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KONVANSİYON SÜTUNU

T

oronto’da 23-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan
2018 Konvansiyonuna ister katılın ister katılmayın,
orada olan her şeyden rotary.org ve
sosyal medya sayesinde haberdar olabilirsiniz.
Her gün yayınlanacak olan "Convention Minute" adlı video, bir gün öncesinin özetini sizlere aktaracak ve
ertesi günün programını söyleyecek.
Ağırlama komitesi "Dostluk Evi"ndeki standlardan, katılımcılarla röportajların yanı sıra genel oturumlar ve
aralardan yayın yapacak. riconvention.org'da convention minute bölümüne bakmayı unutmayın.Facebook sayfamızda ve günlük e-mektupta dünya
standartlarındaki konuşmacıları da
dinleyebilirsiniz.
Rotary görevlileri konvansiyon
esnasında blog ve twitleri genel oturumlardan, Dostluk Evinden, çalışma
gruplarından, yollayacaklar. Canlı yayında videolar, söyleşiler, ve gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. Konvansiyonda çekilen özel fotoğraflara
da göz atma imkanınız olacak.
Şayet konvansiyona katılıyorsanız, kendi hikayelerinizi de sosyal
medyada paylaşabilirsiniz. Hashtag
#rotary18'i kullanarak başkalarının
da neler yaptıklarından haberdar olabilirsiniz.

Chicago'lu Alan K. Schmidt, bu
sayıda balık avlamanın bir kelimeden ibaret olmadığını, sadece balık
yakalama anlamına gelmediğini,
bir tecrübe olduğunu yazdı. Schmidt'in denemesi, balıkçı ve balık
arasındaki savaşı şiirsel bir şekilde anlatıyordu. "Elinde olta olan
kişinin mücadele sırasında duyuduğu heyecan nedir? Bu anlatılamaz ama muhteşem bir şeydir. Şayet bilmek istiyorsanız, gidip siz de
balık tutun!" Bu sayıda çocukların
dişlerinin sorunlarına da dikkat
çekildi. 1921 senesinde Amerikalıların %95'inin düşlerinde çürük
vardı ama sadece %15'i diş fırçası kullanmakta idi ve her çocuğun dişinde de ortalama yedi çürük vardı. Uluslararası Rotary Kulüpleri Derneği de bu yıl bir buharlı
gemi charter yaparak Rotaryenleri İskoçya'nın Edinburg kentindeki Uluslararas
Konvasiyona götürdü. Dergide geminin yanaşacağı Liverpool şehri ile ilgili bir
yazı da yer aldı.

Eski dergiler serisine son
Rotary dergilerinin amiral gemisi The Rotarian ve diğer bölge dergilerinin
ortak bir görünüm kazanma yolunda çalışmalar yaptıklarını bu sayımızın editör
mektubu ve Dünya Dergi Editörleri toplantısını anlatan sayfalarda bahsetmiştik.
Uzun bir zamandır The Rotarian dergisinin eski sayıları başta The Rotarian
olmak üzere birçok dergide yayınlanmaktaydı. Haziran ayından itibaren bu uygulamadan vazgeçiliyor.
Uluslararası Rotary'nin merkezi Evanston'da dergide okunan bölümler ile ilgili yapılan ankette, eski dergilerin bölümlerini ihtiva eden sayfalara fazla ilgi
gösterilmediği saptanmış. Bu nedenle bundan böyle, eski sayılar ile ilgili bilgi
bize de gönderilmeyeceği için Rotary Dergisi olarak biz de "Tarih Yapraklarında The Rotarian" bölümümüzü son kez bu sayıda yayınlamış oluyoruz.
Bundan sonra dergilerde yayınlanmayacak olan bir diğer bölüm de karşı sayfada yer alan Rotary ile ilgili rakamsal bilgiler olacak. Rotary ve kulüp sayıları,
Rotaract ve kulüplerin sayıları, aynı şekilde Interact ve kulüplerin sayıları yayınlanmayacak.
Uluslararası Rotary yayınlardan sorumlu birim, bilgilerin geç geldiğini ve yayın zamanında ortaya çıkan tablonun çoğu kez gerçeği yansıtmadığı için yanıltıcı
olduğunu öne sürüyor. 30 yılı aşan bir zamandır yayınlanan dergimizin tüm sayılarında bu rakamları görebiliyorduk. Maalesef artık göremeyeceğiz. Ancak, yayın
bölümündeki ilişkilerimizi kullanarak bu rakamları elde edip sizlere ulaştırmaya devam etmeyi planlıyoruz.
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Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.237.694
Kulüpler: *......................................................35.887
Rotaract
Üyeler: ..........................................................256.496
Kulüpler: ........................................................11.152
Interact
Üyeler: ..........................................................526.723
Kulüpler: ........................................................22.901
Rotary Köy Toplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri...................................9.891
Birlik Sponsorları..............................................3.587
Not: Rakamlar 30 Mayıs 2018 sonu itibarıyla Rotary Club
Central “Reports” bölümünden alınmıştır.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
72
2,088
2430: Bölge:
93
2,273
2440. Bölge:
64
1,654
TOPLAM
230
5,996
** UR İstatistiklerine göre 2017 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018

