
1Nova Scotia'daki kulübü-
nüz Halifax Harborside, 
üç yılda üye sayısını 

22'den 60'a çıkardı. Bu nasıl 
oldu?   

Farklı sorular sorma �ht�yacımız olduğunu 
farketmem�zle başladı. Her zaman "Nasıl daha 
fazla üye alırız?" d�yorduk. Herkes b�r�ler�n� da-
vet ed�yor, ya da b�r akt�v�teye ev sah�pl�ğ� ya-
pıyorduk. Ancak üyel�k meydan okumaları b�r 
semptomdur. Aynaya bakıp kulübümüzü nasıl 
daha çek�c� ve dayanılmaz yapab�l�r�z demeye �h-
t�yacımız vardı.

Sonuçta potans�yel b�r üyen�n b�z�mle olab�-
lecek etk�leş�m�ne baktık. Kend�m�ze şunu sor-
duk: Toplantımıza �lk defa katılan b�r�s�, ne gö-
rürdü? Toplantı odası nasıl görünüyor? B�z� bul-
maları yeter�nce kolay mı?  Oturma düzen� uygun 
mu? Ne y�yoruz?  Buradan h�zmet avenüler�m�ze 
geçt�k. Projeler�m�z nelerd�r? Heps� esk�den ber� 
devam eden projeler m�? Gen�ş kapsamlı b�r ke-
s�m �ç�n �lg�nç m�? Sıra fon yaratmaya gelm�şt�. 
Bunu nasıl yapıyorduk? Her zaman aynı k�ş�lere 
b�let satmaya çalışan del�ler g�b� m�yd�k? Bu b�-
letler� alanlar olaya katılıyorlar mıydı? Son ola-
rak da kulübümüz, b�r cuma sabahı erkenden 
kalkıp toplantısını kaçırmak �stemed�ğ�n�z �ç�n 
g�deceğ�m�z b�r yer m�? sorusunu sorduk.

  

2Attığınız adımları 
spesifik olarak belirtir 
misiniz?

Louisa Horn
7820. Bölge Guvernörü

Kulübünüzü nasıl 
çekici yapabilirsiniz

Kulüp �ç�nde bazı çalışma atölyeler� yaptık 
ve son b�r kaç yıldır kulüpten ayrılanlar �le, b�r 
kez gel�p b�r daha gelmeyenlerle, ya da katılma-
yı düşünüp vazgeçenlerle kapsamlı mülâkatlar 
gerçekleşt�rd�k. Sıklıkla yanımızdak� �nsanlara 
odaklanıyoruz. Anlamamız gereken, b�z�mle be-
raber olmamayı terc�h edenler�n ne düşündük-
ler�. Rotary Üyel�k Memnun�yet Anket� �le baş-
ladık, b�z�m akt�v�teler�m�ze daha uygun olması 
�ç�n bazı soruları daha spes�f�k duruma get�r-
d�k ve başka konular �le �lg�l� sorular da ekled�k. 
Terkedenlerle yaptığımız görüşmelerde, yüksek 
mal�yet, kulüp kültürü (fazla resm�), yemek (pek 
�y� değ�l), akt�v�telere angaje olmak ve d�ğer kül-
türlere karşı kabul etme, farklılık ve saygınlık ek-
s�kl�ğ� ortaya çıktı. Önce ağacın alt dallarındak� 
meyveler� topladık. Tab� k� herşey her zaman 
�sted�ğ�m�z g�b� olmadı ama b�r gayret göste-
r�p farklı �nsanların katılmaya başladıklarını 
görmek büyük b�r mükâfat. Karşınızdak�n� 
katılmaya �kna etmeye çalışıyorsanız, b�l�n k� 
yalnış ağaca seslen�yorsunuz. 

3 Daha spesifik olarak 
açıklayabilir misiniz?

Cezaları kaldırdık. Bazı özel sebep-
ler�nden  dolayı her toplantıya beş dak�ka geç 
gelenlere toleranslı davrandık. Büyük b�r kah-
valtı  bedel� ödemek �stemeyen ve sadece kahve 
�çmekle yet�necek üyeler�m�z �ç�n toplantı yaptı-
ğımız yer �le konuşup bazı düzenlemeler yaptık. 
Öneml� m�ktarda para get�rmeyen fon yaratma 

akt�v�teler�n� b�r kenara �� �k. Onur yürüyüşüne 
katıldık. Bütün bunlar b�r değ�ş�m�n başlangıcı 
olarak canlı, büyüyen ve farklılık �çeren b�r kulüp 
olmamızı sağladı.

