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KONVANSİYON
Kültürel bakış
28 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde 
UR Konvansiyonu için Seoul’a 
gidecekseniz, kültürel bazı 
ipuçlarından faydalanmak ister 
misiniz? Aşağıda belirtiğimiz müzeleri 
gezmeyi deneyin.
1- Kore Nasyonal Müzesi: Şayet tek 
bir müze için zamanınnız varsa, 
muhakkak dünyanın 6. büyük müzesi 
olan bu müzeye gidin. Tarih öncesi 
dönemde kalıntılar, kaligrafi, resimler, 
heykeller ve hatta bir çocuk müzesiniz 
de içeren bu altı katlı bina Yongsan 
Aile Parkında bulunuyor.
2- Kore Mobilya Müzesi: Geçmişte 
Korelilerin nasıl yaşadıklarını görmek 
isterseniz, 10 evden “hanok” oluşan bu 
müzeyi gezin. Rezervasyon gerektiren 
bu müzede 500’e yakın mobilyanın 
günlük yaşamda nasıl kullanıldığını 
görebilirsiniz.
3- Leeum Samsung Sanat Müzesi: Bu 
müzeyi oluşturan üç binanın kendileri 
de birer sanat eseri olup, ünlü 
mimarlar Mario Botta, Jean Nouvel ve 
Rem Koolhaas tarafından tasarlanmış.
4- Kore Savaş Anıları Müzesi: Kore 
savaşlarının tarihi hakkında bilgi 
edinin, savaş tecrübesi odasında savaşı 
birebir yaşayın, tankların ve uçakların 
içine girin.
5- Kimchikan Müzesi: Şayet Insa 
Dong bölgesinde dolaşıyorsanız, bu 
müzeye uğrayın ve Korelilerin ulusal 
kimliklerinden biri kabul edilen 
Kimchee anısına düzenlenmiş bu 
ilginç 3 katlı binayı gezin.

Anton Otto Fischer’in 
illüstrasyonu olan bu deniz 
temalı resim, derginin iç 
sayfalarında St. Lawrence - 
Büyük Göller deniz yolunu 
anlatan bir sempozyum 
içeriyordu. Fransız kaşif 
Jacques Cartier, 1534 yılında 
St. Lawrence nehri boyunca 
giderek, büyük gölleri Atlas 
okyanusuna bağlayan ve halen 
Kanada - ABD sınırı olan 
nehirden geçmişti. 1930’lu 
yıllara gelindiğinde, Başkan 
Franklin Roosevelt Kanada ve 
ABD’nin beraberce çalışıp bu 
yolu en kısa zamanda açmaları 
gerektiğini söylemişti. Karşı 

çıkanlar denizyolunun sadece ABD’nin kontrolünde olmasını istiyorlar, bir 
kısmı da fizibl olmayacağını öne sürüyordu. 1959 yılında açılan St. Lawrence 
denizyolundan bugüne kadar değeri 400 milyar dolar olan 2 milyar ton kargo 
geçmiş bulunuyor. 

“Strung Out on the Job” 
başlığını taşıyan kapak 
öyküsü, alkol ve uyuşturucu 
kullanan çalışanların 
durumunu ele almaktaydı. O 
zamanalar ABD ekonomisinin 
verimlilik azalması, tıbbi 
yardım, işe gelmeme, iş 
kazaları nedeniyle yılda 60-
80 milyar dolar kaybı olduğu 
belirlenmişti. Bir psikiyatr, 
bir Rotary toplantısında 
liderlere kokainin baştan 
çıkarıcı özelliklerini şöyle 
anlatıyordu: Kokain, beynin 
zevk merkezlerinde, CEO’lar 
ve diğer liderlerin kalitelerini güçlendiren ve sevinçten havalara uçurtan bir 
itme yaratmaktadır: ivme, kendine güven, iddiaacı olmak ve güçlü ve iyi 
olma duygusu yaratmaktadır. Sigorta eksperleri bununla başa çıkmak için 
çalışanlara destek programlarına işaret etmekteydiler. Problemi ele almanın 
en pahallı yöntemi, o kişiyi işten çıkarmaktır. En etkin ve kârlı yöntem ise 
çalışanların toparlanmasına yardımcı olmaktır. 
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,217,996 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 35,076
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 201,342
Ku lüp ler:  ............................................................... 8,754
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 441,278
Ku lüp ler:  ............................................................... 1,186
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 199,732
Top lu luk ................................................................. 8,684
Not: Ra kam lar 29 Aralık 2015 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. * 31 Aralık itibarıyla

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 71 1,996
2430: Bölge: 90 2,337
2440. Bölge: 65 1,697
TOPLAM 234 6,030
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Seoul, Kore, 28 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017 
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Liberya’da gelecek nesiller için HIV/AIDS 
önlemleri 

Liberya’da HIV/AIDS önleme konusunda oluş-
turulan projenin eğitim liderleri sayesinde çok 
önemli ve başarılı sonuçlar elde edildi. Bugün, bu 
eğitimler olmasa idi, HIV pozitif annelerden doğ-

muş çocukların bir çoğu ilk doğum günlerini bile göremeden 
yaşama veda etmiş olacaklardı.  

2012 yılında, Kaliforniya’nın Los Alts Rotary AIDS projesi, 
Sinkor Rotary Kulübü, Monrovia St. Joseph Katolik Hastanesi, 
HIV Önleme için Global Stratejiler kurumu ve San Fransisco 
Üniversitesi HIV Bilgi Merkezi Liberya’daki kliniklerde HIV/
AIDS hastası annelere sunulan hizmetleri iyileştirmeye karar 
vermişlerdi.

Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre, 2014 yılında yakla-
şık 2,000 Liberyalı AIDS nedeniyle yaşamlarını yitirmişti ve 
4.3 milyon kişinin yaşadığı ülkede 33,000 kişi virüsü taşımak-
taydı. Bu insanların büyük çoğunluğu da başkent Monrovia’da 
yaşamaktaydı. 

Yaklaşık 60 kadar sağlık çalışanı, virüsün anneden çocuğa 
bulaşmasını önleyecek teknikleri öğrendiler ve virüse yakalan-
mış kişileri tespit etmek ve tedavilerine yardımcı olma yöntem-
lerini kavradılar.

 Bu eğitimi alan görevliler için Los Altos Rotary kulübünün 
Liberya’ya göndermiş olduğu bilgisayarlardan biri hariç hepsi-
nin çalınmış olmasına rağmen, bu projede görev alacak kişilerin 
bilgi seviyesinin %20 arttığı tespit edilmiş. Bunun sonucu daha 
fazla çiftler kontrol için beraberce klinikleri ziyaret etmeye baş-
lamışlar. 

2012’deki projenin başarılı olması sonucu küresel bağış kap-
samında 192,500 dolarlık fon bu işe ayrılmış. Ancak geçen yıl 
Ebola virüsünün çıkması ile proje beklemeye alınmış ve ancak 
yeni yeni tekrar devreye girmeye başlamış.

Vakıf Başkanına barış hediyesi
Geçtiğimiz Kasım ayında, Rotary Barış Merkezleri 

Komitesi, Rotary Vakfı Başkanı Ray Klingeinsmith’e 
özel bir hediye sundu. İngiltere’nin Jersey Rotary Ku-
lübü tarafından bastırılan ve barış ve ihtilafların çözü-
müne yardımcı olmayı hedefleyen “Rotary Barış Kita-
bı” (Rotary Book of Peace) Ray Klinginsnith’e sunul-
du.
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