Soldan: 2016-17 UR Başkanı John F. Germ; Italya’da Çanı özel olarak hazırlayan Marinelli kardeşler, ; 2016-17 Rotary Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Kaylan Banerjee; ve 2017 Konvansiyon Komitesi Başkanı Barry Matheson. 11 Haziran 2017’da ABD’nin Georgia
Eyaletinde açılış seremonisi 100. Yıl Çanı’nın çalınması ile başladı.

UR’nin 112. Konvansiyonu Vakfın 100 yıl kutlamaları ile taçlandırıldı

H

er yıl Rotary’nin en büyük aktivitesi olan Konvansiyon, bu yıl 174 ülkeden gelen 33,000’den
fazla üyenin katılımı ile ABD’nin
Georgia Eyaletinin Atlanta kentinde
yapıldı. Bu yılın önemli bir özelliği
de, Rotary‘de iyi şeylerin yapılabilmesine imkan yaratan Rotary Vakfının 100. yılının kutlanması idi.
2017 Konvansiyonu açılış seremonisi Pazar günü Georgia Dünya
Kongre Merkezinde yapıldı ve açılış
“100. Yıl Çan”ının çalınması ile başladı. Bu özel çan Rotary Vakfının
100. yılı için İtalya’nın Agnone şehrindeki 1,000 yıllık dökümhanede
Marinelli Kardeşler tarafından özel
olarak tasarlandı. Çanı’ın sunumu ve
çalınması ile beş gün süren, kitap imzalanması, fotoğraf sergisi ve müthiş

2016-17 UR BaşkanıJohn F. Germ 11 Haziran’da, Uluslararası Rotary Konvansiyonunun
açılış konuşmasını yaparken

bir yaşgünü partisini içeren 100. yıl
kutlamaları başladı.
Açılış oturumunda Georgia Eya-

letinin Valisi Nathan Deal Rotary’ye
“Atlanta’ya hoşgeldiniz” derken, Başkan John F. Germ, konvansiyon es-
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nasında yeni bağlantılar kurma olanağını vurguladı: “Ne kadar meşgul
olursanız olun, bence her konvansiyonun en önemli fırsatı için zaman ayıracağınızı umuyorum: yeni insanlarla tanışmak ve Rotaryen dostlarınızı daha
yakından tanımak için.”

2007 yılında başlayan Gates
- Rotary ortak çalışmasının
sonucu çocuk felci girişimine
toplam katkılar 1.5 milyar
dolara ulaşmış olacak.
Hintli hayırsever Rajashree Birla, vefat etmiş olan eşi adına kurulmuş olan Toplum Girişimi ve Kırsal
Kalkınma için Aditya Birla merkezi olarak çocuk felci çalışmalarına 1
milyon dolar katkıda bulunacağını
açıkladı. Yıllık cirosu 40 milyar doların üzerinde olan Aditya Group, bu
güne kadar çocuk felciine 10 milyon
dolardan fazla katkıda bulundu.

Bill Gates heyecan yaratan bir haberi UR Başkanı John Germ ile paylaştı: The Bill and
Melinda Gates Vakfı çocuk felcine 1’e 2 kampanyasını uzattığını duyurdu.Bu sayede
ortak yapılacak katkının toplamı önümüzdeki üç yıl için 450 million doları bulacak.

Konvansiyon’un en önemli konuşmacısı şüphesiz Bill & Melinda Gates Vakfı başkan yardımcısı Bill Gates idi. Gates Rotary’nin 150 milyon
dolarlık fon yaratma çalışmasının
gerçekleşmesi durumunda 1’e 2 katPemberton Place’de Rotary Resim Sergisi

kıda bulunarak 300 milyon dolar vereceğini ve böylece Çocuk Felci girişimine 450 milyon dolarlık yeni katkı sağlanmış olacağını söyledi. 2007
yılında başlayan bu ortak çalışmanın
böylece çocuk felci girişimine toplam

