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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

OCAK 1931

Dünya Çocuk felci günü

Clinton’un Küresel Girişimi 
Rotary’yi de içeriyor

UR Başkanı Ron D. Burton, 
New York’ta 23-26 Eylül’de 
toplanan Clinton Küresel 

Girişimi (CGI) organizasyonuna 
katıldı ve eski ABD Başkanı Bill 
Clinton ile biraraya geldi. 
CGI, bu faaliyette dünyanın bir 
çok yöresinden, acil problemlerin 
çözümü ile ilgili yaratıcı yaklaşımları 
konuşmak üzere iş dünyası liderleri 
ve insani konulardaki düşünürleri 
biraraya getiriyor. 
Eylem taahhüdü, CGI’nin anlamlı 
küresel meydan okuma konusundaki 
tanımlayıcı özelliğini ifade ediyor. 
Taahhütler küçük veya büyük, ya 
da mali ya da mali içeriği olmayan 
şekilde yapılabiliyor. Taahhütlerin 
büyük bir çoğunluğu, sektörler arası 
ortaklıkların sonucu olarak ortaya 
çıkıyor. Bugüne kadar CGI üyeleri 
2,500’den fazla taahhütte bulunarak 
180 ülkede 430 milyondan fazla 
insanın yaşamınında iyileştirme 
sağlamış. Parasal değer olarak 
hesaplandığında, bu taahhütlerin 
toplamının 87,9 milyar dolara ulaştığı 
tahmin ediliyor. 
CGI, taahhütlerin geliştirilmesine 
destek veriyor ve bunun için 
dialogların, ortaklıkların oluşmasına 
fırsatlar yaratıyor. Ancak CGI, eylem 
için sadece katalist rolü oynuyor 
ve hiç bir zaman taahhütün fiili 
uygulamasına dahil olmuyor.

1906 yılında yazdığı ‘Kendini 
Yönetme Mücadelesi’ adlı 

kitapta, Lincoln Steffens Ohio 
Eyaletinin Cincinnati şehrini 

ABD’nin en kötü yönetilen 
şehir olarak nitelemişti. 

1931 yılının Ocak ayında 
yayınlanan sayımızda, 

Elmer H. Dressen, 1930 
da tamamlanan Carew 

binasının şehre yeni bir ruh 
kazandırdığını ve “yolsuzluk ve 
kanaatkar”  tanımından, etkin 
ve verimli bir şehre döndüğünü    

yazmıştı. Derginin kapağında 
yer alan ve Cincinnati’nin 
şehir merkezinde 20’ler ve 
30’larda adeta bir devrim 

yaratan bu bina, bir arkad, 
otel, ofis alanları ve büyük bir 

mağaza içeriyordu. 48 katlık 
yüksekliği ile Carew  Tower 

Cincinnati’nin gücünü temsil etmeye başladı. 

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

24 Ekim 2013’te dünyanın bir çok ülkesindeki kulüpler, ‘‘çocuk felcine 
son’’ logosunu yaygınlaştırmak amacıyla bir çok aktiviteler düzenlediler. 
Sadece Hindistan’da 40’dan fazla anıt bina, Çocuk Felcine Son sloganıyla 
aydınlatıldı. endpolio.org sitesi 1 milyonun üzerinde sayfa ziyareti sağladı. 
Brezilya, Güney Afrika, ve Ukrayna da dahil olmak üzere 15 ülkede, Dünya 
Çocuk Felci Günü yayını gerçekleştirildi ve beş gün içinde yayınlanan video 
11,000 canlı ve arşiv görüntüsü olarak izlendi. 



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:  ............................................................. 16,086
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ....................................................................... 17,526
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 Mayıs 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

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Hindistan 13 Ocak’ta çocuk felcindeki 
başarısını kutladı

UR ve çok sayıda Rotaryen, bugünlerde Çocuk felcinde 
önemli bir kilometre taşını aşmış olmanın kutlamasını 
yapıyor. Yakın bir zaman öncesine kadar vahşi çocuk 

felcinin merkezi olan Hindistan, hastalığa rastlanmayan üçüncü yılı 
kutluyor.

