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TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

TEMMUZ 1937

KONVANSİYON SÜTUNU

S

por dendiği zaman, 23-27
Haziran 2018 tarihlerinde
Rotary Konvansiyonunun
yapılacağı Toronto şehri her
zevke hitap eden bir özelliğe sahip. Buz
Hokey’i liginin Toronto Maple Leaves takımı, akçaağaç yaprağı ile temsil
edilen bu ülkedeki milyonlarca seyircisine hitap ediyor. “Maple Leaf Square”
bu amaçla binlerce insanın toplandığı
ve hokey takımının oynadığı binanın
önünde yer alıyor. Playof oyunları sırasında, maçlar bu açık alanda büyük ekrandan naklen yayınlanıyor.
Bir bahar günü, şehrin basketbol takımı Toronto Raptors taraftarlarını bu
alanı doldurmuş olarak görmek mümkün. Takım içeride oynarken siyah
kırmızı renklere bürünmüş taraftarlar
alanı dolduruyor ve burasını adeta Jurassic Park’a çeviriyorlar.
Şayet beyzbol ile aşina iseniz, 27
Haziran’da Toronto’nun Blue Jays takımının New York Yankees ile CN Kulesinin yanında yer alan ve yukarıda
resmi görülen Rogers Center’da oynayacakları maçı seyredebilirsiniz.
Şayet amerikan futboluna meraklı
iseniz de belki sonbaharda tekrar geri
gelip Kanada Futbol Liginde oynayanToronto Argaunots takımını izlemek
isteyebilirsiniz. Takımın oynadığı stadyum, aynı zamanda bizim alıştığımız
futbolu oynayan Toronto FC’nin de
maçlarını yaptığı stad. Ancak 23 Haziranda, konvansiyonun açılış gecesinde onların da New England Revolution
takımıyla maçları var.
Spor severlere duyurulur
RANDI DRUZIN

Amerikalı sanatçı Edgar
Franklin Wittmack derginin kapağında yer alan bu resmi yaptı.
Wittmack 1920 ve 30’lu yıllarda
bir çok derginin kapağını tasarlamış biri olarak bu konuda Norman Rockwell kadar ünlü idi. Küçük kasabalardaki yaşama odaklanacağına Wittmack daha çok
aktif destansı kahramanları, askerleri, dağa tırmananları, pilotları ve kovboyları resmetmekte idi.
Bu kapaktaki resmin adı “Çin hurdası” idi ve Song hanedanının zamanında uzun seyahatler için inşa
edilmiş bir geminin arka kısmını
göstermekteydi. Kapakta yazan ve
Rotary’nin Nice şehrindeki konvansiyonuna değinen konu ile ne alakası vardı
bilemiyoruz ama kapak resmini her şeye rağmen biz çok beğendik.

AĞUSTOS 1963
Neden Portekiz? Bu soruya
editörler kapaktaki resim ile ilgili açıklamalarında yer veriyorlar. Editörler, herhangi bir sebep
olmadığını ama yazın sıcak aylarında turistlerin Avrupa’ya seyahat ettikleri ve o sene Portekiz’in
yaklaşık 70.000 turist çekeceğinin beklendiğine işaret ediyorlar. Resim Portekiz’in kaldırım
taşı döşeli sokaklarıyla ve beyaz
ve pembe, kırmızı kiremitli binalarıyla bilinen Elvas kasabasında
çekilmiş. Kaliforniyalı fotoğraf
sanatçısı Kax Tatch seyahati sırasında bu resmi çekmiş. Tatch 64 yaşında stüdyosunu kapayıp, resim çekmek
için dünyayı dolaşmaya başlayan bir fotoğraf sanatçısı olarak biliniyor. 1963 yılının Ağustos sayısında editörler Berlin Duvarının yıkılması gereğine ve Avrupa’nın birleşmesinde ortaya çıkacak müspet sonuçlara değinen bir yazıya da yer
vermişler. Yazıda uçak ile seyahatin çok hızlı olduğu, ancak lüks seyahat etmek
isteyenlerin gemiyi tercih etmelerinin daha iyi olacağı ifade ediliyor.
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Nijeryalı yıldız Tiwa Savage
çocuk felci ile savaşa katıldı

Rotary’de markalaşma
Uluslararası Rotary, tüm dünyada marka olarak
daha belirgin bir şekilde tanınmak amacıyla bütün logolar ve yazıların karakterlerini değiştirdi. 3 yıla yakın bir
süredir devam eden bu değişime tüm kulüplerin uyması, markanın uluslararası bütünlüğü bakımından önem
taşıyor.
Kulüplerin bayrakları, logoları, web siteleri ve benzeri kullandıkları bir çok materyellerin normlara uygun
olmasına mümkün olduğunca dikkat edelim.
Bu arada kulüplerimizin rotary.org web sitesinde
“rotary club central” bölümüne girerek her ay muntazam doldurmaları istenen formları unutmamalarını
öneririz.

Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................ 1,233, 172
Kulüpler: *......................................................35,533
Rotaract
Üyeler: ..........................................................233,450
Kulüpler: ........................................................10,150
Interact
Üyeler: ..........................................................495,880
Kulüpler: ........................................................21,560
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...............................................................210,500
Topluluk............................................................9,452
Not: Rakamlar 31 Mart 2017 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir.

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 2016 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

N

ijeryalı şarkıcı ve şarkı yazarı Tiwa Savage, Rotary’nin çocuk felci konusunda bilinçlendirme
kampanyası olan “This Close” kampanyasın katılan şahsiyetlerden biri oldu. CNN tarafından Nijerya’nın en
büyük pop yıldızı olarak tanıtılan Savage, aşı sayesinde önlenebilir bu hastalık için bilinçlendirme çalışmaları yapacak.
Geçtiğimiz Nisan ayında Savage Lagos kentinde çocuklara
polio aşısı yaparken görüntülenmişti.
Ünlü şarkıcının katılımı kritik bir ana rastgelmesi bakımından önemli. Geçtiğimiz yıl Nijerya’da, iki yıl aradan sonra tekrar ortaya çıkan çocuk felci, 4 çocuğu etkilemişti. Savage, sadece küçük bir çocuğu olan anne olarak değil, ama ülkesini seven bir kişi olarak ve yıllardır bu hastalığı yenmek için
uğraşan bir ülkenin gururlu vatandaşı olarak bu kampanyaya
katıldığını söyledi.
Savage’ın müzik kariyeri 16 yaşında George Micheal ile
beraber çalışması ile başladı. Kendi başına şarkı söylemeye
başlamadan önce Whitney Huston, Kelly Clarkson, Andrea
Bocelli ve Mary J. Blige gibi sanatçılarla çalışmıştı.
Savage Rotary ile beraber çalışacağını Dünya Aşılama
Gününde New York şehrinde açıkladı
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