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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

TEMMUZ 1930

Temiz Su partnerleri
İstatistikler ürkütücü. Dünyada 2,5 
milyar insan düzgün sanitasyon 
tesislerinden yoksun. 783 milyondan 
fazla kişi ise temiz suya sahip 
değil. Ancak, 30 Mayıs’ta Sydney 
Konvansiyonu öncesi gerçekleşen 
Dünya Su Zirvesi, Rotary üyeleri ve 
kulüplerinin özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları ve hükümetlerle işbirliği 
yaparak ilerleme kaydedildiğini 
göstermesi bakımından umut 
vericiydi.
Rotary Su ve Sanitasyon Eylem 
Grubunun 6.sını düzenlediği bu 
zirvede amaç Rotary’nin önderliğini 
yaptıığı projelerle konusunda uzman 
sanayi kurumlarını eşleştirmekti. 
Avustralya’daki bir bölgenin 
GDG’si Brian Cook, gelişmekte olan 
ülkelerde su konusunda eğitim için 
üniversitelerle yaptıkları işbirliğini 
anlattı ve bunun sonucu Malezya ve 
Hindistan’da bu programların nasıl 
uygulandığını detaylandırdı.
Yerel ihtiyaçlara en iyi cevap 
verebilecek olan kurumun Rotary 
olduğuna değinen katılımcılar, 
doğru oyuncularla doğru ilişkilerin 
oluşturulması ile, su projelerinin 
sadece başarılı olmayıp, çok iyi 
gelişmelere neden olacağı konusunda 
hemfikir olarak toplantıdan ayrıldılar.

1930 yılında bir İngiliz uçak 
mühendisi ve pilot olan 

Sir Frank Whittle, turbojet 
motoru için bir patent aldı 

ve uluslararası seyahat 
imkanını sadece yaratmakla 

kalmadı, pratik bir şekle de 
dönüştürmenin adımını attı. 

Bu buluş milyonlarca insanın 
atlantiği kolaylıkla ve makul 
fiyatlarla geçmesinin yolunu 

açtı. 1920’li yıllarda ortalama 
uçuş hızı 100 mil civarında idi. 

1930’lara gelindiğinde bu hız 
140-200 mile yükselmişti. 1930 

yılının Temmuz sayısında, 
American Airways halkla ilişkiler direktörü Edward H. Sharpe, havacılığın 

büyümesi ve bunun modern ticarete etkisini konu alan bir yazı yazmıştı.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

AĞUSTOS 1930
1727 yılında, Benjamin 
Franklin 12 arkadaşıyla bir 
grup kurarak iş aleminde 
etik, politik felsefe ve 
fikir değişimi konularını 
tartışmaya başlamıştı. Grup 
Junto olarak tanınıyordu. 
Üyeler farklı meslek ve 
geçmişten gelmelerine rağmen, 
kendilerini ve toplumu 
geliştirme ve başkalarına 
yardım arzusunu taşıyorlardı. 
1930 yılında yayınlanan 
dergide, Carl Van Doren 
200 yıllık farka rağmen 
Paul Harris ve Benjamin 
Franklin’in fikirlerindeki 
benzerliklerden esinlenerek, 
“Franklin neredeyse Rotary’yi 
yaratıyordu” başlıklı bir makale yazmıştı.



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,220,115 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,558
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 158,401
Ku lüp ler:  ............................................................... 6,887
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 385,066
Ku lüp ler:  ............................................................. 16,742
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 182,137
Top lu luk ................................................................. 7,919
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 2,225
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
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

2016-17 UR Başkan adayı John F. Germ

ABD’nin Tennessee eyaletinin Chattanooga Rotary Kulübü üyesi ve Uluslararası PolioPlus 
Komitesi başkanı John F. Germ, aday saptama komitesi tarafından 2016-17 dönemi 
UR başkanlığı için seçildi. 1 Ekim’e kadar herhangi bir itiraz gelmediği takdirde John F. 

