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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

ARALIK 1972

KASIM 1960

Çocuk felcine 1 milyon 
dolarlık destek

Hindistan’ın filantropist iş 
kadınlarından Rajashree 
Birla, Eylül ayında Çocuk 

Felci kampanyasına 1 milyon dolar 
katkı yapacağını açıkladı.
Bu son katkıyla Birla’nın çocuk felcine 
yaptığı toplam bağış rakamı 7,2 milyon 
dolara yükselmiş bulunuyor. 
Bu bağış Bill & Melinda Gates 
Vakfının 1’e 2 katkısı kapsamında 
değerlendirilecek ve böylece Global 
Çocuk Felcini Yoketme girişimi (GPEI) 
için 3 milyon dolarlık fon temin 
edilmiş olacak. 
“Rotary ve partnerlerinin çabaları 
sayesinde - bu partnerler arasında 
Hindistan Sağlık Bakanlığı, Dünya 
Sağlık Örgütü WHO, UNICEF, 
CDC (ABD Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezleri), Gates Vakfı ve 
diğer organizasyonlar bulunuyor - 
Hindistan çocuk felcinden kurtulmuş 
bulunuyor” diyen Birla, “bundan 
sonra Nijerya, Afganistan ve Pakistan’ı 
da çocuk felcinden arındırmak 
insanlığa borcumuzdur ve bunu en 
kısa zamanda gerçekleştirmeliyiz” 
dedi.

ÇOCUK

SON
FELCİNE

Şimdi Bitiriyoruz

Japonya’da 17. yüzyılda 
başlayan ve tahta üzerine 

uygulanan özel baskı yöntemine 
“yüzen dünyanın resimleri” 

anlamına gelen ukiyo-e  
denilmektedir. Bu geleneksel 
sanatın son sanatçılarından 

biri Ando Hiroshige idi 
ve  onun Edo’nun yüz ünlü 

görünümü adlı serisinin bir 
resmi Kasım 1960 dergisinin 

kapağını süsledi. 118 resimden 
biri olan kapak, Edo’daki en 

eski ve en ünlü tapınaklardan 
Asakusa’daki tanrı Kanon’un 

tapınağının girişini resmediyor. 
Tapınak 7. yüzyılda inşa 

edilmiş.  

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

Kanada’nın kuzeyinde yer alan 
Cape Dorset, sivri dağ tepeleri, 
derin vadiler, dik yamaçlı 
fiyordlar ve kilometrelerce 
buzulun yer aldığı arktik bir 
görünüm arzetmekte. Bölgede 
yaşayanların %90’ı İnuit yerlileri. 
İnuit Sanatı Başkenti de olarak 
bilinen Cape Dorset, 1950’den 
beri resim, baskı ve oyma 
merkezi olarak da biliniyor. 
Nüfusunun %22’sinin sanat 
üzerine çalıştığı bu kasaba, 
Kanada’nın en sanatçı yöresi 
olarak biliniyor. Aralık 1972 
dergisinin kapağı, Cape Dorset 
sanatçısı tarafından fok derisi 
üzerine kesilerek yapılmış bir 
eserdi. 



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,220,115 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,558
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 133,860
Ku lüp ler:  ............................................................... 5,820
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 365,125
Ku lüp ler:  ............................................................. 15,875
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 174,547
Top lu luk ................................................................. 7,589
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 30 Mayıs 2013 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 2,225
2440. Bölge: 65 1,679
TOPLAM 234 6,080
** UR İstatistiklerine göre

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Sydney, Avustralya, 2014 (1 - 4 Haziran)
Seoul, Kore, 2016
Atlanta, Georgia, ABD 2017

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Tanaka 100 yıllık 
barış kutlamalarına katıldı

2-3 Eylül tarihlerinde, UR geçmiş dönem başkanı Sakuji 
Tanaka,Hollanda’nın barış ve adalet sembolü 
olarak bilinen La Hay şehrinde Barış Sarayının 100. 

yıl kutlamaları için dünya liderleriyle biraraya geldi. İki gün süren 
“Andrew Carnegie’nin yolunda Barış Filantropisi ve Barış Eğitiminin 
Devamı Kutlamaları” sempozyumu, yaklaşık bir ay süren 100. yıl 
kutlamalarının bir parçası olarak düzenlenmişti.

