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Rotary'de yeni döneme başlıyoruz. Geçmiş dönem 
guvernörlerimiz 2420. bölgeden Hasak Akbayrak, 
2430. Bölgeden Altan Arslan ve 2440. Bölgeden 

Alaeddin Demircioğlu başarılı dönemlerini konferansları ile 
taçlandırdılar.  2430. bölgenin Konferansı da ilk kez sınırları-
mız ötesinde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Her yıl 
olduğu gibi dergimizin bu sayısında konferanslara yer verdik. 

Yeni dönemin kapağında her yıl dönemin ilk sayısında 
olduğu gibi Uluslararası Rotary Dönem Başkanı Mark Daniel 
Maloney ve Eşi Gay'in resimleri yer alıyor. Ayrıca sayfalarımız-
da da Maloney'leri tanıtan yazı bulunmakta. Mark ve eşi Gay 
avukat ve Rotary ile olan ilişkileri ve düşüncelerini biraz uzun 
olmasına rağmen zevkle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Dönem başının rutin sayfaları arasında Uluslararası 
Rotary'nin Rotary Vakfının üst yönetimindeki değişiklikler 
yer almakta. Yönetim Kurulunda bu yıl sekiz üye ve gelecek 
dönem başkanı ile Vakıf Mütevellileri için de dört üye ve gele-
cek dönem başkanının tanıtımını yapıyoruz. 

Dikkat çeken iki kulüp haberimiz var. Birincisi 2011 yılın-
da başlayan ve genişlemeler ile sürdürülen İstanbul Rotary 
Kulübünün Rahmi Koç Müzesinde düzenlediği "Renkli 
Matematik Dünyası" adı altında sürdürülen eğitim projesi. 
Başlangıcından itibaren 2 milyondan fazla öğrencinin ziyaret 
ettiği bu proje gerçekten belki de dünyada en çok ziyaret 
edilen Rotary projelerinin başında geliyor. 

Bir diğer haber de Düzce'de yaşanan sel sonrası 
Rotaryenlerimizin acil yardım paketlerini ve barınaklarını böl-
geye ulaştırmaları ve belki az da olsa yaşanan acıları teselli 
etme çabaları. Rotary'nin bu günlerde varlığının daha iyi anla-
şıldığını bu örnek davranışta görebiliyoruz.

Dönemin başı olması itibarıyla kulüplerimizden haber 
akışı henüz kısıtlı. Bunun her yıl olduğu gibi önümüzdeki 
dönemde de hızla artacağına inanıyoruz.

Dergi olarak bizleri sevindiren bir diğer gelişme de 2420. 
bölge kulüplerinin Rotary'nin zorunlu dergi abnoneliği ter-
cihinde Türkçe yayınlanan bölge dergisini seçmeye başlamış 
olmaları. Halen bölgedeki 72 kulüpten 34'ü Resmi Bölge 
Dergimize abone olmuş durumdalar. Bunun önümüzdeki 
yarıyılda artacağı ümidiyle tüm Rotaryenlerin yaklaşmakta 
olan bayramlarını kutluyoruz.
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“(Rotary amblemi), ULUSLARARASI ROTARY, ROTARY, ROTARY KULÜBÜ ve ROTARYEN, Uluslararası Rotary’nin ticari markası olup, lisans 
altında kullanılmaktadır.” “Dergideki görüşler Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın görüşü olmayabilir.”

KAPAK RESMİ: UR 2019-2020 dönem Başkanı Mark Daniel Maloney ve eşi Gay Maloney ofislerinde /Foto Cary Norton  
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Başkanın mektubu - Temmuz
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Rotaryen dostlarınızla biraraya gelin ve dünyayı birleştirin
Seyahat etmeyi severim. Hatta bir yerden bir yere gitmek gibi basit şeklini de severim. Fakat geçen yıl, eşim 

Gay ve ben, en neşeli seyyahın bile iyimserliğini gerecek tecrübeler yaşadık. Bir defasında planlamadığımız bir 
havaalanında, seyahat etmeyi planlamadığımız bir günde, o sabah bir gece önce bilmediğimiz bir otelde kaldık-
tan sonra altı saat beklemek zorunda kaldık. O gün-
lerden biriydi bizim için.

New York'un J.F.Kennedy Havaalanında bekler-
ken, Gay ve ben seyir terasında bir yürüyüş yaptık. 
Terminalin bir ucundan diğerine yürüdük, her kapı-
ya, her istikamete ve uçuşlarını bekleyenlerin hep-
sine baktık.

Her kapıda bir insan adası vardı. Ana yolun 
ortasında yürürken bir insan nehriyle beraber 
akarken New York'ta idik. Ama kenardaki san-
dalyelere döndüğümüzde bu akını bırakıp bir 
adaya ditmiş oluyorduk. Sanki Delhi'de, Paris'te 
ya da Tel-Aviv'de idik.

Yürümeye başladığımızda tüm değişik ülke-
lerden olan insanların hepsi bir mekanda idi. Bu adeta Rotary gibi. Ama kapıları sırasıyla geçmeye başla-
dıktan sonra, bir şeyin farkına vardım. Aslında hiç de Rotary gibi değildi. Zira insanların her biri bir adaya 
doğru gidiyordu. Ve her ada da bir ada durumunda idi. Taipei'ye gidenler birbirleriyle konuşuyorlar ama 
Kahire ya da Lagos'a gidecekler ile konuşmuyorlardı. 

Bunu Rotary'nin bize sağladığı derin ve anlamlı yollar, farklılıklarımızın ötesinde birbirimiz ile ilişki 
kurmamız ile mukayese edin. Rotary, bizlerin hiç bir zaman tanıma şansını bulamayacağımız, ve tamamen 
bizler gibi olan insanlarla karşılaşıp birleşmemizi sağlıyor. Bizleri toplumumuzla, profesyonel fırsatlarla ve 
ihtiyacı olan insanlarla birleştiriyor.

İletişim kurabilme, Rotary tecrübesini JFK Havaalanının ana terminal salonunda yürümeden farklı 
kılan şey. Rotary'de hiç birimiz birer ada değiliz. Kim olursak olalım, nereden olursak olalım, hangi lisa-
nı konuşursak ya da geleneği takip edersek edelim, Rotary'de hapimiz beraberiz. Her birimiz birbirimizle 
iletişim içindeyiz, sadece kulüplerimizin üyeleri ve toplumu ile değil, ama aynı zamanda ait olduğumuz kü-
resel toplum ile.

Bu ilişki Rotary tecrübesinin kalbinde yatan temeldir. Bizleri Rotary'ye getiren şeydir. Bu nedenle Ro-
tary'de kalmaktayız. Lütfen bu yolda Rotaryen dostlarınızla biraraya gelin ve "Rotary ile dünyayı birleşti-
rin."

 

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanı
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Rotaryen ve Rotaraktörler Rotary'yi büyütmek için çalışmalı
2019-2010 döneminde Rotaryen ve Rotaraktörlerden Rotary'yi büyütmelerini talep ediyorum. Hizmetleri-

mizi büyütmeli, projelerimizin etkisini büyütmelir ama en önemlisi, daha fazla başar için üyeliğimizi büyütme-
liyiz.

Üyelik ile ilgili olarak daha organize ve stratejik yeni bir yaklaşım 
deneyelim. Her kulübün farklı özgeçmişleri olan üyelerden oluşan ak-
tif bir üyelik komitesi oluşturmasını ve bu komitenin metodik olarak 
toplumdaki liderleri izlemelerini istiyorum. 

Kulübünüzün komitesi bu noktada Rotary'nin sınıflandırma sis-
temini uygulayarak toplumdaki profesyonel dağılımın kulüpte de uy-
gun olarak temsil edildimesini sağlarken, gerekli beceri, yetenek ve 
karaktere sahip potansiyel liderleri belirleyerek kulübü güçlendire-
cek altyapıyı hazırlayacaktır. Kulüp üyelik komiteniz nasıl hareket 
edeceği konusunda tereddüt içinde ise, rotary.org sitesinde bu çalış-
manın adımlarını net bir şekilde açıklayan kulüp üyelik komitesinin 
kontrol listesine bakabilirsiniz.

Rotary'yi büyütmek için daha başka nasıl şeyler yapabiliriz? Yeni 
tip kulüpler kuracağız, ya bağımsız kulüpler ya da satelit kulüpler sa-
yesinde farklı toplantı tercihleri ve hizmet fırsatları yaratılmasını, 
sadece Rotary'nin olmadığı yerlerde değil, Rotary'nin halen gelişti-
ği yerlerde de  sağlamış olacağız. Dünyada hiç bir Rotary kulübünün 
toplumunun her kesimine hizmet götürmesi mümkün değildir. Dola-
yısıyla yeni kulüpler organize ederek mevcut kulüplerimizle bağlantı 
kuramayan toplum liderlerine bu imkanı sağlamalıyız.

Rotary'yi büyümenin anlamı organizasyonumuzu dünyada ben-
zersiz kılan bağlantı ağını kullanarak bunu güçlendirmek ve çoğalt-
mak demektir. Kendimizi Rotary'yi büyütmeye adayalım ve Rotary 
Dünyayı Birleştirirken, yeni nesli oluşturan kadın ve erkekleri de or-
ganizasyonumuza katalım. 

 

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanı

Her kulübün aktif 
üyelik komitesi 
kurmasını talep 

ediyorum
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Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Yeni görevim olan Rotary Vakfı Mütevelli He-
yeti Başkanı olarak sizlerle her ay iletişim 
kurabileceğim için çok heyecanlıyım. Rotary 

Vakfının bu yıl için yapmayı planladığı şeylere bakın-
ca, şaşırıyorum. Dünyada gerçekten kalıcı ve büyük bir 
etki yaratıyoruz. Yakın bir gelecekte Çocuk Felci tama-
men yok edilmiş olacak ve bunu sizlerin sayesinde ba-
şaracağız.

Başkan olarak görevimi, lisede oynadığım okulun 
baskebol takımındakine benzetiyorum. Görevim topu 
öne doğru taşımak ve takım arkadaşlarıma da boş ol-
dukları an topu geçirmekti. Onların atış yapmalarını 
görmek kadar beni memnun eden bir şey yoktu.

O zamanlar "çak bir beşlik" gibi, avuçları kar-
şılıklı vurmak şeklinde bir uygulama yoktu ama her 
baskettten sonra çak bir beşlik yapmış olmayı çok is-
terdim. Şimdi bunu sizlerle yapmak için sabırsızlanı-
yorum. Şöyle düşünün: Vakfa da çak bir beşlik demek 
için yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki.  Ben Huang 
ailesinin beş üyesi, eşim, üç çocuğum ve kendim olmak 
üzere başladım ve bunu her yıl muntazam olarak bağış 
yaparak devam ettiriyorum. 

Şimdi sizlerden önümüzdeki yıl kaç tane beşliği ve-
rebileceğinizi soruyorum. İster beş veya daha fazla çek 
yazın, beş tane daha fon yaratma aktivitesi yapın, beş 
tane bağışçı bulun ya da beş dolar daha fazla bağışta bu-
lunun; her beşlik sayılacaktır.

Bu yıl sosyal medya hesaplarımı tüm dünyada Ro-
tary Vakfına yapılan bu beşli katkılara ayıracağım ve 
bizi hedefe daha çok yaklaştıran cömert insanların hi-
kayelerine yansıtacağım. Facebook hesabımda (@gary-
ckhuang) beni takip edin ve hikayelerinizi paylaşın. Ve 
lütfen kendi beşli katkınızı da yazmaktan çekinmeyin.

Hedefimizi yakalayalım ve yolumuza devam ede-
lim. Kulüplerin harika projeleri var ve bize güveniyor-
lar. Şimdi saha sizin, Atışınızı yapabilirsiniz. Bu yılı 
Vakfın en başarılı yılı yapalım.

Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Sizinle ele almak istediğim bir çok güzel problem var 
Rotary küresel bağış talepleri sayısı patlamış durum-
da. Rotaryenler bağışlarımızın şaşırtıcı etkilerini gö-

rüyorlar ve küresel bağışların gücünü kullanarak büyük proje-
lere girişmek istiyorlar. 

Küresel bağışlarımızın çok önemli bir yanı, projeyi planlar-
ken süreklilik konusuna verdiği önemdir. Bir probleme el atmak 
için bir araya geldiğimiz zaman, bir çek yazıp arkamızı dönüp 
gitmiyoruz. Bizler yaşamları değiştiriyoruz. Biz sürdürülebilir 
çözümler üretiyoruz. Bu nedenle küresel bağış müracaatlarının 
sayısının artmış olması iyi bir şeydir ve Rotaryenlerin kendi-
lerini hizmete adamış olmalarını göstermektedir. Ancak daha 
fazla sayıda küresel bağışa fon temin etmek için Rotary Vakfı-
mızı büyütmemiz gerekmektedir.

Bir diğer güzel problem, bir felaket anında Rotaryenlerin 
acil yardımı en iyi şekilde destekleme konusundaki duyarlılık-
larıdır. Felaketlere acil müdahale programlarımız sayesinde 
kulüplerimiz yeni bir fondan yardım alabilirler ama, ancak bu 
fona katkıda bulunmuşlarsa bunu yapabilirler. Rotaryenlerin 
acil durumlarda tekrar yapılanma yapabilmelerini fonlayabili-
riz ama adımı sizlerin atması gerekmektedir.

"Çocuk felcine son"a çok yakın bir konumdayız. Her biri-
miz yaşamımızda büyük şeyler yaptık. Ama dünyayı çocuk fel-
cinden ilelebet kurtaracak olan son damlaya katkı yapmış oldu-
ğunuzu bir düşünün. Hayatınızda bu kadar önemli ve büyük bir 
şeyi bir kere daha yapma şansınız herhalde olmayacaktır.

Eski bir deyim vardır: "Nereye gidersen git, kalbini de 
beraberinde götür." Siz de şimdi kalbinizi açın ve Vakfa bağış-
ta bulunun. Belki bu yaptığınız en önemli şey olabilir.

Bugün bağış yapın ve Facebook sayfamı ziyaret ederek her-
kese vermiş olduğunuz katkının sizi ne kadar iyi hissettirdiğini 
anlatın. Hepimiz birleşelim ve beraberce dünyayı değiştirelim.

Küresel Bağışlara olan talep 
hızla artıyor

Bu yılı 
Vakfın en 
başarılı 
yılı 
yapalım

VAKIF BAŞKANININ MESAJI

Gary C.K. Huang
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı
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1İlk yaptığınız uluslara-
rası partnerlik projeniz 
ne idi?   

Kulübüm Bentonville Arkansas,  90 yıllık ta-
rihinde herhangi bir uluslararası proje yapma-
mıştı. 2016 yılında Hindistan'a yapmış olduğum 
bir seyahatt e, aynı zamanda Bentonville Rotary 
Kulübü üyesi olan eşim Ken Leonard ile beraber 
sırf kadın üyesi olan Jodhpur Padmini Rotary ku-
lübünü aradık. Bir çay sohbetinde küresel bağış 
projesi ile ilgilendiklerini söylediler. Düşünce-
lerimizi tartışırken ilişkimizi sürdürdük. Jodh-
pur'da kamu okullarında tualetlerin yenilenmesi 
ve kanalizasyon sistemine başlanmasını  ve aynı 
zamanda çocukların ve mutfakta çalışanların te-
miz olmaları için yıkama istasyonları kurulması 
için Rotary Vakfı Küresel bağışları ile  bir sani-
tasyon projesi başlatmayı planladık. 

Rotary'nin güçlü yanlarından biri proje ko-
nusunda sizi sürdürebilirlik ve projenin sosyal 
yönlerini düşünmeye itmesi. Bu nedenle oluştur-
duğumuz sistem ile tuvaletlerinin bakımının ya-
pılıp temiz tutulması için eğitim düzeni oluştur-
duk ve genç kızların okula gelmediği dönemleri 
tespit ederek ve bir sivil toplum rgütü ile beraber 
çalışarak kızlara tekrar kuıllanılabilir ve yıkana-
bilir pedler temin ett ik. Bugüne kadar sekiz okul-
da 2.000 talebeye uardımda bulunduk.

