş olmakta.
Bahçelievler Rotary Kulübü Başkanı Eran Sözen, bu web sitesinin oluşturulmasına emeği geçen en başta Rtn. Murat Doğru ve Nursun’a tüm Bowling
Organizasyon Komitesinde yer alan dostlarına ve değerli eşlerine teşekkür
etti.

Ordu Rotary Kulübü Piknik Organizasyonu gerçekleşti

O

rdu Rotary Kulübü ailesinin katılımı ile 2017–2018 Döneminin ilk piknik organizasyonunu 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü GDB Mustafa Kuralay’ın köyünde gerçekleştirdi. Kulüp üyeleri, mükemmel ev sahipliği yapan Mustafa ve Banu Kuralay çiftine teşekkür ettiler.

14.Vos Vos Şenliğine lojistik destek

O

Gazi Rotary Kulübü’nün İngilizce Web Sitesi

G

azi Rotary Kulübü İngilizce İnternet Sitesini www.gazirotary.org
üzerinden açtı. Bu bağlantıda sadece İngilizce yayın yapan internet
sitesi ve gazirotary.org uzantılı elektronik posta adresleri kullanıma sunuldu. Kulübün aktif olarak kullanımında olan www.ankaragaziroray.org.tr adresi Türkçe konuşan Rotaryenler ve Rotary’ye ilgi duyan kişilerin kullanımına
açıktı. Bunun yanı sıra, www.gazirotary.org sitesi üzerinden ise kulübe ilişkin
bilgilerin bulunduğu ve sadece İngilizce yayın yapan internet sitesi kullanıma
sunuldu.
İnternet Sitesi; dizaynı, başlık ve menu stili, renk seçimi, font ve diğer özellikleri ile, UR tarafından bu konuda hazırlanan direktif / tavsiye ve örneklemelere uygun olarak hazırlandı. Yaklaşık 6 aylık bir ön hazırlık süresinden sonra
hazırlanan internet sitesi üzerinden, dileyen Rotaryenler, toplantılar için online rezervasyon da yaptırabilmekte. Ayrıca; her kulüp üyesine, gazirotary.org
uzantılı elektronik posta adresleri tahsis edilerek, kulübün kurumsallaşma
sürecine katkıa bulunuldu.
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rdu Rotary Kulübü 26 Haziran - 02 Temmuz 2017 tarihleri arasında
Ordu’da 14’üncüsü düzenlenen “Vosvos Şenliği”ğine Lojistik Destek
sağladı. Yurdun dört bir yanından gelen vos vos tutkunları Yason’da kamp kurdu. Vosvoscular Çarşamba günü Şehir turu attıktan sonra Çambaşı Yaylası’na
çıktı ve 2 Temmuz Pazar günü Vos Vos Şenliği sona erdi. Ordu Rotary kulübünün tanıtımına katkı sağlayan Geçmiş Dönem başkanı Ömer Aydın’a kulüp
üyeleri bu organizasyondaki katkısı nedeniyle teşekkür ettiler

Malatya Rotary kulübü basın mensuplarıyla bir araya geldi

M

alatya Rotary Kulübü tarafında 2016-2017 döneminde gerçekleştirilen ve 2017-2018 döneminde yapılması hedeflenen projeler Ane-

KULÜPLERDEN HABERLER
mon Otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaşıldı.
Başarı ile tamamlanan bir yılın ardından gelecek dönemde hedeflerinin
“Rotary Fark Yaratır” sloganı ile bol projeli bir yıl hedeflediklerini beliren Malatya Rotary Kulüp Başkanı İrfan Aksoğan “2017-2018 Döneminde üniversite
öğrencilerine burs vereceğiz. 10 Okul 1000 kitap projesinde ise farklı okullara
ulaşarak projemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Ayrıca, Erken tanı hayat kurtarır
projesinde bu yıl 1500 kadına eğitim verilmesi hedeflenmektedir” dedi.
Ayrıca Malatya’da sosyal ve kültürel projeler ile kentin öncelikli sorunlarının tespiti ve çözümleri ile ilgili kulüp olanaklarını ve dinamiklerini hayata geçireceklerini belirten Aksoğan, topluma ve insanlığı özellikle yaşadıkları kentten
başlayarak hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kültürpark Rotary Kulübünden Bilim Sergisi

K

ültürpark Rotary Kulübü hayatta en hakiki yol gösterici olan bilimi,
çocuklarla buluşturdu. Bilim Sergisi Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, ODTÜ
Ege Mezunlar Derneği, Mavibahçe AVM işbirliği ile 21 Temmuz 2017 açıldı.
Sergiyi gezmeye gelenlere gönüllü olarak orada bulunan 5 lise öğrencisi
dönüşümlü olarak eşlik ediyor. Görsel afişlerlerle deneylerin anlatılması da
ziyarete gelen kişilerin daha çok bilgi almasını sağlıyor. Başkan Aslıhan Akacar bu serginin çok ilgi gördüğünü, açıldığı günden beri hafta içi hergün en az
100, hafta sonu 300 – 350 kişi tarafından ziyaret edildiğini, serginin bu denli
ilgi çektiğini görmek Kulübün daha büyük projesi olan “Bilim Müzesi” için heyecanlandıklarını ifade etti.

