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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

EYLÜL 1960

Facebook tabanlı ilk Rotary 
Amerikan Deniz Kuvvetlerinde 
şifre kırıcı olarak çalışmakta iken, 
geçirdiği ciddi bir rahatsızlık sonucu 
30 ameliyat geçiren ve yaşamını 
değiştirmek zorunda kalan Amanda 
Wirtz, United Services Rotary adı 
altında Facebook üzerinden çalışan ilk 
Rotary Kulübünü kurdu. 
Rotary liderlerinin ABD’li askeri 
personelin sıkça seyahat ve yer 
değiştirme nedeniyle haftalık 
toplantılara katılmadaki zorlukları 
gözönüne alarak bir çözüm 
arayışlarına, Wirtz askeri geçmişi ile 
birleştirdiği bir yöntem ile cevap verdi. 
Kurulan kulüp geleneksel Rotary 
kulübünden farklı çalışıyor. Üyeler 
istedikleri zaman Facebook’taki 
hesaba girerek tipik bir toplantının 
elemanlarını yansıtan bir video 
izliyorlar. Dörtlü özdenetim, 
bildirimler ve bir konuşmacıyı bu 
videoda izlemek mümkün oluyor. 
Üyeler birbirlerinin zaman tüneline 
yazarak iletişimi sürdürmeye 
çalışıyorlar.
Wirtz, Facebook kulübünün, aynı 
odada beraber olmanın hiç bir zaman 
yerini tutmayacağını vurguluyor ama 
sosyal medyanın çok güçlü bir imkan 
olduğunu ve Rotary’nin de bundan bir 
şekilde faydalanmasının kaçınılmaz 
olduğunu belirtiyor.

Tokyo’da yapılan 1961 
konvansiyonu öncesi, Eylül 

1960 sayısının kapağında 
Japonya’dan bir genç kız - 

shojo - resmi yer aldı. Resim, 
Louis Amstrong, Tonny 

Bennett, Nina Simone, Little 
Richard ve Dizzy Gillespie 

gibi folk, jaz, ve pop müzikte 
ünlülerin fotoğraflarını çeken 

George Pickow tarafından 
çekilmişti. Derginin 

sayfaları arasında, 1960-61 
dönemi Uluslararası Rotary 

başkanlığı yapmış olan J. 
Edd. McLaughlin tarafından 

Japonya’ya yapmış olduğu 
seyahat ile ilgili izlenimlerini içeren bir yazı da yer aldı. Başkan yazısında 

“Japonya’daki 1961 konvansiyonu Rotary tarihinde en alışılmadık, en güzel, 
en renkli ve en anlamlı konvansiyon olacak” demişti.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

EKİM 1978
Ekim 1978 dergimizin kapağı, 
Chicago’da yaşayan sanatçı 
Martha Leonard tarafından 
tasarlandı, yönetildi ve 
fotoğraf olarak çekildi. Resim 
Birleşmiş Milletler Madde 
Bağımlılığı Kontrolü Fonu icra 
direktörü Bror Rexed’in bir 
yazısına atıfta bulunuyordu. 
“Madde Bağımlılığı - Global 
Felaket” toplumun her 
kesiminde durum değerlemesi 
yapmıştı: gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler, gençler 
ve yaşlılar, zengin ve fakirler. 
Makale ABD’de uyuşturucu 
kullanımının tavan yaptığı bir 
dönemde yayınlanmıştı. Rexed 
konu ile ilgili şu yorumda 
bulunmuştu: “Madde bağımlılığına karşı mücadelede umut veren bir çok 
işaret var. Bunlardan biri Rotaryenlerin bu belaya karşı savaşma kararıdır.” 



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,220,115 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,558
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 158,401
Ku lüp ler:  ............................................................... 6,887
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 385,066
Ku lüp ler:  ............................................................. 16,742
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 182,137
Top lu luk ................................................................. 7,919
Arch C. Klumph Society üyeleri ............................ 328
Pa ul Har ris Dost la rı:  .................................... 1,310,366
Ma jor Do nors ...................................................... 14,482
Va kıf Be ne fak tör le ri ........................................... 86,588
Be qu est So ci ety Mem bers ................................... 7,812
Not: Ra kam lar 2 Nisan 2014 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. Bağış yapanların ra-
kamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 81 2,176
2430: Bölge: 88 2,345
2440. Bölge: 65 1,647
TOPLAM 234 6,168
** UR İstatistiklerine göre

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Sao Paulo Brezilya, 6 - 9 Haziran 2015
Seoul, Kore, 29 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017 
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Çocuk felcinde tanıtımın önemi

Çocuk Felcini sonlandırmanın önemli bir aşamasındayız. Hastalığı yoketmek için insanların 
konuyu unutmamalarını sağlamalıyız. Bunu yapmanın en iyi yolu ise halkın konu ile ilgili 
konuşmaya başlamasıdır. Rotary’nin PolioPlus kampanyalarının hedefllerinden biri bu 

olmuştur. 
Çocuk felcini yoketmedeki rolümüzü ön plana çıkarmak, dünyada iyi şeyler yapmak 

isteyen insanları da bize yaklaştırmaktadır. Medyada bu konu ile ilgili çıkan yazılar, bize destek 
vermeyi düşünen insanları da motive edecek ve çocuk felcini sonlandırmak için gerekli fonların 
toplanmasında yardımcı olacaktır.

