
UR'DEN HABERLER

Dünya Sağlık Örgütü 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Afrika Böl-
gesindeki 47 ülkede vahşi çocuk felci virüsünün bulaşmasının 
resmi olarak sona erdiğini açıkladı. Bu açıklama, Rotary'nin bi-

rinci önceliği olan "Çocuk Felcine Son" programı için çok önemli bir adım. 
DSÖ, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, UNICEF, Bill & Melinda 
Gates Vakfı ve Gavi (Aşı İttifakı) on yıllardır süregelen çalışmalar sonrası 
bu kilometre taşını kamu sağlığı için önemli bir başarı olarak değerlendi-
riyorlar.

Afrika bölgesinin çocuk felcinden arınması ile ilgili sertifika için, Ba-
ğımsız Afrika Bölgesel Sertifikasyon Komisyonu (ARCC) 'nin alanda yap-
mış olduğu doğrulamalar sonrası hiç bir yeni vak'aya rastlanmamış olma-
sı ve Kamerun Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya ve Güney Sudan'da göz-
lem, aşılama ve laboratuar kapasitelerinin incelenmesinden sonra kararı-
nı verdi. Komisyon bölgedeki diğer 43 ülkenin dokümantasyonunu daha 
önce kabul etmişti. 

Son çocuk Felci vak'asına 2016 yılının Ağustos ayında, iki yıl vak'a sız 
geçen bir dönem sonrası Nijerya'nın Borno eyaletinde rastlanmıştı. Bölge-
nin ihtilaflı olması nedeniyle hareket halindeki nüfusa ulaşmanın zorlu-
ğu, oradaki çocukların aşılama çalışmalarını engellemişti.

Afrika'nın virüsten kurtulması ile ilgili sertifikasyon sonrası 
DSÖ'nün, dünya nüfusunun %90'ını temsil eden  altı bölgesinin beş tane-
si şu anda hastalıktan kurtulmuş durumda. Halen Çocuk Felcinin ende-
mik durumu Afganistan, Pakistan ve DSÖ'nün doğu Akdeniz bölgesinde 
devam ediyor.

Afrika Bölgesinin çocuk felcini sonlandırması ile ilgili kutlama canlı 
yayın ile gerçekleştirildi. Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, 
Bill Gates, UR Başkanı Holger Knaack, Nijerya PolioPlus komite başkanı 
Dr. Tunji Funsho ve diğer partner kurumların temsilcileri konuşmacı ola-
rak katıldılar. 

Programda Başkan Knaack COVID-19 pandemisi esnasında iyi haber 
almak isteyen bir çok insan olduğunu, önümüzdeki zorlukların önemli ol-
duğunu, bu nedenle bu büyük başarıyı takdir etmemiz gerektiğini ve bu 
noktaya gelmemizi sağlayan insanların ne kadar çok çalıştıklarını hatır-
lamamızın önemli olduğuna değindi.
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Taipei Konvansiyonuna doğru

Taipei 101 olarak bilinen 508 metre 
yüksekliğindeki kuleyi 12-16 Haziran 
2021'de Uluslararası Rotary Konvan-

siyonu esanasında gözden kaçırmanız mümkün 
değil. Kule 2004 yılında yapıldığında dünyanın en 
yüksek kulesi idi. Bu durum 2007 yılında Dubai'nin 
Burj Khalifa'yı tamamlamasına kadar sürdü.

Taipei 101'in tasarımı kültürel anlam bakımın-
dan çok zengin. Kat sayısının 101 olması en iyi ola-
rak kabul edilen 100'den bir fazla olmasına daya-
nıyor. Kulenin üst kısmında her biri sekiz kat olan 
sekiz bölüm bulunuyor. Uğurlu bir rakam olan se-
kiz refah ve iyi talih ile eşleştiriliyor. Üst üste bin-
miş görünüm Asya'da geleneksel olarak kullanılan 
bambu kamışlarını andırıyor. Binanın tasarımı da 
bambulardaki esnekliği ve dayanıklılığı yansıtacak 
şekilde oluşturulmuş.

En ilginç olan ise binanın en tepesine çıkma 
fırsatı. 89. katta kapalı bir gözlemevi yer alıyor. 91. 
kata çıkma cesaretini gösterirseniz de açık alanda 
etrafı gözlemeniz mümkün. 

Şayet bu kadar yükseğe çıkmak başınızı dön-
dürüyorsa, atrium'da yer alan alışveriş merkezi-
ni ziyaret edebilirsiniz. Anlayacağınız, Taipei 101, 
içinde bulunduğu şehirde olduğu gibi, gelenek ve 
modernliğin birleştiği ve muhakkak görülmesi ge-
reken bir destinasyon. 

HANK SARTIN

convention.rotary.org'dan 
kaydınızı yaptırın

Afrika'da Çocuk Felci sonlandı
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Teleton COVID-19 için yarım milyon 
dolar fon yarattı

Uluslararası Rotary'nin #RotaryResponds etiketiyle düzenledi-
ği 2 Mayıs'ta yapılan sanal teletonda COVID-19'a yardım için 
çalışmalarda kullanılmak üzere yarım milyon dolardan fazla 

fon yaratıldı. Aktiviteye 65 binden fazla Rotaryen katıldı.
 Geçmiş Dönem Başkanlarından Barry Rassin ve Direktör John 

Smarge'ın ev sahipliği yaptıkları aktivitede, dünyanın her tarafın-
dan kulüpler pandemi ile nasıl savaştıklarını gösterdiler. Toplanan 
525 bin dolar, 21'den fazla Rotary Afet fonu bağış projesine destek 
olabilecek boyutta gerçekleşti. 

Rotary Vakfı Mütevellisi Jennifer E. Jones'un koordinatörlüğü-
nü üstlendiği teleton, 2019-20 UR Başkanı Mark Daniel Maloney 
ve Rotary'nin liderlerinin video mesajlarının yanı sıra Guatemala 
Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, Kenya'nın Birleşmiş Mil-
letler Geçmiş Dönem temsilcisi ve Rotary'nin Kenya'daki UNICEF 
temsilcisi Josephine Ojiambo, İngiltere Parlamento üyesi Andrew 
Mitchell, Kanada Parlamentosundan Karina Gould, İngiltere'de 
televizyon sunucusu Zara Janjua da mesajlarını ilettiler. Bunların 
yanı sıra Jennifer Jones Baylor Tıp Üniversitesinden Peter Hotez ile 
COVID-19 aşısının gelişme olanaklarını konuştu. 

Teleton'da müzik de vardı. Belçika'nın Koksijde-De Panne-Veur-
ne Rotary kulübünden keman sanatçısı Aäron Blomme ve şarkı ya-
zarı ve ses sanatçısı Tara Watts da katıldı.

Maloney, "Sizler Rotaryen olarak bu fırsatı kullanıp harekete 
geçerek COVID-19 pandemisine adapte olduğuz ve bu hareketi-
nizle dünyanın şimdi Rotary'ye her zamankinden daha fazla ihti-
yacı olduğunu kanıtladınız" dedi. Maloney, Rotaryen olmaktan hiç 
bu kadar gurur duymamış olduğunu da belirtti. 

Teleton'u YouTube'da on.rotary/ytlive2may linkinden izleyebi-
lirsiniz.

COVID-19 bağışlarınızı da on.rotay.org/drf 'den yapabilirsiniz.
Resimde  Peter Hotez and Jennifer E. Jones (üst sıra solda ); Aäron Blomme 

(orta solda); ve  Barry Rassin ve John Smarge (alt sıra sağda) görülüyor.
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