
São Paulo Konvansiyonu renkli bir 
atmosferde Rotaryenleri ağırladı

Uluslararası Rota-
ry’nin 106. Kon-
vansiyonu 6-9 Ha-
ziran tarihleri ara-

sında Brezilya’nın São Paulo şehrin-
deki konvansiyon merkezi Anhembi 
Park’ta gerçekleşti. Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden 14.500’den fazla Rotar-

yen, bu dört gün süren festivale ka-
tıldı.

Konvansiyonu “Fikirler Festivali” 
olarak nitelendiren Uluslararası Ro-
tary Başkanı Gary C.K. Huang, ger-
çekleştirilen başarıların sergilendiği 
bir sahne olarak konvansiyonun katı-

Mayıs sonu itibarıyla 
geçtiğimiz 11 ay içinde 30 
zonda üye sayısında artış 
gözlemlendi. Bu Rotary 
yılında üye sayımız son 14 
yılın en yüksek artışı ile %4 
oranında büyüyerek net 
47.884 üye artışı şeklinde 
gerçekleşti.

Uluslararası Rotary 2014-15 dönem başkanı Gary C.K. Huang, Brezilya’nın São Paulo 
şehrinde yapılan konferansın açılış konuşmasını yaparken görülüyor
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lımcılara yeni fikirler verdiğini ve on-
ları esinlendirdiğini söyledi.

Huang’ın açılış konuşmasının 
odak noktasını “üyelik” teşkil etti ve 
Huang kendisinin de öncelik tanı-
dığı bu alandaki başarılı gelişmeler-
den duyduğu memnuniyeti ifade eti: 
“Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Rotary 
Kulüpleri, organizasyonumuza başarılı 
insanları katmak için önemli çalışma-
lar yaptılar. Gayretlerinin de karşılığı-
nı aldılar. Mayıs sonu itibarıyla geçtiği-
miz 11 ay içinde 30 zonda üye sayısın-
da artış gözlemlendi. Bu Rotary yılında 
üye sayımız son 14 yılın en yüksek artışı 
ile %4 oranında büyüyerek net 47.884 
üye artışı şeklinde gerçekleşti.”

Huang, başkanlığı döneminde 
yaptığı seyahatlerdeki hizmet projele-
rinden etkilendiğini belirtirken, bun-
lara örnek olarak da Myanmar’daki 
temiz su girişimi, Tayland’daki diş 
sağlığı projesi ve ABD’deki gıda ban-
kası projelerini gösterdi. 

“Şayet her Rotaryen bu çalışmaları 
görebilseydi, Rotary’nin yaşamları nasıl 
değiştirdiğini görseydi, biliyorum ki üye-
lik ile ilgili hiç bir problemimiz olmaz-
dı” diyen Huang, Rotary’nin 200’den 
fazla ülke ve bölgede kulüplerinin ol-
duğunu ve Birleşmiş Milletler’den de 
daha geniş bir alanı kapsayan yapı-
sı olduğuna değindi. Ancak Huang, 
hizmet fırsatlarının Çin, Laos ve Vi-
etnam gibi ülkeleri de içeren başka 
alanlarda bulunduğunu belitti.

Huang, Çin’in Rotary’nin geniş-

lemesi ile ilgili olarak büyük bir fır-
sat olarak görülmesi gerektiğine de-
ğindi: “Şu anda Çin’de üyelik sadece 
yabancılara tanınmış bir ayrıcalık ve 
o ülkedeki 300 Rotaryen 23 değişik 
ülkeden gelmiş insanlar. Rotary Pekin 
ve Şangay’dan sonra diğer şehirlerde 
de gelişmeye başladı. Yönetim Kurulu-
muz 10 yeni kulübe daha beratlarının 
verilmesini onayladı. Bu genişlemenin 
Çin’deki yolumuzu açacağına inanıyo-
rum.” 