Hamburg Almanya, 2019

Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

Çocuk Felcinin tarihini yazmak

Ç

ocuk Felcine Son gibi bir hedef koyup bunu
başarmaya doğru yaklaşırken, bu büyük
projenin hikayesini de kitap haline getirmek elbetteki belli bir önem arzediyor ve
aynı zamanda da ciddi bir çalışma gerektiriyor.
Rotary bu iş için Sarah Gibbard Cook adında bir İngiliz'i
seçti. Harvard Üniversitesinden doktorası olan Cook, Rotary'ye 1981 yılında katılarak o zaman için 3-H programı olarak bilinen ve bugünkü Küresel Bağışların önceki uygulaması
olan Health, Hunger and Humanity (Sağlık, Açlık ve İnsanlık)
programlarının yönetici asistanı olarak göreve başladı.
1992'de ayrıldıktan sonra, Rotary 1994'de çocuk felci ile ilgili bir kitap düşününce akla ilk Cook geldi. 1996 Calgary Konvasiyonuna kitabın yetişmeyeceği anlaşılınca Rotary yayından vazgeçti ancak proje gittilçe büyüyen bir durum arzetmeye başlamıştı ve sonunda 2013'te ilk cilt yayınlandı "Rotary
and the Gift of a Polio Free World" ve ikincisi "Almost Every
Child" da 2015'te yayına girdi.
Rotary'nin çocuklara yardım için başlangıçtaki tutkusunu inceleyen Cook, organizasyonun kaynaklarını tek bir global
probleme yönlendirmedeki zorlukları gündeme getirdi. Ayrıca
Rotary'nin uluslararası sağlık kuruluşlarından gördüğü dirence de değinen Cook, o zamanlar çocuk felci gibi bir konuyu ön
plana çıkarmanın genel sağlık sisteminde menfi etkiler yapacağı düşüncesinin ne gibi etkileri olduğunu da irdeledi.
Bunların sonucunu bugün biliyorsak da, Rotary'nin çocuk
felcini sonlandırma yolundaki çalışmaları devam ediyor. Cook'un yazdığı kitaplar ise ilgi çekmeye devam ediyor. Bunun
en önemli sebeplerinden biri kitaplarda yer alan James Bomar,
Jack Davis, Carlos Conseco, Clifford Dochterman, Herb Pigman ve Clem Renouf gibi karakterlerin yanı sıra Rotary'nin
tıp konusundaki dahisi John Sever ve Fildişi Sahilinden Marie
Irene Richmond Ahoua gibi Rotary dışından da isimlerin yer
alması.
Bu arada Cook 3. kitabını da hazırlamaya devam ediyor.
"Fulfilling the Promise" (Sözü yerine getirmek) adını taşıyan
kitabın, çocuk felcine karşı savaşın kazanılmasından sonra yayınlanması bekleniyor.
Cook şimdiden kitabın üçte ikisini yazmış durumda ve bir
gün, o günün geleceğine ve kitabı da tamamlayacağına inanıyor.
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