
 U.R. 107. Konvansiyonu Seul’da 50.000’e yakın Rotaryeni ağırladı
28 Mayıs’ta Güney Kore’nin Baş-

kenti Seoul’da son zamanların en 
geniş katılımlı Uluslararası Rotary 
Konvansiyonu gerçekleşti. 160 ülke-
den gelen 43,000’den fazla Rotaryen 
ve misafirlerinin katıldığı Konvansi-
yon, öncesinde de şehirde yaşayanlar 
da adeta Konvansiyonun bir parçası 
oldular. 

Kore’de ilk Rotary Kulübü 1927 
yılında kurulmuş. Bugün ise Kore 
dünyada en çok Rotary kulübü olan 
ülkeler arasında 4. sırada yer alıyor. 
1,625 Rotary kulübünde 64,149 Ro-
taryen yerel ve uluslararası hizmet 
girişimlerini sürdürüyorlar. Bu hiz-
met projeleri arasında dikkat çeken-
ler arasında kritik hastalık ve kro-

nik rahatsızlık çeken çocuklar için 
programlar, yerel kültürler arasında 
köprü oluşturmak için çokdilli bir 
kütüphane tesis etmek, sarı rüzgar 
olarak adlandırılan kum fırtınaları-
nın çevresel etkilerini azaltmak için 
oluşturulan projeler yer alıyor.

Kore’nin  Rotary kulüpleri çocuk 
felci konusunda da önemli katkılar-
da bulunuyorlar. 1985 yılından beri 
Rotary’nin bu uğurda yaptığı 1.5 mil-
yar dolarlık katkının 14.6 milyon do-
ları Kore kulüplerinin yarattığı fon-
larla sağlanmış bulunuyor. 

Uluslararası Rotary Konvansiyonunun açılış seremonisinde bayraklar 

Uluslararası Rotary Başkanı Ravi K. Ravindran konvansiyonun açılış 
konuşmasını yaparken
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 U.R. 107. Konvansiyonu Seul’da 50.000’e yakın Rotaryeni ağırladı

Birleşmiş Millletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon 107. Rotary Konvansiyonunda açılış 
konuşmasını yaparak Rotaryenlerin başarılı çalışmalarından övgü ile bahsetti

Konvansiyona katılan Rotaryenler 28 Mayıs günü Kore’nin Başkenti Seul’da Barış için yürüdüler

Seoul’un KINTEX binasında 
yapılan Uluslararası Rotary’nin 107. 
Konvansiyonunda Birleşmiş Millet-
ler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ka-
tılımcı Rotaryenlere hitap etti. “Ro-
taryenler tüm dünyada dikkate değer 

çalışmalar yapıyorlar. Her iki organi-
zasyonun geçmişe dayanan çok verimli 
bir tarihleri var. Rotaryenler Birleşmiş 
Milletlerin kuruluşunda yardımcı oldu-
lar. Çocuk Felcini yok etme konusunda 
yapmış olduğunuz çalışmalar için de 

sizlere çok teşekkür ediyorum” diyen 
Ban Ki-Moon, “Birleşmiş Milletler bu 
hastalıkla mücadelede bir parner ol-
maktan gurur duymaktadır” dedi.

2007 senesinden beri Birleşmiş 
Milletlerin başında görevde bulunan 
ve kalkınma gündemini ısrarla sür-
düren Koreli Ban Ki-Moon, Polio ile 
ilgili olarak Rotaryenlere şöyle ses-
lendi: “Savaşmaya devam etmeliyiz. 
Lütfen sesinizi yükseltin, hükümetleri-
nizin de sorumlu olduğunu hatırlatın 
ve tüm gücünüzle kampanyalar yapın.”

Küresel kapsamı ve kültürel fark-
lılıkları nedeniyle minik bir Birleşmiş 
Milletleri andıran konvansion, KIN-
TEX olarak adlandırılan Goyang’da 
bir enerji, renk ve heyecan şenliği ya-
rattı ve dünyada üst sıralarda yer alan 
konuşmacıların sahne aldıkları bir 
toplantı şekline dönüştü. Konuşma-
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Barış yürüyüşü, şehrin ana caddelerinden birinde yapıldı ve yerel giysileriyle dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Rotaryenlerin kendi 
giysilerini giydikleri renkli bir organizasyon şeklinde gelişti.

cılar ve showları sunanlar arasında:
-  PSY, K-Pop süperstar, 
- Ranil Wickremesingne, Sri 

Lanka Başbakanı
- Gary Knell, National Geo-

graphic Society Başkan ve CEO’su
- Dananjaya Hettiarachichi, Hal-

ka Hitap etme konusunda Toasmas-
ters International Dünya Şampiyo-
nu, 

- Dr. Rebecca Martin, ABD Has-
talık Kontrol ve Önleme Merkezinde 
Küresel Sağlık bölümü başkanı yer 
aldı. 

