
6 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 5

São Paulo konvansiyonu Rotaryenleri bekliyor   

Rotary konvansiyonlarında benim favori yerlerimden biri “Dostluk Evi 
- House of Friendship”tir. Çincede 有朋自遠方來，不亦樂乎 diye bir 
deyim kullanırız. “Uzak yerlerden dostların biraraya gelmeleri harika bir 

şeydir.”
6-9 Haziran tarihlerindeki 106. Uluslararası Rotary Konvvansiyonunda, 

Dostluk Evi, toplantının ev sahibi olan São Paulo şehrinin farklı kültür karışımı-
nın heyecanını yansıtacak. 

Genel oturumların arasında, Brezilya’nın sunduğu güzelliklerin tadını çıka-
rabilir, rahat bir ortamda yemeklerini tadabilir, yerel hediyelikleri inceleyebilir ve 
üst seviyede bir eğlence ortamının tadına varabilirsiniz. Ayrıca, Rotary projeleri ve 
Rotaryen Eylem Gruplarının standlarında hizmet konusunda fikir oluşturabilir 
ve partnerler bulabilirsiniz.

En önemlisi, eski dostlarla beraber vakit geçirme fırsatını yakalayıp, yeni dost-
luklar oluşturma şansını kullanabilirsiniz. 

Dostluk Evi, konvansiyondaki misafirlerinizi, ailenizi ve ülkenizdeki dostla-
rınızı davet edebileceğiniz harika bir yer olacak. Benimle birlikte Konvansiyonla-
ra katılan aile fertlerim, Rotary’nin gerçek uluslararası boyutunu görme fırsatını 
yakaladılar. Sonunda eşim Corinna, çocuklarımın üçü de bir Rotary kulübüne 
katıldılar.

Siz ve misafirlerinizin, Rotary Su ve Sanitasyon Eylem Grubu’nun sponsor ol-
duğu 4 Haziran’daki 7. Dünya Su Zirvesine ya da 4-5 Haziran’daki Rotary Barış 
Sempozyumuna katılmasını ümit ediyorum.

Bu yıl Costa Rica eski Cumhurbaşkanı Dr. Arias Sánchez, Rotary Barış Sem-
pozyumunun açılış konuşmacısı olarak bizi onurlandıracak. Dr. Sánchez Orta 
Amerika’daki acımasız iç savaşlara son veren barış anlaşmasını oluşturduğu için 
Nobel Barış Ödülünü almıştı.

4-5 Haziran’daki diğer aktiviteler arasında Rotaract’ların Konvansiyon öncesi 
toplantısı, Uluslararası Enstitü, ve Gençlik Değişim Görevlileri Konvansiyon Ön-
cesi toplantısı yer alıyor.

Konvansiyon sona erdiğinde, Brezilya’nın güzelliklerini keşfedecek vakit ayı-
rın, bir kaç saat mesafedeki özel plajlardan faydalanın, Rio de Janeiro’nun heyecan 
veren güzelliğinin tadını çıkarın ve Amazon yağmur ormanlarının harikalarını 
izleme fırsatı yaratın.

Her yıl, Rotary konvansiyonundan döndüğümde, yıl boyunca daha fazla Ro-
tary hizmeti verebilmek için esinlenmiş oluyorum. Sizleri São Paulo’da görmeyi 
arzu ediyorum.
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Beraberce dünyayı Rotary hizmetlerimizle ışıldattık 

Başkan olarak bu Rotary yılına başladığımızda, hepimizin öncelikli olarak 
“hizmetlerimizle Rotary’yi ışıldatmamızı” istedim.  Rotary’de ne kadar gü-
zel dostluk ve tecrübeler bulduğumuzu ve Rotary’nin yaşamlarımızı değiş-

tirip zenginleştirdiğini sizlerin tüm dünya ile paylaşmanızı arzu ettim. Başkalarına 
Rotary’den bahsettiğimiz takdirde, üye sayımızı arttıracağımızı, daha güçlü kulüpler 
oluşturacağımızı ve ihtiyacı olan insanlara yardım edebilme yeteneğimizi iyileştireceği-
mizi biliyordum.  

2014-15 Rotary yılını bitirirken, isteklerime vermiş olduğunuz cevaptan ve bu mey-
dan okumaya karşı nasıl yükseldiğinizi görerek onurlandım. “Rotary’yi Hizmetlerinizle 
Işıldatın” talebime toplumunuzda başarılı “Rotary Günleri” düzenleyerek cevap verdiniz;  
Rotary Vakfına yaptığınız katkılarla kendinizi aştınız; ve yeni üyeler ve kulüpler kura-
rak Rotary’yi daha ileri götürdünüz.

Geçen sene dönem temasını seçerken, Konfiçyus’un şu cümlesinden esinlendim:” 
Tek bir mum yakmak, karanlıkta oturup lanet okumaktan daha iyidir.”

Bu sene, Interactör, Rotaractör, Rotary Gençlik Değişim katılımcıları ve Rotary Ba-
rış Bursiyerleri ile beraber 1.2 milyon Rotaryen onbinlerce toplulukta kendi mumlarını 
yaktılar. Hep beraber bu ateşlediğimiz mumlar, tüm dünyanın görebileceği bir parlak-
lık yarattı.

Sizlere başkanınız olarak hizmet verme fırsatını bana verdiğiniz için, gönüllü lider-
lerimiz ve çalışan görevlilerimizin sıkı gayretleri ve işe kendilerini adamış oldukları için 
teşekkür ederim. Onlardan beklentilerim çok yüksekti  -- karşılığını da verdiler.

Bu Rotary yılında edindiğim yeni arkadaşlar ve bir çok yere yaptığım harika ziyaret-
ler için minnettarım. “Rose Parade”de (Güller resmigeçidi) Rotary arabasının üzerinde-
ki konumumu, Evanston’da UR merkezinde herkese açık olan Rotary Günü kutlamala-
rında çocukların Japon davulcuları izlerkenki duygularımı, Colombo’da, Sri-Lanka’nın 
çocuk felcinden arındırılmış olmasını kutlarken, “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” kap-
samında bisiklet ile dolaşmamı her zaman hatırlayacağım.

Bu yıl Rotary’de yeni bir enerji gözlemledim ve yeni bir heyecan hissettim. 
Daha çok kadın ve gencin, eşim Corinna ve üç çocuğum da dahil olmak üzere 
Rotary’ye katıldığını da gördüm. 

Önümüzdeki yılda da, Rotary’yi Hizmetlerinizle Işıldatmaya devam eder-
ken, “Hizmetlerimizi Dünyaya Armağan Etmeye” yardımcı olacağınızı ümit edi-
yorum.
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