ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

OCAK 1995
KONVANSİYON SÜTUNU
2017 Uluslararası Rotary
Konvansiyonu için 10-14 Haziran
tarihleri arasında Atlanta'ya uçmayı
planıyorsanız, dünyanın en kalabalık
havaalanı olan Hartsfield-Jackson
Atlanta Uluslararası Terminaline iniş
yapacaksınız. Yerel halkın söylediği gibi,
ister cennet, ister cehenneme gidin, önce
Hartsfield'den geçmeniz gerekecek.
Hartsfield Delta Havayollarının
ana hub'ı olarak çalışıyor ama
United, Americen, Lufthansa ve Kore
Havayolları her gün Atlanta'ya uçuş
gerçekleştiriyorlar.

1995 yılında Rotaryenler Uluslararası Rotary Konvansiyonunda
Fransa’da Nice ve Cote d’Azur’de
buluşmak için gün sayıyorlardı. Derginin nerede ise tüm sayfaları nefis
yemekleri ve yaz güneşi ile bilinen bu
bölgenin tanıtımına ayrılmıştı. Plaj
resimleri bolca idi ama kum yerine çakıl taşı uyarısı da yer alıyordu. Tarihi Negresco Oteli ve orta çağ kasabası
Les Baux, dergide turistik merkezler
olarak belirtildi. Dergide ayrıca Provence bölgesinden bazı yemek tarifleri de yer aldı. Pan bagnat (Provence
bölgesinin özel sandviçi) ve artichauts
à la concassée de tomates (domates ile
doldurulmuş enginar dolması) bu yiyeceklerden bazıları idi. Tabi ki bölgedeki ayçiçek
tarlalarının resmi de iki tam sayfayı kaplamaktaydı.

İndikten sonra ise ulaşım problem
teşkil etmiyor. Georgia eyaletinde
dolaşmayı planlamadıysanız, araba
kiralamanıza gerek yok. "Breeze"
kart satın alıp Atlanta'nın hızlı ulaşım
sistemi olan MARTA'yı kullanabilirsiniz.
Havaalanından şehrin beş önemli
bölgesine bu yöntemi kullanarak
ulaşabilirsiniz. Hızlı bir transfer yaparak
da Konvansiyon merkezinin bulunduğu
CNN durağına ulaşmanız mümkün.
Şehrin görülmeye değer bölgelerini
de MARTA'nın otobüslerini kullanarak
ziyaret edebilirsiniz. MARTA'nın web
sitesini ziyaret ederek sefer saatlerini
öğrenebilirsiniz. 65 yaş üzerindekilerin
de indirimli seyahat edebildiklerini
unutmayın.
Daha yavaş bir tempoda dolaşmak
istiyorsanız ise Atlanta Tranvayı size göre
olabilir. Bu yöntemle Olimpik Park'tan
başlayıp şehrin merkezinden geçerek
eski şehrin olduğu Old Ward mahallesini
ziyaret edebilirsiniz.
31 Mart'a kadar ön kayıt yaparak
tasarruf edebilirsiniz.

ŞUBAT 1981
Derginin kapağında, ünlü piyanist,
besteci ve politikacı Ignacy Jan
Paderewski’nin bir portresi yer
aldı. Paderewski 1919 yılında
Polonya’nın Dışişleri Bakanı idi ve
kısa bir süre de Başbakan olarak
görev yapmıştı. Resim fotoğraf
gazeteciliğinin öncülerinden
olan Lucien Aignier tarafından
çekilmişti. Paderewski’nin yanı sıra
Aignier Winston Churchill, Albert
Einstein, Mahatma Ghandi ve bir
çok ünlüyü resmetmişti. 20’li ve
30’lı yıllarda Paris’te görev yapan
Aignier’nin resimleri dünyadaki önemli yayınlarda yer almıştı. En ünlü fotoğrafları
halen müzelerde sergilenmekte. Bu resim ile ilgili hikaye sırasında, Aignier 1939
yılından beri yaşadığı Barrington Massachussetts kasabasının Rotary kulübünün 25
yıllık üyesi idi. Bu resim ve hikayeyi 80. doğum günü ile ilgili olarak paylaştı. Aignier
1999 yılında vefat etti.
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Fon yaratma uzmanı Schmelling Rotary için çalışacak

