
UR'DEN HABERLER

KONVANSİYON İPTAL EDİLDİ

UR 6-10 Haziran tarihlerinde 
Hawaii'nin Honolulu şeh-
rinde yapılacak Uluslara-

rası Rotary Konvansiyonu COVID-19 teh-
didi nedeniyle iptal edildi.  

UR Merkezinden yapılan açıklamada, 
virüsün dünya üzerinde hızlı bir şekilde 
yayılması nedeniyle üyelerimiz, görevlile-
rimiz, katılımcılar ve Honolulu toplumu-
nu korumak adına bu zor kararın alındığı 
bildirildi. Uluslararası Rotary bu noktada 
kayıt olmuş olanların UR Kayıt bürosunu 
aramamalarını rica ediyor ve kayıt bedel-
lerinin iade edileceğini belirtiyor.

Kayıt bedelinin iadesi için iki opsiyon 
bulunmakta. Birinci opsiyon kayıt ve ek 
ücretlerin tamamının geri ödenmesi.Bu-
nun için My Rotary'ye girip konvansiyon 
kaydınızı iptal edebilirsiniz. UR Merkezi 
de paranın ödendiği yöntem ile  kayıt be-
delini iade edecek. İptal edenlerden 50 do-
lar iptal etme ücreti de alınmayacak.

İkinci opsiyon olarak ise kayıt bede-
lini afet fonuna bağışlamanız olabilir. Bu 
bağışlar Rotary kulüplerinin COVID-19 
pandemisinden en çok etkilenmiş olan 
toplumlara acil destek olarak devreye so-
kulacak. Organizasyon komitesinin özel 
faaliyetleri için yatırılan paraların da ko-
mitenin kararına göre iadesi yapılacak.

  

COVID-19 ile ilgili Bağış Opsiyonları

Harekete geçenler olarak Rotaryenler halen pandemik bir duruma ge-
len ve bir çok insanı etkileyen COVID-19 ile nasıl mücadele edebi-
leceklerini soruyorlar. Rotary Vakfı Rotaryenlerin kendi toplumları 

ve dünyadaki insanları korumak için kullanabilecekleri muhtelif opsiyonlar 
sunuyor.

Bölgesel Bağışlar: Bölgeler Bölgesel Bağış Fonlarındaki kaynak ile  ateş 
ölçer, koruyucu tıbbi malzeme, ihtiyacı olan profesyonel tıp elemanlarına veri-
lecek ekipmanları temin edecek  yerel aktiviteleri fonlayabilirler. Bölgeler ay-
rıca daha önce planladıkları bir aktiviteyi ya da açık bölge bağışındaki beklen-
medik harcamalar için ayrılan fonu COVID-19 çalışmalarına yönlendirebilir.
Bir kereye mahsus olmak üzere, Vakıf 15 Mart 2020'den sonra COVID-19 için 
yapılan harcamaları 2020-21 bölge bağışları kanalıyla geri ödeyecek.

Afet Bağışları: Yerel olaylara hızlı ve etkin müdahele için afet bağışları 
kullanılabilir. UR yakın bir zaman önce bu fonlardan faydalanabilecek olaylar 
listesine COVID-19'u da ekledi. Her bölge 25.000 dolara kadar fonların müsa-
itlik durumuna göre bir bağış için müracaat edebilir. Afet Bağış Fonları böl-
gelere afet durumunda destek için tasarlanmış bulunuyor. Fon on-line bağış 
ve Bölge Tanımlı Fonları kabul ediyor. Bölgeler kendi tanımlı fonlarını CO-
VID-19 bağış aktivitesinde kullanılmak üzere şartlandırabilirler. Nakit katkı-
lar COVID-19'da kullanılmak dahil olmak üzere genel afet fonuna aktarılacak. 

Küresel Bağışlar: Toplumda değişimsel bir etki yapmanın ideal bir yön-
temidir. Şayet COVID-19 ile ilgili etkin cevap için acil tıbbi ekipman gereki-
yorsa, küresel bağışlardan bunu karşılamak mümkündür. COVID-19 ile ilgi-
li olan yeni  girişimler için Rotary Vakfı yüzde 30 yabancı finansman şartını 
kaldırıyor. Ama her halükarda bu bağışlar için bir uluslararası partner gere-
kiyor. 

Diğer Rotary aktiviteleri

Katılanların sağlık durumunu koruma amacıyla Rotary, başkanlık 
konferansları olarak planlanmış olan 28 Mart'taki Fransa'nın Pa-
ris şehrinde UNESCO merkezinde yapılacak toplantı ile İtalya'nın 

Roma şehrinde 9 Mayıs'ta yapılması planlanan  Gıda ve Tarım Organizasyo-
nunun iptal edildiğini duyurdu.