Falez RK yurt dışından gelen 11 yabancı öğrenciyi ağırladı

2430.

Bölge Projelerinden Discover Anatolia Projesinde, Belçika-Romanya-Norveç-Çek Cum.-Slovakya-Mısır(3 öğrenci)- Rusya-Danimarka-Macaristan ve Estonya ülkelerinden gelen 9 kız ve
2 erkek 11 öğrenci misafir Falez Rotary kulübü tarafından ağırlandı. Tekne ve
Kaleiçi turlarıyla keyifli anlar yaşandı.
Kulüp üyeleri uyumlu ve başarılı bir şekilde Discover Anatolia Projesinin
gerçekleştirilmesinde emeği geçen Dönem Başkanı Figen Gönen, Geçmiş Dönem Başkanı Özcan Kalaycı, Rtn. Berna-Bülent Tuzlak, Rtn. Murat –Belgin Çalık, Rtn. Fikri Bayhan, Rtn. Pınar Canaydın-Burak Gönen Çiftlerine ve emeği
geçenlere teşekkür ettiler.

Karia Rotary Kulübünün
eğitim faaliyetleri devam
ediyor

K

aria RK olarak yeni döneme de çalışmaları uzanan
“köpek dilini anlama ve davranışlarımızı düzenleme” amaçlı eğitim
çalışması Rotary fark yaratır diyerek devam ediyor.Bodrum da anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine
yönelik verilen eğitimlerde interaktif ve sosyal uyumlu bir köpek kullanılarak okullar geziliyor.
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hayata geçirdi.
Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi 18 yataklı çocuk kliniğinde dünya standartlarına göre her hastanın başında bulunması gereken hasta
takip monitörlerinden yalnızca 2 adet bulunmakta ve aciliyet durumuna göre
hastadan hastaya taşınmaktaydı.

Karia RK komşu adadaki Kos RK’nü ziyaret etti

K

aria Rotary kulübü başkanı Aliye Muslu ve geçmiş dönem başkanı
Afet Aksu, Kos RK nü ziyaret edip yeni dönemde ortak yapılabilecek
projeler üzerine konuşmak ve onların devir teslim törenine katılmak üzere
Kos adasına gittiler.Bodrum RK ve İstanbul RK üyeleri de Kos gezisine katıldılar her 3 kulüp bayrak değişimi yaptılar.

Çakabey Rotary’den E.Ü.Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi
‘’Ekranda Hayat Var Projesi’’

Ç

akabey Rotary Kulübü 1 Temmuzda başlayan 2017-2018 döneminin
ilk projesini 4 Temmuz günü Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi çocuk
bölümünün ihtiyacı olan hasta takip monitörlerinden 4 adedini temin ederek
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Hastanedeki bu ihtiyacı tespit eden Çakabey Rotary Kulübü, hasta bakım
ve takibi için önem arzeden EKG, kalp atımı, oksijen saturasyonu, basınç ısı
gibi parametreleri izlemeye yarayan geçmişe
dönük kayıtları hafızasına kaydeden ve yaşamı tehdid eden pek çok durumu gözlemleyerek ölüme yol açabilecek durumların önüne
geçilmesini sağlayabilen hayati önem taşıyan
bu monitörlerden 4 adet temin ederek, hastanenin hizmetine sundu.
Hastane Başhekimi Prof.Nazan Çetingül
ve Pediatrik Onkolog Prof.Dr. Mehmet Kantar hasta çocukların tedavi sürecine bu denli
sürdürülebilir yarar sağlayacak kalıcı önemi
olan bu hizmeti almalarından ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler.
Hastanenin ihtiyacının önemli bir kısmını ilk etapta karşılayan Çakabey Rotary kulubü bağlı bulunduğu 6. Grup kulüpleri ile ortak
Proje olarak Rotary Vakfı’nın katkılarıyla her
hasta başına bir monitor olacak şekilde tüm kliniğin ihtiyacını tamamlayacak
proje hazırlıklarını sürdürmekte.
Bu proje kapsamında, Rotary’nin dönem teması olan Rotary Fark Yaratır
sloganına yaraşır bir şekilde Tülay Aktaş Onkoloji hastanesi ve hasta çocuklar için önemli bir fark yaratıldı.