Son olarak 13 Ocak 2011 tarihinde Batı Bengal’de iki yaşındaki 
bir kız çocuğunda çocuk felci vakasına rastlanmıştı. O günden beri 
Hindistan’da çocuk felcine rastlanmıyor. 

Rotary hizmet organizasyonunun liderleri, 13 Ocak tarihini, 
1,2 milyon erkek ve kadından oluşan ve özellikle de Hindistan’daki 
122,000 Rotaryenin, çocukların seri aşılanması ile çocuk felcini 
yokedebileceklerini ve bunu, bir organizasyonun 1985 yılında aldığı 
kararı başarılı bir şekilde uyulayarak gerçekleştirdikilerini gösterdiği 
bir kilometretaşı olarak nitelendiriyorlar. 

Bu kutlamalar çerçevesinde, Hindistan’da yıllarca süren 
mücadele sonrası zafere ulaşmanın sonucu ülkenin bir çok 
bölgesinde anıt binalarda ışıklandırma yapıldı. Delhi’deki India Gate 
ve Red Fort ve Agra’da binalarda artık Rotary’nin dramatik mesajı yer 
alıyor: “Hindistan Çocuk Felcinden arınmıştır.” 

Üç yıllık bu başarı, Dünya Sağlık Örgütünün Güney Doğu Asya 
bölgesini 2014 yılının ilk çeyreğinde çocuk felcinden arındırılmış ilan 
etmesi ile sonuçlanacak. Hindistan hükümeti de bu vesile ile Şubat 
ayında çocuk felci zirvesi düzenleyecek.

Rotary yetkilileri, şimdi meydan okumanın, Hindistan’daki 
başarıyı, hastalığın endemik olduğu diğer üç ülkeden biri olan 
komşu ülke Pakistan’da tekrarlamak olduğunu belirtiyorlar. 
Afganistan ve Nijerya hastalığın halen görüldüğü diğer iki ülke. 
Virüsün kolay yayılması nedeniyle, endemik olan ülkeler dışında 
da çocuk felcine rastlanıyor. 2013 yılında, endemik kabul edilen 
ülkelerdeki vaka sayısı 145 iken, endemik olmayan ülkelerde 
rastlanan vaka toplamı 224 olarak belirlendi. Tamamen ithal virüsten 
kaynaklanan bu durumu önlemenin yolu ise endemik olan ülkelerde 
virüsü yoketmekten geçiyor. 

Hindistan Ulusal Çocuk Felci Komitesi başkanı Deepak Kapur, 
Pakistanlı çocukları korumak ve Hindistandaki başarıyı tekrarlamak 
için bu ülkede de çocuk felcinin durdurulması gerektiğini belirtirken, 
Hintli Rotaryenlerin Pakistanlılarla ortaklaşa çalışarak, uygulamadan 
öğrendikleri en iyi yöntem ve dersleri paylaştıklarını söylüyor.

Filipinlere acil yardım
İlk Rotary kulübünün 1919’da Başkent Manila’da kurulduğu ve 

bugün 800’den fazla Rotary kulübünün bulunduğu Filipinlerde 
yaşanan felaket sonrası, dünyadaki Rotary kulüplerinden, adalar-
da evleri tamamen yok olan Filipinlilere yardım yağıyor. 

Başkan Burton da, 34,000 Rotary kulübüne yaptığı çağrıda, 
yardımların devam etmesini, ancak esas olanın geleceğin plan-
larının yapılması olduğuna işaret ediyor. Yıkılan evler, okullar 
ve işyerlerinin yerine yenilerinin nasıl yapılabileceği konusun-
da Rotary’nin tecrübesinin faydalı olacağına işaret eden Burton, 
Rotary’nin işinin, ihtiyacı olan insanlara yardım etmek olduğunu 
ifade ediyor. Uluslararası yardım kuruluşlarının yöreden ayrılma-
larından sonra esas görevin Rotary’ye düşeceğini söyleyen Ron 
Burton, şimdiden Filipin Rotary kulüplerinin, su, sanitasyon ve 
tıbbi ihtiyaçlar için kolları sıvadıklarını belirtiyor.  
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