  

Beth Keck
6110. Bölge Uluslararası Hizmet Başkanı 

Uluslararası Proje 
partnerliği

2Kulüpler uluslararası 
partner bulmada nasıl 
bir yöntem 

kullanabilirler?
Kulüpler "ideas.rotary.org"da projeleri ile 

ilgili bilgileri yayınlamakta. Rotary proje fuarları 
dğnyanın her tarafında yapılıyor. Bölgeler artık 
bölge bağışlarını kullanarak bir temsilciyi bu tür 
fuarlara gönderebilirler. Rotary Konvansiyonla-
rında da bir çok Rotary Eylem Grubu ve bazı ulus-
lararası projelerin standlarını bulmak mümkün.   

Bir çok kimsenin uluslararası seyahat 
etme imkanı kısıtlı. Bu nedenle bundan son-
raki bölgemin eğitim asamblesinde, koydu-
ğumuz bazı kriterlere uyan, mesela heves-
li ve iş yapma konusunda iyi geçmişleri olan 
uluslararası kulüpler ve bölgelerden gelmiş 
üç projeyi ön elemeyi geçmiş olarak tanıta-
cağız. Asamblede ilgilenen bölgemizdeki ku-
lüpler ile eşleşme yapıp ana kulüple temasa 
geçecek kişiyi seçeceğiz.

3 Üzerinde çalışılacak bir 
proje bulduktan sonra ne 
olacak?

Bölge Uluslararası Hizmetler Başkanı ola-
rak benim görevim, proje planlaması, tasarımı 
ve uygulamasının yanı sıra Vakfın Küresel Bağış-
larının nasıl çalıştığını bilen toplumsal değerlen-
dirmenin nsaıl yapıldığını, sürdürülebilirliğin bi-

zim için ne anlam ifade ett iğini bilen kişileri tespit 
etmek. Onlar da diğer Rotaryenlere koçluk yapa-
rak bağışın yürümesini sağlarlar.

Rotary Eylem Grupları da yardımcı olabilir-
ler. Bizim projemiz için Su ve Sanitasyon Eylem 
Grubuna müracaat ett ik ve uzmanları, Rotaryen-
ler olarak bilmediğimiz konularda, ulsulararası 
sanitasyon standartları ve diğer teknik enfor-
masyon ihtiyacımıza göre bizleri bilgilendirdiler. 
Bir diğer kaynak da, her biri kendi konusunda  ve 
Rotary'nin altı odak noktasında uzman olan Ro-
tary Vakfının "Teknik Danışmanlar Kadrosu"dur. 
Vakıf personeli harika. Bölge bağış görevlisi bi-
zim projemizde yol gösterdi ve iyileşmeler yap-
mamızı sağladı.

 

4Küresel bağış projele-
rinde başka kulüplerle 
çalışma tavsiyeleriniz?

Fonlama için kulüpler kaynaklarını bölge 
olarak birleştirip beraberce çalışabilirler. Ku-
lüplerin çoğu küçük ve 5.000 dolar vermek on-
lara ağır gelebilir. Ama beraberce çok sayıda 
500 dolar ile bu hedefe ulaşabilirsiniz. Başka ku-
lüplerle çalışmak, küçük kulüplerin de katılımını 
kolaylaştırıyor ve bölgedeki kulüpler arasındaki 
iletişimi artt ırıyor.                               

—  JOSEPH DERR

4
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Sri Lanka

ABD

Avustralya

Nijerya

Portekiz

Harekete Geçenler dünyada 
neler yapıyorlar?

dünyamız

Fado, 2011 
yılında 

UNESCO’nun 
Dünya Soyut 

Kültürel Mirası 
listesine eklendi

ABD
Longhorne Pennsylvania Shady 

Brook Rotary kulübü imza 

projeleri olarak Philadelphia’nın 

en fakir semtlerinden birinde bir 

okulu sahiplendi. Longhorne’dan 

20 mil uzaklıktaki William Dick 

Okulu ana okulundan 8. sınıfa 

kadar 500’e yakın talebeye 

eğitim veriyor ve son on yılda 

7450. Bölgenin eşli bağışı 

da dahil olmak üzere kulüp 

okula 16,000 dolar yardımda 

bulunmuş. Sadece fon yaratma 

değil, malzeme ve ekipman 

tedariki de sağlanmış. Kulüp 

üyeleri ve dostları olaya kişisel 

bir dokunuş vermek amacıyla da 

elle örülmüş şapkalar yaptıkları 

gibi okula giderek öğrencilerle 

beraber okuma yapmaktalar.

Portekiz
2005 yılından beri, Fafe Rotary 

Kulübü, sahne sanatlarını 

kutlamak ve fon yaratmak  

amacıyla “Dayanışma Günü” 

düzenledi. 2018 yılının Haziran 

ayında, izleyiciler, çim ile 

örtülü bir tepede dizilerek 

çeşitli orkestra parçaları ve 

fado izlediler. Fado Portekiz’in 

melankolik aş şarkıları olarak 

biliniyor. Düzenlenen konserden 

her yıl 2.300 ile 2.800 dolar 

arasında gelir elde ediliyor. 

Kulüp her yıl fonları kullanacağı 

konuyu seçiyor. Son üç yıl içinde 

Jose Atalaya Müzik Akademisine 

enstrüman alımı yapıldı, okulda 

yetenekli olan bir talebeye 

klarinet alındı ve beyin felci 

geçirmiş olan yerel bir kızın tıbbi 

harcamalarına destek olundu. 

Nijerya
Ulusal seçimler esnasındaki 
yaygın karışıklığın yarattığı hüsran 
ortamında, Agege Rotary Kulübü 
barış ve ihtilafların çözümünün 
promosyonunu yapmak istedi. 
Rotaraktörlerin bulduğu çözüm, 
bir sosyal medya kampanyası 
organize ederek oy satın alma ve 
şiddetin tehlikeleri konusunda 
toplumu eğitmek oldu. Şubat 
ayında yapılan Başkanlık ve 
Parlamento seçimlerinde hileleri 
önlemek için kulüp üyeleri yerel 
medya kanallarına mektup yazdılar 
ve twitter’da #voteandnotfight 
ve #shunelectionviolence 
hashtaglerini kullandılar. Nijerya’da 
ciddi sorunlar devam ediyor. Seçim 
ile ilgili şiddet eylemlerinde 39 
kişi hayatını kaybetti. Ancak kulüp 
temiz seçim kampanyası girişimini 
devam ettirmeye kararlı.
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Avustralya

Aborijinler 
Wollongong 
bölgesinde en az 
30.000 yıldır 
yaşıyorlar

– BRAD WEBBER

Sri Lanka
Her yıl Ocak ayında Achievers 

Lanka İşletme Okulunun Rotaract 

kulübü dokuz saat süren bir 

yarışmada 500’e yakın yarışmacıyı 

Kolombo’yu fethetme çöp avında 

biraraya getiriyor. Araba, kayak, 

ve tuk-tuk ile katılanlar 20 tane 

mental ve fiziki testten geçiyorlar. 

2013 yılından beri yapılan aktivite, 

yerel takvimin en çok izlenen 

olaylarından bir konumunda. 

Kulüp üyesi Tusari Ekanayake, dört 

kişiden oluşan ekiplerin, aralarında 

sandwich yemek ve içindekileri 

tahmin etmek, paintball, ağır bir 

lastiği yuvarlamadan hareket 

ettirmek ve gözleri bağlı olarak 

bir  pastayı süslemek gibi  çeşitli 

konularda yarıştıklarını belirtiyor.

Avustralya
1954 yılında Wollongong Rotary 

kulübü bugün Mount Keira 

Summit Park olarak bilinen ve 600 

metreden yüksek bir irtifada 

Sydney’in güneyindeki Illawarra 

sahiline yukarıdan bakan 

konumdaki parka giden yolu inşa 

etmişlerdi. Yol Rotary’nin 55’inci 

kuruluş yılını kutlama projelerinden 

bir tanesiydi ve bu yıl da 23 

Şubat’da kulüp bu geçmiş faaliyeti 

kutlamak için New South Wales 

Aborijinler Sahası Konseyi ve 

parkın botanik bahçesi yönetimi ile 

toplum günü organize ettiler. 120 

kişi dağın aborijin kültürü ile olan 

ilişkisi ve flora ile faunası hakkında 

bilgi edindiler. Rotaryenler ve 

katılımcılar böylece projeyi 

onurlandırdılar.

Bu yıl kazananlar Endonezya’nın 

Jakarta adasına bir seyahat 

kazandılar. Diğerleri en 

iyi kostüm ve otomobil 

dekorasyonu konularında başarılı 

oldular. Ekip başına 23 dolar 

katılım parası verilen yarışmada 

ve sponsorlardan toplanan 

destek ile, kulüp “Project Life” 

olarak adlandırdığı ve ülkenin 

kırsal kesimlerinde yağmur suları 

toplama tankları ve ters osmos 

su temizleme sistemleri kuruyor. 

İlk 15 sırayı alan ekipler muhtelif 

hediye paketleri ve harcama 

çekleri ile ödüllendiriliyorlar. 

Ancak ödül kazanmasalar bile, 

katılımcılar büyük bir tatmin 

sonrası bir sonraki yarışmayı 

sabırsızlıkla bekliyorlar.
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Noel'den iki hafta önce 
Kuzey Alabama'da, De-
catur Rotary kulübü 
Noel moduna girmişken 

bir cumartesi günü Stone River kilisesi 
mensupları ile beraber kulüp üyeleri 70 
çocuğu krep yemeğe ve Target mağaza-
sında alışverişe götürdüler. Takip eden 
Pazartesi günkü kulüp toplantısında 
Austin Orta Okulu Jazz grubu sezonun 
popüler şarkılarını söylüyor. Hava dı-
şarıda 10 derecenin altında ama Aralık 
ayı için pek de fena sayılmaz.

Orkestra müziği bitirdikten son-
ra kulüp başkanı Larry Payne "şimdi 
popüler istek üzerine soruyorum: 
Mark nerede?" dedikten sonra üye-
lerin bağırışmaları arasında sözkonu-
su adam öne çıkarak "Mark Maloney 
Decatur Alabama'da" diyor. 120'ye 
yakın Rotaryen hep beraber alkışlıyor-
lar. 

Rotary'nin sponsoru olduğu alış-
veriş organizasyonunu yazan Decatur 
Daily gazetesi Maloney'den kulüp üye-

si olarak bahsederken elbette hata yap-
mıyordu ama bu onun 1980 yılında Ro-
tary'ye girdiğinden beri yapmış olduğu  
başarıların kapsamını biraz küçült-
mekte idi. Maloney için Bölge Guver-
nörlüğü, UR Direktörü, Başkan'ın emir 
eri, Rotary Vakfı Mütevellisi, Yasama 

Konseyi Başkanlığı gibi görevler, Ulus-
lararası Rotary Başkanlığına giden yo-
lun başlangıcı idi.

Maloney'yi 40 yıldan fazla tanı-
yan Bill Wyker, onu çok zeki, büyük bir 
iletişimci, insanlara önem veren biri 
olarak tarif ediyor. Wyker, kulüpte hiç 

GEÇMİŞ BİR BAŞLANGIÇTIR 
40 yıldır Mark Daniel Maloney
Rotary'nin dünyayı birleştirdiğini gösterdi. 
Şimdi ise Uluslararası Rotary Başkanı 
olarak yaşamının bir başka evresine adım atıyor.

Gay ve Mark Decatur'da evlerinde. Şömine üzerindeki resim Gay tarafından yapılmış ve 
Mark'ı İngiltere'nin Coswolds bölgesindeki bir körünün üzerinde gösteriyor.
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kimsenin Maloney'nin bu derece yük-
selmiş olmasını sürpriz olarak karşıla-
madığını söylüyor.

Aralık ayındaki bu toplantıda, ken-
disini neşeli bir seyyah olarak tarif 
eden Maloney, son olarak dünyanın 
neresinde olduğunu açıklıyor. Nevada 
ve Kaliforniya yolu ile İngiltere, Hin-
distan, Singapur, Endonezya ve Tay-
van'dan sonra evinin bulunduğu De-
catur'a uçuşunu anlatıyor. Ama Malo-
ney'in uzun yolculuğu aslında çok önce 
ve jet uçakları yokken çok uzakta olan 
bir ülkede başlamıştı. 

Büyük açlığın sürdüğü dö-
nemde, üç çocukları ile 
beraber Arthur ve Cat-
herine Maloney 1849 

yılında İrlanda'dan ayrılarak Ameri-
ka'nın zengin tarım arazilerinin oldu-
ğu bölgeye göç etmişlerdi. Çift iki bü-
yük çocuklarını geride bırakmışlardı. 
New Orleans'a indikten sonra Güney 
Illinois'da Gallatin County'ye yerleş-
tiler. Diğer katolik İrlandalı göçmen-
lerle beraber evlerini Pond Settlement 
denen yerde inşa ettiler. Mark Da-
niel Maloney 106 yıl sonra 14 Mayıs 
1955'te doğdu. O zamana kadar, küçük 
bir kasaba olan Ridgway'in yakınında-
ki çiftliğin büyüklüğü 4.850 dönüme 

1960'lı yıllarda Maloney ailesi, 
annesi Doreen, babası Patrick 

ve iki kız kardeşi Kristi solda 
ve Erin.(solda)  Yanda Mark 
ve Gay'in 1980'de Rotary'ye 

katıldıklarında çekilmiş resimleri; 
Mark'ın lise mezuniyet resmi 

(üstte); Maloney'ler 1990 Dallas 
konvansiyonunda, kızları 

Margaret (solda) ve Phyllis (altta); 
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ulaşmıştı. Aile yıllar boyu büyük baş 
hayvan yetiştiriciliği ve hayvan yemi 
üreticiliği yapmış, ama Mark'ın baba-
sı Patrick ve iki kardeşi üretimi mısır, 
buğday ve soya fasulyesine çevirmiş-
lerdi. Çiftliğin alanını Ohio Nehri ve 
Kentucky sınırlarına kadar uzatacak 
bir alımda bulunarak 6.700 dönüm 
daha almışlardı. 

Mark Maloney bu or-
tamda yetişti ama 
kısa bir zaman için-
de tarım ile pek ilgi-

lenmeyeceği de ortaya çıktı. Geleceğin 
çiftçileri ile ilgili 4-H toplantılarında 
hep ana konuşmacı olarak ortaya çık-
maktaydı. 1966 yılında yaptığı "Rüya 
bir hedef oluyor" başlıklı konuşması 
ile İllinois Eyalet Fuarında mavi kur-
deleyi kazandı. İki yıl sonra ABD'nin 
çok meşhur olan "spelling bee" - he-
celeme yarışmasında "bludgeon" ke-
limesini  hatasız heceleyerek birinci 
oldu. Dört yıl sonra Gallatin County 
4-H federasyonu başkanı idi. Herkesi 
şaşırtan bir başarısı daha vardı. 1962 
yılında, Maloney ve beş yaşındaki kız-
kardeşi Kristi,  Ridgway Popcorn Gü-
nünde Hawai temalı kostüm yarışması 
birincilik ödülünü aldılar.

1972 yılının sonbaharında 
Maloney Üniversiteye 
başladı. Ailesi söz verdiği 
gibi onu en iyi okul olan 
Harvard'a gönderdi. 

Ridgway şehri dünyanın Patlamış 
Mısır başkenti olarak bilinir ve her yıl 
Eylül ayının ikinci Cumartesi günü bu 
olay kutlanır. Sahil kenarında ücret-
siz seyredilen bir filim sonrası çocuk-
lar popcorn yemek, ciklet patlatmak 
ve kurbağa zıplatmak gibi yarışmalara 
katılırlar. Kazanan 1 gümüş dolar alır. 

Öğlen ana caddede geçit töreni baş-
lar ve Popcorn kraliçesi seçilir. 

1968 yılında 8. sınıftan mezun olur-

ken, Maloney, St. Louis Chaminade'da 
bir katolik okuluna müracaat etti. Okul 
tam burs vermesine rağmen ailesi red-
detti. Okul yatılı idi ve aile Maloney'yi 
o yaşta bırakmak istemiyordu. Ama 
kazanırsa Üniversiteye gönderecekle-
rini söylediler. Maloney annesi Dore-
en'in İngilizce öğretmenliğini yaptığı 

Ridgway lisesine gitti. 
Herzamanki gibi Maloney çok ba-

şarılı idi. Sadece akademik olarak de-
ğil, Talebe Konseyi başkanlığı, okulun 
politikalarını belirleyen öğrenci-öğ-
retmen konseyinde üyelik gibi görevler 
de yapmakta idi. 