KULÜPLERDEN HABERLER

Uluslararası Rotary 2440.Bölge Zon 20B içerisinde
2015-16 dönemindeki üyelik faaliyetleri için “En Çok
Kadın Üye Alan Bölge” olarak ödüllendirildi

C

ezayir, Mısır, Mauritanya, Fas, Sudan, Tunus, Ermenistan, Azerbeycan, Bahreyn, Gürcistan, Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Filistin, Tacikistan,
BEA ve Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Kosova, Karadağ, Sırbistan olarak 24 ülkenin oluşturduğu Zon 20 B’de
Türkiye’nin ödül kazanması ayrı bir gurur vesilesi oldu.
06-09 Ekim 2016 tarihinde Selanikte yapılan Zon Enstitüsü sırasında ilan edilen başarılı bölgelerin ödülleri, Bölge
Konferansı sırasında UR Başkanı özel temsilcisi tarafından
takdim edildi.
06-09 Mayıs 2017 tarihinde Bodrum’da yapılan UR
2440. Bölge Konferansı’na UR Başkanı John Germ, kendisini temsilen UR Direktörü Per Hoyen’i Danimarka’dan görevlendirerek 2015-16 dönemi Guvernör’ü Reha Akın’a En
Çok Kadın Üye Alan Bölge Ödülü’nü takdim etti. UR Başkanı Konferans Özel Temsilcisi olarak konferansa katılan Ro-

tary Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Örsçelik Balkan’ın da katıldığı töreni UR Zon 20B Geçmiş Dönem Direktörü Şafak Alpay bizzat yöneterek, kendi hizmet dönemine rastlayan bu
başarının önemine dikkat çekti.
GDG Reha Akın kendisi ile yaptığımız söyleşide şu ifadede bulundu: “Bu ödülü bölgemdeki kulüplerin başarılı çalışmalarına gösterilen farkındalık sembolü olarak alıyorum.
Unutmayalım ki, biz ayrımcılık yaparak kadın üye aramadık.
Yeni alınacak üyelerde Rotary kurallarına göre Dostluk, Dürüstlük, Çeşitlilik, Hizmet aşkı ve Liderlik özellikleri aradık. Ne
mutlu ki cinsiyet ayrımı yapmadan önerilen adayların çoğu
kadın adaylardı. Yani, yeni üyeleri “kadın oldukları için” almadık, tam tersine, aranan özelliklere sahip kişilerdi kadınlar.
Aramıza yeni katılan dostlarımıza “hoşgeldiniz” diyor, kendilerini gönülden tebrik ediyorum”.
❑❑❑
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Yeni direktör ve mütevelliler görevde
UR Yönetim Kurulunda 19 üye bulunuyor: UR Başkanı, gelecek dönem başkanı,
ve Konvansiyonda seçilen ve kulüplerin aday olarak gösterdikleri 17 direktör.
Yönetim Kurulu Uluslararası Rotary'nin işlerini ve fonlarını UR Anayasa ve Tüzüğüne göre yönetiyor. 1
Temmuz'da 10 yeni direktör ve gelecek dönem başkanı göreve başladı.
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti, Rotary'nin hizmet faaliyetlerini fonlayan yardım kolu olan Vakfın işlerini
yönetiyor. UR Gelecek Dönem Başkanı mütevellileri öneriyor ve Yönetim Kurulu onları dört yıllık süre için
seçiyor. Mütevelli heyeti başkanı ve yeni mütevelliler 1 Temmuz'da göreve başladılar.

DİREKTÖRLER
Sam F. Owori,
Gelecek Dönem Başkanı
2017-18
Kampala Rotary Kulübü, Uganda

Basker Chockalingam
Karur Rotary Kulübü, H�nd�stan

Maalesef Gelecek Dönem Uluslararası
Rotary'nin başkanlığını yapacak olan Sam
W. Owori 13 Temmuz günü geçirdiği bir
ameliyat sonrası ortaya çıkan komplikasyon
sonucu yaşama veda etti. Sam Owori'nin
yerine Başkan Aday Saptama Komitesi
tarafından yeni bir atama yapılacak.
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Basker Chockalingam Tamil Nadu eyaletinde Tata Çelik firmasının perakende
distribütörü olan
imalatçı firma
VNC 'nin yönetici
ortağı. Küçük sanayinin büyümesine yaptığı katkılar nedeniyle 1986 yılında eyalet
yönetimi tarafından En Başarılı Küçük
Ölçekli Sanayi Girişimcisi Ödülünü ka-

zanmış bir Rotaryen.
Chockalingam çeşitli sanayi guruplarında
ve spor derneklerinde üst düzey görevler
üstlenmiş. Vijay Shree Ödülü, National
Unity Ödülü, Shiromani Vikas Ödülü ve
belli bir alanda ve topluma hizmette üstün
performans gösterenlere verilen Hindu
Gaurav Ödülü sahibi.
1988 yılından beri Rotaryen olan Basker,
Rotary koordinatörü, komite üyeliği ve
b ölge g uve rnörlüğ ü göre vle ri nd e
bulundu.
Chockalingam, Rotary Vakfı benefaktörü
ve büyük bağışçısı ve Vakfın Üstün Hizmet Ödülü sahibi.

