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KONVANSİYON
Atlanta Konvansiyonu
Önümüzdeki yıl 2017’de 1014 Haziran tarihleri arasında
Uluslararası Rotary’nin 108.
Konvansiyonu ABD’nin son yıllarda
popüler şehirlerinden biri olarak
dikkat çeken Atlanta’da yapılacak.
Türk Hava Yollarının bu şehre
İstanbul’dan direkt seferleri olması da
ulaşım bakımından önemli bir avantaj
sağlıyor.
108. Konvansiyonun bir diğer özelliği
ise Rotary Vakfının 100. yılının
kutlanacak olması. Yukarıdaki
resimde yer alan Atlanta Konvansiyon
logosu da bu nedenle Rotary Vakfının
100. yılını da içeren illüstrasyonla
beraber kullanılıyor. Rotary tarihinde
ilk kez bir konvansiyon logosu aynı
zamanda Vakıf ile ilgili bir logoyu da
içeriyor.
Vakfın 100. yıl kutlamalarının
işaret fişeği Seul Konvansiyonunda
atıldı. Mütevelli heyeti başkanı
Ray Klinginsmith, derginin bu
sayısında yer alan yazısında ve
de konvansiyonda yapmış olduğu
konuşmada Rotary kulüplerinin bu
yıl içinde Vakfı ve hizmetlerini tanıtıcı
çalışmalarını yağunlaştırmalarını
arzu ettiklerini belirtti. Bu yıl,
Rotary hizmetlerinin en büyük
finansal desteği sağlayan vakfımızın
tanıtımınını en iyi şekilde yapmak ve
kutlamaların zirvesinin gerçekleşeceği
Atlanta’da tüm Rotaryenlerle beraber
olmanın heyecanını yaşayamak için
şimdiden planlarımızı yapalım.

Illinois Üniversitesi Dekanı
ve yazar Thomas Arkle Clark,
“Nihayet savaştan sonra, genç
insanlarımız hakkında epey
bir konuşma, oldukça çok yazı
ve vaaz verilmeye başlandı”
demişti. Üniversite talebeleri
üzerindeki tecrübesine
dayanarak, özellikle I.
Dünya Savaşından sonra
gençlere yöneltilen önyargılı,
güvenilmez, kendini beğenmiş,
hızlı araba kullanmaya ve
içki içmeye meyilli bir nesil
oldukları şeklinde yapılan
suçlamalara karşı çıkmıştı.
Clark, düşünülenin aksine,
gençlerin çoğunun yaratıcı ve bilinçli olduğuna ve tarihi güçlerin sonucu
yükselen ücretler ve yaşam standartları ve otomobillerin daha fazla hareket
imkanı salamasının bu yanlış olguya neden olduğunu savunuyordu. Azınlıkta
olan aşırı davranışların ise, ailelerin suçu olduğunu öne sürüyordu.

Haziran 1964

“Dünya Taşımacılığının
değişen Yüzü” başlıklı yazıda,
Howard Earle değişik gövdeler,
otomasyon uygulanmış
rıhtımlar ve çok daha büyük
tonajlardan bahsediyordu.
1964 yılının Haziran kapağı
da bu değişimi resimle
yansıtıyordu. Serbest yazar ve
öğretmen olan Harper, daha
ziyade minimalist baskılarıyla
tanınıyordu. Art Academy
of Cincinnati mezunu olan
Harper, yine sanatçı olan
eşiyle beraber uzun kariyeri
döneminde biyoloji kitapları,
dergiler ve Milli Parklar Servisi
gibi tabiat yönelik çalışmalar yapan kuruluşlar için illüstrasyonlar yapmıştı.
Resimde, 1962 senesinde inşa edilen ve zamanının en hızlı kargo gemisi olan
American Challenger adlı geminin yukarıdan görünümü yer alıyor. Geminin
şekli illüstrasyona uyması için biraz değiştirilmiş ama dergi editörü Harper’ın
bunu yapmaya yetkili bir olduğuna dikkat çekiyor.
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Temiz suyun gücünden alınacak ders