Yeni alanlarda genişleme konu-
sunda başarılı olduğumuza değinen 
Huang, üye artışının Rotary’nin ge-

leceği için çok önemli olduğunu söy-
ledi. 

Daha sonra Huang, Rotary Vak-
fına en az 250.000 dolar bağışta bu-
lunanların oluşturduğu Arch C. 
Klumph Society’nin 50 yeni üyesi-
ni kutladı. Toplam katkılarının 220 
milyon dolara ulaştığını belirttikten 
sonra, bu rakamın bir yıl önceye göre 
12 milyon dolar daha fazla olduğunu 
ifade etti. Huang bu katkıların dünya 
genelinde yerel ve uluslararası proje-
lerle Rotary hizmetlerini ışıldataca-
ğını söyledi. 

Konuşmasını bitirirken, Huang, 

Mayıs sonu itibarıyla 
geçtiğimiz 11 ay içinde 30 
zonda üye sayısında artış 
gözlemlendi. Bu Rotary 
yılında üye sayımız son 14 
yılın en yüksek artışı ile %4 
oranında büyüyerek net 
47.884 üye artışı şeklinde 
gerçekleşti.

Konvansiyon’da “Phoenix Ateş Dansçıları” yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi 
izleyicileri etkileyen gösteriler yaptılar. Fotoğraflar: Alyce Henson © Rotary International
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Konfiçyus’un kendisine rehber olan 
ve motive eden bir cümlesine atıfta 
bulundu: “Bir mum yakmak, karanlık-
ta oturup lanet etmekten daha iyidir.” 
Dünya problemlerinden şikayet edip, 
lanet okuyacağımıza, eylemde bulu-
nup birer birer küçük değişiklikler 
yapmalıyız diyen Huang, “Fakat yap-
tığımız hiç bir şey küçük değildir. Her 
şey birbirinin üzerine eklenir. Yaktığı-
mız her ışık, bir farklılık yaratacaktır” 
dedi.

São Paulo Belediye Reisi Fernan-
do Haddad ve Vali Geraldo Alkmin 
de katılımcılara hoşgeldiniz demek 
için sahne aldılar. Huang sahnede 
Vali Alkmin’in yanına gelerek, sah-
nede Alkmin’in de Rotary’ye katıl-
mayı kabul ettiğini açıkladı. 

Daha sonra programda “Phoenix 
Ateş Dansçıları” izleyiciler için lazer 
ışınları ve pyro teknik içeren bir gös-
teri düzenlediler. 

ÇOCUK FELCİ
Rotary’nin en büyük ve en önem-

li projesi olan Çocuk Felci ile ilgi-
li gelişmeler, Konvansiyonun temel 
konularından biriydi. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) Global Çocuk Fel-
cinden Arındırma Girişimi direktö-
rü Dr. Hamid Jafari, Nijerya ve Af-
rika kıtasının tamamının yakın bir 
zamanda çocuk felcinden tamamen 
kurtulmuş olacağını açıkladı. 2013 
ve 2014’te bildirilen çocuk felci vaka 
sayısı Nijerya’da 53’ten 6’ya geriledi. 
Daha da önemlisi, rapor edilen son 
vakanın geçen yılın Temmuz ayında 
ortaya çıkmış olması, ve Afrika’da da 
en son vakanın Somali’de Ağustos 
ayında ortaya çıkması idi. 

“Nijerya’da çocuk felcinin bir yıla 
yakın bir zamandır görülmüyor olma-
sı, Somali’de de Ağustos ayından beri 
vaka görülmemesi çalışmaların karşı-
lığının alındığını gösteriyor” diyen Dr. 
Jaffari, bu durumun rehavete sürekle-
memesi gerektiğini vurgularken, ço-
cuk felcinin herhangi bir yerde mev-

cut olmasının, her yer için tehlike 
teşkil edeceğini belirtti.