James Ronald Ferrill

Mart�nsv�lle Rotary K., V�rg�n�a, ABD.
Ron Ferrill DuPont
firmasında 33 yıl muhtelif mühendislik ve
yönetim pozisyonlarında görev aldıktan
sonra emekliye ayrıldı.
Çeşitli dini, sivil ve
toplum hizmeti faaliyetlerinde bulunmaya
devam ediyor.
1967 yılından beri Rotaryen olan Ferrill,
UR Başkan Temsilciliği, Yasama Konseyi
Temsilciliği, bölge Rotary Vakfı Koordinatörlüğü ve bölge guvernörlüğü görevlerinde
bulundu. Ayrıca Grup İnceleme Değişim
ekibi lideri olarak Kore'de bulundu.
Ferrill Rotary Vakfı Seçkin Hizmet
Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü sahibi.
Aynı zamanda UR Kendinden Önce Hizmet Ödülü sahibi. Paul Harris Society üyesi ve Vakıf Benefaktörü olup eşi Elaine ile
büyük Bağışçıdır. (Ferrill Joseph Mulkerrinn'in dönemini tamamlayacak.)

Peter Iblher

Nürnberg-Re�chswald Rotary Kulübü,
Almanya
Peter Iblher emekli bir
danışman. Nuremberg'de bir hastane
grubu idare müdürü,
Bavarya Sivil Üniversitesinde okutman,
Fürth şehrinde iş geliştirme bölümü başkanlığı ve Basel ve Münih'te danışman firmaların CEO'luk görevlerinde bulundu.
1990 yılından beri Rotaryen olan Iblher Rotary'de başkan temsilciliği, Rotary koordinatörlüğü, Yasama Konseyinde temsilcilik, UR
eğitim liderliği, bölge guvernörlüğü, başta
Hindistan olmak üzere bir çok ülkede hizmet projeleri yöneticisi ve bölge mesleki hizmet komite başkanlığı görevlerini yaptı.
Çoklu Paul Harris Dostu ve Rotary Vakfı
büyük bağışçısıdır.

Keiichi Ishiguro

Tsuruoka West Rotary Kulübü, Japonya
Keiichi Ishiguro, Ishiguro Dental and Orthodontics Clinic başkanı. Japonya Dişçiler
Derneğinde başkan
yardımcılığı ve genel
sekreterlik ve Yamaga
Diş Derneği yönetim kurulu üyesi, başkanlığı ve danışmanlığı görevlerinde bulundu.
Tsuroka Kapsamlı Planlama Konseyi başkanı da olan Ishiguro, 2014 yılında diş sağlığı ve hijyen konusunda "Yükselen Güneş"
madalyasına layık görüldü.
1985 yılından beri Rotaryen olan İschiguro,
Uluslararası Rotary'de başkan temsilciliği,

komite üyeliği, alt komite başkanlığı, Yasama Konseyi temsilciliği, UR eğitim liderliği, bölge guvernörlüğü ve bölge Rotary Vakfı komite başkanlığı görevlerini yaptı.
Çoklu Paul Harris Dostu ve Rotary Vakfı
büyük bağışçısıdır.

Robert C. Knuepfer Jr.
Ch�cago Rotary Kulübü, ABD

Robert C. Knuepfer Jr. global bir
hukuk firması olan
Baker McKenzie'de
kurumsal uygulamalar
bölümündeki pozisyonundan büyük ortak
olarak emekli oldu. Global hizmetler sunan
belli alanlarda ihtisaslaşmış kimya firması
Hallstar'ın hissedarı, direktör ve üst düzey
icra kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Bir
çok kurumsal ve sivil organizasyonda direktör görevini sürdürüyor.
1982'den beri Rotaryen olan Knuepfer,
Uluslararası Rotary'de başkan temsilciliği,
komite üyeliği, yasama konseyi temsilciliği,
bölge guvernörlüğü ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulundu. Kendisi ve eşi Nancy
Rotary Vakfı büyük bağışçısıdır.