1972 yılının sonbaharında Malo-

180 yıldır Maloney ailesinin mülkiyetinde olan çiftlik halen faal.(üstte: 
Mark ve Gay 2019, gülümsemeye devam ediyorlar (altta).
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ney Üniversiteye başladı. Ailesi söz verdiği gibi onu en iyi okul 
olan Harvard'a gönderdi. İlk sömestresinde eyalet hükümet-
nin çalışmasını inceleyen bir ders aldı. Öğretmeni, Harvard 
John F. Kennedy Government School'da Politika Enstitüsün-
de görevli Illinois eyaletinden politikacı Paul Simon idi. İkisi 
iyi arkadaş oldular. 

1974 yılında Simon seçimde ABD Kongresine girmeyi ba-
şardı. Mezun olduktan sonraki yaz Maloney Kongrede LBJ 
staj programına girdi ve iki ay Washington D.C. de Simon'ın 
ofisinde çalıştı. Atamayı açıklarken, Simon, Maloney'in Har-
vard Memorial Society Başkanlığı, futbol ve lakros takımla-
rında oynadığını, Lisans Talebeleri Yönetim Konseyi Baş-
kanlığı ve Harvard'ın Atletizm fakültesinde görev aldığını 
söyledi.

1977 sonbaharında, Vanderbilt Hukuk Fakültesinde ikin-
ci yılında Gay Blackburn uluslararası hukuk konusunda bir 
seminere yazılmıştı. Agnes Scott College mezunu olan Gay, 
Alabama'nın Decatur şehrindendi ve ünlü bir avukat olan 
babası bir zamanlar şehrin Belediye Reisliğini de yapmıştı. 
Seminerin ikinci haftasında sınıftaki talebeler küçük patla-
mış mısır torbalarını  çıkarmışlardı. Hafta sonu Nashville'de 
Güney Illinois'a Patlamış Mısır Festivaline gitmişlerdi. Bu 
geziyi organize eden lider de aynı sınıfta okuyan Mark Malo-
ney'den başkası değildi.

Maloney ve Blackburn arasında başlayan iletişim, sö-
mestre boyunca yakın arkadaşlığa dönüştü. Noel tatilinde 
Blackburn Nashville'deki Harvard kulübündeki bir partiye 
katılmak için Alabama'dan yola çıktı. Maloney'de 1977'nin 
son günleri için Decatur'a gitti. Yılın son gününü beraberce 
bir Disney filmini izleyerek geçirdiler. Gay o günleri hatırlar-
ken, ikisinin de iyi bir uyum yakaladıklarını belirtiyor. 

Gay, Maloney'nin ailesini Şubat ayında ziyaret 
etmiş. Galatin County'nin nüfusu 8.000 idi ve 
orada yaşayanların çoğu  da Maloney'ler ile 
akraba idi. Mark'ın annesi Gay'i fazla yorma-

mak için akrabalardan sadece 22 tanesini tanıştırmış. Rid-
gway çiftliğinden Kentucky'deki büyük çifliğe gidip ziyaret 
etmişler, Indiana'da New Harmony kasabasında Red Gerani-

Resimler sırasıyla üstten alta: 1985 senesinde Nijerya'dan Grup 
İnceleme ekibi Decatur Rotary Kulübünü mark'ın başkanlığı 
sırasında ziyaret ediyor; Mark ve Gay 1990'da Nijerya'da 
bir okulu ziyaret ediyorlar; Maloney'ler UR Başkanlarından 
Jonathan Majiyagbe ile; Mark ve Gay Hindistan'ın Bangalore 
bölgesinde, 2012; 
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um lokantasında lüks bir yemek yemiş-
ler ve film satan bir dükkanda durduk-
larında Gay Mark'ın ailesinin resimle-
rini çekmiş.

Pazar sabahı çift Shawneetown'da-
ki ayine katılmış ve Nashville'e dön-
müşler.  Ama daha önce Maloney'le-
rin 1850'de kurdukları Katolik Klise-
sini de ziyaret edilmiş. Dönüş yolunda 
Gay'in evin resmini çekmesi için çift-
likte durmuşlar. Mark'ın ailesi terasa 
çıkıp onları selamlamışlar.

On gün sonra, Mark, Gay'e Vander-
bilt Kütüphanesinde rastlamış.  O ak-
şamın erken saatlarinde anne ve ba-
basının bir trafik kazası geçirdikleri-
ni ve babası Pat (48) ile annesi Doreen 
(46)'in olay yerinde öldüklerini söyle-
miş. Kaza, New York'ta okumakta olan 
Mark'ın kızkardeşi Kristi'nin 21. do-
ğum gününde olmuş.  Arabanın arka 
koltuğunda oturan diğer kardeşi Erin 
ise kazayı ciddi yaralanma olmasına 
rağmen atlatmış.

Bir kaç hafta içinde Mark, Rid-
gway lisesinde Pat & Doreen Malo-
ney Burs Fonunu oluşturmuş. Galla-
tin County'de oturanların haman he-
men hepsi bu acı kayıp için duydukları 
üzüntüyü bir şekilde dile getirmişler ve 
bu durum Mark'da insanların iyi birey-
ler olmaları gerektiği inancını güçlen-
dirmiş.

Kazadan sonra, Gay taziyeye eve 
gelenlere kendisini tanıtırken, arala-
rında Pual Simon'ın da bulunduğu zi-
yaretçilere "Mark'ın kız arkadaşı" 
olduğunu söylemiş. Ve Nisan ayı gel-
meden ikisi nişanlanmışlar. Bir an-
lamda kaza beraberliklerini resmiyete 
dökmelerini hızlandırmış. 

Okulun üçüncü ve son yılında çift 
bundan sonra nereye gideceklerini dü-
şünmeye başlamışlar. Gay o zaman-
lar değişik yerlere gitme fikrini dü-
şünmekte imiş. Ancak bir hafta sonu 
Gay'in babasını Decatur'da ziyaret et-
tiklerinde, baba J. Gilmer Blackburn 
Mark'ı yanına alıp arabayla gezintiye 
çıkmış. Yolda ona küçük bir şehirde ya-

Maloney'ler geçen yıl ABD'nin Virgin Islands'ında Mark ve Gay'in Rotary kulüpleri olan 
Decatur ve Decatur Daybreak, yerel kulüp St. Thomas East ile su fitresi dağıtım projesini 

gerçekleştirdiler. Altta 1991 yılında o zaman UR Başkanı olan Rajendra Saboo ve eşi 
Usha ile Decatur'da
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şamanın ve bir aile huluk firması ol-
manın avantajlarını anlatmış. Bir an-
lamda önlerinde yeni bir fırsat açılmış: 
evlerini Decatur'da kurup Blackburn 
hukuk firmasında çalışmak. 

Başlangıçta Decatur'a yerleşmek-
le aileye bit iyilik yapmakta oldukları-
nı düşünmüşler. Ama aslında iyiliğin 
kendilerine yapıldığını Decatur'da ya-
şamaya başladıktan ve bunun ne kadar 
güzel olduğunu anladıktan sonra farkı-
na varmışlar. 

Halen Blackburn, Malo-
ney ve Schuppert adını 
taşıyan hukuk firma-
sının diğer ortağı Ken 

Schuppert, Gay'in babası Gilmer'in çok 
zeki birisi olduğunu ve hayat sigorta-
sı vergilendirmesi konusunda üstün 
ve alışılmadık bir uzmanlığı olduğunu 
belirtiyor. 

1950'li yıllarda Gilmer, Alaba-
ma'nın Birmingham şehrinin kuzeyin-
de yerleşik olan ve vergi hukuku konu-
sunda uzman tek avukat imiş. 

Decatur Rotary Kulübünden  Bill 
Wyker, Gilmer'in Mark'ın yaşamında 
güçlü bir baba figürü rolü oynadığını 
ve ikisinin ilişkisinin çok iyi olduğunu 
söylüyor.

1979 Haziran'ında evlendikten 
sonra ve Mark'ın New York Üniversi-
tesinde vergi hukuku konusunda hu-
kuk yüksek lisansını almasını takiben 
çift Decatur'a yerleşmiş. Geçmişinde 
çiftçilik olması, çevreye çok daha rahat 

uyum sağlamasına yaramış. 

Maloney Rotary'ye 1980 
yılında katılmış. Beş yıl 
sonra, 30 yaşına geldiğinde 
Decatur Rotary Kulübü 
başkanı olmuş

Decatur Kulüp üyesi Ellen Didier, 
Mark'ın, tanıdığı en resmi kişilikler-
den biri olduğunu, bu nedenle tanıştık-
tan sonra ne kadar cana yakın ve eğlen-
celi olduğunu farketmenin büyük bir 
sürpriz olduğunu söylüyor.

Maloney Rotary'ye 1980 yılında ka-
tılmış. Beş yıl sonra, 30 yaşına geldi-
ğinde Decatur Rotary Kulübü başkanı 
olmuş. O yıl, Nijerya'dan bir Grup İn-
celeme Değişim ekibinin Alabama'yı 
ziyaret edeceğini ancak programların-
da Decatur'un olmadığını öğrenmiş. 
Bir kaç telefon görüşmesinden sonra 2 
gün için Nijeryalıları Decatur'da misa-
fir etmişler, evlerinde de onlar için bir 
parti vermişler. Takım lideri "Gelecek 
sene bu adamı Nijerya'ya gidecek 
ekibin başında görmek istiyorum" 
demiş ve bu nedenle, kızları Phyllis ve 
Margaret dört ve iki yaşındayken, 40 
gün için Mark Nijerya'ya gitmiş. Bu se-
yahat, başkanlık teması olan "Rotary 
Dünyayı Birleştirir"in tohumlarını o 
yıllarda atmış. 

1990 yılında Mark Nijerya'ya tekrar 
gitmiş. Bu sefer eşi de yanında imiş. Se-
yahatte, UR'nin ilk siyahi direktörü gö-

revini yeni bitirmiş olan Jonathan Ma-
jiyagbe ile tanışmışlar. Gay ve Mark, 
Jonathan ve eşi Ade'nin Kano'daki ev-
lerinde kalmışlar. Bu dostluk sonra-
sı Majiyagbe 2003-04 dönemi için UR 
Başkanlığına aday olduğunda, emireri 
olarak da Mark ve Gay'i seçmiş.

2003 yılında, Majiyagbe başkan 
olmadan bir kaç ay önce, Jonathan 
Avustralya'nın Brisbane şehrinde iken 
aniden Ade İngiltere'nin Leeds şehrin-
de vefat etmiş. Jonathan o günleri şöyle 
hatırlıyor: "Onlar olmasaydı ne ya-
pardım bilemiyorum. Yanımdan 
hiç ayrılmadılar. Kendi ceplerin-
den ödedikleri uçak biletleri ile hep 
yanımdaydılar. O nedenle onlar be-
nim Decatur'daki ailem oldular."

Maloney'nin en yakın dostlarından 
bir diğeri de halen onun emir subaylığı-
nı yapan Larry Lunsford. Missouri'nin 
Kansas City Plaza Rotary Kulübü üyesi  
ve 6040. bölge GDG'ü ve UR direktörü 
olan Lansford'un kapsamlı bir Rotary 
özgeçmişi var. Ama o bile Rotary'de 
Mark Maloney kadar tecrübeli birisi-
ni bulmanın mümkün olmadığını söy-
lüyor.

Lunsford Maloney'nin üye sayısını 
arttırma konusundaki stratejik odağı-
nın altını çizdiği gibi, yaklaşımın çe-
şitlilik ihtiva etmesi gereğine değini-
yor. Ayrıca Mark Birleşmiş Milletler ile 
ortaklığa da çok önem veriyor. Lunford 
Mark'ın Rotaryen ve Rotaractörler 
arasında daha güçlü bir sinerji hedef-
lediğini ve bunların gelecek için ümit 
rüzgarları olduğuna değiniyor.

Mark'ın eşi Gay, hayatında belki de 
hiç beklemediği kadar seyahat etmek 
durumunda kalmasına rağmen, hala 
evinin penceresinden baktığında git-
tiği liseyi görmelerini bir ironi olarak 
kabul ediyor. Decatur'a döndüklerinde 
dünya seyahatlerini yapma umutları-
nın da söndüğünü düşünürken, ne ka-
dar yanıldıklarının da farkına varmış 
durumdalar.

Evlerinin duvarlarında ve rafla-
rında da 39 yıllık Rotary yaşamlarının 

Mark Maloney, doğduğu 
Rigdway kasabasının ünlü 
patlamış mısır festivaline 
katılmaya devam ediyor. 
37 yıldır festivalin 
organizasyonunda faal 
olarak görev yapıyor.
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anılarını yansıtan resimler ve dokü-
manlar yer alıyor. Gay 1996 yılında De-
catur Daybreak Rotary kulübüne katı-
larak resmen Rotaryen olmuş. "Mark 
ile beraberce hukuk için çalışabi-
liriz, ailemizi beraberce büyütebi-
liriz ama dünyada hiç bir Rotary 
kulübü ikimizi içine alacak kadar 
büyük değildir" diyen Gay, birlikte-
liklerinin gücüne de bir anlamda ifade 
ediyor.

Maloney'lerin kızları da bu Ro-
tary yolculuğunun bir parçası olmuş-
lar. Phyllis ve Margaret 30'dan fazla 
konvansiyona katılmışlar ve çocukken 
dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar-
la tanışmış olmaları onların yaşam-
larını da etkilemiş. Phyllis Harvard 
ve Cambridge Üniversitesinde İngiliz 
Tarihi ve Edebiyatı okuduktan sonra 
Yale üniversitesinde hukuk diploması 
almış. Genç bir kız olarak lisan ve keli-
meler konusuna büyük ilgi duyan Mar-
garet ise Harvard'da dilbilimi üzerine 
çalışmış. New York şehrinde yayıncılık 
üzerine yaptığı kariyer sonrası halen 
Long Island'da Stony Brook Üniversi-

tesinde tıp eğitiminin dördüncü yılını 
tamamlıyor.

2014 yılında Maloney'ler Suzanna 
Greer'i annesinin ölümünden sonra ev-
lerine üçüncü kızları olarak kabul et-
tiler. Gençliğinde yaşadığı trajedi son-
rasını iyi bilen Mark  bu nedenle böyle 
bir teklif yapmış. Halen 25 yaşında ve 
South Alabama Üniversitesinde talebe 
olan Suzanna, şimdiden 3 konvasiyona 
gitmiş. Phyllis'in 7 yaşındaki Patrick 
ve 4 yaşındaki Peter adlı çocukları ve 
eşi Blake Johnson da koltuklarına şim-
diden iki konvansiyon sığdırmış du-
rumdalar. 

Maloney'lerin evlerinin duvarla-
rında "papa" ile çekilmiş iki fotoğraf 
yer alıyor. Bu aslında pek sürpriz de-
ğil zira Maloney kelimesi Galce "Maol 
dhomhnaigh"den geliyor ve kiliseye 
bağlı kişi anlamını taşıyor. Mark De-
catur'da 12 yıl Lord Katolik Kilisesi-
nin mali danışmanı, 16 yıl da St. Ann 
Katolik Okul Yönetim kurulunda görev 
yapmış. Kilisenin rahibi Ray Remke, 
Mark'ın herkese yardım için çok çalış-
tığını ve inancını kelimeler ve yaptık-

ları işlere yansıttığını ifade ediyor. 
"Babam bana kiliseye, aileye ve 

topluma hizmetin önemini öğretti" 
diyen Mark, bu işi de gayet başarılı bir 
şekilde yapıyor. 

Gerçekten de Maloney tek başı-
na Decatur'un Ticaret Odasıymış gibi 
davranıyor ve ziyaretçilere gururla 
Decatur'un ilginç yönlerini gösteriyor. 
2002 yılında kızı Phyllis'in Harvard'da 
iken "Habitat" ile ilgili bir projeyi De-
catıur'a getirmesi sayesinde Harvard 
öğrencileri her yıl sömestre tatillerin-
de burada bu konuda çalışma yapıyor-
lar. 

Decatur'lular da kasabalarının 
kahramanından gurur duyuyorlar. 
Bölgenin hakimlerinden David Bre-
land, "Alabama'nın Decatur kasa-
basının Uluslararası Rotary Baş-
kanı'nın evi olması gerçeği bize iş-
lerin iyi gittiğini gösteriyor" diyor.

