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Selamlar, Sevgili değişimcilerim,
Bu ay Rotary üyeliğine odaklanırken, sizden bu
yıl tarih yazmanıza yardım etmenizi rica ediyo-

rum. 20 yılı aşkın bir süredir üye sayımız 1,2 mi-
lyonda kaldı. Rotary, 116 yıllık geçmişi, 220'den fazla
ülke ve coğrafi bölgeden üyesi olan ve çocuk felcinin
ortadan kaldırılması ve benzeri diğer insani yardım
programlarında zengin bir çalışma mirasına sahip olan
canlı bir organizasyondur. Rotary bizim ve
başkalarının hayatını çok değiştirdi. Biz Hayatları
Değiştirmeye Hizmet Ederken, - şayet - daha fazla
insan Kendinden Önce Hizmet uygulasaydı, Ro-
tary'nin dünya üzerinde nasıl daha büyük bir olumlu
etkisi olabileceğini düşünsenize.
Vizyonum, Rotary üyeliğini Temmuz 2022'ye kadar
1,3 milyona çıkarmak ve bunun için eylem çağrım çok
basit: “Her Bir Rotaryen, Birini Getirsin”. Bu yıl her
Rotaryenin ve Rotaraktörün kulüplerine yeni bir üyeyi
katmasını istiyorum.
Biz, temelde bir üyelik organizasyonuyuz ve üyeler
bizim en büyük varlığımızdır. Rotary Vakfı'na
cömertçe katkıda bulunan sizlersiniz. Anlamlı projel-
erle dünyaya iyilik getirmek için büyük hayaller kuran
sizlersiniz. Ve elbette, dünyayı çocuk felcini ortadan
kaldırmanın eşiğine getiren yine sizlersiniz.
Bu yıl üyeliği öncelik haline getirirken, gençlere ve
özellikle kadınlara ulaşarak çeşitliliğe odaklanalım.
Her kulüp yeni üyelerini kutlamalı ve enin olun yeni
bir üyeye sponsor olan her bir Rotaryen benim
tarafımdan şahsen kutlanacaktır. Ve 25 veya daha fazla
üye getirmeyi başaranlar yeni “Üyelik Topluluğu-
muz”un bir parçası olacaklar.
Rotary'nin armağanını başkalarıyla paylaşırken bile,
bu yeni üyelerin katılımını sağladığımızdan emin
olalım, çünkü bağlı bir Rotaryen sonsuza dek var ola-

caktır. Ve mevcut üyelerimizi dahil etmenin ve onları
kulüplerimizde tutmanın, yeni gelenleri getirmek
kadar önemli olduğunu da asla unutmayın. Yeni kulü-
pler, özellikle “esnek” kulüpler oluşturmaya da hazır
olalım. Sanal veya karma toplantılar düzenleyen kulü-
pler konusunda çok iyimserim ayrıca uydu kulüpler ve
amaca dayalı kulüpler de Rotary'yi büyütmenin çok
etkili yollarından olabilir.
Büyüdükçe daha fazlasını yapabileceksiniz. Odak-
landığımız alanların her birinde yaptığımız çalış-
malarla kızları güçlendirmeye devam edelim. Kızlar
için burslar, okullarda tuvaletler, sağlık ve hijyen
eğitimi gibi yapabileceğimiz çok şey var. Çevre odaklı
projeler de tüm dünyada ilgi görüyor. Bu dünyayı
bizim ve tüm türler için daha iyi bir yer haline ge-
tirmek için yerel ve uluslararası bu projelere katılın.
Her biriniz bir “Rotary Marka Elçisi”siniz ve bu ne-
denle dünya çapındaki Rotaryenler tarafından yapılan
tüm harika çalışmaların Rotary topluluğu dışında da
paylaşılması gerekiyor. Arkadaşlarınıza, meslek-
taşlarınıza ve akrabalarınıza “Kendinden Önce
Hizmet” hikayelerini anlatmak için sosyal medyayı
kullanın.
Son olarak, önümüzdeki yıl boyunca her kulübü, Ro-
tary içinden ve dışından gönüllüleri bir araya getirecek
ve kulübünüzün çalışmalarını topluluğunuzda kutlaya-
cak ve sergileyecek en az bir Rotary Hizmet Günü
planlamaya davet ediyorum. Hayatları Değiştirmeye
Hizmet Etmenin diğer yolları ile birlikte tüm bu gir-
işimler hakkında daha fazla bilgi edinmek için
www.rotary.org'u ziyaret edin.
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