John C. Matthews

Mercer Island Rotary Kulübü, Wash., ABD
John C. Matthews 25
yıl süreyle Costo
Wholesale firmasında
başkan yardımcısı olarak çalıştı. Ayrıca
emekli olmadan önce
ABD Donanmasında
20 yıl süre ile tedarik bölümü kumandanı
olarak görev yaptı.
Matthews kurumsal ve toplum yönetim ku-
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rullarında aktif görev yapıyor. Bunlar arasında Seattle Ticaret Odası, Washington
Üniversitesi Borhell danışma kurulu, Mercer Island Presbiteryen Kilisesi, Rotary First
Harvest ve NW Sigorta kurumları
bulunuyor.
1988'den beri Rotaryen olan Matthews, UR
Başkan temsilciliği, komite üyeliği, UR eğitim liderliği, UR enstitü organizatörü ve
bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu.
Kendisi ve eşi Mary Ellen, Paul Harris dostu, Büyük Bağışçı, Arch C. Klump Society
ve Rotary Vakfı Bequest Society üyesidir.
Eşiyle beraber Rotary Barış Bursiyerleri için
John ve Mary Ellen Matthews fonunu oluşturmuş bulunuyorlar.

Eunsoo Moon

Cheonan-Dosol Rotary Kulübü, Kore
Eunsoo Moon bir diş
doktoru, Cheonan
Moon Dental Hastanesi CEO'su , ve HAN-A Medical
Foundation başkanı.
Kore'de bir çok organizasyonun başkan ve direktörü.
Moon Uluslararası Rotary'de başkan temsilciliği, UR eğitim liderliği, Rotary koordinatörlüğü ve asistan koordinatörlüğü,
Rotaryen Eylem grupları Komite üyeliği ve
b öl ge g uve rnörl üğ ü göre vle ri nd e
bulundu.
Eşi ile beraber Arch C Klumph Society
üyesi olan Moon, UR Kendinden Önce
Hizmet Ödüü ve Rotary Vakfı Seçkin Hizmet ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü
sahibi.

Brian A.E. Stoyel

Saltash Rotary Kulübü, İng�ltere
Brian Stoyel önce
Sloug'da öğretmenlik,
daha sonra Newburry'de okul müdürlüğü
yapmadan önce müzik

öğretmeni idi. Daha sonra eğitim danışmanlığı işine girdi ve İngiltere'de okuyan
yabancı öğrencilere yönlendirici hizmetler
sundu.
1981 yılından beri Rotaryen olan Stoyel
RIBI (Uluslararası Rotary Büyük Britanya
ve İrlanda) başkanlığı yaptı. Uluslararası
Rotary'de başkan temsilciliği, komite üyeliği
ve başkanlığı ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu.Tanzanya'da Sıtmayı Elimine Eden Rotaryenler Eylem gurubunun
kurucusu ve Jaipur Takma Uzuv projesi
mütevellisi olan Stoyel Romanya, Tanzanya,
Gana, Bulgaristan, Uganda, Malawi ve
Benin'de Rotary projeleri organize etti.
Stoyel ve eşi GDG Maxine Çoklu Paul
Harris Dostu, Rotary Vakfı Benefaktörü,
Büyük Bağışçı ve Bequest Society üyesi.
Kendinden Önce Hizmet Ödülü sahibi
olan Stoyel, aynı zamanda Vakfın Seçkin
Hizmet Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü
sahibi. Stoyel, UR'de eğitim liderliği de
yaptı.

Gregory F. Yank

O’Fallon Rotary Kulübü, Ill�no�s, ABD
Greg Yank altı tane
küçük ve orta boy işletme sahibine işletme
koçu olarak hizmet
veriyor. 25 yıl sağlık
hizmetlerinde üst yönetimlerde ve liderlik
pozisyonlarında çalışan Yank, iki kez hastane CEO'su ve Katolik Sağlık Sisteminin
başkanı olarak görev yaptı. 11 yıl süre ile Alternative Board (TAB) olarak adlandırılan
coaching/danışma kurulu franchise sistemini kurdu ve çalıştırdı. İş dünyasında stratejik yönetişim, yönetim kurulu gelişmesi ve
eğitim konularında hizmet veren GY Danışma ve Yardım Hizmetleri müdürü olan
Yank, toplumda aktif olarak tanınıyor. Metro East Park ve Recreation Bölgesi Komiseri, St. Louis'deki Nielsen Sağlık Grubunun danışma kurulu üyesi O'Fallon -Shiloh
Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi ve bu
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kuruluşun stratejik planlama komitesinde
görev yapıyor.
1978 yılından beri Rotaryen olan Yank, zon
30 ve 31'de enstitü başkanlığı, UR eğitim liderliği, üyelik koordinatörlüğü, ve iki kez
bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu.
Rotary projeleri ile ilgili olarak Malawi, Ekvator, Hindistan ve Beliz'e seyahatler
yaptı.
Yank Rotary Kendinden Önce Hizmet
Ödülü sahibi. Eşi GDG Catherine ile büyük bağışçı, Arch C. Klumph, Paul Harris
ve Bequest Society üyesi.