Çocuk Felci virüsünün “vahşi” 
tipinin bulaşıcılığı Afganistan ve 
Pakistan’da henüz durdurulamadı. 
2014 yılında dünyada görülen çocuk 
felci vakalarının %85’i Pakistan’da 
idi ve vaka sayısı da son 10 yıldaki en 
yüksek rakam idi. Ancak son aylarda 
önemli gelişmeler oldu. Gerek hükü-
metin, gerekse de çocuk felci için ça-
lışanların odak noktası “aşılanmayan 
çocuklara” kaydı. Aşı yapanlar, yıllar-
ca hiç uğranmamış bölgelere girmeyi 
başardılar.

Jafari, Pakistan’daki vaka sayı-

sının Ocak ayından beri geçen yılın 
aynı dönemine göre azaldığını belir-
tirken, politika ve ihtilafların bu ko-
nuya engel olmaması gerektiğini zira 
işin sonunda sadece çocuğunu koru-
mak isteyen bir anne ve babanın ol-
duğuna işaret etti. Çocuk Felcinin 
bulaşma oranının arttığı bir mevsi-
me girildiğini de belirten Jafari, Ro-
taryenlerin bu konuda savunuculuk-
larını devam ettirmelerini ve politik 
liderlerle sürekli temasta olmaları ge-
rektiğini belirtti.

VAKIFA YAPILAN BAĞIŞLAR
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti 

Başkanı John Kenny, katılımcılara 
Vakıftaki gelişmeler hakkında bilgi 
verdi. Kenny’nin hedeflerinden biri 
bağışları arttırmak idi. Yıllık Fon 
2013-14’te 117 milyon dolar olmuş-
tu. Bu yıl ise bağışların aynı hızda de-
vam etmesi durumunda bu rakamın 
aşılacağı görülüyor. 

Vakfın “Endowment Fonu” ise 1 
milyar dolar ile yeni bir kilometre ta-
şına ulaştı. Bu sayede bu fondan sağ-
lanan direkt finansal katkı da bu yıl 
13 milyon dolara yükselmiş olacak. 
Bu rakam, beş yıl öncesine göre iki 
mislinden fazla artmış gözüküyor.

“Rotary Vakfına bağış yaptığımız 

Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı John Kenny, Konvansiyon oturumunda Vakıf ile 
ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı. Monika Lozinska ©Rotary International

2014 yılında dünyada 
görülen çocuk felci 
vakalarının %85’i 
Pakistan’da idi ve vaka 
sayısı da son 10 yıldaki 
en yüksek rakam oldu. 
Ancak son aylarda önemli 
gelişmeler oldu. Gerek 
hükümetin, gerekse de 
çocuk felci için çalışanların 
odak noktası “aşılanmayan 
çocuklara” kaydı.
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zaman, Evanston’a nakit gönderme-
diğimizi unutmayalım” diyen Kenny, 
“biz kör bir insana yardım etme, çocuk 
felci geçirmiş birisini yürütme, bir çocu-
ğun sağlıklı şekilde yetişkin hale gelme-
sine, bir talebenin eğitim almasına ve 
bir ailenin de yeterli gıda almasına des-
tek oluyoruz” diyor.

2014-15 döneminde 400’den faz-
la bölge bağışı ve 600’den fazla da kü-
resel bağış yapıldığına dikkat çeken 
Kenny, “Mütevelli Heyeti Rotaryenle-
rin görüşlerini almak ve yeni program 
ile ilgili gözlemlerini öğrenerek 2015-16 
Rotary yılında yapılacak değerlendir-
mede bunlardan faydalanmak istiyor” 
dedi.

Kenny ayrıca “Rotary Barış Mer-
kezleri Programı”nın genişlemesinden 
duyduğu memnuniyeti belirtirken, 
85 ülkeden 312 müracaatın olduğu-
nu ve bu rakamın 2002 yılından beri 
görülen en yüksek rakam olduğunu 
ifade etti. Program için seçilen 100 
adayın yarıdan fazlasının da düşük 
gelirli ülkelerden geldiğine işaret etti.

