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Sevgili Başkanlarımız, 

Dönemimizin son çeyreğine yaklaştığımız, Bölge Konferansımıza yalnızca 80 gün kalan şu günlerde sizlere 
bazı hatırlatmaları yapmak gereği duyduk. Hepinizin bildiği üzere Guvernörümüz Güner İnci bu dönem 
herhangi bir “ödül kriteri” olmadığını defalarca belirtmişti. Diğer yandan bölge konferansımızda, 
Guvernörümüz kulüplerimizin kendi koydukları hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği projeleri dikkate 
alarak kulüplerimize dönemimizin anısı olarak teşekkürlerini ve ödüllerini sunacaktır. Kulüplerimizin bu 
değerlendirmede herhangi bir eksiklik yaşanmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. 

Kulüplerimizin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelerin değerlendirilmesi Guvernörümüz tarafından 
bölge web sitesinde yer alan ROTAPROJE sekmesi altına yüklenen bilgiler çerçevesinde yapılacaktır. Bu 
nedenle planlanan ve gerçekleşen projelerin kulüplerimiz tarafından RotaProjeye yüklenmesi zorunludur. 
Sisteme yüklenmemiş projeler dikkate alınamayacaktır. Bu projelerin RotaProjeye yüklenmesi sırasında 
fotoğraflar, proje bütçesi, yararlanan kişi sayısı, ilgili komiteler, proje ortakları gibi tüm bölümlerdeki 
bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması büyük önem arz etmektedir. Bir diğer önemli konu ise, 
kulüplerimizin ortak olarak gerçekleştirdikleri projeleri her bir kulübümüzün ayrı ayrı sisteme yüklemesi 
gerekmektedir. 

1. Uluslararası Rotary Başkanı tarafından kulüplerimize verilecek olan “PRESIDENTIAL CITATION” 
(Başkanlık Takdirnamesi) ödülünün alınabilmesi için kulüplerimizin ayrı ayrı UR web sayfasındaki 
“Rotary Club Central” üzerinden kulüplerinin hedeflerini ve gerçekleştirme oranlarını sisteme 
yüklemeleri yeterli olacaktır. Kulüp başkanlarımız kendi kulüplerinin durumlarını her an için UR 
web sayfası üzerinde görebilmektedirler. Başkanlık Taktirnamesi UR web sitesinden görülebileceği 
gibi Türkçe ve İngilizce basılı kopyaları Bes-Asamble sırasında tüm dostlarımıza dağıtılmıştı, ekte 
ayrıca gönderilmektedir. 

2. Rotary Vakfımızın önemine yürekten inanarak, Vakfımızın 100. yılı olması nedeniyle, 
Guvernörümüzün tüm kulüplerimizin üye başına ROTARY VAKFINA ortalama en az 100 USD 
BAĞIŞTA bulunması arzusunu tekrar hatırlatmak isteriz. Bu bağışların özellikle Yıllık Bağışlar 
Fonuna (Annual Fund -Share) yapılması üç yıl sonra bu bağışların bölgemiz projelerinde 
kullanılabilmesi açısından önemlidir.  

3. Tüm kulüplerimizin Rotary Vakfına bağış yaparak en az bir yeni PAUL HARRIS DOSTU çıkarması 
guvernörümüzün çok önemli bir arzusudur. Yeni Paul Harris Dostu olan tüm Rotaryenlerin 
rozetleri bölge konferansında takılacaktır. 

4. UR tarafından verilen önemli ödüllerden birisi olan “AVENUES OF SERVICE CITATION” ödülü için 
her kulübümüz yönetim kurulunun uygun gördüğü ve hizmetlerini onurlandırmak istediği bir 
kulüp üyesine bu ödülü talep edebilmektedir. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekte yer 
alan formu doldurarak faks veya e-posta yoluyla UR’ye iletmek olacaktır. Bu talebin takip 
edilebilmesi için bir kopyasının da Guvernörümüze iletilmesi gerekmektedir. Bu ödül her 
Rotaryene yalnızca bir kez verilebilmekte olup, başvuran her kulübümüze gönderilmektedir. Bu 
ödüle ilişkin detaylı bilgiye ve daha önce bölgemizde bu ödülü alanların isimlerine 
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/awards adresinden ulaşabilirsiniz. 

