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Hamburg, Rotary'nin 
110. Konvansiyonuna  
ev sahipliği yaptı

Konvansiyon ile beraber, Hamburg şehrinde Rotary'nin ve programlarının da tanıtımı yapıldı.  Resimde Hamburg Belediyesi önünde 
"Çocuk Felcine Son" tişörtleri giymiş olan Rotaryenlerin geçit töreni görülüyor.

Uluslararası Rotary'nin bir dö-
neminin zirvesi olarak kabul 
edilen Konvansiyon, 1-5 Ha-

ziran tarihleri arasında Almanya'nın 
Kuzey'indeki liman kenti Hamburg'da 
yapıldı. Konvansiyona ilgi büyüktü. 
Uzun bir dönem için büyük olasılıkla 
Avrupa Kıtasında yapılan ender kon-
vansiyonlardan olması  ve kolay ula-
şılabilecek bir coğrafyada bulunması 
sebebi ile, Avrupa'daki benzer organi-

zasyonlara göre yüksek sayıda katılım 
oldu. 170 ülkeden 3605 Rotary kulübün 
üyesi 26,000'in üzerinde Rotaryen 110. 
konvansiyonda biraraya geldi. 

Her konvansiyonda olduğu gibi, 
Hamburg'da da "Dostluk Evi" (Hou-
se of Friendship) fuar alanında iki sa-
londa geniş bir alanı kapsayacak şekil-
de düzenlenmişti. Alanda 334 teşhir 
standı yer almaktaydı ve bunların 200 
tanesi de Rotary'nin insani projeleri-

nin sergilendiği alanlardan oluşuyor-
du. Yeni dostlukların kurulduğu, pro-
jeler için destek sağlandığı alan en çok 
ziyaret edilen ve vakit geçirilen alan-
lardan biriydi.

Hamburg şehri de Konvansiyon 
için iyi hazırlanmıştı. Katılımcılar sa-
dece yaka kartlarını göstererek şehir-
deki bütün toplu taşımacılıktan üc-
retsiz olarak faydalanabildiler. Ham-
burg'un gerek Havaalanı - Şehir merke-
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Uluslararası Rotary'nin  Hamburg Konvansiyonu açılış seremonisi - 2 Haziran 2019. 
Barry Rassin ve eşi Esther sahneye beraber geldiler. Başkan Rassin konuşmasında 

Rotary'deki değişimden bahsetti

Fuar alanında iki salonu dolduran Dostluk Evinde 334 teşhir standı yer aldı ve bunların 
200'tanesi Rotary projelerinin tanıtımını içeriyordu

zi arasında, gerekse de şehrin muhtelif 
istikametlerine ulaşan metrosu ve oto-
büs sistemi ile Konvansiyona katılan-
ların rahat bir şekilde istedikleri yere 
kolayca ulaşmalarını sağladı. Ayrıca 
oldukça düz bir alanda yerleşik olması 
sebebiyle de bir çok kişi de bisiklet sis-
temini kullandı. 

Konvansiyon gibi bir organizasyo-
na bu kadar çok insanın gelmesi tabi ki 
şehrin ekonomisini de müspet etkili-
yor. Bu tür organizasyonlar, restoran-
lar, oteller, taksiler ve birçok işletmeler 
için önemli bir gelir kaynağı. Nitekim 
Avrupa'nın en büyük e-taxi kuruluş-
larından olan "MyTaxi", konvansiyon 
esnasında konvansiyonun yapıldığı 
fuar alanına gelen ve fuar alanından 

giden bütün taksilerin ücretlerinin bü-
yük bir kısmını Almanya'daki Rotary 
kulüplerinin projelerinde kullanılmak 
üzere bağışladı. Bu bağış 70.000 avro 
olarak şirketin Rotaryen olan CEO'su 
Eckart Diepenhorst tarafından yapıldı.  

Konvansiyon alışılmış bir şekilde 
Başkan Barry Rassin'in konuşmasıy-
la açıldı.  Barry Rassin, katılımcıla-
ra teşekkür ettikten sonra, Rotary'de 
ilk kez Las Vegas'taki Konvansiyona 
katıldığını ve bunu sadece bir eğlence 
olarak düşündüğünü belirttikten son-
ra, Konvansiyonda yaşadığı tecrübe-
nin hayatını değiştirdiğini ve ilk kez 
Rotary'nin sadece kulüplerden ibaret 
olmadığını ve dünya genelinde inanıl-
maz bir hizmet ağının farkına varıp o 
andan itibarenn kendisini Rotary'ye 



Başkan Barry Rassin Konvansiyon açılış konuşmasında Çocuk Felcine Son projesinde 
Rotary'nin geldiği son noktayı gündeme getirdi

Konvansiyonun 3 gününde UR Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığından ayrılan Ron D. 
Burton'ın yerine görevi üstlenen Brenda M. Cressey tanıtıldı ve Vakıf ile ilgili bilgiler verdi.
Genel Sekreter John Hewko da Konvansiyonda Rotary'nin yeni stratejik planı hakkında 

konuştu.
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adadığını belirtti. 
Rassin, "Bu sonuçlar kendili-

ğinden oluşmaz. Bu bizim değerle-
rimize olan bağlılığımızdan kay-
naklanmaktadır. Bu yılki kon-
vansiyon Rotary'nin çekirdek 
değerlerini kutlayarak 'Anı yaka-
lamaktadır'. Konvansiyonda esin 
kaynağı olacak hikayeler dinleye-
cek, Rotary'nin farklılığını, lider-
liğini, dostluğunu, dürüstlüğünü 
ve hizmetini vurgulayacaksınız.  
Bunlar Rotaryenler için sadece ke-
limelerden ibaret olmayıp kültürü-
müz ve icraatlarımızı tanımlayan 
organizasyonumuzun rehber pren-
sipleridir."