“Bu yaratıcı programın genişleme-
sinden cesaretlenmeliyiz zira dünya-
nın bu zor günleri için bu en uygun 
programlardan biridir” diyen Kenny, 
“Vakfın geleceği sizin ellerinizdedir. 
Rotary’nin gerçek hizmeti kulüplerdeki 
Rotaryenler tarafından yürütülmekte-
dir, zira kulüpler Rotary’nin kalbidir” 
diyerek sözlerini bitirdi.

KONVANSİYONUN KAPANIŞI
2015-16 dönemi UR Başkanı 

K.R. Ravindran, kapanış oturumun-
da üyelik faydalanma programını ta-
nıtarak Rotary’nin dünyada yaptığı 
işler için çok daha fazla desteğe ihti-
yaç olduğunu belirtti. 1 Temmuz’da 
başlayacak olan “Rotary Küresel Ödül-
leri” (Rotary Global Awards) progra-
mının üyeliği ve üyelerin memnuni-
yetini arttırıcı bir rol oynayacağını 
belirten Ravindran “Bu yaratıcı prog-
ram Rotaryenlerin dünyanın her tara-
fında aktif olan 700 hizmet ve iş sağ-

layan bir kesimle teması sağlayacaktır. 
Bu rakam her geçen gün de artmakta-
dır. Bu kurumlar Rotaryenlere yaptık-
ları günlük işlerde özel indirimler sağla-
yacaklardır. Bundan sadece Rotaryen-
ler faydalanmayacaklar, Vakıf da her 
işlemden bir katkı alarak faydalanmış 
olacaktır” dedi. 

Program araba kiralama, otel, ye-
mek ve eğlence harcamalarında indi-
rimler öngörüyor. Zaman içinde bu 
hizmetlerin sayısı da artacak. “Hiz-
metleriniz Dünyaya Armağan Olsun” 
diyen K.R. Ravindran, konuşmasını 
tüm Rotaryenleri bu yeni yapının bir 
parçası olmaya davet etti.

HUANG’DAN VEDA
Konvansiyon sonunda Gary C.K. 

Huang Ravindran’ın yanında sahne-
ye çıkarak konvansiyonun bir gelene-
ği haline gelen ve gayri resmi olarak 
görev değişimini ifade eden kulüp 
bayraklarının değişimini yaptı. 

São Paulo konvansiyonuna 150 
ülkeden 14.500’den fazla katılım 
oldu. Huang, Rotaryenlere hizmet 
etmiş olmanın kendisine gurur ver-
diğini söyledi. “Ancak en çok değer 
verdiğim şey, Rotaryenlerle yaptığım 
sohbetler oldu. Hepsi biraraya geldiğin-
de ‘Rotary’nin Hikayesi’ ortaya çıkıyor” 
diyen Huang, bazı hikayelerin kendi-
sini güldürdüğünü, çok basit ve sıra-

UR 2015-16 dönem başkanı R.K. Ravindran Konvansiyon öncesi Rotaract toplantısında 
konuşmasını yaparken. (üstte) (Monika Lozinska © Rotary International)

1 Temmuz 2015’de görevi devir alacak olan Ravindran ve 2016-17 Başkanı John Germ, 
eşleriyle beraber konvansiyon sahnesinde (altta)
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dan olan bazılarının da gerçekten etkilediğini belirtiyor.
Huang, dönemi sırasında dünyada ziyaret ettiği ve 

kendisine esin kaynağı olan projelerden de bahsetti: “Ne 
zaman bir projeyi izleme fırsatım olsa, hep şunu düşünmü-
şümdür: ‘Rotary’ye daha fazla insan katarak daha ne kadar 
fazla kişinin yaşamlarını değiştirebiliriz?’. Büyük hizmetlerin 
kendiliğinden oluşmadığını biliyoruz. Sürekli başkalarına ve 
kendimize meydan okumalı ve sınırları zorlamalıyız. Bazen 
işler, bir kişiye Rotary’ye katılmasını önermek kadar basit ola-
biliyor.”

