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Uluslararası Rotary 2019 Konvansiyon komite başkanı
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İlk konvansiyonunuz ne
zamandı?

1988'de Phladelpha. Annem, kızım ve eşm
le gttk. Dolayısıyla br ale seyahat d ve Rotary
Konvansyonuna katılmak çn y br özür d. Brkaç
oturuma katıldım, Phladelpha'yı gezdk. Harka br
seyahat d ama konvansyon olarak fazla br şey
fade etmed zra katılımcı olamamıştım.
Ama br kaç yıl sonra guvernör adayı olduğumda
Oregon'dak konvansyona katıldım. Müthş d. Robert Fulghum gb, "Blme htyacı duyduğum şeylern
hepsn anaokulunda öğrendm" ktabının yazarını
dnleyeblmştm. Konuşmalarımın çoğuna ondan
yaptığım alıntıları eklerm. Bu konvansyon neyn
çne grmekte olduğumun anlayışını daha da
genşletmşt.
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Kulüpler GLDB'nı
neden konvansiyona
göndermeliler?

1982 yılında, kulübüm olan Kalfornya Sebastopol
Rotary Kulübü neye mal olursa olsun, her yıl gelecek
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dönem başkanını konvansyona gönderme kararı aldı.
İlk yıl Dave Madsen' gönderdk. Döndüğünde getrdğ fon yaratma fkr kulüpte yaptığımız şey tamamen
değştrd. Başka br kulüpten öğrenmşt. Yıllar çnde

nunda topladığımız meyvelern değer, göndermenn
malyetnn çok üstünde d. Gelecek Dönem Başkanını
Konvansyona göndermenn meyvelern elde ettğmz çn GLDB'nın konvansyona gönderlmesnn faydalı olduğuna nanıyorum.
Nerede olursa olsun Başkan adayımızı göndermeye devam edyoruz. Döndüklernde Konvansyonun

epey pahallı olablyor. Ama 10 yıllık br sürey düşünürsenz ortalaması oldukça makul br rakama
düşüyor. Aslında oldukça yüksek sayılablecek br
rakam ama karşılığında aldığımızı hesaba katarsanız buna değyor. Kulübe sağladığı fayda fark
edlecek kadar yüksek.

ğştrmeye çalışıyorlar. Bu nedendr? Dünyayı br
mkroorganzma olarak görmektedrler. İnsanlarla
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tanışmakta, yen kşlerle tanışmaktalar. Kulübümüz
yıllar çnde harka br kulüp oldu. Ben bunun öneml

yet fade edyor. Kulüpler gelşmek çn adapte olmaya çalışıyorlar. Yen br stratejk planımız var.

br kısmının gelecek dönem lderlernn katkısıyla gerçekleştğn düşünüyorum. Bunun öneml br kısmı da

Çocuk felcn sonlandırıyoruz. Dolayısıyla carpe
dem — Bugün hang noktadaysak onu yakalayalım

kovansyona katılmadan kaynaklanıyor. Konvansyon
önces ve sonrası da seyahat etmek çn y br zaman.
Her otelde, her restoranda yüzlerce Rotaryene rastlıyorsunuz. Her brnn rozet var. Dolayısıyla temas ku-

ve daha y br duruma getrelm. Bu yaklaşım konvansyon esnasında anı yakalamayı, nsanlarla tanış-

rup, yen dostluklar oluşturablyorsunuz.

dak konuşmacıları Rotary'nn temel değerlern dkkate olarak koyuyoruz: lderlk, doğruluk, hzmet,

shrnden etklenmş olarak gelyorlar. O kadar etklenyorlar k, takp eden br sonrak yıl kulüplermz de-
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Kulübünüz her yıl birisini göndermenin maliyetini nasıl karşılıyor?

Bütçede üye adatlarına eklyoruz. Fon yaratma

bu yöntem büyük mktarlarda fon yaratmamızı sağ-

falan gb br grşmde bulunmuyoruz. Bazen Atlanta'da olduğu zaman mesela, uçmak oldukça

ladı. Bu arkadaşımızı konvansyona göndermenn so-

ucuz. Bazen Bangkok gb uzak br yer olduğunda

Rotaryenler bu yıl
için Hamburg'dan ne
bekleyebilirler ?

Konvansyonun teması — Anı Yakala— br acl-

mayı ve bu shrl tecrübey yaşamayı da çeryor.
Hamburg konvansyonunda genel oturumlar-

farklılık ve dostluk. Ara oturumları da bu çekrdek
değerlerle lgl olarak oluşturduk. Bunlar sabt olan
temel olgular. Fakat bunları güncelleme ve kulübü
de gelştrmek çn çalışıyoruz.
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