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KONVANSİYON
Atlanta’da müzik
Atlanta’da müzik ile ilgilenmek 
isterseniz, yapmanız gereken tek şey 
Konvansiyon merkezinin yakınında 
bulunan Centennial Park’a gitmek 
olacaktır. 10-14 Haziran tarihleri 
arasında yapılacak olan Konvansiyon 
esnasında, açık havada pop, jaz ve 
hip-hop konserleri düzenlenecek. Bu 
tür müziğe şehrin başka bölgelerinde 
de rastlanamanız mümkün.
Şehirde yaşayan Andre 3000, Ludacris, 
Lil Jon ve T.I. gibi ünlüler sayesinde 
Atlanta’nın hip-hop konusunda 
şöhreti yaygın. Apache Cafe ve MJQ’da 
bu müziği yakalayabilirsiniz. Rock 
müzik arzu ederseniz ATL gideceğiniz 
yer olmalı. Her ne kadar Jaz 
meraklıları Mayıs ayında yapılacak 
olan ve ABD’nin en büyük müzik 
festivallerinden biri olan Atlanta Jazz 
Festivalini kaçıracak olsalar da, bir 
çok yerel kulüpte jaz dinleme fırsatını 
yakalamak mümkün.
Şehrin yaklaşık 90 dakika 
doğusunda yer alan Athens kasabası 
müzikseverlerin Mekke’si sayılabilir. 
Güney’in Liverpool’u olarak da 
adlandırılan bu üniversite kasabası 
alternatif ve yeni dalga müziğinin 
merkezi olarak kabul ediliyor. 
Burada yerleşmiş olan ünlü gruplar 
arasında B-52, R.E.M., Of Montreal, 
Danger Mouse ve Drive-By Truckers 
bulunuyor. Tarihi Georgia Theater da 
görülmesi gereken yerlerden biri.

Atlanta Georgia’da yapılacak olan 
2017 Rotary Konvansiyonuna 

kaydınızı yaptırın: 

Vakıf ile ilgili olarak ilk kez 
sonucunda Rotary Vakfı olan 
bir fondan bahsedilmesinin yanı 
sıra, 1917 Atlanta Uluslararası 
Rotary Konvansiyonunun 
önemli mirasından biri de 
barış konusunun kurumsal 
bir odak noktası olarak kabul 
edilmesidir. Atlanta önergesi, 
Rotary kulüplerinin kendi 
kasaba ve şehirlerinde savaşın 
sebepleri ve I. Dünya Savaşı ile 
ilgili olarak müttefiklerin haklı 
olduğunu anlatan bir eğitim planı 
oluşturmalarını öngörmekteydi. 
Eylül 1917 sayısında Atlanta 
Konvansiyonu talimatlarının 

kulüpler tarafından nasıl uygulanması gerektiğini anlatan bir editoryal yer 
aldı. Dergide yer alan katkıda bulunanlar sayfasında, editörler bir konuşma 
sırasında konuşmacı James W. Elliott’un kendi konusu ile çok ilgilendiğini ve 
heyecanını yenemeyip Genel Sekreter Chesley Perry’nin üstüne tırmanarak 
izleyicileri daha iyi görmeye çalıştığını yazdılar.

The Rotarian yıllardır 
okuyucularına dünyanın bir 
çok yerinden haber iletmekte. 
Bu sayının kapak hikayesi, Abu 
Simbel tapınağının, Assuan 
barajı suları altında kalmaması 
için yapılan çalışmaları 
anlatıyordu. Barajın inşasının 
bitimine 6 yıl kala, 1964’de, iki 
İngiliz öğretmen, barajın inşası 
sonrası ortadan kaybolacak 
tarihi mekanlar ve yerlerini 
değiştirmek zorunda kalacak 
100,000 kişiyi konu alan bir 
yazıyı dergide yayınladılar. 
Bazı menfi sonuçlarına rağmen, 
baraj başarılı bir girişim olarak 
değerlendirildi ve Mısır’ın 
ekilebilir toprak alanının genişlemesini, 1984-88 dönemindeki kuraklığı daha 
kolay atlatmasını  ve ülkeye yenilenebilir enerji temin etmesini sağladı.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,235,100 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 35,247
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 206,062
Ku lüp ler:  ............................................................... 9,394
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 465,474
Ku lüp ler:  ............................................................. 20,238
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 204,194
Top lu luk ................................................................. 8,878
Not: Ra kam lar 27 Mayıs 2016 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. * 31 Mart itibarıyla