Kulüp ve Bölge toplantıları: Kısa vadede Uluslararası Rotary, bölgeler, 
Rotary ve Rotaract kulüplerinin sanal ortamda toplanmalarını, yerel otorite-
lerin yönlendirmesi doğrultusunda toplantıları iptal etme veya ertelemelerini 
uygun buluyor. Uluslararası Rotary, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve yerel oto-
ritelerin sağlık ile ilgili direktiflerin yakından takip edilmesi, uygulanabilirse 
toplantıların on-line veya telefonla yapılmasını önderiyor.

Rotary Gençlik Değişim: Partneriniz olan bölge ile temasa geçerek CO-
VID-19 nedeniyle talebelerin gereken spesifik tedbirleri almalarını sağlayın. 
Tüm bölgeler, öğrenciler ve aileleri, büyük elçiliklerin, DSÖ'nün ve yerel sağlık 
kurumlarından en son durum ile ilgili bilgiyi öğrenmeleri ve ona göre hareket 
etmeleri gerekiyor. Bölgenizde misafir ettiğiniz talebe varsa, şartların duru-
muna göre hareket etmeye çalışın. Talebenin ailesinin bu ortamda çocukları-
nı programdan alma kararını da verebileceklerini unutmayınız.
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................  1.211.107 
Ku lüp ler: * .....................................................35.989
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................170.905
Ku lüp ler:  .......................................................10.305
In te ract
Üye ler:  .........................................................329.245
Ku lüp ler:  .......................................................14.315
RotaryKöyToplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri ................................10.900
Not: Ra kam lar 14 Şubat 2020 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  KulüpSayısı RotaryenSayısı

2420: Bölge:** 72 1.890
2430: Bölge: 101 2.478
2440. Bölge: 63 1.494
TOPLAM 236 5.862
** UR İstatistiklerine göre 2019 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı

Honolulu, Hawai, ABD, 6-10 Haziran 2020

Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Uluslararası Rotary COVID-19 açıklaması 

Dünyanın her köşesinde, COVID-19'dan etkilenmeyen 
birey ya da toplum yok gibi. Bir virüsün yol açtığı ve he-
nüz aşısının da olmadığı, aslında çok da uzun bir zaman 

önce Polio Virüsü ile benzeri bir durumun da yaşandığı bu pan-
demi ile uğraşırken, "Çocuk Felcine Son" programına odaklan-
mamızı nasıl sürdürebiliriz diye belki kendi kendinize soruyor 
olabilirsiniz.

COVID-19 pandemisine cevap dünya çapında dayanışma ve 
acil küresel çaba gerektirmekte. Binlerce polio çalışanı, yaygın 
laboratuar ve gözlem ağı olan "Küresel Çocuk Felcini Yoket-
me Girişimi (GPEI)" bu kaynakların ülkelerin hazırlanması ve 
cevap verebilmesi için kullanılması konusunda moral bir zorun-
luluk taşımaktadır. 

Dünyada yaygın bir şekilde bağlı bulunan küresel sağlık ile il-
gili olarak, Rotaryenlerin kurmuş oldukları çocuk felci altyapı-
sının, bir çok hastalığın yanı sıra, corona virüsü için de hastalığı 
durdurmak ve yayılmasını engellemek için çalışmakta olmasın-
dan gurur duyabilirsiniz. Yoğun mevcudiyetlerinin bulunduğu 
Nijerya, Pakistan ve Afganistan'da, Polio personeli ciddi bir göz-
lem, sağlık personelinin eğitilmesi ve bulaşmış olanları izleme 
ve benzeri çalışmaları yapmaktalar. 13 ülkede polio gönüllüleri 
COVİD-19 konusuna hazırlanmak ve cevap verebilmek için ha-
zır beklemekteler.

COVID-19 nedeniyle çocuk felcine son programının bazı yön-
lerinin etkileneceğinin farkındayız. Bugünün zor durumuna 
karşı meydan okurken, Rotaryenlerin çocuk felci ile ilgili yapa-
bilecekleri en önemli şey taahhütlerini sürdürmeleri olacaktır. 
Bu yıl 50 milyon dolarlık fon yaratma hedefimizi yakalayıp her 
çocuğu aşılamak istiyoruz.  Küresel bir pandemide çocuk felci-
ne olan dikkat, geçici olarak başka yöne kayacaktır. Bu ise Ro-
taryenlerin çocuk felci konusuna gelinmiş olan noktadan geriye 
gitmemek için daha güçlü bir şekilde destek olmalarını zorunlu 
kılmaktadır.

Çocuk Felcini yoketme konusuna olan taahüdümüze bağlı 
kalmaya zorunluyuz. Çocuk Felci çalışmalarımızın COVID-19'a 
nasıl destek olduğunu öğrenin ve PolioPlus'a  katkı konusunu ak-
lınızdan çıkarmayın.

İPTAL EDİLDİ

İPTAL EDİLDİ
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