Paulo Augusto Zanardi

Cur�t�ba-C�dade Industr�al Rotary Kulübü,
Brez�lya
Paulo Augusto Zanardi 1984 yılından
beri Zalod Operadora Logistica taşımacılık firmasının direktörü. Aynı zamanda
WS do Brasil Inovações Technológicas
Ltda. şirketinin de direktörü.
1988 yılından beri Rotaryen olan Zanardi, Rotary'de başkan temsilciliği, zon koordinatörü, Rotary Vakfı mezunları koordinatörü, Brezilya PolioPlus ulusal
danışmanı, bölgesel Rotary Vakfı koordinatörü, Yasama Konseyi temsilcisi, UR eğitim lideri ve bölge guvernörü olarak görevler üstlendi.
Zanardi Vakfın Üstün Hizmet Ödülü ve
Seçkin Hizmet Ödülü sahibi. Eşiyle Luly
ile beraber Vakıf Benefaktörü ve Büyük
bağışçı.

MÜTEVELLİLER
Ron D. Burton,
Gelecek Dönem Başkanı
2017-18
Norman Rotary Kulübü, Okla.,ABD
Ron D. Burton 2007
yılında Oklahoma
Üniversitesi Vakfı Başkanlığından emekli
oldu. Cleveland
County, Oklahoma ve
American Barosu üyesi olup, Oklahoma'da ve
ABD Yüksek Mahkemesinde mesleğini icra
etme yetkisine sahiptir. Norman Public
School Vakfı kurucusu ve eski başkanı olup,
Norman Toplum Vakfı'nın da geçmiş dönem
yönetim kurulu üyesidir.
1979 yılından beri Rotaryen olan Burton, UR
başkanlığı, direktör, Vakıf Mütevellisi ve başkan yardımcılığı, UR İcra Komitesi Üyeliği,
UR Başkan emir eri, komite başkan yardımcılığı ve başkanlığı, görev gücü üyeliği ,Uluslararsı Asamble grup tartışma lideri, asistan
moderatörü ve moderatör olarak görev yaptı.
Bölge Rotary Vakıf koordinatörlüğü, ve Daimi Fon Ulusal danışmanlığı görevlerinin yanı
sıra Rotary Vakfı Koordinatörlüğü (RRFC )
enstitülerinde moderatör ve asistan moderatör görevlerii de ifa etti.
Rotary'nin Kendinden Önce Hizmet Ödülü
ve Vakfın Seçkin Hizmet Ödülü ve Üstün
Hizmet Ödülü sahibi olup, Polio'dan Arındırılmış Dünya Uluslararası Hizmet Ödülünün
de sahibidir.

Brenda M. Cressey

Paso Robles Rotary Kulübü, Cal�f., ABD
Brenda M. Cressey
Maine eyaletinde telekomünikasyon konusunda faaliyet gösteren
bir işletmenin başkanı
ve CEO'su görevini
yapmaktadır. Ameri-

kan Kanser Derneği gibi bir çok sivil toplum
kuruluşunda gönüllü olarak çalışmıştır.
1989'dan beri Rotaryen olan Cressey, bölge
üyelik ve vakıf koordinatörlüğü, Vakıf koordinatörlüğü enstitüsü moderatörü, Fon büyük bağış danışmanı, yasama konseyi temsilcisi, başkanın temsilcisi, 2012 Uluslararası
Asamble icra komitesi ve partner moderatör,
UR eğitim lideri ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulundu. Cressey Rotary'nin Kendinden Önce Hizmet Ödülü ve Rotary Vakfının Üstün Himzet ve Seçkin Hizmet
Ödülü sahibidir. Brenda ve eşi Mark Büyük
Bağışçı, Bequest ve Paul Harris Society üyesi olup, yakın zaman önce de Arch C. Kluph
Society'ye katılmıştır.

temsilcileri, UNICEF ve Rotary mensuplarından oluşan bir görev gücünün başkanlığını yaparken, UNICEF ile başarılı bir şekilde aşılama günlerinin gerçekleşmesi için
kuzeydeki militanlarla ateşkes ile sonuçlanan görüşmeler yaptı.
Sri Lanka'da 35,000 kişinin ölümüyle
sonuçlanan 2004 yılındaki tsunami sonrası
Sri Lanka'daki bütün Rotary kulüplerinin
sponsor olduğu ve 12.000 dolarlık harcama
ile 15,000 çocuğa eğitim imkanı sağlayan
25 okulun inşasını gerçekleştiren Schools
Reawakening Project başkanlığını da yapan
Ravindran, 2017 yılında hükümet
tarafından "Sri Lanka Sikhamani (Sri
Lanka'nın mücevheri) ünvanını aldı.

