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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

MART 193O

Rotary ve BM’nin ortak barış 
hedefi

Birleşmiş Milletlerin diplomat 
ve görevlileri, 2 Kasım’da 
1,300 Rotaryenle biraraya 

gelerek dünyada genç aktivistlerin 
katılımı, hastalıkları önleme, barışı 
teşvik etmek ve ihtilaflara çözüm 
bulmak için biraraya geldiler.  
Her yıl New York’ta Birleşmiş 
Milletlerin merkezinde gerçekleşen 
Rotary - BM günü, her iki 
organizasyonun süregelen ortaklıkları 
ve ortak hedefleri olan barışı kutlamak 
için düzenleniyor. 
Toplantının açılışını yapan UR 
Başkanı Ron Burton, her iki kurumun 
da dünya genelindeki etkinliğini 
vurguladı: ‘‘Dünyadaki Rotaryenlerin 
ortak çabaları, Birleşmiş Milletlerde 
gerçek seviyede etki yapabilir. Bizler 
dünyayı daha iyi bir yer haline 
getirmeye çalışıyoruz.”
BM genel sekreter yardımcısı Jan 
Elliasson da Ron Burton’ın görüşlerine 
katılıdığını belirterek Rotary’ye sadece 
çocuk felcinde gösterdiği çalışmalar 
için değil, ama su ve sanitasyon gibi 
önemli konulara eğildiği için de 
teşekkür etti. 
Bu yılki toplantıda yenilik olarak 
genç yaratıcılık, barış ve ihtilafların 
çözümü, hastalık önleme, temiz 
su, ana ve çocuk sağlığı oturumları 
yapıldı. Konularında uzman 
olan konuşmacılar, katılımcıları 
toplumlarında aktif olmaya teşvik 
edici tartışmalar düzenlediler.

1901 yılında Guglielmo 
Marconi ilk transatlantik 
radyo sinyalini yakaladı.  

Bir telefon alıcısı ve bir 
uçurtmanın ucuna bağlanmış 

tel anten ile, Marconi ve 
asistanı, İngiltere’nin Cornwall 

bölgesinden, Kanada’nın 
Newfoundland bölgesine 

gönderilen ve S harfini 
ifade eden Mors kodunun 

cılız sinyallerini aldılar. Bu 
denemeleri, 20 yüzyılın küresel 

iletişiminde radyonun  yeni 
bir rol oynamasını sağladı. 

Mart 1930’da yayınlanan 
sayımızda, Mational 

Broadcasting Company 
başkanı Merlin H. Aylesworth, radyo yayınlarının uluslararası sınırları nasıl 
yıkacağını açıklarken şöyle diyordu: “Radyo, farklılıkları dikkate almadan ve 
ortak faydaları yücelterek, insan sesini uzaklardaki insanların kalplerine ve 

evlerine taşıyor.”

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

NİSAN 1926
1858 yılında, 100,000’den 
fazla altın arayıcısı, Kuzey 
Amerika tarihinin en büyük 
‘‘Altına Hücum’’ hareketini 
gerçekleştirdiler. Altına 
hücumun en yoğun olduğu 
1859 yılından esinlenerek 
‘‘ellidokuzlar’’ olarak bilinen 
insanlar, ‘‘Pikes Peak or Bust’’ 
sloganını kullanmaktaydılar. 
Slogan Kayalık dağlar 
bölgesinde altın aramaya 
gidenler tarafından hep 
kullanıldı. Bu hareket, 
madenciliğin gelişmesiyle 
Denver City ve Boulder City 
yerleşimlerinin kurulmasını 
sağladı ve Colorado eyaletinin 
bugünkü duruma gelmesini temin etti. 1926 yılının Nisan ayında yayınlanan 
dergide, yazar Millard Milburn Rice’, UR’nin 1926 yılı konvansiyonunun 
yapıldığı Colorado eyaletinin hikayesini anlatan yazısına yer verildi.



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,220,115 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,558
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 140,990
Ku lüp ler:  ............................................................... 6,130
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 370,208
Ku lüp ler:  ............................................................. 16,096
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 178,526
Top lu luk ................................................................. 7,762
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 Eylül 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)
Sao Paulo Brezilya, 2015
Seoul, Kore, 2016
Atlanta, Georgia, ABD 2017
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UR Genel Sekreteri Hewko pedal çevirerek 
çocuk felcine 2,1 milyon $ fon sağladı

Genel sekreter John Hewko 2012 
yılında Tuscon bisiklet turuna 
katıldığında, katettiği her mil 

için çocuk felcine 2,000 dolar katkı 
sağlamıştı. El Tour olarak bilinen bu 
yarışa ilk katılımında, eşi Marga ile 
111 millik etabı son sıralarda bitirmiş 
olmalarına rağmen, çocuk felci için 
243,000  dolar fon yaratmışlardı.