Mark gerçekten etkileyici bir in-
san ve tüm Rotary camiası da onun Ro-
tary'nin başkanı olarak geleceğe dam-
gasını vuracağına kesin gözüyle bakı-
yor. ■

Rotary Başkanının ailesi: 2019-2020; Kızları Phyllis ve Suzanna, torun Peter, damat Blalke, kızı Margaret, Gay, torun Patrick ve Mark 
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HONOLULU
HAWAII 2020

Aloha 
ROTARY

6- 10 Haziran 2020 tarihleri arasında dünyanın her tarafından 
gelecek olan "Harekete Geçenler" ile ABD'nin Hawai Adasının 

Honolulu şehrinde, Uluslararası Rotary 2020 Konvansiyonunda, 
Aloha'nın gerçek ruhunu keşfedin

riconvention.org'da kaydınızı yaptırın
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2420. Bölge 2018-19 Dönemi Kon-
feransı, dönemin son iki günü 
olan 29 ve 30 Haziran 2019’ da, 

İstanbul SwissOtel The Bosphorus’ da, 
GDG Ahmet Kara’ nın danışmanlığı 
ve Erenköy RK'nün organizasyonunda 
büyük bir başarı ve coşku ile gerçekleş-
ti.  Bölge Konferansının uzun yıllardan 
sonra yeniden İstanbul’ da yapılmış ol-
ması ayrı bir güzellik ve heyecan getir-
di.

Başından sonuna kadar dolu dolu, 
mutluluk, keyif ve haz ile geçen iki gün 
ve hemen ardından 30 Haziran Pazar 
Akşamı yapılan muhteşem bir Guver-
nörlük Devir Teslim Töreni... Son gü-
nüne ve son anına kadar eksiksiz ya-
şanan, etkinliklerin ve projelerin son 
güne kadar sürdüğü harika bir dönem... 
Muhteşem bir Dönem kapanışını hep 
birlikte yaşamaktan büyük mutluluk 
duyduk.

2018-19 Dönemi 2420. Bölge Kon-
feransı’nın açılışı harika bir Japon 
“Taiko” davul ve Japon kanunu “Koto” 
birlikteliğinde muhteşem bir şov ile ya-
pıldı. Japon Taiko sanatçısı Emiko Ka-
rayılmaz yönetiminde Sevgili DG Ha-
san Akbayrak ve GLDB İbrahim Saçlı 
davullarda, Sevgili Kazumi Akbayrak 
ve kızları Selin ise Japon Koto perfor-
mansında katılımcılara çok keyifli an-
lar yaşattılar.

Açılış ve Bayrak Töreni ile birlikte 
DG Hasan Akbayrak’ın dolu geçen koca 
bir dönemin yaşanılmışlığını anlatan 
duygu yüklü ve muhteşem görsellerle 
destekli konuşmasının ardından Mart 
Ayı’nda sonsuzluğa uğurladığımız, de-
ğerli büyüğümüz, Rotary Vakfı Müte-
vellisi Örsçelik Balkan için düzenle-

nen ve içi derin duygularla yüklü bir 
Şükran Töreni ile orada hazır bulunan 
sevgili Eşi Afet Balkan ve Sevgili oğlu 
Aydın Balkan’ a 2420. Bölge adına su-
nulan Şükran Plaketi ve Yahya Kaptan 
RK liderliğinde İzmit’ te açılan Örsçe-
lik Balkan Hatıra Ormanı’na dikilen 
1 numaralı ağacın sertifikası teslim 

2420. Bölge Konferansı

2440. Bölgenin Konferansı başarılı bir organizasyon ve teknolojinin sunduğu son 
imkanların sağladığı görsellerin eşliğinde gerçekleştirildi.
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edildi.  Dünya Başkan Temsilcisi ve Örsçelik Mütevellimizin 
yakın çalışma arkadaşı Vakıf Mütevellisi Michael Webb de 
duygu dolu bir konuşma yaptı.

Konuk Konuşmacı Rtn. Dr. Murad Ardaç (Koç Holding 
Dijital Dönüşüm Danışmanı) “Dijital Dönüşüm Nereden Gel-
di, Nereye Gidiyor?” konulu ve hayranlıkla izlenen bir sunum 
verdi.

2420. Bölge Kulüplerinin ortak imza projesi olan ve ilk kez 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı ile 
birlikte yapılan, Bölge Devlet Okulları öğrencilerinin katıldı-
ğı "Yarını İnşa Et" projesinin finali, eğitimleri ve uygulama-
ları aylarca süren çalışmalara layık bir şekilde oldu.  Finale 
kalan 10 okul ve her birinin geliştirdiği özgün projeler Swiss-
Otel’ de sergilendi, 5 kişi ve 1 öğretmenden oluşan 10 takım 
sahnede yerlerini aldılar, dereceye girenlerle birlikte hepsi 
ödüllendirildi, birinci olan proje kendi ekibi tarafından bilfi-
il anlatıldı. Öğrencilerin çalışmaları ve coşkusu göz yaşartıcı 
cinstendi.

Ardından UNICEF – 2420. Bölge İşbirliği çalışmalarını 
kapsayan bölüme geçildi. UNICEF Türkiye Milli Komitesi 
Başkanı Tezer Kutluk’un konuşmasının ardından UNICEF 
tarafından destekleri ve çalışmalarıyla "UNICEF Dostu 
Kulüp" ilan edilen 40’ a yakın kulübün ödül ve takdirname 
töreni yapıldı.  Bu çok etkin ve değerli işbriliği ABD’ de bulu-
nan UNICEF Genel Merkezi tarafından da takdire layık gö-
rüldü.

Konferansın 1. Günü Bölge Komitelerinin çalışmalarının 
sunumlarıyla devam ederek kapandı.

2. gün ise Interact Bölge Temsilcisi Umut Uçak ile Bölge 
Rotaract Temsilcisi Sezgi Erciyestepe’ nin harika dönem ça-
lışmalarını anlatan sunumlarla başladı. Sevgili Kazumi’ nin 
liderliğinde 2420. Bölge Rotary Ailesi’ nin Bölgeyi ve projeleri 
destekleyici harika çalışmaları büyük takdir aldı.  Tüm Grup 
Kulüpleri sahnede yerlerini alırken ödülleri, takdir ve plaket-
leri kendilerine takdim edildi.

Ardından "Guvernör Özel Ödülleri" ile "Alan Birinci-
leri" ödülleri takdim edildi. Ve nihayetinde Dönem Birincile-
ri Ataşehir RK ve Yeniköy RK; Dönem İkincisi İstanbul RK; 
Dönem Üçüncüleri Dolmabahçe RK ve Maslak RK coşkuyla 
ve heyecanla ödüllerini aldılar.  

Konferans büyük bir mutluluk içerisinde tamamlanırken 
bu kez 30 Haziran Akşamı’ nın büyük heyecanı başladı ve ha-
rika bir Devir Teslim Töreni ile Hasan Akbayrak, Nezih Ba-
yındır’a Guvernörlük Kolyesini ve görevini teslim etti.  Ispar-
takule RK ile Sultanahmet RK nün charter törenleri ile PHD 
töreni ise geceye farklı renkler kattı.

2420. Bölge Konferansına Michael Webb UR Başkan Temsilcisi 
olarak katıldı. Açılış bir Japon “Taiko” davul ve Japon kanunu 

“Koto” birlikteliğinde muhteşem bir şov ile yapıldı (altta).  Yakın 
bir zaman önce kaybettiğimiz Örsçelik Balkan için düzenlenen 

tören konferansın ilgi çeken anlarıydı.

Devir Teslim Töreni ile Hasan Akbayrak, Nezih Bayındır’a 
Guvernörlük Kolyesini ve görevini teslim etti



22 - 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 9

BÖLGE KONFERANSLARI

Bu yıl 2430. Bölge yurt dışında bir 
ilki gerçekleştirdi. Bölge Konferan-
sı   9-12 Mayıs tarihlerinde, sekiz ül-
keden oluşan 2430 Bölge Rotaryenle-
rinin katıldığı Mersin Toros Rotary 
kulübünün ev sahipliğinde, Bakü Kha-
zar Rotary kulübünün de destekleriyle 
Azerbaycan Bakü Hilton Otelinde ger-
çekleşti.

Konferans UR'yi temsil eden Gü-
ney Kore'den UR Rotary Vakfı Müte-
velli Heyeti Üyesi   Sangkoo Yun, Ro-
taryenler, Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, üyeleri, 
Rotaryen dostu konukların katılımıyla 
yapıldı.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de Hilton Otelinde gerçekleştirilen 2430 Bölge Konferansının açılış töreninde üç bölgemizin guvernörleri ve 
eşleri bayrak töreninde görülüyor. 

2430. Bölge Konferansı
No Borders - No Lines

Yazan: Rotaryen Bülent Sağlam

2430. Bölge 
Konferansında 
UR'yi temsilen 
Vakıf Mütevellisi 
Sangkoo Yun 
ve eşi katıldı. 
Resimde DG 
Altan Arslan 
ve eşi Neslihan 
Sangkoo Yun ve 
eşi ile birarada
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Konferans 9 Mayıs öğleden son-

ra 15.30 da Açılış Gösterisi ile başladı. 
2430. Bölge Guvernörü N. Altan Ars-
lan’ın konuşması sonrası tanıtım, tak-
dim ve diğer açılış konuşmalarıyla ta-
mamlandı.

Akşam, Bakü Opera ve Bale Tiyat-
rosunda Şehrazat Balesi  izlendi.

10 Mayıs'ta, Bölge Temsilcisi, Gu-
vernör ve Direktör konuşmalarını ta-
mamladıktan sonra, OPET Yönetim 
kurulu üyesi Nurten Öztürk’ten bir ba-
şarı hikayesi konulu konuşma izlendi.

Oturum arasında Azerbeycan ve 
Türk Şehitliği ziyareti gerçekleşti ve 
DG Altan Arslan ve UR Temsilcisi San-
gkoo Yun anıta çelenk koydular. Öğle-
den sonraki oturumda "Birbirimizi 
büyüten işbirlikleri, Uluslararası 
Ödüller, Rotary Vakfı Ödülleri ve 
Takdirnameler" sunuldu.

10 Mayıs akşamı Shirvanshah 
Müze Restoranda Azeri yemekleri tad-
ları, Türk - Azeri ezgilerinin dünya mü-
ziği ile bütünleşmesi eşliğinde alındı.

11 Mayıs "Ressam Eşref Arma-
ğan, Havayı üfleyen Adam İlhan 
Ürkmez" ilgiyle izlendi.

11 Mayıs'ta Mor Sağanaklar kesin-
tisiz hiç durmadan devam etti. Kulüp-
lere hakettikleri ödüllerin takdimi, te-
şekkür edilerek sunuldu.

 "İşte Bu Bizim Hikayemiz"i Dö-
nem Guvernörü Nuri Altan Arslan  ta-
mamladı .

11 Mayıs'ta ayrıca Mersin TOROS 
Rotary Kulübü, Bakü Khazar Kulü-
bü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Azerbaycan İş İnsanları Konfederas-
yonu işbirliğinde "İş Forumu" düzen-
lendi. Böylece Türkiye ve Azerbaycan 
arasında ticari ilişkilerde bir kapı daha 
açılmış oldu.

   2019'da Bakü'de düzenlenen 2430. 
Bölgenin Sınırsız Konferansı, başa-
rılı bir şekilde  "MOR GALA" yemeği 
ile  tamamlandı.

❏❏❏

Konferansın ikinci 
gününde Türk Azeri 
Şehitliğine Konferans katılımcıları 
çelenk koydular

Konferansın organizasyonunu üstlenen Mersin Toros Rotary Kulübü üyeleri birarada

Konferansa katılan başkanlar birarada

Bakü Opera ve Bale Tiyatrosunda ilk akşam Şehrazat Balesi izlendi
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2440. Bölge Konferansı
Yazan: Erdal GEZEN - Çanakkale RK GDB
Konferans Organizasyon Komitesi Bşk.

Çanakkale Rotary Kulübü ola-
rak 30.Ağustos.2018 tarihin-
de bölgemizin en önemli pro-

jelerinden biri olan Çanakkale Boğazı 
Yüzme yarışmasının 32.sini bölge gu-
vernörlerimizin, bölge görevlilerimi-
zin  ve Rotaryen dostlarımızın katı-
lımıyla gerçekleştirmiştik. UR.2440 
Bölge 2018-2019 dönem guvernörü 
Aleaddin Demircioğlu  yarışma sonra-
sı kulüp üyesi arkadaşlarımızı bir top-
lantı yapmaya davet etti. Üzerimizden 
yarışmanın yaklaşık 7000 saatlik ça-
lışma yorgunluğunu atmadan dönem 
konferansının kulübümüz tarafından 
Çanakkale’de yapılmasını isteğini ilet-
ti. Kulübümüz 2005-2006 dönem kon-
feransını gerçekleştirmenin özgüveni 
içerisinde tüm arkadaşlarımız tered-
dütsüz bir şekilde konferansı yapmayı 
kabul etti.. 

Konferans görevini kabul etmemiz 
sonrası kısa bir süre içerisinde kon-
ferans planlaması için  danışman gu-
vernörümüz Ahmet Gürmeriç ve GD 
Guvernörümüz İsmail Rodoplu önder-
liğinde çalışmalara başladık. Öncelik-
le kentimizdeki organizasyonlar konu-
sunda deneyimli bir kadroya  ve konak-
lama için mükemmel olanaklara sahip 
5 yıldız Kolin Otel ile anlaşma sağla-
dık. Bölgemizde daha önce yapılmayan 
bir çalışmayı gerçekleştirdik. 02-05.
Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştire-
ceğimiz konferansımızı,  yüzme yarış-
mamızı, en önemlisi Çanakkale’mizi 
Bursa ve İzmir kulüplerine  ziyaretler 
yaparak tanıttık. 

Konferansımız 02 Mayıs 2019 ta-
rihinde Anadolu, Ege ve Balkanların 
buluştuğu benzersiz bir coğrafyaya, ta-
rihe ve uygarlıkların izlerini taşıyan, 
kültürler mozaiğine sahip, barışın ken-

ti Çanakkale’de  2018-2019 UR Başka-
nı Barry Rassin’in temsilcisi Aziz Me-
mon,  dönemimizin bölge guvernörleri, 
geçmiş dönem ve gelecek dönem guver-
nörlerimiz, bölgemizin değerli Roter-
yenlerinin katılımı ile başladı. 

Çanakkale, Homeros’un "İlyada"-
sında yer alan MÖ 3000-2500 yılla-
rına dayanan geçmişi ile dünyanın en 
önemli antik kentlerinden biri olan 
TROYA'yı, en değerli kültür hazinele-
rinden birini, tarihinde ve toprakların-
da barındırır.

Gelibolu Yarımadası’nda yatan şe-
hitlerimizi, vatan evlatlarımızı, Cum-
huriyet’imizin kurucusu, Anafartalar 
kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ü 
tüm Çanakkale halkı kalbinde yaşatır. 
Bu toprakların tarihi günümüzde barış 
içinde yaşamamızı sağlayan en önemli 
değerlerimizden biridir.

Konferansımızda kulüplerimizin 
birbirinden değerli, başarılı projeleri-
nin ödüllerle taçlandırılmasına, kulüp 
başkanlarımızın sahnede haklı gurur-
larına tanıklık ettik. Rotary’i doyasıya 
yaşadık.. 

Konferans sürecinde Gelibolu Ya-
rımadası Şehitlik turunu gerçekleşti-
rerek şehitlerimizi saygıyla andık. Tro-
ya Milli Parkında yer alan Troya antik 

Çanakkale Kolin otelde yapılan 2440. Bölge Konferansında dönemini başarıyla 
gerçekleştiren Guvernör Alaeddin Demircioğlu ve eşi Türk Bayrağı ile salona girerken 
(üstte); Demircioğlu konuşmasını yaparken (ortada); UR Temsilcisi GDG Aziz Nemon, 
2420. Bölgede Hasan Akbayrak, 2440. Bölgeden  Alaeddin Demircioğlu, 2440. Bölge 

GLDG'ü Fatih Akçiçek eşleriyle birarada
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BÖLGE KONFERANSLARI

kenti ören yeri  ile bu sene açılan mü-
kemmel olarak tanımlanan Troya mü-
zesini, Troya Kazıları Başkanı 18 Mart 
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Rüstem 
Aslan eşliğinde Hector’un, Aşil’in ve 
güzel Helen’in ayak izlerini takip ettik. 
Konferans konuşmacımız Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Bö-
lümü Öğrt. Üyesi Dç.Dr.Mithat Atabay 
ile Çanakkale Savaşları tarihinin de-
rinliklerinde kahramanlarımızı ana-
rak duygulandık, bu coğrafyada olma-
nın haklı gururunu yaşadık..

