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Hepiniz São Paulo konvansiyonuna davetlisiniz   

Rotary’de dünyadaki Rotaryenlerle dostluk bağları kurma fırsatımız 
vardır. Ve yılda bir kez, uluslararası konvansiyonda, Rotary dostları-
mızla biraraya gelmek, yeni fikirleri paylaşmak, yeni hizmetler plan-

lamak ve eğlenmek için biraraya gelme şansını yakalarız. 
2014-15 döneminin sonunu kutlamak  ve dostlarla beraber Rotary’yi hizmetle-

rimizle ışıldatmak için Brezilya’nın São Paulo şehrinde yapılacak olan 106. Ulus-
lararası Konvansiyonuna hep beraber katılmaktan daha iyi bir yol olabilir mi? İs-
ter konvansiyona daha önce hiç gitmemiş bir Rotaryen, ya da tecrübeli bir konvan-
siyon katılımcısı olun, bu seferkini kaçırmak istemeyeceksiniz. 31 Mart’ta ön kayıt 
yapmanın fiyat avantajı sona eriyor. Bu nedenle şimdiden yılın en büyük Rotary 
partisi için planlarınızı yapın.

Konvansiyon 6 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve açılış oturumundan 
sonra , Anhembi Sambadromunda geleneksel Brezilya Karnavalı partisi ve bir 
Samba Okulunun geçit töreni yapılacak. Müziğin ritmini anlamayan ya da bir 
melodiyi söyleyemeyen biri olsanız dahi, kendinizi bütün gece dans ederken, şarkı 
söylerken ve gülerken bulabilirsiniz. Parti ve resmigeçitte, karnaval kostümlerinin 
parlak renkleri, tüyler ve payetler yanı sıra samba’nın görüntü ve sesleri, Afro-
Brezilya müzik ve dansları ve São Paulo’nun nefis yemekleri ve içkileri yer alacak.

Pazartesi akşamı, iki Latin Amerika Grammy ödülü sahibi Iveto Sangalo 
Rotaryenleri eğlendirecek. Konvansiyonun her gecesi, Latin Amerika’nın gast-
ronomy başkenti olan São Paulo’da Rotary Restoran Gecelerinde özel indirim-
lerden faydalanabileceksiniz. Amazon’un balıklarının, Latin anlayışıyla yapılan 
sushi’yi, Brezilya’nın etinin ve São Paulo’nun 30,000 restoran ve barının size sun-
duğu hizmetlerin tadını çıkarın. Konvansiyona kayıt yaptırdıktan sonra alacağı-
nız kimlik kartınızla São Paulo’da futbol müzesi de dahil, bir çok müzeye ücretsiz 
olarak girebileceksiniz. 

Brezilya, Rotary kadar farklılık yansıtmaktadır. “Paulistanos” olarak bilinen 
São Paulo’lular, dünyanın her tarafından etkilenmiş bir kültür yaratmışlar. Ro-
tary konvansionlarının en dikkat çeken olayı, yerel Rotaryenleri tanıma fırsatı bu-
labileceğiniz “Konukseverler Gecesi”dir. Pazartesi akşamı Brezilyalı Rotaryenlerle 
“paulistano” yaşam tarzını tecrübe etme şansını yakalayacaksınız. Ama unutma-
yın, yerlerinizi şimdiden ayırtın.

Rotary’de hizmet ve dostluk elele yürür. Bu yılki Rotary görevlerine odakla-
nırken, sizlerden, uluslararası dostluğun önemini dikkatinizden kaçırmamanızı 
ve “www.riconvention.org”dan São Paulo konvansiyonuna kaydolmanızı istiyorum.
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Rotary Dergisini dostlarınız ve meslektaşlarınızla paylaşın 

Bugün için her zamankinden fazla iletişim kurma yolları mevcut. Video kon-
feranslar ve anında mesaj çağında, her yerden çalışmamızı sürdürebilir, 
her an birbirimizle temas kurabiliriz; Rotary çalışmalarımızı Facebook’ta, 

Twitter’da ve rotary.org’da paylaşabiliriz. Ama şu an elinizde tutmakta olduğunuz, veya 
elektronik bir alette okuduğunuz derginin her zaman çok önemli bir rolü olacaktır?  

“The Rotarian” bugün dünyada kesintisiz yayınlanan en eski dergilerden biri olup ilk 
sayısı 1911 yılında Paul Harris’in de katkılarıyla yayınlanmıştır. O zamanlar dergi si-
yah/beyaz basılmakta ve birkaç sayfadan ibaretti. Yazı karakterleri küçük, az resimli ve 
ilanlar da piyano satıcları, terzi ve devamlı sıcak ve soğuk suyu olan otelden oluşuyordu.  

Şimdi ise “The Rotarian” dergisini telefonunuzda ya da tabletinizde okuyabilirsi-
niz. Bölge dergileri 24 lisanda yayınlanmakta. 17 Nobel Ödülü almış insan, 19 Pulitzer 
Ödüllü yazar bu dergi için yazı yazdılar. Bunların içinde Mahatma Gandhi, Desmond 
Tutu, George Bernard Show, ve Nicholas Murray Butler da yer aldı. Katılımcı, eğlendi-
rici, aydınlatıcı ve esinlendiren yapısıyla “The Rotarian” her ay bizlere Rotary dünyasının 
en iyi enstantanelerini sunmaktadır.

Sürekli iletişim çağında yeni bilgiye ulaşmanın çok çeşitli yollarının olduğu bu dö-
nemde Rotary dergisine ihtiyacımız var mı? Kesinlikle var. Çünkü dergi, şimdi ve her 
zaman Rotary ile ilgili sözleri iletmede en iyi yollardan biri olmuştur. Organize edilen 
eğlenceli ve heyecanlı Rotary günlerini benim sizlerle paylaşmamı sağlamıştır, dünya-
daki Rotaryenlerin yaptıkları güzel şeyleri gündeme getirmiştir ve hepimizi etkileyen 
önemli konulara ışık tutmuştur. “The Rotarian” sadece Rotaryenlerin hoşlandığı bir der-
gi değil, Rotary’nin toplumdaki imajını güçlendirecek ve Rotaryenlerin yaptıkları çalış-
maları iletecek harika bir yoldur.

Elinizdeki bu sayıyı okumayı bitirdiğiniz zaman, bir başkasına iletin. Bu ayki yazıla-
rın kimi ilgilendirebileceğini kendinize sorun. Dergiyi bir dostunuza, beraber çalıştığı-
nız kişiye veya bir meslektaşa verin. Daha önce kulübe davet etmiş olduğunuz bir kim-
seyle paylaşın. “www.therotarianmagazine.com” sitesini ziyaret ederek oradaki hikayeleri 
sosyal medyada paylaşın veya e-posta ile link gönderin. Rotaryenlerin 104 yıldır 
yaptıkları gibi, dergiyi Rotary’yi hizmetlerinizle ışıldatmak için kullanın. 
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