katkıları 1.5 milyar dolara ulaşmış
olacak.
Bill Gates konuşmasında bir çizelge göstererek son 25 yılda çocuk
ölümlerinin yarı yarıya azaldığına
işaret etti. Gates “1990 - 2015 arasında bu sayede 122 milyon hayat kurtarılmıştır. Şayet hükümetler katkılarını
devam ettirirlerse ve aşı, anne ve yeni
doğmuş çocukların bakımı, HIV önleme ve tedavi konularına destek sağladıkları takdirde, 2030 yılında çocuk
ölümlerini yine yarı yarıya azaltabiliriz” dedi.
Bill Gates tarafından yapılan bu
açıklama ile beraber, bazı devletlerin
de, Kanada, Almanya, Avrupa Birliği, Japonya, Birleşik Arap Emirilikleri gibi ülkelerin çocuk felci girişimi için de 1.2 milyar dolar taahütte
bulunmaları Konvansiyon katılımcılarının büyük bir alkış seli ile karşılandı.
Konvansiyona katılan konuşmacılar arasında “Thorn” adlı kurulu-

2016-17 Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kalyan Banerjee, UR Konvansiyonunun 4.
oturumunda Vakfın 100 yıllık başarısını anlattı

şun kurucularından Ashton Kutcher
panel oturumda insan ticareti ve modern esirliğe son verme ihtiyacı konusunu tartıştı. Diğer konuşmacılar

arasında WWE Süperstar, aktör ve
Rotary Polio Elçileri olan John Cena
ve ünlü golfçü Jack Nicklaus da yer
aldı.

10 Haziran günü Konvansiyona katılanlar 3 kilometrelik yürüme/koşma aktivitesine katıldılar
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Uluslararası Rotary 112. Konvansiyonunun en önemli olaylarından biri de şüphesiz Rotary Vakfının
100. yılının kutlanması idi. Bir yıldır
dünyanın her tarafında çeşitli faaliyetlerle sürdürülen bu kutlamanın
zirvesi tabi ki Konvansiyon oldu.

İkinci yüzyılına
girerken, Rotary Vakfı
projeler ve programlar
için 3.7 milyar dolar
harcamış olmanın
gururunu yaşıyor.
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Kalyan Banerjee konuşmasına şu
sözlerle başladı: “1917 yılında Arch C.
Klump’dan muazzam bir hayalperest
olarak bahsetmişlerdi. Ancak ben Vakfıızın onun en büyük hayallerinin de
ötesine geçtiğini söyleyebilirim. Büyük
mücadeleler ile yarattığı bu organizasyonun ne kadar başarılı olduğunu görmek herhalde onu çok memnun ederdi.
Belki de, ilk 100 yılında, Rotaryenlerin
bonkör katkıları ve bağışları sayesinde, Rotary Vakfının yaşamsal projeler
ve programlar için 3.7 milyar dolardan
fazla katkıda bulunmuş olması onu çok
şaşırtırdı.”
Bu cümle ile başlayan konuşması
ile Banerjee katılımcıların alkışlarını
alırken, “Mutlu Yıllar” dileyerek Vakfın 100 yıllık hikayesinden anılardan
bahsetti. 1917 yılında Avrupa’da savaş devam ederken aslında para talep
etmenin hiç de doğru zamanı olmadığını belirten Banerjee, daha sonra
dünya ekonomik krizi, ikinci dünya
savaşının ayak sesleri ışığında Rotaryenlerin Arch C. Klumph’ın bu
girişim için hevesli olmamalarının
normal bir davranış olduğunu söyledi. “Ancak Arch C. Klumph inatçı bir
adamdı ve hiç umudunu kaybetmedi

Konvansiyonda Sanal Gerçek aktivitesi de yaşandı. Katılımcılar kendilerine verilen
kutularda, telefonlarına indirdikleri bir uygulama ile olayların içine daldılar.

