
UR'DEN HABERLER

Rotary'nin ilk sanal Konvansiyonu 20-26 Haziran tarihlerinde 60.000 
Rotaryenin kayıtlı, 175.000 kişinin de izleyici olarak katıldığı bir 
ortamda gerçekleşti. Güçlü katılım, Hawai'nin Honolulu şehrinde 

yapılması planlanmış olan konvansiyonun COVID-19 pandemisi ortamında  
iptal edilmesine rağmen Rotaryenlerin biraraya gelme arzusundan vazgeçe-
mediklerini göstermesi bakımından sevindirici oldu.

İlk genel oturumda 2019-20 Başkanı Mark Daniel Maloney, dünya gene-
linde üyelerin "Rotary Dünyayı Birleştirir" teması kapsamında temaslarını 
devam ettirmelerinden, değişen şartlara hızlı bir şekilde adapte olmalarından 
ve krizde yardıma ihtiyacı olanlara koşmalarından nasıl esinlendiğini anlattı. 

Maloney, Rotary'nin adapte olma ve büyüme konusunda pandemi nede-
niyle bir meydan okumayla karşı karşıya bulunmasını anladığını söyledi ve 
"uyum sağlamadaki yeteneğimizi arttırma" konusunun Rotary'nin eylem 
planının hedeflerinden biri olduğuna  değindi: "Biz bu planı ihtiyaç nedeniyle 
devreye alıyoruz" diyen Maloney, "Hepimiz erişme alanımızı mutad top-
lantılarımızın ötesine taşıyarak Rotary'nin büyümesi gerektiğini anlıyoruz. 
Şimdi gerçek zamanda yeni kulüp tecrübeleri yaratmanın ne kadar önemli 
olduğunu anlıyoruz" dedi.

İkinci oturumda 2020-21 UR Başkanı Holger Knaack bu duyguları şöyle 
yansıttı: "Bu anı yakalayıp olduğu gibi değerlendirelim. Rotary için öğren-
diklerimiz üzerine inşa etmek, yeni gerçeği kucaklamak, yeni simaları kabul 
etmek, parlamak için yeni ve daha iyi yöntemler bulmak, ve dünyada süre-
gelen bir etki faktörü olmaya çalışalım." 

Bir çok dünya lideri ve partner organizasyonların temsilcileri pandemi 
esnasında birbirimize yardım etmemiz gerektiğini vurguladılar. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, videodan yaptığı seslenişte, toplum-
larımızda zayıflamaya yol açan problemlerin üstesinden gelmek için dünyanın 
biraraya gelerek çözüm araması gerektiğine değindi: "Rotary'nin çalışmaları 
- çocuk felcini yok ederek, dünyadaki toplumları güçlendirerek, savunmasız 
insanların acılarını hafifleterek va daha güvenli, sağlıklı ve barış içinde bir 
dünya yaratmaya çalışarak anlamlı bir farklılık yarattı." 

Bir uzman grubu, Çocuk Felcine Son altyapısının COVID-19 krizi ile ortaya 
çıkan toplumların ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceği konusunu irdeledi.

Diğer oturumlarda üyelerin çevrimiçi ilişkiye geçmeleri, çevre dostu aktivi-
telerin planlanması ve dijital eğilimleri kullanarak milenyumluları Rotary'ye 
çekme konuları ele alında. Temmuz ayında 40'a yakın oturum bu amaçla 
düzenlendi. 

Sanal konvansiyonu convention.rotary.org linkinden izleyebilirsiniz.
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Taipei Konvansiyonuna doğru

Taipei Konvansiyonuna gittiğinizde, bu 
şehrin enerjisinin hiç bir zaman azalma-
dığına şahit olacaksınız. Kendiniz enerji 

almak istiyorsanız, dışarıya çıkıp Taipei'nin en iyi iki 
şeyini keşfedin: köpüklü çay ve kahve.

Tayvan, boba diye adlandırılan köpüklü çayın 
doğduğu yer olarak biliniyor. Süt, çay ve tatlandırıcı 
inciler, tapioca topları karışımının çok geniş bir pipet 
ile içildiği bu çay, çok değişik bir tatlı gibi eğlene-
rek keyfini çıkarabileceğiniz bir içecek. Taipei'deki 
çeşitli kafelerde muhtelif tatlarda çay seçip içebi-
lirsiniz. Her kafe farklı olduğu için birden fazlasına 
uğramayı unutmayın.

