
ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

MART 2000

NİSAN  1998

KONVANSİYON SÜTUNU

Atlanta spor tarihini kucaklayan 

bir şehir ve Rotary'nin 10-14 

Haziran'da orada yapılacak 

Uluslararası Konvansiyonuna 

katılacaksanız, sporun yerel mabetlerini 

de ziyaret için zaman ayırabilirsiniz.

Ağırlama komitesinin Hank Aaron'un 

ev sahipliği yapacağı beyzbol maçına 

gidemeseniz bile, Atlanta'nın takımı 

"Braves"in eski ve yeni mekanlarını 

ziyaret edebilirsiniz. Bu yılın sonuna 

kadar Braves takımının maç yaptığı 

Turner Stadının önünde , Rotaryen 

heykeltraş Toss Rossin'in onur listesinde 

yer alan Aaron'un simgesel heykeli dikkat 

çekiyor. Takım Sun Trust Park'taki yeni 

stadına geçtiğinde, Rossin yeni stad için 

Aaron'un başka bir heykelini yapmış. 

Georgia Eyaletindekiler başta 

Atlanta Üniversitesinin takımı olmak 

üzere, Üniversite futbolunu çok severler. 

Takımın maskotu da bir bulldogdur. 

Üniversitelerin amerikan futbolunda 

ünlü koç Vince Dooley bir Rotary 

kulübü onur üyesi idi ve 25 yıl Atlanta 

üniversitesinin takımını %70 kazanma 

oranı ile yönetmiş idi. 

Şayet amerikan futbolu sizi 

heyecanlandırıyorsa, College Football 

Hall of Fame'ini ziyaret etmenizi şiddetle 

tavsiye ederiz. 

Ağırlama komitesi orada 12 

Haziran'da özel bir aktivite düzenleyecek. 

Ama bu aktiviteye katılamayacak olsanız 

dahi, salonun konvansiyon merkezinin 

çok yakınında olduğunu, yürüyerek de 

bir ziyaret yapabileceğinizi unutmayın.   

2000 yılında kapakta Göller 
Bölgesinin bir başka yüzünü 
gösterdik. Çevreci gazeteci Tom 
Henry, göllerin yönetimi için 
gerekli olan ABD ve Kanada 
arasındaki işbirliği zorunluluğuna 
dikkat çekti. Tom Henry, 1972 
yılında ABD Başkanı Nixon ile 
Kanada Başbakanı arasında 
imzalanan göller bölgesi kirliliği 
ile ilgili Su kalitesi anlaşmasından 
beri önemli bir adım atılmadığını 
belirtmişti. Özellikle göllerdeki 
fosfor seviyesinin artmasını 
engellemek için temizleme 
hedefleri ve sanayi üzerindeki 

kontrollerin arttırılması bu konuda atılan önemi bir adımdı. Mart 2000 sayısı, 
Büyük Gölleri korumanın 21. yüzyılın en önemli konularından biri olacağını 
öne sürdü. Bugün de Toledo'lu Rotaryen bu konuda çalışmalarını sürdüyorlar.

1998'in ilkbaharında editörler 
küresel pazarda "etiket" üzerine 
odaklandılar. Kapak konusu 
kültürel farklılıkların iş dünyasına 
yansımalarını ele almıştı. Örneğin 
Kuzey Amerika'da misafirlere bir 
kaç kez yemek ve içmeyi ısrarla 
teklif etmek kaba bir davranış 
olarak nitelense de, başka 
kültürlerde teklif edilen şeye hemen 
evet demenin doğru olmadığı, 
ikinci, hatta üçüncü defa sorulması 
beklenebiliyor. Bir diğer durum, 
Müslüman, Hintli ve Budistlerin 
kartvizit değiştirirken sağ ellerini 
kullanmaları, zira sol elin kültürel olarak kirli olduğunun kabul edilmesi ile ortaya 
çıkıyor. Uluslararası bir danışman olan ve dergideki yazıyı yazan Richard Gesteland, 
Japonya'da da hiç bir zaman bir pazarlıkta "hayır" kelimesini duymayacağınızı, onun 
yerine "bu zor olabilir" denileceğine işaret ediyor. Gesteland genel olarak masum 
kültürel hataların affedilebildiğini, ancak kültürler arası uzun vadeli dostluklar için 
bu nüans farklılıklarının bilinmesinin faydalı olabileceğine işaret ediyor.    
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,227,217 
Ku lüp ler: * ........................................................... 35,263
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 226,389
Ku lüp ler:  ............................................................... 9,843
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 483,230
Ku lüp ler:  ............................................................. 21,010
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 210,500
Top lu luk ................................................................. 9,154
Not: Ra kam lar 30 MayKasım 2016 sonu ge len üç ay lık ye ni 
ku lüp ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. 

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

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017 
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020
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Sanal gerçeklik, çocuk felci ile savaşta 
yeni bir boyut getiriyor

Rotary sanal gerçeklik teknolojisinin gücünü kul-
lanarak empati yaratmaya ve çocuk felcine karşı 
savaşta eylem esinlendirmeye çalışıyor. ABD'nin 
UNICEF için ayırdığı fonlardan faydalanan Ro-

tary, bu destek ile Hindistan'da büyürken çocuk felci nedeniy-
le felç olan Alokita adlı genç bir kızın hikayesini sanal gerçek-
lik filmine dönüştürdü.    

Rotary'nin iletişim ekibinde çalışan ve projeyi yürüten eki-
bin başında olan Vincent Vernet, "gözlerinizi açıp etrafınızda 
farklı bir çevre gördüğünüz zaman bireysel seviyede konuya çok 
daha kolay yakınlık duyabiliyorsunuz" diyor. Çocuk felcine son 
vermek önemli kaynaklar ve duygusal yatırım gerektiriyor. Bu 
tip yaratıcı teknolojiler bu konularda insanları esinlendirecek 
potansiyeli taşıyor.

Polio elçisi ve film sanatçısı Archie Panjabi, bizi çocuk fel-
cinden etkilenmiş son jenerasyondan olan Alokita ve onun ve 
aynı hastalıktan muzdarip kişilerin tedavisi ile ilgilenen dok-
torların çalışmaları ile tanıştırıyor. Gözlükleri taktıkları an-
dan itibaren seyirciler sanal ortamda 2014'ten beri çocuk fel-
cinden arındırılmış ilan edilen Hindistan'a gidiyorlar ve sanal 
ortamda 360 derecelik bir perspektif içinde sesler ve görselleri 
izliyorlar. Bu interaktif çevre içinde izleyiciler Delhi sokakla-
rında dolaşıyorlar ve Alotika'nın tedavisinden sonra 11 yıldır 
ilk defa adım atabildiği St. Stephans hastanesinin çocuk felci 
bölümünün koridorlarında  dolaşıyorlar. 

Rotary Vakfı en iyi 10 vakıf arasında yer aldı

Rotary Vakfı, CNBC haber kanalının her yıl ya-
yınladığı "Dünyayı Değiştiren 10 Hayır Kurumu 
Listesi"nde yer aldı. 

2016 yılı ile ilgili değerlendirme sonrası çıkan 
bu listede kadınlara, çocuklara, fakirler ve çevreye en çok 
yardım sağlayan kurumlar yer alabiliyor. Charity Naviga-
tor tarafından düzenlenen bu liste kurumların mali yapı-
sı, hesap verebilirliği ve raporlamalardaki şeffaflığını dik-
kate alınarak düzenleniyor. 
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