H

Evanston’da diplomatik resepsiyon
Her yıl olmasa da belli aralıklarla Rotary, Chicago’daki diplomatik misyon için Evanston’daki merkezde bir resepsiyon düzenler. Bu yıl da Rotary Barış ve İhtilafların
Önlenmesi/Çözümü ayı olan Şubat’ta bir toplantı düzenlendi ve 29 ülkeyi temsil eden konsoloslar resepsiyona katılarak Rotary liderleri ile biraraya geldiler. Resepsiyonda
K.R. Ravindran ve Gelecek Dönem Başkanı John Germ
birer konuşma yaparak Rotary’nin uluslararası boyutunu
gündeme taşıdılar.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,227,719 *
Kulüpler: *............................................................ 35,188
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 201,342
Kulüpler: ................................................................ 8,754
Interact
Üyeler: ................................................................ 441,278
Kulüpler: .............................................................. 19,186
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 199,732
Topluluk.................................................................. 8,684
Not: Rakamlar 29 Aralık 2015 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. * 29 Şubat itibarıyla

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
71
1,996
2430: Bölge:
90
2,337
2440. Bölge:
65
1,697
TOPLAM
234
6,030
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

er sabah, Guatemala’nın El Tunino kasabasındaki
Kırsal Kesim (Escuola Oficial Rural Mixta) okulundaki öğrenciler, dağdan aşağı
okula giderken kendilerine gerekli olan kitaplar, sırt çantası
ve sınıf projelerini de taşımaktalar, Eskiden yanlarında bir
matara su da taşırlardı. Artık
gerek duymuyorlar.
El Tunino’daki toplumda
kırsal kesimde akan temiz su
oldukça kıt durumda. Okullar
eğitimi verirken, talebeler, su
ve akan tuvaletler konusunda
fazla bir beklentiye sahip değiller. Yakın zamanda, Rotary Vakfı ve Rotary kulüplerinin müşterek çalışmaları bu durumu değiştiren faktör oldu.
Bağışların bir tanesiyle, Guatemala’nın Sur Rotary kulübü
ve ABD’deki bazı kulüpler, Sumpango’daki dokuz okul için el
yıkama istasyonları, tuvaletler, mutfak malzemeleri ve mobilyalar temin ettiler.
Okul müdürü Luis Chiquito, temiz suyun temini ve sanitasyon imkanlarına kavuşma sonrasında, talebelerin çok daha az
hastalandıklarını, çocukların da çalışmalarına daha rahat konsantre olmaya başladıklarını söylüyor.
Beliz, Guatemala ve Honduras’taki UR 4250. bölgedeki kulüpler, 2010 - 2013 döneminde 43 adet küresel bağış gerçekleştirdiler. Bunların beş tanesi Guatemala’nın Sur Rotary kulübü
liderliğinde oluştu. Kulübün, Vakfın odak alanlarından “temiz
su temini”ni seçmiş olması da bu projelerin grçekleşmesini sağladı.
Guatemala’nın kırsal bölgelerinde, kadınlar ve çocukların
günde dört beş defa 45 dakika yürüyerek ev için su temin etmeleri sık rastlanan bir olay. Kirli kaynaktan gelen bu su ise içme,
temizlik ve pişirme için kullanılabiliyor.
Küresel bağış projesinin başarısı kulüplerin toplumu da projenin içine katması ile sağlandı. Guatemala’nın Sur Rotary kulübünün projelerinin bir çoğunda yerel işgücü kullanımı ve toplum liderlerinin planlama safhasında projeye iştirak etmiş olması başarılı sonuçları da beraberinde getirdi.
Toplumda Rotary’ye güven arttıkça, projeler de çoğalmaya
başlamış. Sur Rotary Kulübünün projelerinin kapsamı da genişlemiş. Sumpango bölgesinde ekonomik ve toplum kalkınması ile ilgili çeşitli projeler de devreye girmiş.
M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 6 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 47

