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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

OCAK 1963

Konvansiyon sütunu
1987 senesinde, Oscar Arias Sánchez 
Nobel Barış Ödülünü aldı. Sánchez 
bu yıl Brezilya’nın São Paulo şehrinde 
yapılacak olan konvansiyondaki Barış 
sempozyumuna konuşmacı olarak 
katılacak. 4-5 Haziran tarihlerindeki 
toplantı, Rotary Barış bursiyerleri 
ve mezunları ile Rotary’nin altı 
odak noktasından biri olan barış 
ve ihtilafların önlenmesi ve çözümü 
ile ilgilenen Rotaryenleri biraraya 
getirecek. 
1986-1990 ile 2006 - 2010 yılları 
arasında Costa Rica cumhurbaşkanı 
olarak görev yapan Sánchez, Nobel 
Barış ödülünü kriz ve karmaşanın 
yaşandığı günlerde Orta Amerika’ya 
barış getiren toplantılardaki rolü 
nedeniyle almıştı. 
Barış sempozyumuna ayrıca Vakıf 
Başkanı John Kenny ve Vakıf geçmiş 
dönem mütevellisi Carolyn E. Jones 
da konuşmacı olarak katılacak. 
Oturumlarda insan ticareti, suyun 
barışa etkisi, yerliler ve arazi hakları, 
ekonomi ve barış konuları ele 
alınacak. Kayıt bedeli olarak 150$ 
alınacak sempozyum, 6-9 Haziran 
tarihlerinde UR’nin konvansiyonunun 
yapılacağı Anhembi Konvansiyon 
Merkezinde gerçekleşecek. Sempozyum 
3 Haziran’da başlayacak. Daha fazla 
bilgi için www.riconvention.org/peace 
sitesini ziyaret ediniz. 

Kuru resim olarak da 
adlandırılan kumda resim 

yapmak, Navajo Kızılderili 
tıp insanlarının uyguladıkları 
bir sanatsal seremoni şeklidir. 

Kabilenin doktoru, bir 
fırtınada yaralanmış ya da 

şimşek çarpan birisini tedavi 
ederken, yukarıda resmi 

görülen “Büyük gök gürültüsü” 
resmini, değişik renkler içeren 
kum ve barut ile yapar. Hasta 
da bu resmin üzerine oturup 

imha edermiş. Ocak 1963 
sayısının kapağında yer alan 
bu resim, Navajo’ların ünlü 

tıp adamı Miguelito’nun yapmış olduğu kum resimlerinin birarada yer aldığı 
ve ender rastlanan kitaplar arasında yer alan “Navajo Medicine Man”den 

alınmıştır.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

ŞUBAT 1976
1976 yılının Şubat sayısının 
kapağında yer alan bu 
resim ile ilgili olarak, The 
Rotarian editörü, şair, müzik 
kritiği Charles W. Pratt 
“New Orleans bir fırıncı’nın 
mevcut 12 çeşit croissant 
çöreğinin 13’üncüsüdür. 
Ekstra - ekstra güzel bir 
şey” diye tanımlamıştır bu 
şehri. Bu ABD’nin güneydeki 
şehrinin kendine özgü cazibe 
ve ritmi konusu Şubat 1976 
sayısında yer almıştı. Tommy 
G. Thompson adlı ressam 
tarafından yapılan kapaktaki 
resim, şehrin Fransız 
Mahallesindeki bir sokakta 
bulaşıcı yaşam sevincini yansıtıyor. New Orleans 1976 ve 2011 yıllarında 
Uluslararası Rotary Konvansiyonuna evsahipliği yapan şehir oldu. 



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,220,115 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,558
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 169,395
Ku lüp ler:  ............................................................... 7,365
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 396,980
Ku lüp ler:  ............................................................. 17,260
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 186,093
Top lu luk ................................................................. 8,091
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

UR’den çocuk felcine 34.8 milyon $ ek katkı

UR Afganistan, Nijerya ve Pakistan gibi hastalığın 
her zaman mevcut olduğu ülkeler de dahil olmak 

üzere, 10 ülkedeki çocuk felci aşılama faaliyetlerine destek ama-
cıyla 34,8 milyon dolarlık fonu serbest bıraktı. 20 Ocak’ta ya-
pılan açıklamaya göre fonlar 10 ülkede Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) ve UNICEF’in çocuk felci aşılama ve gözlem faaliyetle-
ri ile Afrika’da bir çok ülkede teknik destek sağlamak amacıyla 
kullanılacak.

Yapılan bağışın 8,1 milyon doları Nijerya’da hastalığı yoket-
menin son aşamasında kullanılacak. Nijerya 2014’te çocuk felci 
vakalarında %90 azalma gösterdi ve ikinci yarıyılda da hiç çocuk 
felci vaka’asına rastlanmadı.

Çocuk Felcine Son Küresel Girişimi (GPEI - Global Polio 
Eradication Inıtiative) 2014 yılında önemli aşamalar kaydetti. 
2013 yılında patlak veren vakaların yarısından çoğu Suriye, Irak 
ve Somali gibi iç ihtilaflar nedeniyle sorunlar yaşayan ve çocuk 
felcinden daha önce kurtulmuş ülkelerde meydana geldi. 11 ül-
kede yapılan ve 56 milyon çocuğun aşılanmasını sağlayan ciddi 
aşılama çalışmaları sonucu, yayılmanın şimdilik durduğuna dair 
işaretler memnuniyet verici bir seviyede bulunuyor.

Bağışın 1.1 milyon doları Pakistan için kullanılacak. Af-
ganistan için 6,7 milyon dolar, Somali’de 7 milyon dolar, De-
mokratik Kongo Cumhuriyetinde 3.3 milyon dolar, Nijer’de 2.8 
milyon dolar, Çad’da 2.5 milyon dolar, Kamerun’da 1.6 milyon 
dolar, Etyopya’da 1.1 milyon dolar ve Kenya’da 250,000 dolar 
harcanacak. Afrika’ya teknik destek amacıyla da 321,000 dolar 
kullanılacak. 

Bugüne kadar Uluslararası Rotary çocuk felci için 1,3 milyar 
dolar katkı sağlamış bulunuyor. 2018 yılına kadar yapılan katkı-
ları Bill & Melinda Gates Vakfı yılda 35 milyon doları geçme-
mek kaydıyla 1’e 2 olarak eşleştirecek.

2014 yılında dünyada 350 çocuk felci vakasına rastlanıldı. 
Girişimin başladığı 1988 yılında bu rakam yılda 350,000 idi.  

Yeni bir Guiness rekoru

Çocuk felci ile ilgili olarak Hindistan’da elde edilen başarıyı Chennai Tamil Na-
du’daki Rotaryenler, 40,000 kişinin katılımıyla düzenledikleri “İnsanlardan 

Oluşan Dünyanın en büyük bayrağı” ile Guiness Rekorlar kitabına girdiler. Geçen sene, 
Pakistan’daki Lahor Spor Kulübü, 30,000 kişi ile Pakistan bayrağını oluşturmuştu.
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