Son derece keyifli ve eğlenceli bir 
gala gecesiyle de konferans yorgunlu-

ğumuzu unuttuk. Çanakkale Rotary 
Kulübü olarak konferansımızı müm-
kün olduğunca hatasız, eksiksiz yap-
maya, siz değerli Rotaryen dostlarımı-
zı en iyi şekilde ağırlamaya gayret et-
tik. Tabi ki eksiklerimiz olmuştur, bu 
durumda da sizlerin derin hoşgörünü-
ze sığındık. Umarım sizlerin gönülleri-
ne güzel bir hoş seda bırakabilmişizdir. 

Konferans çalışmalarımızda biz-
lerin yanında olan, yol gösteren konfe-
rans danışmanımız GDG Ahmet Gür-
meriç  ile  GDG İsmail Rodoplu’ya,   DG 
Aleaddin Demircioğlu’na, konferans 
sürecinde ve öncesinde her zaman biz-

lerin yanında olan bölge görevlimiz Ay-
ten’e, Rotaryen Mert  Rüstem’e, Çanak-
kale Rotary Kulübü’nün tüm üyelerine, 
eşlerine ve dönem kulüp başkanımız  
Soykan Özer’e teşekkürlerimi sunuyo-
rum. 

2019-2020 dönem konferansı için 
Bursa Uludağ Rotary Kulübü’nün ev 
sahipliğinden Bursa’da buluşmak üze-
re hoşçakalın. Rotaryen sevgi ve saygı-
larımla. 

DG Alaeddin Demircioğlu ve eşi Güliz 
(üstte); 2440. Bölgenin Konferansına 

Pakistan'dan Aziz Nemon UR Başkanı 
temsilcisi olarak katıldı (altta).

Konferansı organize eden Çanakkale Rotary Kulübü Konferans Organizasyon Komitesi 
Başkanı GDB Erdal Gezen konuşmasını yaparken (üstte). DG Alaeddin Demircioğlu ve eşi 

Güliz ile UR Başkan Temsilcisi GDG Aziz Demon ve eşi birarada. 
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DİREKTÖRLER
Tony (James Anthony) 
Black 
Dunoon ROTARY KULÜBÜ, İskoçya

James Anthony (Tony) 
Black 2008 yılında 
emekliye ayrılmadan 
önce serbest çalışan ve 
batı İskoçya'nın Cowal 
yarımadasını kapsayan 

alanda bir veteriner cerrah idi. Cowal 
Rugby Futbol Kulübü ve Dunoon Yüzme 
kulübü gibi bir çok spor kulübünün yöne-
timinde yer aldı.

1982 yılında Rotary'ye katıldıktan 
sonra gençlik programlarında aktif oldu 
ve UR'nin Gençlik Değişim Komitesinde 
ve RIBI'ın da gençlik aktiviteleri alanında 
başkanlık yaptı. Black 2012 yılında Hin-
distan'daki aşılama günlerinde de gönül-
lü olarak çalıştı. Rotary'de muhtelif alan-
larda çalıştı. Komuoyu İmaj Kaynak 
Grubu koordinatörü, Yasama Konseyi 
Değerlendirme Komitesi başkan yardım-
cılığı, ve her zaman da organizasyonda en 
önemli ve unutulmaz görev olarak tanım-
ladığı eğitim liderliği görevlerini üstlendi. 

"Dünyanın her tarafından gelen insanlarız. 
Her birimizin bir diğeriyle konuşması as-
lında fenomenal bir olay ve buna beni her 
zaman heyecanlandırdı" diyor.

Black ve aynı zamanda Rotaryen olan 
eşi Elspeth, Rotary Vakfını Bequest So-
ciety üyesi olarak destekliyorlar.

Mário César Martins 
de Camargo
Santo André ROTARY KULÜBÜ, Brez�lya

Mário César Martins de 
Camargo, Gráfica Ban-
deirantes'in başkanı idi 
ve halen de Brezilya'da 
baskı sanayisinde da-
nışmanlık yapıyor. Ken-

di kulübünün 1953 yılından beri sponsor-
luk yaptığı Casa da Esperança (Umut Evi), 
adlı bir hastanenin yönetim kurulunda ve 
burada her yıl 150.000'den fazla engelli 
çocuğa hizmet veriliyor. 

1980 yılından beri Rotaryen olan  de 

Camargo 2015-29 döneminde Rotary 
Vakfı mütevellisi idi ve bu dönemde çe-
şitli komitelerde çalıştı. Vakıf Finans ve 
Stratejik Planlama komitelerinde görev 
alarak Vakfın bağış modelinin analizini 
yaptı ve gelecekteki kurumsal proramlar 
ve ortaklıkları değerlendirdi. Direktör 
olarak daha büyük ve daha çeşit içeren 
bir Rotary düşlüyor.

De Camargo ve eşi Denise, Rotary 
Vakfının büyük bağışçıları ve Vakıf 
Benefaktörü.

 
Jan Lucas Ket
Purmerend ROTARY KULÜBÜ, Hollanda

Jan Lucas Ket 2011 yı-
lında Purmerend'deki 
Waterland hastanesin-
den, 30 yıl çocuk dok-
toru olarak çalıştıktan 
ve 20.000'den fazla 

çocuğa ve bir de gorile baktıktan sonra , 
hastanenin tıbbi personeli başkanı ola-

Yeni direktör ve mütevelliler 
göreve başladı

kulüplerimiz

UR Yönetim Kurulu 19 üyeden oluşuyor: UR Başkanı, gelecek dönem başkanı ve 17 tane kulüpler
tarafından atanmış direktör Rotary Konvansiyonunda seçiliyorlar. Yönetim Kurulu Uluslararası

Rotary'nin uluslararası işlerini ve fonlarını UR anayasa ve tüzüğüne göre yönetiyor. 8 yeni direktör ve
Gelecek Dönem Başkanı 1 Temmuz'dan itibaren göreve başladılar.

Rotary Vakfının Mütevelli Heyeti Rotary'nin yardım kolu olan ve hizmet aktivitelerini
fonlayan Vakfın işlerini yönetir. UR Gelecek Dönem Başkanı, UR Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan
mütevellileri atar. Gelecek dönem Mütevelli Heyeti Başkanı ve dört mütevelli 1 Temmuz'da görevlerine

başladılar.
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rak  emekli oldu. Ket pediatri ve toplum 
sağlığı ile ilgili ulusal ve bölgesel ekipler 
ve ağlara katıldı. Halen Waterland Müzik 
Okulu başkan yardımcılığı görevini sür-
dürüyor.

Ket, Hindistan'da bir sanitasyon gö-
revlisinin, Hollanda'daki IHE Delft Su 
Eğitimi Enstitüsünde eğitim görmesi 
için gerekli bir burs paketinin lojistiği-
nin koordinasyonunu yaptı.Rotaryenler 
olarak bizler şanslıyız çünkü fırsatları-
mız var diyen Ket, Rotary'nin bir amacı-
nın da bu şansı başkalarına taşımaktır" 
diyor.

1988 yılından beri Rotaryen olan Ket, 
Rotary Vakfı Teknik Danışmanlar kad-
rosunda ve muhtelif uluslararası konfe-
ranslarda Rotary'nin anne ve çocuk sağ-
l ı ğ ı n d a  ö n l ey i c i  ro l ü  ko n u s u n d a  
konuşmacı olarak görev yapıyor. Kulü-
bünün başkanlığı döneminde, Çek Cum-
huriyetinde Jihlava Rotary Kulübünü 
kuranlar arasında yer aldı.

Ket ve eşi Milou, Rotary Gençlik De-
ğişim talebeleri ve Grup İnceleme Deği-
şim üyelerine ev sahipliği yaptı. Her iki-
si de büyük bağışçı, Benefaktör ve Rotary 
Vakfı Bequest Society üyesi.  

 
Kyun Kim
Busan-Dongrae ROTARY KULÜBÜ, Kore

Kyun Kim kimyevi 
madde üreten bir fir-
manın sahibi ve başka-
nı. 1993 yılında girdi-
ğinden beri aynı Rotary 
kulübünde devam edi-

yor. "İlk defa kulüp başkanı olduğumda 
Rotary için verebileceğim en fazla şey bu 
olur demiştim ve o yıl her şeyimi Ro-
tary'ye verdim" diyen Kim, bu tecrübe-
nin kendisine Rotary'nin daha büyük 
hizmetleri için gözlerini açma fırsatı ver-

diğini ve çok daha fazla şey yapabilece-
ğini anladığını söylüyor.

Bölge guvernörü olduğu 2011-12 dö-
neminde 1.439 yeni Rotaryeni kulüplere 
katarak Kore Bölgeleri arasında rekor 
kırmış. Rotary'de üstlendiği görevler 
arasında UR Kamuoyu İmaj koordinatör-
lüğü, Kore'nin resmi bölge dergisi olan 
Rotary Korea yönetim kurulu üyeliği gö-
revlerini yapmış.

Kim 2014 yılında Kendinden Önce 
Hizmet Ödülünü almış. Kendisi ve eşi 
Hye-Suk, Arch C. Klumph Society üyesi 
olarak Rotary Vakfını destekliyor.

Floyd A. Lancia
Anthony Wayne (Fort Wayne) ROTARY KULÜBÜ, 
Ind�ana, ABD

Floyd Lancia profesyo-
nel yaşamına eğitim 
sektöründe başladı, ilk 
olarak öğretmen, sonra 
bando direktörü ve 
daha sonra da okul mü-

dürü olarak görev yaptı. Yaşamının ikin-
ci bölümünde ise gayrimenkul geliştir-
me ve inşaat sektöründe çalıştı ve bu 
işini sattı. Community Foundation of 
Greater Fort Wayne ve Allen County 
Fort Wayne Historical Society'de yöne-
tim kurulu üyeliği yaptı.  

Lancia 1970 yılında Rotary'ye katıldı 
ve 1992 yılından beri de bugünkü kulü-
bünde. Nikaragua'da ücretsiz göz ame-
liyatları imkanı sağlayan ve Meksika'da 
muhtelif yerler için temiz su sağlama 
konusunda destek olan Vakıf projeleri-
ne öncülük etti. UR Başkan temsilciliği 
görevini beş kez üstlendi ve Uluslarara-
sı Asamblede Eğitim Liderliği görevle-
rini yaptı.. 

Lancia, Rotary Vakfı Üstün Hüzmet 
Ödülü ve Seçkin Hizmet Ödülü, ayrıca 

Uluslararası Rotary Kendinden önce Hiz-
met ödülü sahibi. Gerek kendisi, gerekse 
de eşi Betty Lou Arch C. Klumph Society 
üyesi ve Vakıf Bequest Society üyesi. Lan-
cia aynı zamanda Rotary Barış Bursiyer-
lerinin de sponsorluğunu yapmış olan bir 
Rotaryen.

Bharat S. Pandya
Bor�vl� ROTARY KULÜBÜ, H�nd�stan

Bharat Pandya genel 
ve laparoskopik cer-
rah. Jinekolog olan eşi 
ile beraber Mumbai'de 
bir özel hastahane-
nin sahibi. Hindistan 

Hükümeti tarafından desteklenen Jan 
Shikshan Sansthan mesleki eğitim ens-
titüsü yönetim kurulunda görev yaptı ve 
Uuslararası Cerrahlar Koleji mensubu. 

Pandya Rotary'ye 1989 yılında ku-
lübün kuruluşunda berat üyesi olarak 
katıldı. 3140. bölge guvernörlüğü yaptığı 
dönemde bölgesinin Vakfa katkısı 2 mil-
yon doları geçti ve 2006-07 döneminde 
dünyada en çok katkı yapan bölge oldu. 
Vakıf tarafından fonlanan ve kasabada-
kilerin 4 milden fazla yolu yürümelerine 
gerek bırakmayan su ve sanitasyon sis-
temi projesinin kurulumunda ve benzeri 
projelerin uygulanmasında öncülük etti. 

Pandya Rotary'de muhtelif görevler 
üstlendi. Bunlar arasında UR Bölge Üyelik 
Koordinatörlüğü, Eğitim Liderliği, Rotary 
üyelik ve Konvansiyon Promosyonu ko-
miteleri üyeliği ve Hindistan PolioPlus 
Komitesi üyeliği bulunuyor.

Aldığı ödüller arasında UR'nin Ken-
dinden Önce Hizmet ödülü, Rotary Vakfı 
Üstün Hizmet Ödülü ve Seçkin Hizmet 
ödülleri bulunuyor. Pandya ve eşi Madhavi 
Rotary Vakfının 2. seviye Büyük Bağışçıları 
arasında bulunuyorlar.

 

Yeni direktör ve mütevelliler 
göreve başladı
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MÜTEVELLİLER
Kamal Sanghvi 
Dhanbad ROTARY KULÜBÜ, H�nd�stan

Hindistan'ın Manipal 
şehrinde Kasturba Tıp 
Koleji mezunu ve ecza-
cılık bilimi diploması-
na sahip Kamal Sangh-
vi, bir aile firması olan 

ve bankacılık, finans ve inşaat işleri ya-
pan holding'in direktörü. 

Sanghvi Rotary'ye 1991 yılında katıldı 
ve UR'de eğitim liderliği, komite üyeliği, 
başkanın temsilciliği ve diğer bir çok ka-
pasitede görev yaptı. Kadınların eğitimi 
için 28 merkez oluşturdu ve 11 tane çocuk 
felci ile ilgili binlerce çocuğun ameliyat 
edildiği merkezlerin koordinasyonunu 
yaptı. Sanghvi, yapmış olduğu işler arasın-
da en başarılı olanının, bir Rotary girişimi 
sonrası Pakistanlı 200 çocuğun Hindis-
tan'da kalp ameliyatı yapılmasını sağla-
yan girişim olduğunu gururla söylüyor. 

Sanghvi'nin aldığı ödüller arasında 
Kendinden Önce Hizmet Ödülü  ve Rotary 
Vakfı Üstün Hizmet Ödülü ve Seçkin Hiz-
met Ödülü bulunuyor. Sanghvi, Rotaryen 
olan eşi Sonal  ile Vakıf Büyük Bağışçısı ve 
Bequest Society üyesi. 

Johrita Solari 
Anahe�m ROTARY KULÜBÜ, Cal�forn�a 

Johrita Solari, Solari 
Enterprises Inc.adlı 
300 kişilik ekiple çalı-
şan ve uygun kirası olan  
emlak yönetim firması-
nın yönetim kurulu 

başkanı ve vizyon görevlisi. Eşi Bruce ile 
beraber kurduğu firma, Rotary'nin yön-
lendirici teması olan "Dörtlü Özdenetim" 
üzerine kurulmuş ve firmanın girişinde 
yer alan bir plaka üzerinde yazıyor. İşe 
gelenler her sabah bunu görmeden büro-
larına gidemiyorlar. .

Solari Rotary'ye 1993 yılında katıldı. 
5320. bölgenin guvernörlüğü döneminde 
Rotary Vakfı için bölgede ilk kez fon ya-

K.R. Ravindran, 
GLD BAŞKANI 2019-20
Colombo ROTARY KULÜBÜ, Sri Lanka

K.R. “Ravi” Ravindran 
21 yaşında Rotary'ye 
katılmış 3. nesil bir Ro-
taryen. 2015-16 döne-
mi başkanlığı sırasında 
Rotary Küresel Ödül-

leri programını başlattı ve 9.000 kişiden 
oluşan bir Rotaryen delegasyonu ile St 
Peter meydanında Papa Frances'i zi-
yaret etti. 

Ravindran bugün Sri  Lanka'da 
b a ş a r ı l ı  b i r  ş e k i l d e  u y u ş t u r u c u 
kullanımı ile mücadele eden Anti-Nar-
kotik Derneği'nin ilk başkanı. Ül-
kesinde Rotary, Sağlık Bakanlığı ve 
UNICEF ile kurduğu ulusal komitenin 
başkanı olarak çocuk felcini yok etme 
çalışmaları yaptı ve UNICEF ile yakın 
çalışarak ülkesinin kuzeydeki militan-
larla devam eden çatışmalara ara ver-
ilip ulusal aşılama kampanyasının 
uygulanmasını sağladı. Sri-Lanka bu 
sayede Güney Asya'da çocuk felcinden 
a r ı n d ı r ı l m ı ş  i l k  ü l k e  o l d u .  2 0 0 4 
yılındaki Tsunami sonrası yıkılan okul-
lar yerine Rotary projesi olarak 25 
modern okul inşasını 12 milyon dolarlık 
bir harcama ile gerçekleştirdi.      