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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2018-19 UR Başkanlığına 
Samuel Frobisher Owori seçildi 

Ug a n d a ’n ı n 
K a m p a l a 
Rotary Ku-
lübü üyesi 

Samuel Frobisher Owo-
ri, 2016-17 Uluslarara-
sı Rotary Başkanı Aday 
Saptama Komitesi tara-
fından 2018-19 dönemi 
için oybirliğiyle Başkan-
lık için aday gösterildi. 
1 Ekim tarihine kadar 
herhangi bir itiraz gelmediği için, Owori resmen Başkan Ada-
yı oldu.   

Owori, Rotary’de “ farklılık yaratmak için inanılmaz bir tutku” 
gördüğünü belirtiyor. Başkan olarak, heyecan ve gururdan fay-
dalanıp, her projenin barış ve refah motoru olmasını sağlayaca-
ğını ifade ediyor.

Rotary lideri olarak Owori üyelik ve büyüme konusuna 
önem veriyor. Bölge guvernörlüğü yapmasından sonra, Ugan-
da’daki Rotary kulüpleri sayısı 9’dan 89’a yükselmiş bulunuyor. 
Owori tüm Rotary liderlerinin birlikte çalışarak daha fazla ka-
dın, gençlik programı katılımcıları, mezunlar ve toplum üyeleri-
ni önümüzdeki yıllarda Rotary’ye katmak için çalışma yapmaya 
davet ediyor.  

Owori, Uganda’nın Kurumsal Yönetim Enstitüsünün 
CEO’su olarak görev yapıyor. Daha önce Afrika Kalkınma Ban-
kası İcra Direktörü, Uganda Commercial Bank Ltd. Yönetici 
Direktörü ve Uganda Kalkınma Bankası Direktörü olarak gö-
rev yapmış. Hukuk mezunu olan Owori, istihdam ilişkileri, iş 
yönetimi, mikrofinans ve pazarlama konularında İngiltere, Ja-
ponya, İsviçre, Tanzanya ve Harvard İşletme Fakültesi de dahil 
olmak üzere ABD’de eğitim görmüş.

1978 yılında Rotaryen olduktan sonra Owori Bölge Vakıf 
Koordinatörü, Bölge Üyelik Koordinatörü, Birşleşmiş Millet-
ler Çevre Programı ve BM-Habitat’da UR temsilciliği ve UR 
direktörlüğü görevlerinde bulundu. Uluslararası PolioPlus da 
dahil olmak üzere muhtelif komitelerde görev yapan Owori, en 
son Vakıf Mütevellisi olarak Vakıf Finans Komitesi başkanlığı, 
ve Yatırım Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu.

Owori Rotary Vakfı Benefaktörü olup, eşi Norah ile “Büyük 
Bağışçı” ve Paul Harris dostudur.

Barış Bursiyerleri “Küresel Barış Endeks Metodolojisi” 
konusunda eğitim aldılar ve ödüllendirildiler

Oniki Rotary Barış Bursiyeri, Rotary Kulüpleri ile 
yaptıkları yaratıcı çalışmalarda Global Peace Index Am-
bassador programı kanalıyla barış mesajını yaygınlaştır-
ma çalışmaları nedeniyle ödüllendirildiler. 

Program, Rotary ve Ekonomi ve Barış Enstitüsü ortak 
çalışması olup, 100 barış bursiyerinin Küresel Barış En-
deksi oluşturma metodolojisi konusunda eğitilmelerini 
temin etti. Küresel Barış Endeksi, rakamsal olarak barış 
ölçümü yapıyor. Barış içinde yaşayan toplumları yaratan 
ve sürdürülebilirliğini sağlayan  davranış, kurumlar ve 
altyapıları araştıran çalışmada, Rotary Barış Elçileri Ens-
titüye Rotary Kulüpleri ile beraber nasıl çalışılabileceği 
konusunda fikir verdiler. Seçilen elçiler, dünyanın 10 şeh-
rinde Küresel Barış Endeksi hakkında sunum yapacaklar 
ve bu aktiviteyi düzenledikleri için 1.000 dolara yakın bir 
para ödülü alacaklar. Enstitü, kazananların listesini geç-
tiğimiz Haziran ayında Washington’da açıklamıştı 
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