Barry Rassin, daha fazla sayıda ka-
dının Rotary'nin saflarına katılması ve 
liderlik görevini üstlenmesi gerektiği-
ni belirtti. Bu nedenle Yönetim Kuru-
lunun almış olduğu kararla 2023 sene-
sine kadar Rotary'deki kadın oranının 
%30'a ulaşmasını hedeflediklerini ifa-
de etti ve bu orana daha önce ulaşmayı 
umduklarını söyledi. 

2020-21 döneminde ilk kez olarak 
altı kadın üyenin görev alacağını belir-
ten Rassin, bu rakamın toplam üyele-
rin %31'ini teşkil ettiğini belirttikten 
sonra, Rotary Vakfında da ilk kez bir 
kadın başkanın görev yapacağına de-
yindi.

Rotaryenlerin insani Hizmet ve 
gönüllülük konusunda lider olmaya 
devam etmeleri gerektiğini söyleyen 
Başkan Rassin, Rotaraktörlerin bu yıl 
göstermiş oldukları liderlik örneğinin 
kendisi için de ilham kaynağı oldu-
ğunu ifade etti: "Rotaraktörler, Ro-
tary'nin Rock yıldızlarıdır. Bizlere 
büyük hayaller ve daha büyük ey-
lemler için esin kaynağı olmakta-
dırlar." 

"Doğruluk (integrity) kötü dav-
ranışa tolerans göstermemektir" 
diyen Rassin, görevlilerimizden ve 
dostlarımızdan sorumluluk bekledi-
ğimizi, profesyonel ve kişisel yaşamı-
mızda yüksek etik standartları uygu-



Konvansiyonda Türk Rotaryenler

Hamburg'da Türk Rotaryenler birarada (üstte), GDG Güneş Ertaş, UR Dergiler 
koordinatörü Donna Cotter ile Medya Standında (altta solda); 2420. ve 2440. Bölge 

Rotaractları Üstün Proje ödülünü aldılar.

Konvansiyon ara oturumlarında 
2440. Bölge GDG - Zon 20B Vakıf 
Koordinatörü Yeşim Yöney ve 
2440. Bölge GLDG Fatih Akçiçek 
moderatör olarak görev yaptılar. 
Konvansiyonda Ülkelerarası 
Komiteler aktif faaliyet gösterdi. 
Türkiye-Almanya ÜAK Hamburg’ta 
yoğun temaslar gerçekleştirdi. 
Gelecek sene planlanan Gençlik 
Barış Forumu tanıtıldı, hazırlanan 
broşür ve pinler  dağıtıldı
Konvansiyon’da Türkiye- Avusturya 
ÜAK Protokolü karşılıklı olarak 
imzalandı.
Türkiye-Almanya Ülkelerarası 
Komiteler Yıllık Toplantısı 31 
Mayıs - 1 Haziran 2019 tarihlerinde 
Hamburg’ta gerçekleşti.
Mısır, Fas, Cezayir ve Lübnanlı 
ICC dostlar ile Uluslararası Rotary 
Konvansiyonu’nda hem sohbet 
edebilme hem de yeni projeler 
konuşabilme imkânı oldu
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layarak başkalarıyla ilişkilerimizde 
bu değerlerimizi unutmamamız gerek-
tiğine işaret etti. Her zaman doğru ve 
dürüst olduğumuz takdirde Rotary'nin 
çekirdek hizmet görevlerini en iyi şe-
kilde yerine getirebiliriz dedi.

"İster kulüplerin plan ve eylem-
leri olarak, ister Rotary'nin altı 
odak alanı ya da Vakfın değişim 
desteği ile olsun, hizmet misyonu-
muzun ayrılmaz bir parçasıdır" di-
yen Rassin, en önemli hizmetimizin de 
halen devam etmekte olan Çocuk Fel-
cine Son olduğunu söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü 'Çocuk Fel-
cine Son' Direktörü Michel Zaffrin de 
konvansiyonda sahne alanlardan idi. 
Zaffrin Afganistan ve Pakistan'in vi-
rüsten kurtulması gereken son iki ülke 
olduğunu ve Rotary'nin 1,9 milyar do-
larlık katkısının mücadeleyi bu nokta-
ya getirdiğini söyledi. 

Dört gün süren konvansiyonda 
Hamburg Büyük Şehir Belediye Baş-
kanı Dr. Peter Tschentscher ve Federal 
Ekonomik İşbirlği ve Kalkınma Bakanı 
Dr. Gerd Müller de konuşmacılar ara-
sında yer aldılar.

İlginç bir tesadüf de, bu 
konvansiyonda ilk defa 2020-21 
döneminde Uluslararası Rotary'nin 
Başkanlığını üstlenecek olan Alman 
Holger Knaack'ın da tanıtılmasıydı.  
Söz konusu dönemde  başkanlığı 
üstlenecek olan Suchil Gupta yerine 
yapılan seçim sonucu Knaack görevi 
devralacak. 

Ve bir konvansiyon daha sona erer-
ken, UR'nin 1 Temmuz'da başkanlığını 
üstlenecek olan Mark Maloney, kendi 
dönemi sonunda Hawai'nin Honolulu 
şehrinde yapılacak olan konvansiyon-
da da aynı coşkuyu beklediğini söyledi 
ve "Rotary Dünyayı Birleştirir" te-
masıyla geleceğe dönük projelerin be-
raberce hizmete yönelik olarak en iyi 
şekilde gerçekleşeceğine inancını vur-
gulayarak tüm Rotaryenleri konvansi-
yonuna davet etti.

❏❏❏


