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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

MART 1976

Konvansiyon sütunu
Brezilya’nın São Paulo şehri, 20 
milyon kişinin yaşadığı multikültürel 
bir metropolistir. Lübnan dışında en 
fazla Lübnanlı’nın yaşadığı, Japonya 
dışında da en fazla Japon’un yaşadığı 
bir şehirdir. Şehrin en büyük etnik 
grubunu 6 milyona yaklaşan nüfus 
ile İtalyanlar oluşturmaktadır. 
6-9 Haziran tarihlerinde UR 
konvansiyonuna katılacaksanız, 
şehrin bazı bölgelerini ziyaret etmenizi 
tavsiye ederiz. 
Liberdade: Japon Göçmenlik Müzesini 
ziyaret ederek São Paulo’da neden bu 
kadar çok Japon olduğunu anlayabilir, 
bölgedeki restoranlarda sushi 
yiyebilirsiniz.
Bela Vista: İtalyanların eski yerleşim 
bölgesinde iyi tiyatrolar, fırınlar ve 
restoranlar yer almaktadır.
Vila Madalena and Pinheiros: São 
Paulo’nun bu iki bohem mahallesinde 
Samba, alışveriş ve atıştırılacak 
yiyecekler sunan çeşitli kulüpler ve 
gösteri merkezleri bulunmakta.
Bom Retiro: 19. yüzyılın sonunda ve 20. 
yüzyılın başında, bu mahalle musevi 
göçmenlerin yerleştiği giyim bölgesi 
olarak gelişti. Şimdi ise artan Koreli 
nüfusunu barındırıyor.
Brás: İtalyanlar, Yunanlılar ve 
Ermeniler başlangıçta bu mahallede 
yaşamaktaydılar. Şimdi ise Bolivyalı ve 
Koreli göçmenler burada yaşıyorlar.

Uluslararası Rotary 2015 konvansiyonuna 

kayıt için www.riconvention.org sitesini 

ziyaret edin.

Paul Harris Chicago’ya 
taşındığı zaman, çocukluğunu 
geçirdiği Vermont’daki evin 
sıcaklığı ile büyük şehirdeki 
kayıtsızlığın arasındaki 
tezattan etkilenmişti. Toplum 
bilincinin eksikliğini hisseden 
Paul Harris, kendi toplumunu 
kurmaya karar verdi. İlk 
Rotary Kulübü böylece 
kuruldu. 1976 yılının Mart 
ayında yayınlanan sayımızda  
Rotaryen W. Balentine 
Henry’nin şu sözlerine yer 
verdik: “Dünyanın neresine 
giderseniz gidin, hiç kimseyi 
tanımadığınız bir Rotary kulüp 

toplantısına girebilir, bir oda dolusu potansiyel arkadaş edinebilirsiniz.Yaşam 
konusunda ortak temel varsayımlarınız olduğu için, arkadaşlık temeli de 
mevcuttur.” Chicago’da çalışan fotoğrafçı Daniel D. Miller resimde görülen ve 
“Yalnızlık” olarak adlandırılan kapak resmini çekti. Amacı, bir çok insanın 
yaşadığı  - yalnızlık ve toplum bilinci ihtiyacını resm etmekti. 

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

NİSAN 1993
1990’lı yılların başında 
Yugoslavya parçalanırken, 
etnik ihtilaflar ve arazi 
anlaşmazlıkları savaş ve 
soykırıma yol açtı. Bosna 
savaşının ilk üç ayında, 
mültecilerin sayısı 2.6 
milyona ulaştı. Nisan 1993 
sayımız baskıya girdiğinde, 
Rotaryenler yerlerinden 
ayrılmak zorunda bırakılmış 
100,000 kişi için 5 milyon 
dolar değerinde gıda, giyecek 
ve tıbbi malzemeler temin 
ettiler. O zaman bu yardım 
Çocuk Felci’nden sonra 
Rotary’nin yapmış olduğu en 
büyük insani projeydi. Kapak 
resmimiz, Hırvat sanatçı Ivan Lacklarc’a ait olup, resmin orijinali 1992-93 
UR Başkanı Clifford Dochterman’ın 1992 yılında Zagreb’e yaptığı ziyarette 
kendisine sunulmuştu.  