1913 yılında inşaatı bitirilen ve Carnegie’nin bağışıyla 
tamamlanan Barış Sarayı, Uluslararası Adalet Mahkemesi, ve 
Arbitrasyon Mahkemesine ev sahipliği yapıyor. 

Rotary’deki başkanlığı döneminde barışı vurgulayan Tanaka, 
sempozyumda yaptığı konuşmada Rotary’nin barışa olan uzun 
vadeli taahüdünü hatırlattı ve 11 yıldır sürdürülmekte olan Rotary 
Barış Merkezleri programının, barış ve ihtilafların çözümü için 
liderler yaratmadaki rolüne değindi: “Dünyada bizimkinin benzeri 
bir program daha yok. Talebelerin farklılıkları inanılmaz. Düzinelerle 
ülkeden ve değişik geçmişlerden geliyorlar. Hepsi daha barışçı bir dünya 
için programa katılıyorlar ve bu program özledikleri dünyayı daha 
yakınlaştırıyor.” 

Toplantı esnasında yaklaşık 12 lider barış eğitiminin ve nükleer 
silahsızlanmanın öneminden bahsetti. Konuşanlar arasında 
Andrew Carnegie’nin büyük büyük torunu William Thompson da 
bulunuyordu. Ted Turner’ın Birleşmiş Milletler Vakfına yaptığı 1 
milyar dolarlık bağışı yöneten Gillian Sorenson ve UNESCO’nun 
direktörü Federico Mayor da konuşmacılar arasındaydı.

Kutlamalar kapsamında bir resepsiyon, gala ve Barış Sarayı 100. 
yıl Sergisinin La Hay Belediye Binasındaki açılışı vardı. Sempozyum, 
Carnegie Vakfı ve Uluslararası Barış Müzeleri Ağı (International 
Network of Museums for Peace) tarafından organize edildi. 

“Çalışmaları ve kaynakları ne kadar çok olursa olsun, barış bir kişi 
ya da bir hükümet tarafından yaratılamaz. Barış hepimiz aynı amaç 
için çalışırsak gerçekleşebilir” diyen Tanaka, La Hay’deki Rotary 
kulüplerinin de özel olarak organize ettiği mini bir sempozyuma da 
katıldı.

2012-13 dönemi vakıf ödülleri açıklandı
Rotary Vakfının 2012-13 dönemi Seçkin Hizmet ödülü (Dis-

tinguished Service Award) ve Üstün Hizmet ödülüne (Citation 
for Meritorious Service) hak kazananlar açıklandı. Seçkin Hizmet 
Ödülü, vakfın aktif hizmet için verdiği ve bölgenin dışına da ula-
şıp kalıcı olan faaliyet için verilen en büyük ödül. Bu ödülü hak 
kazanabilmek için, Rotaryenlerin Üstün Hizmet Ödülü almış ol-
maları ve bunun üzerinden en az dört yıl geçmiş olması gereki-
yor.  Üstün Hizmet Ödülü, bir yıldan uzun bir süre Vakfa anlamlı 
aktif hizmet yapmış olanlara veriliyor. Her Rotaryen bu ödül için 
aday gösterebiliyor ancak adaylıkların bölge guvernörleri tarafın-
dan onaylanması gerekiyor.

44 kişi Seçkin Hizmet Ödülüne, 169 kişi de Üstün Hizmet Ödü-
lüne hak kazandı. Bu yıl ülkemizde 2430. bölgeden N. Altan Ars-
lan, Üstün Hizmet Ödülünü aldı.  
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