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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

KASIM 1980

Örsçelik Balkan Vakıf 
Mütevellisi olarak görev 
yapacak 
Daha  önce 2006 -08 döneminde 
Uluslararası Rotary Yönetim 
Kurulunda Direktör olarak görev alan 
ilk Türk Rotaryen Örsçelik Balkan, 
1 Temmuz 2015’ten itibaren dört yıl 
süre ile Rotary Vakfı mütevellisi olarak 
atandı.
UR Yönetim Kurulu, Ekim sonunda 
yaptığı toplantıda Örsçelik Balkan’la 
beraber,  Ron D. Burton, Mario 
César de Camargo ve Thomas M. 
Thorfinnson’u da dört yıl süreyle 
mütevelli olarak atadı.
1973 yılında İstanbul Karaköy 
Rotary kulübüne katılan Örsçelik 
Balkan, 1986-87 döneminde guvernör 
olduktan sonra Rotary’de çeşitli 
görevler aldı. 1999 depreminde Rotary 
yardımlarının liderliğini yapan, savaş 
sırasında Bosne Hersek’te Rotary 
hizmetini başlatan ve Irak’lı çıcukların 
kalp ameliyatı projesinin girişimini 
yapan Balkan, Uluslararası Rotary’de 
YK İcra Komitesi başkanlığından, zon 
enstitüleri organizatörlüğüne, barış 
konferansları başkanlığından bölgesel 
çocuk felci koordinatörlüğüne kadar 
sayılması zor sayıda görevde bulundu. 
Rotary Dergisi olarak Balkan’ı tebrik 
ediyor ve başarılı geçeceğine emin 
olduğumuz yeni görevinde bol şans 
diliyoruz.

Afrika, Asya, Avustralya 
ve Amerika’da istikrarlı bir 

şekilde büyüyen çölleşme 1980 
Kasım sayısının odak konusu 
idi. Erik Eckholm tarafından 

kaleme alınan “Büyüyen 
Çöllerimiz” adlı kapak 

yazısı, çölleşme konusunu 
ve bir bölgenin tarım ve 

insan hayatını sürdürmesini 
nasıl etkileyeceğini gündeme 

getiriyordu. Fotoğraf sanatçısı 
Peter Fronk, Kaliforniya 

Eyaletinin Death Valley (Ölü 
Vadi) sine giderek kapak için 

kullanılan resmi çekmişti.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

ARALIK 1956
1956 Aralık sayısının 
kapağında, İsviçre’nin 
Başkenti Bern’in e onun 
ortasından geçen Aare 
nehrinin kışın karlı bir 
gününde çekilmiş olan 
resmi yer aldı. Bern şehri 
12. yüzyılın başlarında 
kurulmuş ve bugüne kadar 
en iyi korunmuş ortaçağ 
yerleşimlerinden biri olarak 
kabul ediliyor. Şehrin 
kurucusu, ilk rastladığı 
hayvanın adını şehre 
vereceğini söylemiş ve bir 
ayı “Bären” ile karşılaşmış. 
Uluslararası Rotary’nin 1957 
Konvansiyonu, Bern’den 
trenle bir saat uzaklıktaki Luzern şehrinde yapılmıştı. 



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 felci kahramanlarını onurlandırmak

1998 yılında Sudan’ın Nuba dağlarında aşılama  ça-
lışmalarına katılan bir gönüllü, üzerine bas-

tığı bir mayının patlaması sonucu ayağını kaybetmişti. Bu gö-
nüllünün iyileşmesine yardım edecek herhangi bir resmi sistem 
mevcut değildi. O zaman Uluslararası Rotary PlioPlus Komitesi 
Başkanı olan Willaim Sergeant, Rotaryenler ve arkadaşlarından 
topladığı 2,000$ ile tıbbi masraflar ve rehabilitasyon için gerekli 
parayı temin etmişti.

Olaydan iki yıl sonra, Rotary, ABD Hastalık Kontrol ve Ön-
leme Merkezleri (CDC) Vakfı tarafından yönetilen “Çocuk Fel-
cinden Arındırma Kahramanları Fonu”nu oluşturdu. Daha sonra, 
bu fonun adı, CDC’nin çalışanı olan ve Çocuk Felcini yoketme 
çalışmalarında önemli bir savunucu olarak faaliyette bulunmuş 
ve Bob Keagan anısına değiştirilerek  “Bob Keagan Çocuk Felcin-
den Arındırma Kahramanları Fonu” oldu.

Fon, çocuk felci aktiviteleri sırasında yaralanan gönüllüler 
ve ölenlerin ailelerine yardımları fonluyor. Bugüne kadar, yılan 
sokmalarından otomobil kazalarına kadar çeşitli şekilde kaza 
geçirmiş ve etkilenmil olan insanlara bu fon sayesinde yardım 
eli uzatıldı. 

Kazanın olduğu ülkedeki partner ajans kazaya uğramış her-
hangi bir kişiyi belirlediği zaman, yaralanma durumunda 500$, 
ölüm halinde ise 1,000$ yardım yapılıyor. (Bazı bölgelerde 
1,000$’ın bir ailenin yıllık gelirine eşit olduğunu hatırlatalım.) 
CDC analistlerinden Marques Adams, bu katkının, ailenin ek-
mek kazanan ferdinin kaybı sonrası, yeni gelir imkanları yartı-
lıncaya kadar destek sağladığını belirtiyor. 

Bugüne kadar çocuk felci ile ilgili olarak tüm dünyada 10 
milyondan fazla gönüllü, bir çok kez de hayatlarını tehlikeye ata-
rak yardımcı olmaya çalıştılar. Endemik konumunu koruyan üç 
ülkedeki karmaşa ve zorlukların devam ettiği bugünkü ortam-
da, bu gönüllülerin çalışma şartları da gittikçe zorlaşıyor. “Çocuk 
Felcine Son” çalışmalarına yardım etmek için www.endpolionow.
org sitesini kullanabilirsiniz. 

Rotary takviminde değişiklik

Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu Ekim sonunda yap-
tığı toplantıda Rotary takviminde “odak alan” olarak 
belirlenen aylar ve temalar ile ilgili değişiklik yap-

tı. Buna göre aylara göre odak temaları Eylül ayı “Temel Eğitim 
ve Okuma yazma”; Ekim ayı “Ekonomik ve Toplumsal Kalkın-
ma”; Aralık ayı ”Hastalık önleme ve Tedavi”; Ocak ayı “Mesleki 
Hizmet”; Şubat ayı “Barış ve İhtilafların Önlenmesi/Çözümü”; 
Mart Ayı “Su ve sanitasyon”; Nisan ayı “Anne ve Çocuk Sağlığı”; 
Mayıs ayı “Gençlik Hizmetleri” olarak belirlendi. 

Yönetim Kurulu ayrıca Mandarin Çince’sinin Rotary’nin ter-
cüme yaptığı resmi diller arasına alınmasına karar verdi. 15 ko-
mite raporunu değerlendiren ve 82 karar alan Kurul, 1 Temmuz 
2015’ten geçerli olmak üzere kişi başı aidat artışını da 1 dolardan 
1,50 dolara yükseltti. 2013-14 denetlenmiş mali rapor da kabul 
edildi.
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