Konvansiyonun en ilgi çeken kö-
şelerinden biri, bugüne kadar ya-
pılan konvansiyonlardakinden çok 
daha büyük bir alanı kapsayan “Dost-
luk Evi”nde yüzlerce hizmet proje-
sinin yer alması oldu. Bir anlamda 
Rotary’nin insan hayatlarını iyileş-
tirme ve tüm dünyada kalıcı pozitif 
değişim için çalıştığının göstergesi 
idi bu.

Açılış oturumunun sürpriz ko-
nuğu, Başkan Ravindran konuşur-

ken hologram olarak canlandırı-
lan Rotary’nin kurucusu Paul Har-
ris oldu. Ravindran, sahnede Paul 
Harris’e Rotary’nin gelişmesini an-
lattı ve daha sonra başkan olarak ya-
şadıklarını dinleyicilere aktardı. Ni-
san ayında toplanan Yasama Konse-
yinin kulüplere daha fazla esneklik 
ve otonomi sağladığına da değinen 
Ravindran, konseyin bugüne kadar 

aldığı en iddialı kararların Rotary’nin 
geleceğini sağlamlaştırmada önemli 
rol oynayacağına inandığını söyledi. 

Eski bir Rotaryen olan Güney 
Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn da 
özel misafir olarak konvansiyona ka-
tıldı. Adalet Bakanı olarak görev al-
madan önce Seoul Rotary kulübü-
nün charter aldığı dönem başkanlığı-
nı yapan Hwang, Rotary’nin tarihi ve 

Eski bir Rotaryen olan Güney Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn özel misafir olarak 
konvansiyona katılan üst düzey yetkililerden biri idi.
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Güney Kore’deki gelişimini anlattı. 
Hwang “Bizim ülkemiz savaşın enkazı 
üzerine kurulmuştur. Bu karanlık gün-
lerden çıkışımız bir mucize olarak de-
ğerlendirilmiştir ama bu mucizeyi Ro-
tary çok iyi bilmektedir: tek başına ger-
çekleştirilemeyecek işleri ortak bir hedef 
doğrultusunda beraberce çalışarak ger-
çekleştirmek.”

Sri Lanka Başbakanı Wickreme-
singhe çocuk felcinin 20 yıl önce Sri 
Lanka’yı beklenmedik bir şekilde na-
sıl terkettiğini anlattı. Devlet görev-
lilerinin Rotary benzeri hizmet or-
ganizasyonlarına bakış açısına deği-
nen  Başbakan, şu ifadeyi kullandı: 
“Bir Rotary kulübü, bir ülkedeki her 
toplumun ihtiyacı olan bir şeyi sağlar. 
Her toplumda farklılıklar yaratmak is-
teyen insanların, hükümetlerin işlerini 
tamamlayıcı olarak, herhangi bir res-
mi görev almadan, beraberce iyi şeyleri 
gerçekleştirmeleridir.”

 Konvansiyon öncesi 27 Mayıs’ta 
gerçekleşen “Dünya Su Zirvesi”nde bu 
konuda yapılan ilerlemeler gündeme 
getirildi:

- Son 25 yıl içinde 2.5 milyar’dan 
fazla insan daha iyi içilebilir suya ka-
vuştu ve yeterli sanitasyon imkanı ol-
mayan 2 milyon insan artık bir altya-
pıya sahip.

Sudan kaynaklanan çocuk ölüm-
leri sayısı 1.5 milyondan 600,000’e 
düştü.

Birleşmiş Milletlerin Milenyum 
hedeflerinden olan temiz içilebilir su 
hedefine programdan 5 yıl önce ula-
şıldı.

Ancak halen 1.8 milyar kişinin 
temiz suya, 2.4 milyar insanın ise ye-
terli sanitasyona olan ihtiyacı devam 
ediyor. 

Water.org kurucusu Gary White 
da su sorununun sadece yardımlarla 
çözülemeyeceğini belirtti ve herkesin 
temiz suya kavuşması için beş sene 
içinde 1 trilyon dolara ihtiyaç oldu-
ğuna değindi ancak uluslararası kat-
kıların yıllık olarak 8 milyar doları 

aşamadığına dikkat çekti.
Su ve Sanitasyon Rotary Eylem 

grubu tarafından organize edilen Su 
Zirvesi, sanayide kullanılan uzman-
lık ile Rotary hizmet projelerini bu-
luşturmayı amaçlıyor ve bunu da ba-
şarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. 

Konvansiyon’un son oturumun-
dan bir gün önce, ABD Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezinde Kü-
resel Sağlık bölümü başkanı Dr. Re-
becca Martin, çocuk felcini yok etme 
konusunda sona çok yakın olduğu-
muzu anlatan bir konuşma yaptı. Bu 
konuşmadan önce, Rotary de Çocuk 
Felci ile savaş için 35 milyon dolarlık 

bir desteğin daha serbest bırakıldığı-
nı açıkladı. 