UR Başkan adayı K.R. Ravindran ile yapılan bir söyleşide, Ravindran konuyu şu şekilde 
değerlendiriyor: 

“Rotary’nin çocuk felcine son girişimi nedeniyle puan kazanmadığını düşünmek 
yanlış bir görüştür. Çocuk Felci ile ilgili her haberde Rotary’nin ismi geçmese bile, 
Time, CNN, The Economist, BBC, Die Welt, Jeune Afrique, Wall Street Journal, New 
York Times, Rolling Stone Brazil ve National Geographic gibi dünyanın önde gelen 
medyasında Rotary’nin rolünün altı çizilmiştir. En iyi Global PR kampanyası ödülünü 
de Rotary’nin aldığını unutmamamız lazım.”

“Bilinçlendirme kampanyasına da dünyadaki ünlü şahsiyetlerden 100’den 
fazlası katılmıştır. Başpiskopos Desmond Tutu, Jackie Chan, Bill Gates, Angélique 
Kidjo, Amitabh Bachchan, Archie Panjabi ve Ziggy Marley gibi ünlüler bunlardan 
bazılarıdır. Bu insanlar hep gönüllü olarak katılmışlardır. Guinness Rekorlar 
Kitabına en kapsamlı fotoğrafla bilinçlendirme kampanyası olarak giren ‘This Close’ 
ilanları, Kuzey Amerika’da 26 milyon dolarlık ücretsiz TV yayını yapılmasını sağladı. 
Kampanyanın dijital versiyonu 170 ülkeden 100,000’den fazla katılım sağladı.”

“2012 yılında ‘endpolionow.org’ sitesini açtık. Yaklaşık ayda 40,000 ziyaretçisi 
var. Dijital medyanın düşük maliyetini kullanarak Rotary dışındaki insanlara 
erişmeye çalışıyoruz. Facebook ve Twitter’ı kullanarak bazı yönlendirmeler 
yapıyoruz. Örneğin 24 Ekim’deki Dünya Çocuk Felci günü gibi girişler, arama 
motorlarında Rotary’nin adının çıkması ile sonuçlanıyor.”

“Elimizdeki paranın bir kısmının reklamasyon için harcanmasını eleştirenler 
de var. Ama şunu bilmeliyiz ki yapılan araştırmalar iletişimin çocuk felcini 
sonlandırmada önemli bir rol oynadığını gösteriyor. O nedenle bu konuda para 
harcamamak bir tercih bile değil. 2013 yılında Rotary Dünya Çocuk Felci gününde 
canlı bir yayın yaptı. Bu video sosyal medyada 11,000 kişi tarafından izlendi ve 
31,000 kişi de konu ile ilgili yarum yaptı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki abideleri de 
aydınlatmamız, konu ile ilgili bilinci artmasına neden oluyor.”

Yasama Konseyi önerileri için son gün 31 
Aralık 2014

Bildiğiniz gibi, UR her üç yılda bir Yasama Konseyini 
toplayarak, kulüplerin, bölgelerin ve UR Yönetim Ku-
rulunun sunduğu politika ve fikirler ile ilgili oylama ya-

par. Bu yöntem, kulüp ve bölgelere oganizasyonun yönetimin-
de söz hakkı tanır. Konseyin UR’nin tüzüğünde değişiklik yapma-
ya ve önergeleri kabul etmeye yetkisi vardır. Her bölge konseye 
bir temsilci gönderir. Her kulüp ve bölge de yasa teklifi sunabi-
lir. Yasa tekliflerinin kapsamı, toplantılara katılımdan, Uluslarara-
sı Rotary Başkanının taşıması gereken şartlara kadar değişebilir.

2016 yılında toplanacak olan Yasama Konseyi için on-line tek-
lif formunu kulüpler ve bölgeler doldurabilir. Teklifler, Uluslarara-
sı Rotary’ye bölgenin destek konfirmasyonu ile beraber 31 Aralık 
2014 tarihine kadar ulaşmalıdır. Bu tarihten sonraki müracaatlar 
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
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