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KONVANSİYON SÜTUNU

T

oronto çok canlı bir müzik
şehri olup, stadyumlardan
küçük barlara her türlü müziği dinleyebileceğiniz yerlere
sahip. 23-27Haziran tarihlerinde 2018
Uluslararası Rotary Konvansiyonu için
şehirde olacaksanız, canlı müzik dinlemek için zaman ayırmayı unutmayın.
İhtişamıyla göz kamaştıran Massey
Hall’de karışık klasik ve güncel müzik
konserlerini izlemeniz mimkün. Massey Hall 1982 yılına kadar Toronto
Senfoni Orkestrası ve Toronto Mendelssohn Korosunun evi idi. Bu iki kuruluş
daha sonra yeni yapılan Roy Thomson
Hall’e taşındılar.
Konvansiyon sonrası 28 Haziran’da ünlü şarkıcı Aretha Franklin
Sony Sahne Sanatları Merkezinde bir
gösteri yapacak. Sony Center programını kontrol etmenizde fayda var.
Şehirdeki en ünlü tavernalardan
biri Horseshoe Tavern. 1947 yılında
açıldığından beri daha sonra ünlü olan
Rolling Stones, The Police ve Willie
Nelson gibi isimler kariyerlerinin başında burada sahne aldılar.
Jaz meraklıları iyi yemekle eşliğinde Jazz Bistro’da müzik dinleyebilirler.
Eski otellerden olan Rex’in bar ve restoranında jaz ve blues dinleyebilirsiniz.
Latin müzik sevenler Lula Lounge’a gidip latin füzyon mutfağını tadarken salsa müzik gruplarını dinleyebilirler. Cuma ve Cumartesi akşamları da
salsa öğretmenleri ders sunmaktalar.
		

RANDI DRUZIN

Uluslararası Rotary’nin 2018
konvansiyonu ön kayıtları 31 Mart
tarihinde sona erecek.

FBI Direktörü J. Edgar Hoover, bu sayı için yazdığı sayıda amnezi hastaları, felaket ve cinayet
mağdurları ve diğer koybolmuş kişilerin tespiti için evrensel boyutta
parmak izi uygulamasına destek
verilmesini talep etti. “Parmak izi
sahtesi düzenlenemeyecek bir imzadır” diyen Hoover, “Fikrim odur ki,
öyle bir zaman gelecek ki her dürüst
erkek ve kadın parmak izinin dosyada bulunmasından memnunluk duyacaktır” diye makalede yazmıştı.
Scotland Yard’ın başında bulunmuş olna İngiliz Sir Basil Thompson, buna karşı bir görüşü dile getirmiş ve herkesin parmak izinin
dosyalanmasının çok pahallıya mal olacağını ve yönetilmesinin zor olacağını,
aramalara yardım yerine zora sokacağını öne sürmüştü. Bu sayıda The Rotarian, “Rüzgar gibi geçti”yi de 1936 yılının 2 nolu kitabı olarak adlandırmıştı.

ŞUBAT 1981
The Rotarian ilk fotoğraf yarışmasını 90 yıl önce başlatmıştı. Tarihi bayunca, The Rotarian önemli fotoğrafçıların eserlerini de fırsat buldukça yayınladı. Şubat 1981 sayısında, önder
fotoğrafçılardan Lucien Aigner
- Barrington Massachusetts Rotary Kulübü’nün uzun süre üyesi - mesleği üzerine yazarken,
1930’ların Winston Churchill,
Marlene Dietrich, Albert Einstein, Adolf Hitler, Mohandas K.
Ghandi ve Benito Mussolini gibi ünlü şahsiyetlerinin de resimlerini “Candid
camera” adlı serisi kapsamında yayınlamıştı. Aigner’in dünyaca ünlü Polonyalı
devlet adamı ve piano virtüözü Jan Paderewski’nin fotoğrafı, The Rotarian dergisinin 1912’den sonra yayınladığı ilk siyah beyaz kapak olmuştu.

riconvention.org’a erişin.
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Yangın kurbanlarına yardım