K.R. Ravindran

Michael F. Webb

K.R. “Ravi” Ravindran borsada kayıtlı ve
dünya genelinde müşterileri olan baskı, paketleme ve baskı öncesi işler yapan
Printcare PLC 'nin
CEO'su ve kurucusudur. Kurduğu firma
dünyanın en büyük çay paketi üretenlerinden biri olup, ulusal ve uluslararası seviyede muhtelif mükemmelliyet ödülleri almıştır. Sri Lanka ve Hindistan'da muhtelif
yardım organizasyonu ve vakıfların yönetim kurullarında görev yapmaktadır. Kendi kulübünün bir projesi olan ve ülkedeki
benzerleri arasında en büyük olan Sri Lanka Anti-Narkotik Derneği kurucusu ve
başkanıdır.
1973 yılından beri Rotaryen olan Ravindran, Uluslararası Rotary'de Başkan, sayman, direktör, ve Vakıf Mütevellisi olarak
görev yapmıştır. Ülkesinin PolioPlus Komitesi başkanı olarak Ravindran hükümet

Mike Webb İngiltere ve Gallerde Yeminli
M a l i Mü ş a v i rl e r
Enstitüsü üyesi ve
Güneybatı İngiltere'nin Wells şehrindeki muhasebe bürosunun büyük
ortağıdır. Bir çok
yardım ve spor kuruluşunun da yerel ve ulusal düzeyde saymanı ve mütevellisidir.
1976 yılından beri Rotaryen olan Webb,
Uluslararası Rotary'de direktör, UR Başkanı temsilciliği, komite üyeliği ve başkanlığı, 2016 Yasama Konseyi Başkan
yardımcılığı, UR eğitim liderliği ve bölge
guvernörlüğü görevlerinde bulundu.
RIBI'da da sayman ve başkanlık görevlerinde de bulundu. Webb ve eşi Alison,
Büyük Bağışçı ve Paul Harris dostu. Ayrıca kendisi Bequest Society üyesidir.

Colombo Rotary Kulübü, Sr� Lanka

Mend�p Rotary Kulübü, İng�ltere
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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

TEMMUZ 1937

KONVANSİYON SÜTUNU

S

por dendiği zaman, 23-27
Haziran 2018 tarihlerinde
Rotary Konvansiyonunun
yapılacağı Toronto şehri her
zevke hitap eden bir özelliğe sahip. Buz
Hokey’i liginin Toronto Maple Leaves takımı, akçaağaç yaprağı ile temsil
edilen bu ülkedeki milyonlarca seyircisine hitap ediyor. “Maple Leaf Square”
bu amaçla binlerce insanın toplandığı
ve hokey takımının oynadığı binanın
önünde yer alıyor. Playof oyunları sırasında, maçlar bu açık alanda büyük ekrandan naklen yayınlanıyor.
Bir bahar günü, şehrin basketbol takımı Toronto Raptors taraftarlarını bu
alanı doldurmuş olarak görmek mümkün. Takım içeride oynarken siyah
kırmızı renklere bürünmüş taraftarlar
alanı dolduruyor ve burasını adeta Jurassic Park’a çeviriyorlar.
Şayet beyzbol ile aşina iseniz, 27
Haziran’da Toronto’nun Blue Jays takımının New York Yankees ile CN Kulesinin yanında yer alan ve yukarıda
resmi görülen Rogers Center’da oynayacakları maçı seyredebilirsiniz.
Şayet amerikan futboluna meraklı
iseniz de belki sonbaharda tekrar geri
gelip Kanada Futbol Liginde oynayanToronto Argaunots takımını izlemek
isteyebilirsiniz. Takımın oynadığı stadyum, aynı zamanda bizim alıştığımız
futbolu oynayan Toronto FC’nin de
maçlarını yaptığı stad. Ancak 23 Haziranda, konvansiyonun açılış gecesinde onların da New England Revolution
takımıyla maçları var.
Spor severlere duyurulur
RANDI DRUZIN

Amerikalı sanatçı Edgar
Franklin Wittmack derginin kapağında yer alan bu resmi yaptı.
Wittmack 1920 ve 30’lu yıllarda
bir çok derginin kapağını tasarlamış biri olarak bu konuda Norman Rockwell kadar ünlü idi. Küçük kasabalardaki yaşama odaklanacağına Wittmack daha çok
aktif destansı kahramanları, askerleri, dağa tırmananları, pilotları ve kovboyları resmetmekte idi.
Bu kapaktaki resmin adı “Çin hurdası” idi ve Song hanedanının zamanında uzun seyahatler için inşa
edilmiş bir geminin arka kısmını
göstermekteydi. Kapakta yazan ve
Rotary’nin Nice şehrindeki konvansiyonuna değinen konu ile ne alakası vardı
bilemiyoruz ama kapak resmini her şeye rağmen biz çok beğendik.