Ravindran dünya çapında müşterileri 
olan borsaya kayıtlı baskı ve paketleme 
şirketinin kurucusu ve CEO'su. Print-
care Plc adını taşıyan firması ulusal ve 
uluslararası başarı ödüllerinin de 
sahibi. 

Rotary Vakfının Üstün Hüzmet  ve 
Seçkin Hizmet ödülü ve Çocuk Felcin-
den Arındırılmış Dünya Hizmet ödülü 
sahibi. Ülkesi ona "Jewel of Sri Lanka" 
(Sri-Lanka'nın mücevheri) ünvanını 
verdi ve onun resmini taşıyan bir posta 
pulu yayınladı.

ratmak amacıyla  "milyon dolarlık ye-
mek" organizasyonu yaptı ve bölgesinin 
%100 Paul Harris dostlarından oluşan 
kulüpler  olmasını sağlayan ikinci bölge 
oldu. Vakfın Barış Bağışları girişimi ko-
mitesinde de görev yaptı.

Solaris ailesi aynı Rotary kulübünün 
üyeleri ve Rotary Vakfını Paul Harris 
Dostu, Büyük Bağışçı, Arch C. Klumph 
Society üyesi olarak destekliyorlar. So-
lari'nin direktör olarak görev yapacağı 
dönemin ikinci yılında kızı Gianna da 
bölge guvernörü olarak görev üstlenecek. 
Böylece Rotary tarihinde ilk kez bir anne 
ve kızı aynı anda önemli iki liderlik göre-
vini beraberce yerine getirmeye çalışmış 
olacaklar. 

Stephanie A. Urchick 
McMurray ROTARY KULÜBÜ, Pennsylvan�a

Stephanie A. Urchick 
bir danışmanlık ve 
eğitim firması olan 
D o c t o r s  a t  Wo r k 
LLC'nin ortağı ve ope-
rasyon direktörü. Pen-

nsylvania'nın Indiana Üniversitesinden 
liderlik çalışmalarında doktora sahibi. 
Zonta International ve Sons of the Ame-
rican Revolution gibi kurumlar tarafın-
dan da onurlandırılmış birisi. 

1991 yılında Rotaryen olan Urchick, ilk 
olarak UR eski Başkanlarından kendisine 
de mentorluk yapmış olan Chuck Keller'in 
kulübüne katıldı. Rotary'deki hizmetleri 
ile ilgili Vietnam'a gitti ve bir ilkokulun in-
şasında yardımcı oldu. Dominik Cumhu-
riyetinde de su filtreleri montajı için gitti. 
Bir çok slav lisanını bilmesi nedeniyle Uk-
ranya'da yeni Rotaryenlere mentorluk 
yaptı ve Polonya'da da Vakıf proje koordi-
natölüğü yaptı.  

Urchick'in Rotary'deki görevleri ara-
sında Vakıf mütevelliliği ve UR Stratejik 
Planlama Komitesi ve Vakıf 100. yıl Kut-
lamaları Komitesi Başkanlığı bulunuyor. 
Urchick Büyük Bağışçı ve Rotary Vakfı 
Bequest Society üyesi.  

kulüplerimiz
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Jorge Aufranc
Guatemala Sur ROTARY KULÜBÜ, Guatemala 

Jorge Aufranc kimya 
mühendisi ve telekom 
sistemleri ağı tasarla-
y a n  v e  i m a l  e d e n 
Corporación Insta-
tec'in direktörü. Auf-

ranc Rotary Vakfının gücünü ilk kez 
1995 yılında bir yetimhaneye temiz su 
sağlama projesi için eşli bağış projesi-
nin lideri olduğu zaman farketmiş. Bu-
gün, Guatemala'da, ülkenin tümünde 48 
okula su, sanitasyon ve hijyen sağlayan 
ve okullara yönelik 600.000 dolarlık 
WASH bağış programının ana kontağı 
görevini yürütüyor.  

Aufranc Rotary'de çeşitli görevlerde 
bulundu.Bunlar arasında UR direktör-
lüğü, Orta Amerika için yayınlanan Ro-
tary Bölge Dergisi Rotary en el Cora-
zon de las Americas  kurucusu ve 
başkanlığı, Su ve Sanitasyon Rotary 
Eylem Gurubu direktörlüğü bulunuyor. 
2009 yılında da eşi Débora ile beraber, 
PolioPlus çalışmaları kapsamında Hin-
distan'ın Morabad şehrinde Ulusal Aşı-
lama günlerine katıldı. 

Rotary Vakfı Benefaktörü, Büyük Ba-
ğışçısı ve Bequest Society üyesi olan 
Aufranc, Rotary Vakfının Üstün Hizmet 
ödülünün de sahibi. 

Hipólito S. Ferreira
Contagem-C�dade Industr�al ROTARY KULÜBÜ, 
Brez�lya

Hipólito Ferreira bir 
mühendis ve Paine-
ria Engenharia'nın 
başını çektiği mühen-
dislik ve madencilik 
firmaları grubunun 

başkanı. Minas Gerais Ağır İnşaat 
Sanayi Derneği SICEPOT'un da direk-
törü.

1970 yılından beri Rotaryen olan 
Ferreira, Rotary'de çeşitli kapasitede 

görevler üstlendi. UR Direktörlüğü, eği-
tim liderliği, Rotary Vakfı Bölge Koor-
dinatörlüğü, Operasyon Değerlendirme 
Komitesi üyeliği ve Latin Amerika için 
Okuma Yazma Görev Gücü Başkanlığı 
bu görevler arasında. ABTRF (Brezilya 
Rotary Vakfı Derneği) başkanlığı döne-
minde, bağışlar bir önceki yıla gere iki 
misli artmış.  

Ferreira Vakıf Seçkin Hizmet Ödülü 
ve Üstün Hizmet Ödülü sahibi.Üç oğlu 
da Interact, Rotaract ve Rotary Gençlik 
Değişim programlarına katılmışlar. Ara-
larından ikisi de Rotaryen. Ferreira ve 
eşi Marilene Vakıf Benefaktörü ve Bü-
yük Bağışçısı olarak Rotary Vakfına kat-
kıda bulunuyorlar.

 

Jennifer E. Jones
Windsor-Roseland ROTARY KULÜBÜ,  Ontario

Jennifer Jones Wind-
sor'da ödül kazanmış 
bir televizyon prodük-
süyon firması olan Me-
dia Street Productions 
Inc.'ın CEO'su. Jones 

Rotary'de çeşitli görevler üstlendi. 
2016-17 döneminde Rotary Başkan Yar-
dımcısı idi. "Çocuk Felcine Son" başkan 
yardımcısı ve 150 milyon dolar fon ya-
ratmak için oluşturulan "Make History 
Today" kampanyası yöneticilerinden.  
Deneyimsel fon yaratma fırsatları konu-
sunda da lider olan Jones, Florida'nın 
Jupiter kentinde Jack Nicklaus ile dü-
zenlediği "Rotary' Polio Golf Day" orga-
nizasyonunda çocuk felci için 5.25 mil-
yon dolar toplamıştı.

Jones'un Kendinden Önce Hizmet 
ödülü başta olmak üzere Vakıf Seçkin 
Hizmet Ödülü, YMCA Barış Madalyası, 
Kraliçe'nin Elmas Jübile Madalyası bu-
lunuyor. Jones aynı zamanda Wayne 
State Universitesinden Yılın Barış Ya-
pıcısı ödülünü alan ilk Kanadalı.

 Jones ve eşi Nick Krayacich, Arch 
Klumph Society ve Paul Harris Society, 

üyesi. Her ikisi de aynı zamanda Bequ-
est Society'nin kurucu üyelerinden.

Ian H.S. Riseley
 Sandr�ngham ROTARY KULÜBÜ, Avustralya

2017-18 döneminde 
Ian H.S. Riseley Ulus-
lararası Rotary'nin 
başkanı iken, Rotary 
kulüplerini her üye 
için bir ağaç dikmeye 

davet ederek Rotaryenlerin çevreye ol-
ması gereken duyarlıklarını gündeme 
getirmişti. Kendi tahminine göre yak-
laşık üç misli ağaç dikilmiş ve 3 milyon 
ağaç rakamı aşılmıştı. "Rotaryenlerin 
talebimi bu kadar iyi karşılamalarına 
çok sevindim" diyen Riseley, "nereye 
gitsek Rotaryenler ağaç dikmekteydi-
ler" diyor.

Riseley 1976 yılında kurduğu Ian Ri-
seley and Co. muhasebe firmasının mü-
dürü. Ödülleri arasında Avustralya Hü-
kümeti tarafından Doğu Timor'da 
yapmış olduğu barış çalışmaları nede-
niyle verilen AusAID Barış Sağlayıcısı 
Ödülü, Avustralya toplumu için yaptığı 
çalışmalar nedeniyle The Medal of the 
Order of Australia, Rotary Vakfı Seçkin 
Hizmet Ödülü ve Polio Free World Böl-
ge Hizmet Ödülü yer alıyor.

 Riseley ve geçmiş dönem guvernörü 
olan eşi Juliet, Rotary Vakfı Büyük Ba-
ğıiçıları ve Bequest Society Üyesi. Mo-
orooduc'de yaşadıkları 7 hektarlık ara-
zi üzerinde kişisel felsefelerini ve 
s ü r d ü r ü l e b i l i r  o r g a n i k  y a ş a m ı 
uyguluyorlar.

.



etmesine engel olmaya çalışıyorlar. 
Duluth cross-country kayak kulübü ile yaptıkları ortak pro-

jede, geyiklerin genç beyaz çamların tomurcuklarını yemeleri-
ni önlemeye çalışıyorlar. Bu sene, 10 yıldan beri yapılan bu proje 
sonrası, başka ağaç türlerine de kapsayacak şekilde proje geniş-
letilmiş. 

Ekoloji üzerine odaklanmanın ötesinde, kulübün diğer ku-
lüplerden pek farkı yok denebilir. Rotary kulüplerinin geleneksel 
olarak yaptıkları şeyler bu kulüpte de yapılıyor. Salvation army 
için çan çalmak, bayramlarda Adopt a Family programı organize 
etmek gibi rutin aktiviteler kulübün gündeminde yer alıyor. Üye-
ler aynı zamanda Duluth Playhouse olarak bilinen bir tiyatroda 
da metin kütüphanesi oluşturmuşlar.

Kulüp toplantılarda rahat ve 
eğlenceli bir ortam yaratarak 
özellikle gençleri üye yap-
mayı başarıyor. Örneğin 
Belediye Reisi ziyare-
tinde bir bira içip üye-
lerle birebir konuşuyor.  
Kulüp ayrıca maliyet-
leri de düşük tutmaya 
çalışıyor.  Kimber kulüp 
üyelerinin yeni fikirlerle or-
taya çıkmalarını memnunlukla 
karşılıyor ve çeşitli konularda 
eğitim almış hissettiklerini be-
lirtiyor. Plastik torbaların daha 
az kullanılması yanı sıra gün-
lük yaşamda yapılan küçük şey-
lerin çevre için ne kadar önemli 
etkisi olduğu da kulüp üyelerince vurgulanıyor.

EKO ODASI
Duluth Minnesota'da ve Wisconsin Eyaletinin üst kısımlarında, dünya yüze-

yindeki temiz su kaynağının yüzde 10'unun bulunduğu Süperior Gölü kenarın-
daki yerleşimlerde Rotaryenler çevreye duyarlılığı yaygınlaştırmak için liderlik 
yapıyorlar. Duluth Superior Eco Kulübü de "çevre etrafında oluşan" bir kulüp kur-
manın öncülüğünü yaptı. Üyeler çöpleri temizliyor, ağaç dikiyor, toplum aktivite-
lerinde geri dönüşüm istasyonlarında çalışıyor ve aynı zamanda, fon yaratma ve 
tekne yarışları gibi  yakındaki diğer kulüplerin faaliiyetlerine de destek oluyorlar.  

Yeni bir işe başlamak iin Tyler Kimber Duluth'a beş yıl önce 
geri döndüğünde, patronu onun toplumla bütünleşmesini iste-
di. Kimber patronunun cümlesini şöyle hatırlıyor: "Rotary Eko 
Kulübüne bir bak istersen; sana uygun olacağını düşünüyorum." 
Kulüp önce Kimber'a ağaç sevenlerin biraraya geldiği  bir birlik-
telik olarak gözükmüş. Ancak başka kulüpleri ziyaret ettikten 
sonra en çok eğlendiği eko kulübe katılmaya karar vermiş.

"Yapabiliriz " olgusu ve gayriresmi bir atmosfer kulübün ku-
rucu üyelerinden Kay Biga tarafından rehber prensip olarak ka-
bul edilmiş. On yıla yakın Duluth Rotary kulübü üyeliği sonrası 
Kay 2005 yılında kulüpten ayrılmış ve neden olarak kadınlara li-
derlik rolünün verilmemesini göstermiş. Dönemin bölge guver-
nörü onu tekrar Rotary'ye girmesi için ikna etmeye çalışmış ve 
taze bir yaklaşımla bunu yapmasını önermiş. Duluth Rotary ku-
lübünden ayrılan üç kişi ile Kay potansiyel üyelerle konuşmaya 
başlamış ve bu insanların yarısının Rotary'ye katılmak istedik-
lerini farketmiş.  Diğer yarısının ise çevre ile ilgili bir organizas-
yona ilgi duyduklarını gözlemlemiş. İki köşeyi birleştirmek de 
pek zor olmamış. Rotary organizasyonunu çevre misyonu etra-
fında oluşturmuşlar. 

Duluth şehrindeki Hartley Tabiat Merkezinde geyikdiken-
lerini temizlemek ve ağaç dikmek kulübün düzenli programında 
yer alıyor.  Üyeler de özellikle festivallerde çöp istasyonlarını de-
netliyorlar ve çöplerin dönüştürülebilir malzemeleri kontamine 

Üstte: Kulüp üyeleri Süperior 
gölü hayvanat bahçesinde 

envazif bitkileri temizliyorlar. 
Altta Bayfront Festival Parkında 

toplumu eğitme çalışması 
yapılıyor.

Geleceğin liderleri
Duluth Superior Eco Rotary Kulübü, 

Duluth Minnesota, ABD 

YENİ YÖNTEM:
Kulüp toplantı katılı şartlarını gevşetti, üyelik maliyetini düşürdü 

ve  hırslı bir gündem oluşturdu. Ayın üç salı günü toplanmak zaman 
limiti için katı bir kural oldu. Dördüncü toplantı için Rotaryenler sıra 
ile yemek, piknik  ya dda pizza partisi organizasyonuna ev sahipliği 
yapıyorlar. Toplantılar dostlukları geliştirirken, çevreyi koruma 
maceralerını ateşliyor ve bunları kutluyor.

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

Kuruluş: 2009
Başlangıç üye sayısı: 26

Üye sayısı: 40

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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okuldaki Interakt kulübüne danışmanlık yapmakta imiş. "In-
teract ile ilişkim nedeniyle kendini her zaman  Rotary'ye yakın 
hissettiğini söyleyen Kogut, Interact kulübünün sponsoru ta-
rafından bir çok kez Paul Harris dostu statüsüne getirilmiş an-
cak kulübün öğlen toplantılarına katılması mümkün olmadığı 
için Rotaryen olamamış. Yeni ve esnek kurallı kulübün kurul-
ması Kogut'u da Rotary'nin safl arına katmış.

Blgedeki diğer beş kulüp, Clarke County, Frederick County, 
Front Royal, Warren COunty ve Winchester yeni kulübü mem-
nuniyetle karşılamışlar. Sexton, bu kulüplerin projelerine de 
katıldıklarını, kulüplerden üye almaktan ziyade onları bera-
berce büyütmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Yeni Rotaryenler hemen kollarını sıvayıp Kızıl Haç için kan 
bağışı kampanyası ve Front Royal ve Warren County kulüple-
ri, Rotaraktörler ve Interaktörler ile çöp toplama aktivitesi dü-
zenlemişler. Handley Interaktörleri ile de yerel bir üniversite-
nin kampüsünde  ağaç dikme programını başlatmışlar.

Sexton, bölgedeki diğer kulüplerle çalışmanın kendileri için 
bir tutku olduğunu ve bu sayede kulübün lakabına yakışır bir  
tutum içinde olduklarını belirtiyor.