Hewko, 2013 yılında da yarışa 
katıldı ve bu kez zamana karşı yarışarak 
etabı 6 saatten az bir zamanda bitirdi. 
Yarışın yapıldığı Arizona’nın Tuscon 
kentindeki Rotaryenler de geçen yıldan 
esinlenerek bu yıl daha hızlı çalıştılar ve 
toplam 730,000 dolar fon yarattılar. Bill 
& Melinda Gates vakfının 1’e 2 eşleme 
prensibi kapsamına giren bu bağış 
sayesinde, Çocuk felci kampanyasına 
2,1 milyon dolar bağış sağlanmış oldu. 

Çocuk Felcine Son etabı, ‘El Tour 
de Tuscon’ olarak bilinen ve her yıl 
yapılan bisiklet yarışının bir parçası. 23 
Kasım’da yapılan yarış, bisiklet sporuna 
ve Çocuk Felci ile mücadeleye katkıları 
nedeniyle John Hewko onuruna 
düzenlendi. 

El Tour de Tuscon’daki yarışın 
çocuk felci ile ilişkisi bundan beş yıl önce Tuscon Rotary Kulübünün bir projesi olarak başladı. 
20 yıldır kulübün üyesi olan Mike Harris, çocuk felcine destek için yeni yaklaşımlar bulmak 
arzusundaydı ve El Tour de Tuscon’daki potansiyeli gördü. 5500. bölge guvernörü Ernie 
Montaigne’e düşüncesini anlatan Harris, çocuk felci etabı olarak düşündüğü projenin bölge 
projesi olarak ele alınmasını önderdi. 30 yıldır bisiklete binmemiş olmasına rağmen, guvernör 
bu fikri beğendi ve katılımı sağladı. Belli bir antreman döneminden sonra ilk yarışta Montaign 
ve Harris 66 millik etabı tamamladılar. Olaydan iki ay sonra, Harris’e kanser teşhisi kondu ve 
kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Montaigne ise, Harris’in anısına hürmeten her yıl yarışa 
katılmaya devam ediyor.

UR Koordinatörleri Chicago’da biraraya geldi

Uluslararası Rotary 
Koordinatörler 
ve Büyük Bağış 

Danışmanları Enstitüsü 3-9 
Mart 2014 tarihleri arasında 
Chicago Hyatt Regency O’Hare 
Otelinde tamamlandı. Enstitüye 

ülkemizden 2014-2017 Halkla 
İlişkiler Koordinatörü Güneş Ertaş 
ve Geçmiş Dönem Direktörü, Büyük 

Bağışlar Danışmanı Örsçelik Balkan katıldı. Enstitüde 
Halkla İlişliker Koordinatörleri, Üyelikten sorumlu 
Rotary Koordinatörleri, Rotary Vakfından sorumlu 
Vakıf Koordinatörleri biraraya gelerek görevleriyle 
ilgili eğitimlerini tamamladılar. 

Güneydoğu Asya Çocuk Felcinden 
arındırılmış ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 27 Mart’ta yaptığı açıklama ile 
Güneydoğu Asya’daki 11 ülkenin çocuk felcinden arındırılmış 
statüye ulaştıklarını söyledi. Uzun zamandır beklenen açıklama, 
bundan beş yıl önce çocuk felci vakalarının yarısının gözlemlen-
diği Hindistan’da, en son 13 Ocak 2011’de Batı Bengal’de çocuk 
felci vakasından sonra hiç bir yeni vakaya rastlanmaması sonucu 
yapıldı.

27 Mart’ta Yeni Delhi’de WHO’nun Güneydoğu Asya Çocuk 
Felci Sertifikasyon Komisyonunun toplantısında konuşan Rotary 
Vakfı Başkanı Dong Kurn Lee, “Çocuk Felcini Güneydoğu Asya’da 
yendik. Şimdi sıra Asya’nın geri kalan bölgeleri ve Afrika’ya geldi” 
dedi. 1,8 milyar kişinin yaşadığı arındırılmış bölgede Bangladeş, 
Bhutan, Kuzey Kore, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Myanmar, 
Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Timor-Leste bulunuyor.
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Rotary koordinatörleri birarada (üstte), GDG Güneş Ertaş, 
Doros Jeropoulos, Usama Barghouthi ve URGDD Örsçelik 

Balkan birarada (altta)


