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KONVANSİYON SÜTUNU

Atlanta Konvansiyonuna 10-
14 Haziran tarihleri ara-
sında katılacaksanız, 2017 
yılında yapılan tarihi kon-

vansiyonu da düşünmelisiniz. O kon-
vansiyonda, Arch C. Klumph’ın konuş-
masında bahsettiği “Fon” konusunun 
gerçekleşmesiyle Rotary Vakfının teme-
li atılmış oldu.

Konvansiyonun bir çok 
oturumu Luckie Street’teki Baptist 
tapınağında yapıldı. Halen sadece 
“Tabernacle”  olarak tanınan bina, 
bu yılki konvansiyon merkezinden 
sadece bir kaç blok uzakta yer alıyor. 
Olimpik Park’ın içinden geçip Luckie 
Street’e gittiğinizde, 100 yıl önceki 
konvansiyona katılıyormuş hissini 
yakalayabilirsiniz.

O konvansiyonda bazı 
konuşmacılar toplumun talebe olan 
duygusunun yaratılması ve devlet 
otoyollarının inşa edilmesi gerektiğini 
vurgularlarken, bazıları da bahçeler 
için boş bırakılması gereken arsalar 
olması gerektiğini savunuyordu. 
Bir özel oturumda da Rotaryen 
olmayanların Rotary hakkında 
aydınlatılması konusu ele alındı.

Atlanta’ya geri gelmek, Rotary 
Vakfının 100. yılını vurgulamakla 
eşdeğerdir. Rotary’nin ne kadar ileri 
gittiğini hatırlamak ve önümüzdeki 
100 yıla bakarken çekirdek 
değerlerimiz ve misyonumuzun aynı 
olmasının ne kadar önemli olduğunu 
hatırlamaktır. 

HANK SARTIN

Bu sayıdaki kapak The Rota-
rian’ın en ilginç kapaklarından bir 
idi. İnsanın güneşi anlayışı kapsa-
mında bilim ve efsaneyi üst üste 
koymayı hedeflemişti. Kapak-
taki güneş sembolü olan maske 
M.S.200 - 500 yılları arasında Pe-
ru’da bulunmuştu. Diğeri ise ast-
ronotlar tarafından 1973 yılında 
Skylab 3 uzay gemisinden çekil-
mişti. Kapak hikayesi güneş ener-
jisine önem veren Dan S. Halacy 
tarafından kaleme alınmıştı. Yazı-
da Halacy güneş enerjisinin doğu-
şuna işaret ediyordu. 40 yıl sonra, 
biraz optimistçe düşünmüş olma-
sına rağmen yazıda bahsettiği ko-

nuların bir çoğunda ilerleme kaydedildi. 1978 yılında maliyetin önemli bir engel 
olduğundan bahsediyordu. Şimdi ise Tesla’nın kurucusu Elon Musk, imal ettik-
leri güneş enerjisi sağlayan çatıların konvansiyonel çatılardan daha ucuza mal 
olduğunu söyleyebiliyor.

1955 yılında The Rotarian 
editörleri Rotary’nin 50. yılını 
kutluyorlardı. Bu yılı onurlandır-
dıkları yöntemlerden biri, 50 yıl 
için posta pulu çıkarmış olan ül-
keleri gündeme getirmek olmuş-
tu. ABD’nin çıkardığı pulu tasar-
layan Chicago’lu sanatçı W.W. 
Wind, bu sayının kapağında yer 
alan albümü tasarladı. Ancak 
editörler dergiyi hazırlarlarken 
federal kurallar ile ilgili sorunla 
karşılaştılar. Örneğin kanunda 
geçerli bir posta pulunun röpro-
düksüyonunun sadece filateli amacıyla yapılabileceği belirtiliyordu. Bir filate-
listin hazırladığı yazı bu sorunu çözdü. Pullar ise sitah beyaz olarak basıldı zira 
aslına uygun basılması hapis mahkümiyeti sonucunu doğurabilecekti. Editörler 
bir deklarasyon yayınlayarak kurallara uyduklarını zira özgürlüklerini çok sev-
diklerini söylediler.

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1,227,217 
Ku lüp ler: * .....................................................35,263
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................226,389
Ku lüp ler:  .........................................................9,843
In te ract
Üye ler:  .........................................................483,230
Ku lüp ler:  .......................................................21,010
RotaryKöyToplulukları:
Kişi: ..............................................................210,500
Top lu luk ...........................................................9,154
Not: Ra kam lar 30 Kasım 2016 sonu ge len üç ay lık ye ni ku
lüp ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. 

Türkiye’de Rotary*
  KulüpSayısı RotaryenSayısı

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, 2427 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 710 Haziran 2020
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Başkan Germ verimli bir yılı resimlerle değerlendirdi

Konvansiyon öncesi Başkan John F. Germ yan-
daki resimlerle geçirdiği dönemi bizlere ha-
tırlattı. Resimler sırasıyla Germ ve eşi Judy 
San Diego’da Uluslararası Asamblede (üstte); 

Konvansiyonda konuşacak olan Bill Gates ile beraber;  Ço-
cuk Felci için Detroit’de; Lübnan’dan Jamil Muhammed, 
GDD Şafak Alpay ile; Atlanta için kucaklama; Her yıl ol-
duğu gibi Pasadena’daki geçit töreninde. 
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