5. Bir diğer önemli ödül ise “SIGNIFICANT ACHIEVEMENT AWARD” (Bölge Özel Proje Ödülü) olup 
kulüplerimizin toplumumuzda ve bölgemizde gerçekleştirdikleri ve önemli bir fark yarattığına 
inandıkları projelerine verilmektedir. Bu ödüle müracaat edebilmek için son tarih 04.Mart 2017 
olup tüm kulüplerimizin projenin amacı, hedefi, sonuçları gibi konuları detaylı olarak açıkladıkları 
başvurularını Guvernörümüze iletmeleri gerekmektedir. Bu başvuru için gerekli olan formun 
İngilizcesi ekte gönderilmekte olup, başvurular Türkçe olarak yapılabilmektedir.  
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Dear Presidents, 

While coming close to the last quarter of our term, 80 days prior to the District Conference we consider 
the necessity of making some reminders.  As you all know, our governor, Güner İnci, has repeatedly stated 
that there is no "award criterion" in this period. On the other hand, during our District Conference our 
governor will present his appreciation certificates and awards to the clubs, taking into account the 
projects that our clubs realized according to their stated goals. Our clubs should pay attention to the 
following points in order to avoid any shortcomings in this evaluation. The realized and planned projects 
will be evaluated by our governor, according to the uploaded information by our clubs, under the 
ROTAPROJE tab in the District web site. For this reason, it is obligatory for our clubs to upload planned 
and realized projects to RotaProje. Projects which are not installed in the system will not be considered 
for the awards. While uploading the projects on RotaProje, it is very important that the information in all 
tabs such as photos, project budget, number of beneficiaries, related committees, project partners should 
be filled in completely. Another important issue is that each of our clubs has to upload the projects that 
their clubs have implemented mutually.  

1- Our clubs must upload their club's goals and achievement rates to the system via the "Rotary 
Club Central” in order to be awarded by Rotary International President with “PRESIDENTIAL 
CTATION” award. Our club presidents can follow the status of their clubs on the RI web page at 
any moment. Presidential Citaton requirements can be examined from the RI web site, and also 
you may find them attached to this letter, although the printed copies both in Turkish and English 
have been distributed to all our friends during the District Pets-Assembly. 
 

2- Believing wholeheartedly in the importance of our Rotary Foundation, we would like to remind 
you that our Governor expects all of our clubs to donate an average of at least 100 USD per 
member to ROTARY FOUNDATION, as it is the 100th anniversary of our Foundation. Donating to 
the Annual Fund-Share is important, as these donations can be used in the projects of our District 
after three years. 
 

3- Our governor expects from all our clubs to have at least one new PAUL HARRIS FELLOW by 
donating to Rotary Foundation. The Paul Harris Fellow pins of all Rotarians will be worn during 
our District Conference. 
 

4- Each club may require the "AVENUES OF SERVICE CITATION" award, which is one of the 
important awards given by RI, for a club member that the board of directors agrees to honor 
his/her services. The only way to do this is to fill in the attached form and send it to the RI by fax 
or e-mail. In order for this request to be followed, a copy must be sent to the Governor for his 
information. Rotarians can be awarded once in a lifetime and this prize can be awarded only once 
in each Rotary year. Every club that submits the form shall receive this award. You can find 
detailed information on this award and the names of those who have already received this award 
in our District at https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/awards. 
 

5- Another important award is the "SIGNIFICANT ACHIEVEMENT AWARD", which is given to the 
projects that makes a significant difference or creates awareness in our community and in our 
District. The application deadline is March 21, 2017 and all of our clubs are required to submit 
their application to the Governor, which explains in detail the goal, purpose and results of the 
project. The form required for this application is sent in English and applications can be made in 
either Turkish or English. 
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