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Uluslararası Rotary’nin 
Asamblesi Ocak ayın-
da San Diego şehrinde 

yapıldı. 2014-15 döneminde organi-
zasyonun başkanlığını üstlenecek 
olan C.K. Huang, “Rotary Hizmet-
lerinizle Işıldasın” temasını seçtiğini 
açıkladı, toplantıya katılan dünya-
daki Rotary bölgelerinin guvernör-
leriyle görüşlerini paylaştı.

Huang temanın seçiminde Kon-
fiçyusun bir sözünden etkilendiğini 
belirtti: “Oturup karanlığa lanet oku-
yacağınıza, bir mum yakın”.

Taiwan’ın Taipei Rotary kulübü 
üyesi olan Başkan Huang, asamble-
ye katılan 537 guvernör ve eşleri ve 
partnerlerine “Dünyada bir çok prob-
lem var, yardım bekleyen bir çok insan 
var. Bir çok kişi ‘Yapabileceğim hiç bir şey yok’ diyerek oturup 
beklemeyi tercih ediyor. Bu arada her şey karanlıklara gömü-
lüyor. Rotary’nin yolu Konfiçyus’un yoludur. Rotary’nin yolu 
bir mum yakmaktır. Ben bir mum yakarım, siz bir mum ya-
karsınız, 1,2 milyon Rotaryen birer mum yakarlar. Hep bir-
likte dünyayı aydınlatırız” diye seslendi.

“Rotary’yi hizmetlerimizle nasıl ışıldatacağımız size kal-

mış” diyen Huang, Rotaryenlerin 
kendi güçlerinin nerede olduğunu 
bildiklerini, toplumun ihtiyacının 
ne olduğunu bildiklerini ve yardı-
mın nasıl yapılabileceğini bildikle-
rini belirtti.

Asamble’de Huang üyelik ile 
ilgili fikirlerini de paylaştı. Hedef-
lerini açıklarken, daha fazla kadın, 
daha fazla yetişkin gencin üyeliğe 
katılmasını ve toplam Rotaryen sa-
yısının da 1,3 milyona ulaşmasını 
arzu ettiğini söyledi. Tüm Rotar-
yenlere seslenen Huang, Rotar-
yenlerden eşlerini, aile fertlerini ve 
arkadaşlarını Rotary’ye katılmaya 
davet etmelerini istedi.

“Güçlü kulüpler kurmak için li-
derliği ele almalıyız” diyen Huang, 

bunun yeni üyeler temin edilerek sağlanabileceğini ifade 
etti. 

Çocuk Felci konusuna da değinen Huang, mevcut ivme 
ile Rotary’nin çocuk felcini 2018 yılında sonlandırmaya 
doğru hızla ilerlediğini söyledi: “Çocuk felcini yok ettiğimiz 
zaman - ki bunu gerçekleştireceğiz - kendimize bir organizas-
yonun büyük işler yapabileceğini ispat etmiş olacağız. Ve bun-

2014-15 Dönem teması belli oldu
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dan sonra ele alacağımız meydan okumalarda da, yapmayı he-
defleyeceğimiz daha büyük işler için gerekli birikimi kazanmış 
olacağız. Dünyaya sonsuza kadar sürecek bir hediye armağan 
etmiş olacağız.”

Huang, çocuk felcine karşı savaşı sürdürerek, yerel top-
lumlarda örnek teşkil ederek ve üyeliğimizi genişleterek 
Rotary’nin her zamankinden daha fazla parlayacağını ümit 
ettiğini söylüyor.

“Temamız ‘Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın’. Ancak bu te-
madan da öte bir şeydir. Rotary’de nasıl yaşadığımız, Rotary’de 
nasıl düşündüğümüz, nasıl hissettiğimiz ve nasıl çalıştığımızdır” 
diyen Huang, “Bu, hizmet götürdüğümüz her gün, her kulüp-
te, her bölgede ve her ülkede nasıl farklılık yarattığımızdır” diye 
sözlerini bitirdi.

Uluslararası Asambleye 2420. böl-
geden GLDG Müfit Ülke ve eşi Sema, 
2430. bölgeden GLDG Korhan Atilla 
ve eşi Aylin ile 2440. bölgeden GLDG 
Mecit İsce ve eşi Oya katıldılar. Üç böl-
gemizin guvernörleri dönem temasının 
bölgelerdeki kullanımının “Rotary Hiz-
metlerinizle Işıldasın” olarak kullanılma-
sı konusunda anlaştılar.

Açılış oturumunda Huang’ın konuşmasından sonra fikir 
alışverişinde bulunan guvernör adayları, açıklanan temanın 
motive edici bir yaklaşım olduğunu, basit anlatımıyla Rotary 
mesajını iletmede kolaylık sağlayacağını belirttiler.

Asamblede yer alan konular arasında, Rotary’nin marka-
laşması konusu da ele alındı. Bir organizasyonun başarısının 
markasının tanınmışlığı ve ürünlerinin kalitesine bağlı ol-
duğuna değinilerek Mercedes-Benz, Coca-Cola, ve LG gibi 
markaların, amblemlerinin görüldüğü an ismi çağrıştırma 
yaptığı vurgulandı. Bu nedenle Rotary’nin Güçlendirilmesi 
girişiminin logoyu yenilediği ve kim olduğumuz, ne yaptı-
ğımızı daha net ve tutarlı bir mesajı iletmeye çalıştığı ifade 
edildi.

Uluslararası asamblenin süresince, 2014-15 döneminde 
görev alacak guvernörler, eğitim malzemeleri, posterler, video 
grafikler, fotoğraflar, ve yenilenmiş olan görünüm ve sunum-
lar konusunda bilgi edindiler.

Asamblede Terry Caster ve eşi Barbara’nın çocuk felci için 
yaptığı 1.1 milyon dolarlık bağış da açıklandı. Bireysel bağış-

ların en büyükleri 
arasında yer alan 
bu bağış, Gates 
vakfının bire iki 
eşleşme sözü ile 
ile Rotary Vakfına  
3,3 milyon dolar 
katkı sağlayacak.