Gern’ün adaylığı kesinleşecek. 
Rotary’nin gelişmesi için üyelerin mevcut ve gelecekteki meydan okumaları tutku, 

heyecan, ısrar ve herşeyden öte doğrulukla karşılamaları lazım diyen Germ, “Rotary’nin 
cesaret ve yaratıcılıkla çocuk felcine sonun başarısı, üyelik ve kimlik sorunları, 
kulüpleri güçlendirme, gelecekteki yaşam suyumuz olan gençlerle çalışma ve kritik, 
stratejik ortaklıklar geliştirmesini öngörüyorum” diyerek dönemi için planları konusunda 
ipucu veriyor. Germ, 2016-17 döneminin Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı’nın altı odak 
alanında ortak girişimlerinin önemli fırsatlar yaratacağını belirtiyor.

“Hiç kimse Rotary Nedir? sorusunu bundan böyle sormamalı” diyen Germ, 
Rotary’nin halk nezdindeki imajını başarılı ve heyecanlı pazarlama yöntemleriyle, kim 
olduğumuzu, yerel ve global seviyede ne tür inanılmaz şeyler yaptığımızı anlatarak 
güçlendireceğimizi belirtiyor. 

Başkan adayı, global ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle, Rotary’nin 
yapacağı harcamalarda dikkatli olması gerektiğini ve harcanan her doların etkin ve verimli bir 
şekilde kullanılmasını öneriyor.

Bir mühendis olan Germ, 1965 yılında, dört yıllık ABD Hava Kuvvetleri deneyiminden sonra 
mühendislik konusunda danışmanlık yapan Campbell and Associates Inc. şirketine katılmış. 
Halen bu kuruluşun yönetim kurulu başkanı ve CEO’su olarak görev yapıyor.

Public Education Foundation, Orange Grove Center Inc., ve Blood Assurance Inc. 
firmalarının da yönetim kurulunda görev yapan Germ, Chattanooga State Technical College 
Vakfı kurucu ve saymanı ve Tennessee Jaycee Vakfı başkanı görevlerini yapıyor. Germ 1970 
yılında Tennessee eyaletinde Yılın Genç Adamı ve yılın mühendisi seçilmiş. 1992’de de yılın 
gönüllü fon yaratan adamı olmuş.

1976 yılından beri Rotaryen olan Germ, Rotary’de başkan yardımcılığı, direktör, Vakıf 
mütevellisi ve başkan yardımcısı, Rotary’nin 200 milyon dolarlık meydan okuma programının 
başkanı ve UR başkan emireri olarak görev yaptı. Rotary Üstün Hizmet Ödülü, Vakıf Seçkin 
Hizmet ve Üstün Hizmet ödülü sahibi. Eşi Judy ile beraber Arch C. Klumph Society üyesi.

Germ adaylığı sonrası görüşlerini şöyle özetliyor: “Rotary kendi geleneksel değerleri 
rehberliğinde yenilikleri kucaklayarak hızla değişen dünyaya adapte olacaktır. Yeni 
teknolojileri, sosyal medyayı ve yeni fırsatları kucaklayınca, insanlar ve iş dünyası 
Rotary’nin iyi bir sivil ve kamu imajı yansıtırken, üyelerinin de kredibilitesini 
arttırdığını görecektir.”

São Paulo Konvansiyon günleri değişti

Brezilya’nın São Paulo kentinde yapılacak olan 2015 
Uluslararası Rotary konvansiyonunun tarihleri değişti-
rildi. Başkan Huang ve UR Yönetim kurulu yeni tarihleri 

6 - 9 Haziran olarak açıkladı. 
Daha önce 7 Haziran’da yapılacak olan açılış, o gün Brezilya’nın 

en popüler resmigeçitlerinden birinin yapılacak olması nedeniyle 
değiştirildi. Konvansiyon açılışının bir gün önceye alınması, şehir-
de trafik yoğunluğunu azaltacağı gibi Rotaryenlerin de açılış otu-
rumuna katılmalarını kolaylaştıracak. Ayrıca, organizasyon komi-
tesi tarafından 6 Temmuz günü düzenlenecek olan Rotary Karna-
valına da katılımı kolaylaştıracak.

Rotaryenlerin bu bilgiyi kulüp web sayfalarında, bültenlerde 
belirtmeleri isteniyor. riconvention.org sitesini sık sık ziyaret ede-
rek tarihler ve kayıt, konaklama seçenekleri ile ilgili bilgilere ula-
şabilirsiniz.
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