B

u yıl Kaliforniya’da meydana gelen ve yaklaşık 89.000 hektar alanın yandığı ve 40
kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar için
Rotary Vakfı etkilenen toplumlara yardım
için özel bir fon oluşturdu. Şarap merkezi olan Napa
bölgesindeki yıkım çok geniş. Toparlanması uzun bir
zaman alacak ancak 5130. bölge yardımcı olmak için gerekeni yapıyor.
Siz de çek, para transferi ya da kredi kartınızla destek olabilirsiniz. Bağışlarınızı bit.ly/2xXRyuI’dan yapabilirsiniz. Diğer transferler için hesap adı “The Northern California Fire Recovery Fund” olup hesap numarası
615’dir. Kredi kartınızı kullanırsanız lütfen adres kutusunu işaretleyin ve adresinizi Rotary ile paylaşın. Nasıl yardım edebileceğiniz konusunda bilgi istiyorsanız e
postalarınızı relief@rotary.org’a gönderebilirsiniz.

Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.220.185
Kulüpler: *......................................................35.727
Rotaract
Üyeler: .........................................................242.949
Kulüpler: ........................................................10.563
Interact
Üyeler: .........................................................511.796
Kulüpler: ........................................................22.252
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...............................................................210.500
Topluluk............................................................9.900
Not: Rakamlar 31 Ağustos 2017 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

Cep telefonları çocuk felci
savaşında

C

ep telefonları
ve basit mesajlaşma belki de
çocuk felcine karşı devam eden savaşta zafere ulaşmada anahtar rol
oynayacak.
Hastalık azaldıkça ve sadece üç ülkenin
ücra köşelerine geriledikçe sağlık görevlilerinin aşıları yerine ulaştırma ve hızlı bilgi paylaşımı önemli rol oynuyor. İletişim hatlarını güçlendirmek için Rotary ve Küresel
Çocuk Felcini Yoketme Girişimindeki partnerleri, Pakistan ve
Nijerya’da sağlık görevlilerine cep telefonları dağıtıyorlar.
Rotary Pakkistan’da çocuk ve anne sağlığının geleneksel
kağıt temelli raporlama sistemini mobil telefon ve e-denetleme teknolojisi ile yeniliyor. Ülke genelinde sağlık görevlilerine 800 telefon dağıtıldı. Pakistan’ın ikinci büyük telekomünikasyon şirketi Telenor, veri gözleme ve değerlendirme şirketi
Eycon, Rotary ve Pakistan hükümeti 2018 yılı sonuna kadar
5.000 telefon dağıtmayı planlıyorlar.
Sağlık görevlileri telefonları mesaj sistemi ile merkezi sunucuya veri göndermek için kullanıyor. Şüpheli bir vaka görülürse, anında Pakistan Acil Operasyon Merkezi uyarılıyor.
Ayrıca aşı olmayan çocuklar da bu sistemle takip ediliyor. Pakistan’da 5 yaş altındaki 35 milyon çocuğun aşılanması planlanıyor. Pakistan, 1000’de 81 ile çocuk ölümlerinde dünyada ön
sırada yer alıyor. Mobil teknoloji sayesinde bu rakamın aşağıya
düşmesi bekleniyor.
Nijerya’da da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2016 yılında
iki sene aradan sonra görülen polio virüsü sonrası geleneksel
raporlamayı bırakıp cep telefonları temeline dayalı bir sistemi
Borno eyaletinde devreye soktu. O tarihten beri bu uygulama
11 eyaleti kapsayacak duruma geldi.
Nijerya ayrıca cep telefonlarının haritalama teknolojisini
de kullanarak aşılama ekiplerinin atladığı alanları da tespit
ediyor.
DSÖ’ne göre dünyada 7 milyar cep telefon aboneliği bulunuyor ve bunların %89’u gelişmekte olan ülkelerde. Günde 1
dolardan az kazananlar bile bir telefon ve mesaj hattına sahip.
Telefonların sunduğu teknoloji bu nedenle sağlık alanında çok
önemli bir rol oynuyor ve oynayacak.
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