❑❑❑

UFKU GENİŞLETMEK
Northern Shenandoah Valley Rotary kulübü,  yoğun programları arasına hizme-

ti de katma arzusunda olan genç profesyonelleri bünyesine katma planıyla başladı. 
Esnek bir formatın teknoloji kullanıcıları için cazip olabileceği düşünüldü. Kısa bir 
süre içinde 20 yaşların ortasından 70 yaşına kadar çok farklı kişileri biraraya getirme-
yi başardılar. Bir çoğu önceden de yerel toplum hizmetlerine angaje olmmuştu ama 
haftalık Rotary toplantılarına zaman ayırmakta zorlanıyorlardı.

 
Shenandoah Vadisi tabii güzellikleriyle tanınan bir yer 

ama bu kulübün kısa adı olan "Are ONE|ders" ile alakalı de-
ğil. Takma isim bağlı oldukları 7570. bölge ile ve kulübün 
konseptinin ilk oluşturulduğu günlerdeki heyecan ve tutku 
ile alakalı. 

Kulübün charter başkanı Doug Sexton, bir enformasyon 
teknoloji analisti ve bölgedeki diğer beş kulüpten biri olan Front 
Royal kulübünün onu 2018'in Martında Karaiplerde 7030. böl-
geye gidecek olan İnceleme Değişim  Grubuna seçinceye kadar 
Rotary hakkında da bir fikir sahibi olmayan birisi. Program 
dönüşü Sexton hiç bir kulübe girememiş zira hi bir kulüpte ak-
şam toplantısı düzeni yokmuş. Bu nedenle ihtiyacı olan kulübü 
kurmaya karar vermiş. Bölge guvernörü George Karnes de Sex-
ton'un aynı durumda olan kişilerle irtibat kurmasını saplamış.

Kasım ayına gelindiğinde, baş-
langıçtaki beş kişilik grubun 

25 kişiye ulaştığı ve bu 
insanların oğunluğu-

nun da birbirleriyle 
ilk defa tanıştıkları 
ortaya çıkmış. Bun-
lardan biri olan Ju-
lia Kogut, Rotary'ye 

pek yabancı değilmiş. 
Winchester'deki bir li-

sede biyoloji öğretmeni 
olan Kogut, 10 yıldan beri 

Kulüp üyeleri bir sosyal toplantıda (üstte); Kan bağışı kulübün ilk 
projesi idi. (altta)

Tabiat harikaları
Northern Shanondoah Valley Rotary Kulübü, Virginia

YENİ YÖNTEM:
Perşembe akşam toplantıları bölgedeki çeşitli alanlarda yapılıyor. 

Üyeler isterlerse zoom Konferasn yöntemiyle toplantıya katılabiliyorlar. 
Üyelik aidatı oldukça düşük ve ayda 12 dolardan başlıyor ve üyelerin 
imkanlarına göre artma imkanı sunuyor. Sosyal toplantılar bir restoran ya 
da bir barda yapılabileceği gibi, herhangi bir yemek zorunlu tutulmuyor.

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

Berat tarihi: 2019
Başlangıç üye sayısı: 25

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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Rotary'nin önem verdiği 
odak alanlarından biri 
de temel eğitim ve okuma 
yazma. Bu amaca uygun 
olarak İstanbul Rotary 
Kulübü "Renkli Matematik 
Dünyası" adını taşıyan bir 
projeyi gerçekleştirdi.  

Renkli Matematik Dünyası, Almanya Gies-
sen’de bulunan Mathematikum Museum ile ya-
pılan işbirliği sonucu, 2010-2011 Döneminde 
İstanbul Rotary Kulübü’nün etkinliği olarak 
İstanbul Rahmi Koç Müzesi içinde kuruldu. 
Bu etkinlik, Dönemin Özel Guvernör Ödülü ile 
taçlandırıldı. Bugüne dek geçen süre içinde de 
2.084.000 kişi tarafından da ziyaret edildi.

 "Renkli Matematik Dünyası - Eğlen + Öğ-
ren" interaktif deney setleri ile özellikle öğ-
rencilere ve gençlere matematiği sevdirmek 
amacı ile, açılan bir hizmet birimidir. İlk iki yıl 
içerisinde de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile yapılan anlaşma sonucu, gelir düzeyi düşük 
semtlerden 4.000 öğrenci İstanbul Rotary 
Kulübü tarafından otobüslerle alınarak bu Mü-
ze’den yararlanılması sağlandı. 
Neden Matematik Bölümü? 

“Renkli Matematik Dünyası matematiksel 
düşünmeyi öğretmek amacıyla açıldı ve bura-
daki yap - bozlar, göz yanılsaması, ses, olasılık, 
örüntü, hız- hareket, köprü kurma, ayna, fonk-
siyon-grafik, sabun köpüğü gibi deneyler ile 
çocukların düşünerek-oynayarak-eğlenerek 
öğrenmelerine imkân sunulması hedeflendi. 
Nedir Matematiksel Düşünme? 

Matematiksel düşünmeyi "bir problem 
üzerinde özgürce fikirler üretip farklı şekil-
lerde çözüm yolları bulmaya çalışma" şeklin-
de tanımlayabiliriz. Bu beceriyi çocuklarımıza 
erken yaşlarda kazandırırsak gerek eğitim 
hayatlarında, gerekse iş hayatlarında karşı-
larına çıkan sorunları çözmede daha başarılı 
olacaklardır. O nedenle çocuklarımıza öncelik-
le matematiği değil, matematiksel düşünmeyi 
öğretmeliyiz. 

İki milyondan fazla ziyaretçi çeken eğitim projesi

İstanbul Rahmi Koç Müzesinde İstanbul Rotary Kulübünün girişimiyle kurulan "Renkli 
Matematik Dünyası" çocukların matematiksel düşünmeyi öğrenmelerine yardımcı 

oluyor
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Başlangıcından bugüne 
kadar Renkli Matematik 
Dünyası projesi için yapılan 
toplam harcama tutarı 
(tahmini):135.000.-USD 
oldu. Projeyi Temmuz 2018 
sonu itibarıyla 2.184.000 
kişi ziyaret etti.

Dokunmak, deney yapmak serbest 
Hazırlanan deney masalarında gençlerimiz 

ve öğretmenlerimiz bir arada oyunlar oynayabi-
liyor, renkli ve eğlenceli cisimlere dokunarak ke-
yifle deney yapabiliyorlar. Gençler, bu deneylerle; 

✔ Mimar Sinan’ın köprülerinin sırrını çöze-
biliyor, 

✔ Leonardo da Vinci’nin Haliç için tasarladı-
ğı köprünün detaylarını görerek kendi köprülerini 
inşa edebiliyorlar, 

✔ Sihirli aynalarda oluşan görüntülerin ay-
naların arasındaki açılarla ilgisi olduğunu keşfe-
diyor, 

✔ Sesin incelip kalınlaşmasının ve 
✔ Sonsuz görüntünün ardındaki sebepleri 

araştırıyor, 
✔ Göz yanılsamasının ne olduğunu deneye-

rek öğrenebiliyor, 
✔ Kuş bakışı şehirlerarası yolculuk yapıyor, 
✔ Tekerleğin sadece yuvarlak olamayacağını 

görüyor, 
✔ Hedefe daha hızlı ulaşmanın yollarını bu-

luyor, 
✔ Dünya nüfusunun kıtalar arası artışını kar-

şılaştırıyor, 

✔ Fonksiyonu-grafikleri oynayarak anlama-
ya çalışıyor, 

✔ Örüntünün ne olduğunu bir yap-bozla öğ-
reniyor, 

✔ Olasılığın ne olduğunu bir beste yaparak 
öğreniyor, 

✔ Çeşitli geometrik cisimleri bir araya geti-
rerek istenen bütünü oluşturmanın ve başarma-
nın zevkini yaşıyor, 

✔ Dev sabun köpüğünün içerisine kendilerini 
hapsedip Plateau kanunları hakkında bilgi sahibi 
olabiliyorlar, 

✔ Pisagor Teoreminin ispatını deneyerek öğ-
reniyor, 

✔ Koni, Elips, Paraloid, Doğru şekillerinin ne 
olduğunu bir koni içerisine konulmuş sıvıyı döndü-
rerek koni kesitlerini keşfediyor, 

✔ Farklı boyutlarda Dişli Çarkları biraraya 
getirip doğru bir şekilde dönemsini sağlayarak 
basit makinelerin temelini işleyiş biçimlerini öğ-
reniyor, 

✔ Ördekleri sayarak, toplayarak, çıkararak, 
dört işlemi anlıyor, 

✔ Aynaya bakıp eksik şekilleri tamamlaya-
rak simetri oluşturuyor, matematiğin eğlenceli 
yönüyle tanışıyor, 

✔ Bir pileksi içine yerleştirilmiş sıvıyı döndü-
rerek parabolü ve paraboloidi öğreniyor, 

Rezervasyon için  Eğitim Uzmanı Ahmet De-
mirer ile "ademirer@rmk-museum.org.tr" adre-
sinden iletişime geçebilirsiniz. (0)212 369 66 00 

Rahmi Koç Müzesi bünyesindeki Renkli 
Matematik Dünyası’nı ilk kez hayata geçiren 

Istanbul Rotary Kulübü’nün 2010/2011 
dönem Başkanı Nural Denker ve projenin 

tekrar canlandırılıp yeni bir atölye yatırımı 
ile hareketlendirilmesine ve UR 2420., 2430. 
ve 2440. bölgeler nezdinde de tanıtılmasına 
ve bilinirliğinin geliştirilmesine önayak olan 
2018/2019 dönem Başkanı Nihat Karaköse 
bu projeye sürekli ve düzenli destek verme 

sözlerini yinelediler.

2018/2019 dönemimizde Rahmi Koç Müzesi Renkli Matematik Dünyasına 
kazandırdığımız yeni atölye “Yenilenebilir Enerji Masası” ‘dır. Bu atölye ile öğrenciler 3 
ana başlıktaki yenilenebilir enerji’nin nasıl oluştuğu ve üretildiği hakkında fikir sahibi 

olmaktalar ve bunu deneysel olarak da tespit etmektedirler. 
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Dünyamızda genel olarak küresel ısınma sonucu olduğu 
kabul edilen iklim değişiklikleri ortaya çıkıyor. Bu yıl 
tarihin en sıcak Haziran ve Temmuz aylarının yaşan-

dığı öne sürülüyor. Alaska'da ısının 37 derecelere çıkması, Pa-
ris'te rekor 40 derecelerin üzeri görülmesi elbette eko sistemi 
ciddi bir şekilde etkiliyor.

Bu gelişmelerin sonucu olarak tayfunlar, yoğun yağışlar, bu-
zulların erimesiyle yükselen sular, taşan dereler ve ortaya çıkan 
seller can kayıpları ve büyük zararlara neden oluyor.

Uluslararası Rotary'nin bu konuda dünyanın neresinde 
olursa olsun yardım elini uzattığını biliyoruz. Geçtiğimiz gün-
lerde de bunun güzel bir örneğini Düzce'de meydana gelen sel 
sonrası yaşadık. Sele kapılıp yaşamını kaybedenler, binalarda 
meydana gelen zararlar Düzceliler için zor günleri de berabe-
rinde getirdi. 

Rotary burada da yardım elini hızlı bir şekilde uzattı. Akça-
koca Rotary Kulübü başkanlığının öncülüğünde koordine olan 
Rotaryenler, 15 adet Afet Barınak Paketini (ABP) Akçakoca’da-
ki afetzedelere gönderdi. 2430 ve 2440. Bölgenin işe el atmasıy-
lai afetzede yaşam paketlerinin dağıtımı, Akçakoca Rotary Ku-
lübü Başkanı İlhan Kerem Demir ve Afet Komite Başkanı Cemil 
Gülez’in başında yer aldığı Rotaryen grup tarafından gerçekleş-
tirildi.

Afet Destek Paketlerinin ilk postası, selin ve heyelanın can 
ve mal kaybına yol açtığı Akçakoca’nın Uğurlu, Esmahanım ve 
Dilaver köylerinde ihtiyaç sahibi selzedelere dağıtıldı.

ABP’lerin her birinde 5 kişilik bir ailenin ihtiyacını karşıla-
yacak şekilde yaşam malzemeleri var. 

Yolların bir bölümünün kapalı olduğu köylere traktörle gi-
den Rotary heyeti, bu köylerde içinde temel yaşam malzemele-
rinin bulunduğu paketleri ihtiyaçlılara ulaştırdı.

Kurulumu son derece kolay olan çadırların kurulmasına da 
Rotary Kulübü’nün görevlileri yardımcı oldular.

Çadırların yanı sıra temel yaşam malzemelerinin içinde yer 
aldığı kutular da özel olarak imal edildi ve kaliteli malzemelerle 
dolduruldu. 

Bir ABPnin maliyetinin yaklaşık 1.000 Euro olduğu bilinir-
ken, malzemelerin tamamı  2440’ıncı Bölge Rotaryenleri ve ku-
lüplerinin bağışları ile hazırlandı.

Akçakoca Rotary Kulübü başkanı İlhan Kerem Demir, ihti-
yaç çadırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bölgemiz elbet-
te 2430’uncu Bölge Afet hesabına katkı için  duyuruları-
na devam etmektedir. Bu konuda afetzedelerimizin ihti-
yaç duydukları yardımları sonuna kadar yapacağız" dedi.

Afetzede paketlerinin Akçakoca köylerindeki ihtiyaçlı va-
tandaşlara dağıtılması konusunda Rotary kulübüne bilgi veren 

Rotary Vakfı’nın geçmiş dönem başkanı Hasan Akduman, ilgili 
görevlilerin geçmiş dönem kulüp başkanı Cemil Gülez ile temas 
kurmalarını istedi. Cemil Gülez ile görüşen Rotary kulüp üyele-
ri, afet paketlerini afetin yıktığı köylere ulaştırdı.  

Rotary'nin afet durumunda acil yardım desteği
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Maslak Rotary'den Braille Alfabe Kursları 

Maslak Rotary'nin TÜRGÖK GG projesi kapsamında Manisa 6 Nokta 
Körler derneğinde açılan Braille Alfabe kursu tamamlandı vekursi-

yerlerin sınavı da yapıldı. Sınav sertifikaları daha sonra Halk Egitim’den gele-
cek ve katılımcılara dağıtılacak. 10 kişilik kurs için kulübün öngördüğü 5.000,- 
TL bütçe 3.750,-TL olarak gerçekleşti. Benzeri kursu sürdürülebilir kılmak 
için Maslak Rotary dernekle görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kursda ileride Braille Alfabesi öğrenimi konusunda eğitim verecek 
iki hoca da sertifika aldılar. Böylece hoca için ayrı bir masraf gerekmeyecek.

Kurslar normal olarak 2 ay sürüyor ve Maslak RK yılda 4 kurs açmayı planlıyor. 
6 Nokta Körler Derneği bu eğitimi almak için sırada cok bekleyen olduğunu 
söylüyor.

Fatih Rotary'den çocuklara bayramlık giysi

İstanbul Fatih Rotary Kulübü ve Beylikdüzü Rotary Kulübü üyeleri, Ço-
cuk Koruma Merkezini ziyaret ederek, çocuklara bayramlık giysilerini 

teslim ettiler. İstanbul Fatih Rotary Kulübü, Beylikdüzü Rotary Kulübü ile ko-
ordineli olarak İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan ve TC Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler   Bakanlığına bağlı, Marmara Çocuk Destek Merkezini (ÇODEM) 1 
Ağustos 2019 tarihinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında yetkililer tarafindan, 
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Maslak Rotary'nin "Küresel Bağış Projesi” görme engellilere ışık olacak

Maslak Rotary Kulübü ve 
Fransa’daki Valencien-
nes Rotary kardeş ku-

lübünün işbirliği ile başlatılan "Kü-
resel Bağış Projesi" kapsamında, 
Uluslararası Rotary Vakfı ile yur-
tiçi ve dışından onlarca Rotary Ku-
lübü’nün bağışlarıyla finansmanı 
sağlanan iki adet Braille (kabartma 
yazı baskı makinesi) Türkiye Gör-
me Özürlüler Kitaplığı’na teslim 
edildi.

Dünyada ve Türkiye’de altı bini 
aşkın görme özürlüye kabartma 
(Braille) baskılı roman ve dergile-
ri ücretsiz olarak gönderen, görme 
özürlülerin eğitimleriyle kültürel 
gelişimlerine ücretsiz hizmet eden, Türkiye’nin ilk ve tek 
görme özürlüler kitaplığı TÜRGÖK, bu baskı makineleriy-
le daha hızlı ve ekonomik bir şekilde kabartma baskılı ro-
man ve dergiler basabilecek.