ilantropi konusunda uzman olan Eric Schmelling, Rotary'nin fon yaratma çalışmalarında sorumlu görevli olarak çalışacak.
100. yılını kutlayacak olan Rotary Vakfı, bu yıl 300 milyon
dolarlık fon yaratmayı hedefliyor.
Genel Sekreter John Hewko, Rotary'deki 20 yıllık tecrübesi ile Eric'in bu rol için en
uygun kişi olduğunu belirtti ve daha önceki görevlerinde
gösterdiği başarı ve katkılardaki artışın Eric'in liderliği
ssayesinde gerçekleştiğini belirtti.
Rotary'de 1995 yılında çalışmaya başlayan Eric
Schmelling, çeşitli görevlerde bulundu ve son olarak da
planlanmış ve büyük bağışlar direktörlüğü görevini yürütmekte idi.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,227,217
Kulüpler: *............................................................ 35,263
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 226,389
Kulüpler: ................................................................ 9,843
Interact
Üyeler: ................................................................ 483,230
Kulüpler: .............................................................. 21,010
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 210,500
Topluluk.................................................................. 9,154
Not: Rakamlar 30 MayKasım 2016 sonu gelen üç aylık yeni
kulüp ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
75
2,104
2430: Bölge:
90
2,253
2440. Bölge:
65
1,639
TOPLAM
230
5,996
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

Rotary 'Çocuk Felcine Son' kampanyası ile ilgili
35 milyon dolar destek vereceğini açıkladı

R

otary 17
Ocak'ta çocuk felcine
son çalışmaları ile ilgili olarak
çalışmaları desteklemek amacıyla 35 milyon dolarlık bağışta
bulunacağını açıkladı.
Ocak 2016'dan beri
Rotary'nin bu alanda
yapmış olduğu katkılar
böylece 140 milyon dolara ulaştı.
Rotary'nin açıkladığı yardımın yaklaşık yarısı (16.5 milyon dolar) Nijerya'da
ve Çad Gölü Havzasında (Çad, Kuzey Kamerun, Güney Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti) acil ihtiyaç kampanyalarına destek amacıyla kullanılacak. 2016 yılında Nijerya'da dört
çocuk felci vakası tespit edilmişti. 2014 yılının Temmuz ayından beri Nijerya'da çocuk felcine rastlanmamış idi.
Nijerya ve çevresindeki bölgeler için salgını önlemek amacıyla bu fonlar gerekli. 2016 yılında sadece 35 vaka bildirilmesine rağmen, felç ile sonuçlanan bu menfur hastalık ile savaşta önemli adımlara karşı çocuk felci özellikle ulaşılması
zor alanlar ve ihtilaf bölgelerinde bir tehdit olarak durumunu
koruyor. Uzmanlara göre, gelişmenin sürdürülebilmesi ve çocukları polio'dan korumak için 1.5 milyar dolara daha ihtiyaç
bulunuyor.
Çad Gölü havzasındaki desteğin yanı sıra, çocuk felcine
son için Afganistan'a 7.15, Pakistan'a 4.2, Somali'ye 4.64 ve
Güney Sudan'a 2.19 milyon dolar ayrılmış bulunuyor. Ayrıca
UNICEF'in Batı ve Orta Afrika Bölge Ofisi için de 666,845
dolar ayrılmış durumda.
Rotary, Bill & Melinda Gates Vakfı katkılarıyla eşleşen
fonlar da dahil olmak üzere çocuk felcine 1.6 milyar dolar bağış yapmış ve 1985'den beri de sayılamayacak kadar çok gönüllü saati harcamış bulunuyor. 1988 yılından beri de "Çocuk felcini Yoketme Küresel Girişimi"nde Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), UNICEF ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi ve son olarak katılan Bill & Melinda Gates Vakfı ile ortaklık yapıyor. Girişim başladığından beri çocuk felci vakalarında
%99.9 oranında azalma oldu ve yıllık 350.000 vakadan 2016
yılında 35 vakaya düşüldü. 2017 yılında henüz bildirilmiş herhangi bir vaka bulunmuyor.
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