1 Temmuz günü son oturumda 
K.R. Ravindran Kore Konvansiyo-
nunun kapanış konuşmasını yaptı. 
Konuşmasında annesinin 30 yaşın-
da iken çocuk felciyle nasıl savaştığı-
nı anlattı. Ravindran 11 yaşındayken 
bir sabah annesi uyandığında kendi-
sini çok zayıf ve nefes alamaz bir du-
rumda bulmuş. Dinlenmek için otur-
duğunda hareket edemediğini farket-
miş.Polio virüsü vücudun sinir siste-
mini hızlı bir şekilde  istila edip felce 
neden olmuş. O zamanlar çok az has-
tanede bulunan  yapay solunum ma-

water.org kurumu icra başkanı ve kurucularından Gary White, konvansiyon öncesi 
gerçekleşen “Su Zirvesi”nde yer alan konuşmacılardan biriydi.

Rotary Vakfının Mütevelli Heyeti Başkanı Ray Klinginsmith Konvansiyonda Vakfın 
başarılı çalışmalarından bahsetti ve Rotaryenleri 100. yıl kutlamalarında aktif olmaya 

davet etti
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Uluslararası Rotary’ninSeul’de yapılan107 Konvansiyonunda Barış Yürüyüşü renkli 
görünümlrein ortaya çıkmasına neden oldu. Yukarıda yer alan resimler de bu olayın 

toplum içinde ne kadar geniş kapsamlı gerçekleştirildiğini gösteriyor.

kinasına bağlanan Ravindran’ın an-
nesinin ancak makina ile yaşayabile-
ceğini söylemiş doktorlar. 

Bir Rotaryen olan Ravindran’ın 
dedesi, evinde düzenlediği Rotary 
toplantısında durumu anlatmış. Ka-
tılanlar derhal bir nefes aldırıcı aygıt 
arayışına girmişler. Bir banka müdü-
rü olan Rotaryen arkadaşı alet için 
gerekli fon transferinin yapılmasını 
sağlamış, Swissair’de görevli bir diğer 
Rotaryen, aletin hızlı bir şekilde Sri 
Lanka’ya getirilmesini temin etmiş. 
O zamanlar yaygın olan bürokratik 
engellerin hiç biri yaşanmadan ne-
fes almak için gerekli olan ventilatör 
hastaneye ulaşmış. Bir buçuk yıl bu 
alete bağlı kalan annesi, yavaş yavaş 
iyileşmiş. Bir süre sonra da hastane-
den yürümeye destek olan bir walker 
ile, ama ayakta ayrılmış.

“Bundan 50 yıl önce, belki annemin 
hayatı çocuk felcinden Rotaryenler ta-
rafından kurtarılan ilk hayatlardan 
biriydi” diyen Ravindran, o günden 
beri Rotaryenlerin milyonlarca ya-
şamı kurtardıklarını ve yakın bir za-
man sonra dünyanın bu illet hasta-
lıktan tamamen kurtulduğuna şahit 
olacağımızı söyledi. 

Ravindran, konuşmasının sonun-
da Rotaryen olmanın ne demek oldu-
ğunu şu cümlelerle ifade etti: “Bu gün 
bu dünyada yaşamları daha iyi bir ko-
numa gelmiş insanlar var ve bu sizlerin 
sayesinde oldu. Onların kim olduğunu-
zu bilmesi veya bilmemesi önemli de-
ğil. Önemli olan sizin çalışmalarınızın 
onların yaşamını değiştirmiş olması, 
insanları daha mutlu, sağlıklı ve eski-
sinden daha iyi bir konumda bırakmış 
omasıdır.”

Ravindran’dan sonra sahneye ge-
len John Germ, Rotary tarihinin en 
ilerici döneminin başladığını ve bu-
nun Yasama Konseyinin son karar-
ları çerçevesinde gerçekleşeceğini 
söyledi. Germ Kulüplerin esnek bir 
yapıya kavuşmasının Rotary’yi büyü-
teceğini söyleyerek oturumu kapattı.
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Seul Konvansiyonunda Türk Rotaryenler

Uluslararası Rotary 107. Konvansiyonu Güney 
Kore’nin Seul şehrinde gerçekleşirken, Türk 
Rotary’si de geniş bir şekilde temsil edildi. As-
lında geniş bir şekilde demekten ziyade güçlü 

bir şekilde temsil edildi demek belki de daha doğru olur. 
Her şeyden önce Uluslararsı Rotary’nin en üst düzey ko-
numlarında yer alan iki Türk Rotaryen olduğunu unut-
mayalım. Daha önce Direktör olarak görev yapmış olan 
ve halen Vakıf mütevellisi Örsçelik Balkan ile Uluslara-
rası Rotary Yönetim Kurulunda İcra Kurulu Başkanı ola-
rak görevi 30 Haziran’da tamamlayacak olan Şafak Alpay 
görevleri gereği Konvansiyonda idiler. Geçmiş dönem gu-
vernörlerimiz, gelecek dönem guvernörleri ve daha bir çok 
Rotaryen, konvansiyonda yaşanan dostluğun ne kadar an-
lamlı olduğunu bir kez daha gördüler. 

Sayfada yer alan resimler de bu beraberliğin enstanta-
nelerini gösteriyor.
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