Kahve sunan yerler de çok canlı. Ülkenin ünlü 
kahve sunan işletmelerinden en önemlisi Luguo 
Kafeler. Kuandu Güzel Sanatlar Müzesinde, Ulusal 
Tiyatro ve Konser Salonunda da bu dükkanlar yer 
alıyor. Taipei 101 binasında ise IMPCT Coffee'de her 
kahvenin kaynağının belirtildiği bir mekana gitme-
niz önerilebilir.

Kahve sahnesine yeni giren Yaboo firması da 
daha değişik tatlar sunan bir işletme.

İster köpüklü çay için, ister kavrulmuş kahve ya 
da daha hafifi olan meyvalı cinslerini tercih edin, 
yaşayacağınız tecrübe basit bir sıcak ve soğuk 
içecek olmayacaktır. Yerel bir kültürün de örnekle-
rini görmüş olacaksınız.

    HANK SARTIN

convention.rotary.org'dan 
kaydınızı yaptırın

Rotaryenler sanal konvansiyonda buluştu



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.194.505 
Ku lüp ler: * .....................................................36,350
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................208.599
Ku lüp ler:  .......................................................10.985
In te ract
Üye ler:  .........................................................349.761
Ku lüp ler:  .......................................................15.207
RotaryKöyToplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri ................................11.361
Not: Ra kam lar 21 Eylül 2020 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  KulüpSayısı RotaryenSayısı

2420: Bölge: 69 1.890
2430: Bölge: 101 2.478
2440. Bölge: 63 1.494
TOPLAM 236 5.862

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı

Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

Melbourne Avustralya, 27-31 Mayıs 2023

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
1978-79 UR 
Başkanı Sir 
Clem Renouf 
aramızdan 
ayrıldı

Rotary'de dinamik ve 
yaratıcı liderliği ile 
bilinen Clem Renouf 

Haziran ayında aramızdan 
ayrıldı. "Reach out" (Elinizi 
Uzatın) temasıyla 1978-79 
döneminde UR Başkanlığı 
yapan Renouf, bu temasıyla 
masalarımızdan kalkıp 
çalışanlarımız, rakiple-
rimiz, Rotary heyacanını paylaşacağımız dostlarımız ve dünyada 
anlayış ve güven atmosferi yaratacak kişilere erişmemiz gerektiğini 
söylüyordu.

 Avustralya'nın Nambour Rotary kulübüne 1949 yılında katılmış 
olan Renouf, dünyadaki Rotary kulüplerini uluslararası bir misyona 
başlatması ile biliniyor. O zamana kadar kulüpler çoğunlukla kendi 
toplumlarına yönelik çalışmalar yapmakta idiler. Rotary'nin tari-
hinde daha önce de uluslararası hizmet çalışmaları olmasına rağmen, 
Renouf'un yaratıcı vizyonu Sağlık, Açlık ve İnsanlık (Health, Hunger, 
Humanity - 3H) bağış programlarının başlamasını sağladı. Ve sonuçta 
3-H programı bugünkü PolioPlus girişimine dönüştü.

Clem kulüplerin ve bölgelerin geniş kapsamlı uluslararası proje-
lerde çalışmalarını öngören 3-H bağışlarının konseptini açıkladığında, 
Rotary liderlerinin bir çoğu bu yaklaşıma itiraz etmişti. Bu itirazlara 
karşı çıkabilmek için 3-H projesinin değerini ispat etmek gerekiyordu. 
Rotary'nin 75. Yılı olan 1980 için 1978'de yeni projeler için özel bir fon 
kuruldu. Bu fondan yapılan ilk 760.000 dolarlık bağış ile Filipinler'de 
6 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanması gerçekleştirildi. Bu 
başarı 3-H bağışlarının potansiyelinin tüm Rotary camiasında kabul 
edilmesini sağladı. 

Bir çok tıp otoritesi ile başkanlığı döneminde konuşma fırsatı bulan 
Clem, onların Çocuk Felcinin sonlandırılabileceği konusuna inan-
maları sonucu Rotary'nin PolioPlus programının başlatılması için 
gerekli alt yapıyı da hazırlamış oldu. Tüm dünya çocuklarını aşılamayı 
hedeflemiş olan Polio Plus girişimi böylece Dünya Sağlık  Örgütü, ABD 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve UNICEF ortaklığı ile başlamış 
oldu. O günden bugüne hastalığın etkili olduğu sadece iki ülke kaldı.

II. Dünya savaşına pilot olarak katılan Clem, mesleki yaşamında 
kendi firması olan bir muhasebeci idi. 70 yıllık Rotary yaşamında, 
Rotary'nin sıradan insanları biraraya getirip olağandışı projeler üretti-
ğini ısrarla vurguladı. Onun bu ısrarı bugün Rotaryenlerin olağanüstü 
projeleri yapma girişiminin başlangıcı oldu.
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