Rotary’nin kendi hayatını şekillendirip değiştirdiğine 
değinen Huang, “Kendi hikayemi kullanarak Rotaryenlerin 
toplumlarındaki ümit vadeden gençleri ve belki de bizden ufak 
bir itme bekleyenleri Rotary’ye kabul etmeye devam etmelerini 
istiyorum. Bir gün, bu yardım ettiklerimiz kişiler, Uluslara-
rası Rotary’nin başkanı olabilir, ya da iş dünyasında başarı 
elde edebilir, bir belediye reisi, veya ülke başkanı da olabilir. 
Rotary’de herşey mümkündür” diyerek sözlerini bitirdi.

KONVANSİYON ÖNCESİ
UR’nin 106. Konvansiyonu öncesi bazı önemli toplan-

tılar gerçekleşti. Bunlardan en önemli 3 tanesi, “Rotary Ba-
rış Sempozyum”, “7. Dünya Su Zirvesi” ve “Rotaract Ödülleri” 
idi. 

Barış Sempozyumunun ana konuşmacısı, Costa 
Rica’nın eski Cumhurbaşkanı Oscar Arias idi. Oscar Ari-
as henüz sekiz yaşındayken, Costa Ricadaki askeri yöneti-
me son verildi ve insan hakları ile barışı ön plana çıkaran 
bir idare başa geldi. Nobel Barış Ödülü sahibi Arias, kendi 
ülkesindeki örneği takip ederek bir çok ülkenin kazançlı 
çıkacağını söylüyor.

Konvansiyon öncesi 4 Haziran’da yapılan Barış Sem-
pozyumunda, Arias ülkesinin tanklar ve ağır silahlar ye-
rine ekonomik reform ve sosyal adalet tercihini nasıl yap-
tığını anlattı: “Ülkem bana ve bütün çocuklarına, geçmişin 
silahlarına değil, geleceğin aletlerine; asker barakalarına değil, 
okullar, hastanelere ve milli parklara; askerlere değil, öğret-
menlere, doktorlara, park bekçilerine yatırım yapacağı sözünü 
verdi. Ülkem savaşa ayırdığı kaynakların artık çok fazla ol-
duğu ve bundan sonra savaşı önleyecek insanların zekalarına 
yatırım yapacağı kararını verdi.”

1986-1990 ve daha sonra 2006-2010 yıllarında Cos-
ta Rica Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Arias, 1987 
yılında Orta Amerika ülkelerini biraraya getirip, bölgede 
süregelen askeri ihtilafları sonlandırıp  barış anlaşması im-
zalatan sözleşmenin mimarı olarak “Nobel Barış Ödülü”ne 
lâyık görülmüştü. Bölgedeki silahlı çatışmalar nedeniyle 
Orta Amerika’nın diğer hükümetleri Costa Rica’yı San-
dinista Gerillalarına karşı silahlı çatışmaya girmeye zor-
lamaktaydılar. Arias bütün baskılara direnerek ülkesinin 

tarafsız kalmasını sağladı.
“Bu sayede benim küçük ülkem barış görüşmelerin plat-

formunu oluşturabildi ve sonunda barış anlaşması imzalandı. 
Dünyanın silahlanma için her yıl harcadığı 1,77 trilyon dolar 
rahatlıkla önlenebilir hastalıklardan olan sıtmayı yokedebilir. 
tüm dünya çocuklarına temel eğitim sağlayacak imkânı suna-
biliriz” diyen Arias, şiddetin cahilliği ve çaresizliği körük-
lediğini herkesin bildiğini, askeri harcama rakamlarının 
değiştirilmesi durumunda dengenin barış lehine oluşmaya 
başlayacağını vurguladı.