2017-18 UR Başkanı Ian H.S. Riseley konvansiyon öncesi yapılan Başkan’ın Barış
Konferansında; altta aynı konfereransta Başkan John F. Germ
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zira son gelişmeler dünyada iyi şeyler
yapmak için yola çıkan bir organizasyona acilen ihtiyaç vardı.”
Rotary Vakfı 1917 yılında bugünkü değeri 550 dolara karşılık gelen 26.50 dolar ile başladı. Vakfa ilk
yapılan bağış 1930 senesinde 500 dolar olarak yapıldı. Bugünün parasıyla
7.000 dolarlık bir değer ifade ediyordu. Vakıf sadece 2015 - 16 döneminde küresel ve bölge bağışları olarak
100 milyon dolar, Rotary Barış Bursiyerleri için 4 milyon dolar ve çocuk
felci için ise 114.7 milyon dolar harcadı.
Banerjee, Vakfın ikinci yüzyılına
arkada harika başarı hikayeleri bırakarak girmesinin, Rotaryenlerin yeni
ve daha büyük meydan okumalar
için hazır olduklarının bir göstergesi
olduğunu söylüyor. Klumph aslında
hiç bir zaman Rotary Vakfının nasıl
iyilik yapabileceğini açıkça söylemedi. Rotaryenlere güvendiği için yapılacak işlerin onlar tarafından belirlenmesini uygun gördü. Ama Rotary
Vakfının asla yapmaması gereken bir
şeyi söyled: “Hiç bir zaman tuğla ve taş
kullanarak anıt yapmayın.” Bunun yerine yarattığı şeyin yaşayan ve nefes
alan bir bütün olmasını, ölümsüz düşünceler üstüne alışmasını ve gerekli
izleri bırakarak sonsuzluğa kadar aydınlatma sağlamasını istiyordu.
Onun tarifi ile, Rotaryenler vakfı temellerinden başlayarak kurdular.
Tuğla ve taş ile değil ama yaşamlar,
sağlık ve umut üzerine. Ve onun mirası bugün bir bağış projesi, bir bursiyeri misafir etmiş biri, bir çocuğu çocuk felcine karşı aşılamış ya da Vakfa
bağışta bulunmuş olan Rotaryenlerde yaşıyor. Ve tabi bu yardımlardan
direkt ya da endirekt destek alan milyonlarca insanda.
Banerjee son olarak da Rotary
Vakfının 100. yılında hedef olarak
konulmuş bulunan 300 milyon dolar fon konusuna değindi: “Bu rakamı
yakalama yönünde önemli adımlar atı-

Türk Rotaryenler yaklaşık 100 kişilik bir grup olarak Atlanta’da yapılan Uluslararası
Rotary’nin Konvansiyonuna katıldılar.

Başkanın Konferansları

Konvansiyon’da 2017-18 dönemi ile ilgili olarak gerçekleştirilecek olan Başkan’ın koferansları tarihleri ve temaları belli oldu. Toplantılara gerek Rotaryenler, gerekse
de Rotaryen olmayanlar bu toplantıya katılabilirler.
✔✔ 10 Şubat – Çevre Sürdürülebilirliği ve Barış,
Vancouver, British Columbia, Kanada
✔✔ 17 Şubat – Su, Hijyen ve Barış, Beyrut, Lübnan
✔✔ 24 Şubat – Hastalık Önleme ve Tedavi ve Barış,

Coventry, İngiltere, Birleşik Krallık

✔✔ 17 Mart – Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma ve

Barış, Sydney, New South Wales, Avustralya

✔✔ 28 Nisan – Anne ve Çocuk Sağlığı ve Barış,

Taranto, İtalya

✔✔ 2 Haziran – Temel Eğitim ve Okuma Yazma ve

Barış, Chicago, Illinois, ABD

yoruz. Şimdiden Rotaryenler ve kulüplerimizin bonkör katkılarıve çalışmalarıyla 270 milyon doları geçtik.
Önümüzde hedefi yakalamak ve
hatta geçmek için hala iki hafta var.
Her biriniz döndüğünüzde kulüplerinize burada gördüğünüz ve duyduğunuz ,
Rotary Vakfının yaptığı inanılmaz işle-

ri anlatan mesajı iletirseniz hedefi daha
kolay yakalayabiliriz” dedi.
Uluslararası Rotary’nin 112.
Konvansiyonu, Ian Riseley’nin konuşması ve önümüzdeki yıl 24-27
Haziran tarihlerinde Kanada’nın
Toronto şehrinde yapılacak Konvansiyonun tanıtımı ile son buldu. ■
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