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İlk konvansiyonunuz ne 
zamandı? 
1988'de Ph�ladelph�a. Annem, kızım ve eş�m 

�le g�tt�k. Dolayısıyla b�r a�le seyahat� �d� ve  Rotary 
Konvans�yonuna katılmak �ç�n �y� b�r özür �d�. B�rkaç 
oturuma katıldım, Ph�ladelph�a'yı gezd�k. Har�ka b�r 
seyahat �d� ama konvans�yon olarak fazla b�r şey 
�fade etmed� z�ra katılımcı olamamıştım.
Ama b�r kaç yıl sonra guvernör adayı olduğumda 
Oregon'dak� konvans�yona katıldım. Müth�ş �d�. Ro-
bert Fulghum g�b�, "B�lme �ht�yacı duyduğum şeyler�n 
heps�n� anaokulunda öğrend�m" k�tabının yazarını 
d�nleyeb�lm�şt�m. Konuşmalarımın çoğuna ondan 
yaptığım alıntıları ekler�m. Bu konvans�yon ney�n 
�ç�ne g�rmekte olduğumun anlayışını daha da 
gen�şletm�şt�.   

Kulüpler GLDB'nı 
neden konvansiyona 
göndermeliler?

1982 yılında, kulübüm olan Kal�forn�ya Sebastopol 
Rotary Kulübü neye mal olursa olsun, her yıl gelecek 
dönem başkanını konvans�yona gönderme kararı aldı. 
İlk yıl Dave Madsen'� gönderd�k.  Döndüğünde get�r-
d�ğ� fon yaratma f�kr� kulüpte yaptığımız şey� tamamen 
değ�şt�rd�. Başka b�r kulüpten öğrenm�şt�. Yıllar �ç�nde 
bu yöntem büyük m�ktarlarda fon yaratmamızı sağ-
ladı. Bu arkadaşımızı konvans�yona göndermen�n so-
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nunda topladığımız meyveler�n değer�, göndermen�n 
mal�yet�n�n çok üstünde �d�. Gelecek Dönem Başkanını 
Konvans�yona göndermen�n meyveler�n� elde ett�ğ�-
m�z �ç�n GLDB'nın konvans�yona gönder�lmes�n�n fay-
dalı olduğuna �nanıyorum.

Nerede olursa olsun Başkan adayımızı gönder-
meye devam ed�yoruz. Döndükler�nde Konvans�yonun 
s�hr�nden etk�lenm�ş olarak gel�yorlar. O kadar etk�le-
n�yorlar k�, tak�p eden b�r sonrak� yıl kulüpler�m�z� de-
ğ�şt�rmeye çalışıyorlar. Bu nedend�r? Dünyayı b�r 
m�kroorgan�zma olarak görmekted�rler. İnsanlarla 
tanışmakta, yen� k�ş�lerle tanışmaktalar. Kulübümüz 
yıllar �ç�nde har�ka b�r kulüp oldu. Ben bunun öneml� 
b�r kısmının gelecek dönem l�derler�n�n katkısıyla ger-
çekleşt�ğ�n� düşünüyorum.  Bunun öneml� b�r kısmı da 
kovans�yona katılmadan kaynaklanıyor. Konvans�yon 
önces� ve sonrası da seyahat etmek �ç�n �y� b�r zaman. 
Her otelde, her restoranda yüzlerce Rotaryene rast-
lıyorsunuz. Her b�r�n�n rozet� var. Dolayısıyla temas ku-
rup, yen� dostluklar oluşturab�l�yorsunuz.   

Kulübünüz her yıl biri-
sini göndermenin mali-
yetini nasıl karşılıyor?

Bütçede üye a�datlarına ekl�yoruz. Fon yaratma 
falan g�b� b�r g�r�ş�mde bulunmuyoruz. Bazen At-
lanta'da olduğu zaman mesela, uçmak oldukça 
ucuz.  Bazen Bangkok g�b� uzak b�r yer olduğunda 

epey pahallı olab�l�yor. Ama 10 yıllık b�r sürey� dü-
şünürsen�z ortalaması oldukça makul b�r rakama 
düşüyor. Aslında oldukça yüksek sayılab�lecek b�r 
rakam ama karşılığında aldığımızı hesaba katar-
sanız buna değ�yor. Kulübe sağladığı fayda  fark 
ed�lecek kadar yüksek. 

Rotaryenler bu yıl 
için Hamburg'dan ne 
bekleyebilirler ?

Konvans�yonun teması — Anı Yakala— b�r ac�l�-
yet �fade ed�yor.  Kulüpler gel�şmek �ç�n adapte ol-
maya çalışıyorlar. Yen� b�r stratej�k planımız var. 
Çocuk felc�n� sonlandırıyoruz. Dolayısıyla carpe 
d�em — Bugün hang� noktadaysak onu yakalayalım 
ve daha �y� b�r duruma get�rel�m. Bu yaklaşım kon-
vans�yon esnasında anı yakalamayı, �nsanlarla tanış-
mayı ve bu s�h�rl� tecrübey� yaşamayı da �çer�yor. 

Hamburg konvans�yonunda genel oturumlar-
dak� konuşmacıları Rotary'n�n temel değerler�n� d�k-
kate olarak koyuyoruz: l�derl�k, doğruluk, h�zmet, 
farklılık ve dostluk. Ara oturumları da bu çek�rdek 
değerlerle �lg�l� olarak oluşturduk. Bunlar sab�t olan 
temel olgular. Fakat bunları güncelleme ve kulübü 
de gel�şt�rmek �ç�n çalışıyoruz. 
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