Bağış projesi kapsamında görme engelliler için toplam 
250 bin TL değerinde iki adet kabartma baskı makinesi ve 
ekipmanları Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’na (TÜR-
GÖK) bağışlanacak. Engelliler konusunda gösterdikleri 
hassasiyet ile bu konudaki projeler içinde özellikle yer al-

maya özen gösteren İstanbul Maslak Rotary Kulübü Yöne-
tim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, "T.RG.K’ün yüzlerce 
görme engelli genç ve çocuğa ışık olup onların yüzü-
nü güldürmeyi amaçlıyoruz. Hayata başarıyla ha-
zırlanıp geleceğe umutla bakmalarını sağlamak ve 
çalışmalarına katkıda bulunmak üzere iki adet yeni 
teknoloji kabartma yazı baskı makinesi ve ekipman-
larını TÜRGÖK’e kazandırmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz" diye konuştu.
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15-18 yaş aralığındaki istismar mağduru kız çocuklarının yaşadığı Marmara 
Çocuk Destek Merkezi ile ilgili bilgilendirme ve ihtiyaç duyulan konular ile so-
runlar da gündeme getirildi.

Ziyarette ayrıca, 55 kız çocuğumuza, Kurban Bayramı için üyeler tarafin-
dan tedarik edilen "Bayramlıkları" ( giysi ve ayakkabı) teslim edildi.

100. Yıl Güzelbahçe RK Toplum Birliği okulunu yeniledi 

100. Yıl Güzelbahçe Rotary kulübü "Rotary okulda" projesi kapsamın-
daki okul olan Buca Mimar Kemalettin İlkokulunda 1 Temmuz itibari 

ile ilk olarak faaliyet  tespit toplantısı yaptı. Bu esnada irtibata geçilen okul mü-
dürü, idari kadro, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri hatta mahalle muhtarı-
nın da dahil olduğu toplum birliği kurmak için anlaşıldı ve imzalar atıldı. 

Okuldaki ilk faaliyet, 6 Temmuz'da anasınıfının çok büyük tehlike oluştu-
ran çelik kapısını ivedilikle normal kapı ile değiştirilmek oldu. Ardından okulun 
defalarca uğraşmasına rağmen çok tehlikeli bulunan ancak raporlanamayan 
elektrik sistemi denetimi ile ilgili, Elektrik mühendisleri odasından yetkili kişi 
götürüldü ve incelemesi sağlandı ve sistemin çok tehlikeli olduğu raporlandı. 

Farklı finans kaynakları ve 
sponsor arayışları sonucunda 
elektrik sistemi yenileme çalışma-
ları da başladı. 15 Temmuz'da oku-
lun "Toplum Birliği Charter Belge-
si" Uluslararası Rotary’den geldi 
ve komite başkanı Hülya Karadu-
man kulüp toplantısına katılarak 
belgeyi kulübe iletti. 

Yine okulun kötü durumda ol-
duğu tespit edilen 23 adet sınıf kapısı için kulüp içi ve dışından finans yaratılıp 
tümünün sökülüp yenilenmesi sağlandı. Bu kapıların montajı 31 Temmuz’da 
yapıldı.  Aynı zamanda okulun Atatürk köşesi de yenilenerek yeni eğitim öğre-
tim yılına hazır hale getirildi. 

Okuldaki teknik çalışmalar Eylül ayına  kadar devam edecek. 

Bir Toplum Birliği kuruluşu da “Çekirge Rotary Kulübünden 

Uluslararası Rotary'nin önem verdiği konulardan biri olan Toplum 
Birlikleri konusunda Türk Rotary'si de çalışmalarını yoğun bir şekil-

de sürdürüyor. Dünyada halen 10.500'ün üzerinde toplum Birliği bulunuyor. 
36.000'e yakın kulüp olduğu düşünülürse, her üç kulüpten birinin toplum bir-

liği kurmuş olduğu istatistiği ortaya çıkıyor. Çekirge Rotary Kulübü de bu giri-
şimi yapan bir kulüp. 

Çekirge Rotary Kulübü bu amaçla Bursa Osmangazi 1. Murat İlkokulu 
ile Toplum Birliği Sözleşmesi imzaladı. Çekirge Rotary Kulübü, bu giri-

şimden sonra "Rotary Okulda" projesi kapsamında hizmet verecek.

Konya Rotary Kulübünden spor salonu

Konya Rotary Kulübünün iki yıldır gerçekleştirmeye çalıştığı projede 
sona gelindi. Kulüp kısaca ÇODEM diye bilinen,  Cinsel Tacize ve İstis-

mara Uğramış kızların kaldığı Çocuk Destek Merkezine 450 m2 lik bir spor sa-
lonu inşa etti. Adının ÇODEM/ROTARY Kapalı Spor Salonu olduğu tesisin açılışı 
bu günlerde yapılmış olacak.  

"Harekete Geçenler" kampanyasına fotograf üretmek hiç 
bukadar kolay olmamıştı

UR’nin Resmi Web Sitesi altında yer alan Brand Center’de Türkçe şab-
lonların bulunmayışı Kulüplerimizin People of Action - Harekete Ge-

çenler Kampanyasına katılabilmeleri önünde bir engel teşkil ediyordu. Anka-
ra Rotary Kızılay Kulübü Bu engeli aşmak için http://hareketegecenler.com 
adresinde bir web sitesi geliştirdi. Geliştirilen siteye tüm kulüplerin üyeleri 
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fotoğraflarını yükleyip, istedikleri Türkçe Şablonu üzerine ekledikten sonra, 
Kampanya Fotoğraflarını Bilgisayarlarına indirmek suretiyle Sosyal Medya 
Platformlarında paylaşabilecekler. Sitede İngilizce dil desteği de bulunmakta. 
( Not; Siteyi kullanmak için kayıt olmak gerekmektedir ve üyelik ücretsizdir.)

Bandırma RK Bisiklet Turu Düzenledi

Bandırma Rotary Kulübü 28 Temmuz 2019 da Bandırma Rotary kulü-
bü, Bandırma bisiklet grubu ile beraber "Geleceğin için Pedal çevir " 

sloganıyla yaklaşık 60 kişinin katılımında farkındalık yaratmaya çalıştı. Kulüp 
Başkanı Fatma Sibel Salı, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasının doğ-
rudan, birincil karbon ayak izini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Bir kişinin 
karbondioksit salınımı,  otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat 
azalıyor. 

Bandırma RK Dip Temizliği Gerçekleştirdi

Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Fatma Sibel Salı, Bandırma Rotary 
Kulübü 3. Geleneksel Erdek Limanı Dip Temizliği etkinliğini 27 Tem-

muz’da yine Erdek Dalış kulübü ile birlikte gerçekleştirdiklerini bildirdi. Geç-
miş Dönem Guvernörü Alaeddin Demircioğlu’nun da dalış yaparak katıldığı et-
kinlikte 4 Rotaryen ve 6 dalış kulübü ve gönüllüler ile beraber toplam 10 dalgıç 
katıldı. Bandırma Rotary Kulübü daha temiz, sürdürülebilir bir çevre ve doğa 
için çalışmalarına yılmadan devam ediyor. Maalesef tablo iç açıcı değil. esim-
de görüldüğü gibi atık çok ama Başkan Salı, "Bandırmalı Rotaryenler olarak 
umudumuzu kaybetmiyoruz ve yarınlara güzel bir dünya bırakabilmek için bu 
farkındalık çalışmamıza her sene devam ediyoruz, edeceğiz" diyor.

İzmir RK ve RTCK Kıyı Temizliği Gerçekleştirdi

Kıyı ve denizlerimizin atıklarla kirletilmesine dikkat çekmek amacıyla; 
İzmir Rotary kulübü, İzmir Rotaract, İnteract kulüpleri ile Çeşme Be-

lediyesi tarafından beraberce Ilıca Halk Plajında Kıyı Temizliği yapıldı. "Kıyıları-
mız Çöplük değildir, Temiz Kıyı, Mavi Deniz" sloganlarıyla düzenlenen etkinliğe 
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve ekibi ile İzmir Rotary kulübü Başkanı 
Vildan Gündoğdu, İzmir Rotaract kulübü Başkanı  Melis Uzşen,Guvernör Yar-
dımcısı İra Özkesen ve çok sayıda Rotaryen ve Rotaract Üye katıldı.Etkinliğe 
plaja gelen halk da büyük destek verdi.Eski Çevre İl Müdürü olan İzmir Rotary 
Kulübü Başkanı Vildan Gündoğdu atıkların uzun yıllar doğada yok olmadığını,-
bir cikletin 5 yıl, bir İzmaritin 2 yıl, pet şişenin de 400 yıl doğadan yok olmadı-
ğına dikkat çekti. Belediye Başkanı Ekrem Oran da göreve geldiklerinden beri 
her hafta deniz ve kıyı kirliliğine dikkat çekmek için STK'larla atık temizliği yap-
tıklarını, denizlerimizin çöplük olmadığını, özellikle plajdaki çocuk ve anneleri-
ne anlatıldığını söyledi.

Bostanlı RK - Rotary Okulda Projesi

Bu yıl Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nuna bağlı tüm Rotary Kulüp-
leri  "Rotary Okulda Projesi" kapsamında kitap ve kütüphane eksiği 

olan okullara destek olmak amacıyla bir dizi proje ve etkinlikler düzenliyor. 
Bostanlı Rotary Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği, İzmir Milli Kütüphanesi desteği ile 7 Ağustos 2019 tarihinde 
saat 20.30’da Bostanlı Günbatımı Seyir Terasında "Her Kitap Bir Umut" sloganı 
ile bir konser gerçekleştirdi. Konserde İzmirli sevilen sanatçı Sedat Yüce ve 
Musicana Band gönüllü olarak sahne aldı. Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi 
Puğ’un anlatımı ve şiirleri ile gerçekleşecek konser halka açık ve ücretsiz ola-
rak düzenlendi. Konser alanına kurulacak noktalara kullanılmayan kitapları 
bağışlayarak bir gencin geleceğine siz de dokunabilirsiniz. #herkitapbirumut

Gaziemir RK - Yeşil Çevre - Mutlu Okul projesi

Gaziemir Rotary Kulübü, "Yeşil Çevre, Mutlu Okul" projesi ile Limonte-
pe Remzi Oğuz Arık İlkokulu öğrencilerine çevre ve sürdürülebilirlik 

konusunda farkındalık yaratan çalışmalarına başladı. Gaziemir Rotary Kulü-
bü 2019-2020 dönem başkanı Selen Toron: "Kulübümüzün Yeşil Çevre, Mutlu 
Okul projesi ile sürdürülebilir bir gelecek için korunması ve iyileştirilmesi ge-
reken alanlardan biri olan çevreyi merkeze alan bir dizi farkındalık ve eğlenceli 
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eğitim programları hazırladık. Programlarda çevrenin korunması ve atıkların 
geri dönüşümünün sağlanmasının yanısıra sağlıklı beslenme, hijyen ve su kul-
lanımı, doğal kaynakların korunması, anne ve çocuk sağlığı gibi konularda ko-
nusunda uzman eğitimcilerimiz ile farkındalık ve bilgilendirme toplantıları or-
ganize ediyoruz" dedi. 

Okul bahçesinde ve çevresinde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışma-
ları için gerekli başvuruları başlattıklarını söyleyen Toron, "Okulumuzun 550 
öğrencisinin kendilerine ayrılan alanlarda toprakta ekim yapacakları PerMa 
Kültür Bahçeleri oluşturuyoruz, böylece çocuklarımızın toprak ve doğanın mu-
cizevi yenilenişine yakından şahit olmalarını sağlayarak çevre koruma bilinci-
nin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.
9. Grup RK’leri Okuma Yazma Ayında Neden Okumuyoruz 
konulu panel düzenledi

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonunun Rotary'nin okuma 
yazma konusundaki oddak alanını dikkate alan 9. Grup kulüpleri Al-

sancak, Buca, Dokuz Eylül, Güzelyalı, Kordon ve Varyant Rotary Kulüpleri Ro-
tary takvimindeki "Okuma Ayı"na dikkat çekmek üzere Milli Kütüphane'de bir 
söyleşi düzenledi. 

Kordon Rotary Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen, Moderatörlüğünü 
İzmir Milli Kütüphane Müdürü Ulvi Puğ'un yaptığı söyleşinin konukları 

Yazar Canan Tan ve Yazar-Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu idi.Panelde-
ki konuşmacılar "Neden Okumuyoruz?" konusu hakkında görüşlerini dile ge-
tirdiler. İzmir Milli Kütüphanesinin tarihi bir bina olması ve iç yapısının mimari 
açıdan ilginç ortamı, katılımcıların bir çoğunun da ilk defa binayı ziyaret etme-
leri Rotaryenler için değişik bir tecrübe oldu.
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Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üç bölgemizin guvernörleri, kulüplerin başkan ve mensuplarının bir çoğu dönem başında Anıtkabir'i ziyaret 
ederek Atamızın huzurunda ona olan bağlılığımızı ve izinde olduğumuzu gösterdiler



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................  1.196.211 
Ku lüp ler: * .....................................................35.893
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................169.845
Ku lüp ler:  .......................................................10.234
In te ract
Üye ler:  .........................................................566.214
Ku lüp ler:  .......................................................24.618
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Rotary Toplum Birlikleri ................................10.565
Not: Ra kam lar 14 Haziran 2019 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 72 1.890
2430: Bölge: 102 2.494
2440. Bölge: 63 1.494
TOPLAM 237 5.878
** 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

Konvansiyona adım adım

Uluslararası Rotary'nin bu yıl 6-10  Haziran tarihleri arasında Hawai'nin 
Honolulu şehrinde yapılacak olan konvansiyonunda tabii güzellik, ma-
cera ve dinlenmeyi birarada yapabileceksiniz. Honolulu'da ayrıca ente-

resan müzeler de var. Bu nedenla zamanınızı planlarken sadece toplantılar dışında 
plaj ve geleneksel Hawai Partilerini değil, aynı zamanda ziyaret etmeniz gereken 
müzeleri de dikkate almanız gerekecek. 

Hawai adalarının ta-
rihçesini öğrenmek için 
Bernice Pauahi Bishop 
Müzesini ziyaret edin. 
Burada dünyanın en bü-
yük Polinezya kültürünün 
el sanatlarını ve tabiattan 
tarihi örnekleri görebi-
lirsiniz. (yukarıdaki re-
sim)

Honolulu Sanat muzesinde (honolulumuseum.org) Hawai sanatının yanı sıra 
Japon ağaç baskıları ve Avrupa ile Amerikalı sanatçıların resim ve çizimlerini izle-
yebilirsiniz. Hawai'nin krallığı zamanında saray olarak kullanılan Liolani Palace (io-
lanipalaca.org) cam takımlardan askeri eşyalara kadar geniş bir kolesiyona sahip.

Bu arada Rotary'nin barış yapıcılığına olan taahüdünün bir sembolü olan Pearl 
Harbor National Memorial ve USS Arizona 
Memorial da muhakkak görülmesi gereken 
yerlerden sayılabilir.

Seyahatinizi planlayın ve gitmek istediği-
niz yerler için biletlerinizi Hawai'ye gelmeden 
almaya çalışın zira kapıda satılan bilet sayısı 
genelde sınırlı oluyor. Kaydınızı "riconventi-
on.org"dan 15 Aralığa kadar yaptırarak indi-
rimden yararlanabilirsiniz.HA
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2021-22 UR Başkanı belli oldu
Hindistan'ın Kalküta Maha-

nagar Rotary Kulübünden  Shek-
har Mehta 2021-22 UR Başkan-
lığı için aday saptama komitesi 
tarafından seçildi. 2011-13 dö-
neminde direktör olan Mehta, 
Skyline Group adlı gayrimenkul 
şirketinin başkanı. Afet sonrası 
2004'de Hint Okyanıusu tsuna-
mi sonrası 500 evin yapılması 
yanı sıra 2000 çocuğun da kalp 
ameliyatı olmasını  sağladı. Ro-
tary'de Kendinden Önce Hizmet 
ve Seçkin Hizmet Ödülü sahibi.



Rotary eğitimin hak olduğuna inanır. Dünya çapındaki 1 milyondan fazla üyesi tarafından verdiği 
burslar ve hizmetlerle eğitimi daha üst seviyeye çıkartmaktadır. Yeni nesillere esin kaynağı olmak — 

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