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,220,115 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,558
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 174,984
Ku lüp ler:  ............................................................... 7,608
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 406,249
Ku lüp ler:  ............................................................. 17,663
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 188,301
Top lu luk ................................................................. 8,187
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 29 Aralık 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 
rakamları ise 1 Ekim 2014 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
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Vakıf Mezunları Ödülünü bir Psikiyatrist aldı

P sikiyatrist Geetha Jayaram ülkesi Hindistan ve 
Amerika’da, yaşamını depresyon, bipolar disorder, pa-

nik atak ve diğer akli sağlık sorunları olan insanlara adamış biri.
Yaptığı çalışmalar akıl sağlığı hizmetlerine erişim konusun-

da kritik rol oynadı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, depresyon 
dünyada 350 milyon kişiyi etkiliyor ve başta gelen işgörmezlik 
nedeni. “Hindistan’da kırsal kesimlerde akıl sağlığı hizmeti yoktur” 
diyen John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi yardımcı Profe-
sörü Jayaram, Güney Hindistan’da genç kadınlar arasında inti-
harın önemli bir sorun olduğunu vurguluyor.

Jayaram 1997 yılında Maryland Columbia Rotary Kulü-
büne katıldıktan bir yıl sonra, doğduğu ülkeye hizmet için 
Hindistan’ın Mugalur şehrinde Maanasi kliniğini kurmuş. İsmi 
“Düzgün Akıl” anlamına gelen klinik, yerli kadınların mental 
sağlıkları ile ilgileniyor. Jayaram, kliniğin gelişmesinde başından 
beri etkili olmuş ve ilaç temini, çalışanların eğitimi ve fon yarat-
mada yardımcı olmuş. 

Jayaram, 2004-05 döneminde, Bangalore’daki St. John Tıp 
Okulunda bir Rotary Bağışı ile öğretmenler için psikiyatri ders-
leri vermiş.

Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti, Jayaram’ı 2014-15 “Rotary 
Vakfı Küresel Mezunlar İnsanlığa Hizmet Ödülü” ile onurlandır-
ma kararı aldı. 8 Haziran’da Brezilya’nın São Paulo kentinde 
yapılacak olan Uluslararası Rotary Konvansiyonunda, bu ödül 
Jayaram’a takdim edilecek.

Jayaram, bu kliniğin formatının başka ülkelerde de mental 
hastalıklardan rahatsız olanlara hizmet verebilecek yapıda oldu-
ğunu belirtiyor. Geetha Jayaram’ın tesis ile ilgili eğitim videoları, 
Dünya Sağlık Örgütü web sitesinde ve 130 ülkede yayın yapan 
sağlık kanalı olan MediBizTV’de yer alıyor.

19 yaşında Rotaract olan Jayaram, ailesinin kendisine “ver-
mek için çok şeyimiz olduğunu ve verirken öğrenebileceğimizi” aşıla-
dığını söylüyor ve bir çok insanın Rotary’nin ne yaptığını bilme-
diğini, bunun değişmesi gerektiğini belirtiyor.

2019 Konvansiyonu için Hamburg ve Hong 
Kong yarışıyor.

Uuslararası Rotary Konvansiyonlarının 2018’de Toronto’da 
ve 2020’de Hawai’de yapılması kesinleşmişken, 2019 kon-

vansiyonunun yeri henüz belli değil. Edinilen bilgilere göre 2019 
Konvansiyonu için yarışan şehirler arasında Hamburg (Almanya) 
ve Hong-Kong son etaptaki iki şehir konumuna geldiler. Mart ayı 
sonuna kadar Uluslararası Rotary Merkezinden bir grup değer-
lendirme çalışmalarını bitirmiş olacak ve bu iki şehirden biri, ka-
zanacak. Avrupa’da en son konvansiyonun 2013’de Lizbon’da ya-
pıldığı, 2016 Konvansiyonunun da Kore’nin başkenti Seoul’da ya-
pılacağı dikkate alınırsa, Hamburg’un şansının şimdilik biraz daha 
yüksek olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Hong Kong’da Tayvan 
bayrağının dalgalanmasının da yasak olması belki de kararı etki-
leyecek faktörler arasında yer alacak.
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