AĞUSTOS 1963
Neden Portekiz? Bu soruya
editörler kapaktaki resim ile ilgili açıklamalarında yer veriyorlar. Editörler, herhangi bir sebep
olmadığını ama yazın sıcak aylarında turistlerin Avrupa’ya seyahat ettikleri ve o sene Portekiz’in
yaklaşık 70.000 turist çekeceğinin beklendiğine işaret ediyorlar. Resim Portekiz’in kaldırım
taşı döşeli sokaklarıyla ve beyaz
ve pembe, kırmızı kiremitli binalarıyla bilinen Elvas kasabasında
çekilmiş. Kaliforniyalı fotoğraf
sanatçısı Kax Tatch seyahati sırasında bu resmi çekmiş. Tatch 64 yaşında stüdyosunu kapayıp, resim çekmek
için dünyayı dolaşmaya başlayan bir fotoğraf sanatçısı olarak biliniyor. 1963 yılının Ağustos sayısında editörler Berlin Duvarının yıkılması gereğine ve Avrupa’nın birleşmesinde ortaya çıkacak müspet sonuçlara değinen bir yazıya da yer
vermişler. Yazıda uçak ile seyahatin çok hızlı olduğu, ancak lüks seyahat etmek
isteyenlerin gemiyi tercih etmelerinin daha iyi olacağı ifade ediliyor.

38 - R O T A R Y D E R G İ S İ / T E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 7

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Nijeryalı yıldız Tiwa Savage
çocuk felci ile savaşa katıldı

Rotary’de markalaşma
Uluslararası Rotary, tüm dünyada marka olarak
daha belirgin bir şekilde tanınmak amacıyla bütün logolar ve yazıların karakterlerini değiştirdi. 3 yıla yakın bir
süredir devam eden bu değişime tüm kulüplerin uyması, markanın uluslararası bütünlüğü bakımından önem
taşıyor.
Kulüplerin bayrakları, logoları, web siteleri ve benzeri kullandıkları bir çok materyellerin normlara uygun
olmasına mümkün olduğunca dikkat edelim.
Bu arada kulüplerimizin rotary.org web sitesinde
“rotary club central” bölümüne girerek her ay muntazam doldurmaları istenen formları unutmamalarını
öneririz.

Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................ 1,233, 172
Kulüpler: *......................................................35,533
Rotaract
Üyeler: .........................................................233,450
Kulüpler: ........................................................10,150
Interact
Üyeler: .........................................................495,880
Kulüpler: ........................................................21,560
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...............................................................210,500
Topluluk............................................................9,452
Not: Rakamlar 31 Mart 2017 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
75
2,104
2430: Bölge:
90
2,253
2440. Bölge:
65
1,639
TOPLAM
230
5,996
** UR İstatistiklerine göre 2016 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

N

ijeryalı şarkıcı ve şarkı yazarı Tiwa Savage, Rotary’nin çocuk felci konusunda bilinçlendirme
kampanyası olan “This Close” kampanyasın katılan şahsiyetlerden biri oldu. CNN tarafından Nijerya’nın en
büyük pop yıldızı olarak tanıtılan Savage, aşı sayesinde önlenebilir bu hastalık için bilinçlendirme çalışmaları yapacak.
Geçtiğimiz Nisan ayında Savage Lagos kentinde çocuklara
polio aşısı yaparken görüntülenmişti.
Ünlü şarkıcının katılımı kritik bir ana rastgelmesi bakımından önemli. Geçtiğimiz yıl Nijerya’da, iki yıl aradan sonra tekrar ortaya çıkan çocuk felci, 4 çocuğu etkilemişti. Savage, sadece küçük bir çocuğu olan anne olarak değil, ama ülkesini seven bir kişi olarak ve yıllardır bu hastalığı yenmek için
uğraşan bir ülkenin gururlu vatandaşı olarak bu kampanyaya
katıldığını söyledi.
Savage’ın müzik kariyeri 16 yaşında George Micheal ile
beraber çalışması ile başladı. Kendi başına şarkı söylemeye
başlamadan önce Whitney Huston, Kelly Clarkson, Andrea
Bocelli ve Mary J. Blige gibi sanatçılarla çalışmıştı.
Savage Rotary ile beraber çalışacağını Dünya Aşılama
Gününde New York şehrinde açıkladı
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