Barış Sempozyumunun diğer konuşmacıları “Ekonomi 
ve Barış Enstitüsü” kurucusu Steve Killelea ve Rotary Ba-
rış Merkezleri Komite ve Rotary Dünya Bankası temsilcisi 
Peter Kyle idi.

ROTARACT TOPLANTISI
Konvansiyon öncesi yapılan bir diğer aktivite de Ro-

taract’ların projelerinin de değerlendirildiği toplantı idi. 
7 proje ödül aldı. Bunlardan Hindistan’ın Uttar Pradesh 
bölgesinde tuvalet temizliği yapan kadınlara yeni yöntem-
ler öğreten ve Panchshila Park Rotaract Kulübünün Enac-
tus adlı uluslararası sivil toplum örgütüyle geliştirdiği Az-
mat projesi yılın “En İyi Rotaract Projesi” ödülünü kazandı. 

Rotaractların en üyük ödülünü kazanan Azmat projesinde, 
kadınlara tuvaletleri elle temizleme yerine deterjan kullanımı ve 

deterjan imalatı öğretildi. Proje kapsamında açık tuvaletler yerine 
çift kuyulu tuvalet yapımı gerçekleştiriliyor

Costa Rica eski Cumhurbaşkanı Oscat Arias, konvansiyon öncesi 
yapılan Barış Sempozyumunun konuşmacısı idi.
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Konvansiyonda Türk Rotary’sini temsil eden liderler
Konvansiyonda Türk Rotary’si üç bölgenin 
liderleri tarafından etkin bir şekilde temsil 
edildi. Direktörümüz Şafak Alpay, Geçmiş 
Dönem Direktörü ve Gelecek Dönem Vakıf 
Mütevellisi Örsçelik Balkan başta olmak 
üzere dönem guvernörleri ve geçmiş dönem 
guvernörleri ve liderleri konvansiyona 
katıldıkları gibi, bazı grup oturumlarında 
çeşitli sunumlar yaptılar. Bu sayfada bir 
çoğumuzun yakından tanıdığı dostlarımızın 
resimlerini kısa resim altlarıyla sizler için 
düzenledik. 

6-9 haziran 2015 tarihinde São Paulo da gerçekleşen Rotary
Konvansiyonu sırasında Stop Hunger Now organizasyonun 
yiyecek paketleme organizasyonuna Güneş ve Figen katıldı. 
Gönüllü Rotaryen ve eşlerle paketlenen yiyecekler Afrika’ya 

gitmek üzere paketlendi.

2440. bölgeden DG Mecit ve Oya İsce ,Gelecek dönem guvernörü 
Reha Akın ve Sedef Bahçecioğlu, Dokuz Eylül RK’dan Güneş 

-Figen Ertaş, Efes RK’dan Ulaş -Derya Birant ve Kuşadası Rotary 
Kulübünden İmren Aloba katıldılar.

Konvansiyonun kapanış oturumunda Rotary Günü video 
yarışmasının 5 finalisti sahneye davet edildi. 2430. Bölgenin 

videosuyla birincilik sertifikasını DG Korhan Atillâ alırken, 2440. 
bölge adına sertifikayı DG Mecit İsce ve Zon Halkla İlişkiler 
Kordinatörü olarak Güneş Ertaş Uluslararası başkan Gary 

Huang’ın elinden aldılar

6-9 Haziranda düzenlenen konvansiyona Konvansiyonun son 
günü Halkla İlişkiler Panelinde Güneş Ertaş 1. Oturuma

Moderatör, 2.oturuma ise konuşmacı olarak katıldı. 200 kişilik 
salona sığmayan konuşmacılar kapıda sıra beklediler. Seminerin 

başlangıcında Rotary Günü videolarında Kulübün bisiklet 
videosu da gösterildi.
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