Topladığımız ver�ler değ�ş�me destek �ç�n 
öneml� rol oynadı. Örneğ�n, b�r noktada büyük 
çoğunluğun kulüp törenler�n�n öneml� b�r kıs-
mından hoşlanmadığı görüldü. B�z�m durumu-
muzda örneğ�n dua etmek vardı. Belk� k�mse 
bunu önemsemez d�ye düşüneb�l�rs�n�z ama ku-
lüpten ayrılmış olan 10 k�ş�den 7's� bu konuyu 
gündeme get�rd�. 

4Halen üzerinde çalış-
makta olduğunuz başka 
konular var mı?

İçselleşt�rme konusu �le �lg�l� hep çalışaca-
ğız. Bu süregelen b�r konu. Ayrıca �nsanları an-
gaje ederken yaratıcı olmanın yanı sıra, çeş�tl� 
arzulara h�tap edeb�lecek b�r akt�v�teler yelpa-
zem�z�n olmasına da gayret etmektey�z. Toplum 
�ht�yaçları açısından ve b�z� çek�c� bulan �nsanla-
rın �ht�yaçlarına bakarsak bu hareket hal�nde b�r 
hedef görünümünde.  B�z�m sorumluluğumuz da   
bu �ht�yaçlara cevap vermek ve �nsanların tutku-
larını yaşamalarına �mkan yaratmak olacaktır.                                

—DIANA SCHOBERG
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Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Tayvan'da UR Vakfı için bu yılın ilk fon toplama ça-
lışmasını gerçekleştirdik ve büyük bir başarı elde 
ettik. Ağustos ayında AKS Üyeler Derneği, Taipe-

i'de bir organizasyon düzenledi. Hindistan'ın 3190'ıncı böl-
gesinden Bangalore Orchards Rotary Kulübü üyesi Ravis-
hankar Dakoju konuşmacı idi. Zaman ve para katkısı yap-
masının nedenlerini anlattı ve neden bir organ bağışçısı ol-
duğunu söyledi. Cömertliği adeta bir efsane olan ve dünyaya 
yardım etmek isteyen birisi olarak yaptığı konuşma herkesi 
etkiledi.

Fon yaratma kampanyası sonucu 5.5 milyon dolar sağ-
landı. Taiwan'ın cömert bağışçıları arasından 500.000 - 
999.000$ arası katkı yapan 11 kişi Chair Circle seviyesinde 
ve 250.000 - 499.999$ arası katkıda bulunan 14 kişi de Trus-
tee Circle seviyesinde Arch C. Klumph Society'ye üye oldu-
lar. Hepsine teşekkür ediyorum.

Böyle büyük organizasyonlarda, hep beraber yapabilece-
ğimiz iyilikleri Rotary'nin bize sağladığını hatırlarım. Hiz-
metimiz bizleri dünyanın bir çok yerinde enteresan insan-
larla temas kurmamızı sağlıyor. Karşılaştığımızda her türlü 
ama en başta esin yaratan projeler duyuyoruz. Ve hiç bir za-
man da birbirimizden öğrenmeyi durdurmuyoruz.

Bu bizim çocuklarımız için iyi bir ders oluyor. Onlarla 
dostluğun ve insanlarla ilişki kurmanın önemini paylaşıyo-
ruz. Ayrıca onlara hayatta nelerin önemli olduğunu gösteri-
yoruz: ilişki kurmak, ihtiyacı olanların yaşamlarını iyileş-
tirmek ve başkaları için elimizden gelen her şeyi yapmak. 
Rotary bir ailenin alabileceği en iyi eğitimdir.

UR Başkanı Mark Daniel Maloney'nin Rotary ailesini 
genişletme önceliği nedeniyle heyecanlıyım. Aile bireyleri-
mizi Rotary faaliyetlerine katmalı ve onları bu organizasyo-
nun bir parçası olmaya teşvik etmeliyiz. Rotary Vakfı ara-
cılığı ile de aile bağlarını bir mirasa döndürebiliriz. İnsan 
Rotary için hiç bir zaman çok genç ya da çok yaşlı değildir. 

Dolayısıyla, Rotary için ellerimizi karşılıklı vurup aile-
mizi Rotary'ye katalım. Sevdiğiniz insanlarla paylaşabile-
ceğiniz en güzel hediye bu olacaktır.

Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Yılın sonuna yaklaştık ve sizlerin hediye vermeyi dü-
şündüğünüzü ve son dakika katkısı yapmayı planladı-
ğınızı biliyorum. Takdir ve sevginizi göstermenin en 

iyi yolunun ne olduğunu merak ettiğinizi tahmin ediyorum.
Cevap çok basit. Rotary Vakfına katkıda bulunun. Benim sö-

zümü dikkate almayın: Bağımsız yapılan bir analizde, Rotary 
Vakfı dünyadaki yardım kuruluşları arasında 12 yıl üst üste 1 
numara seçildi. Yardım kuruluşlarının değerlendirmesini ya-
pan Charity Navigator, Rotary Vakfını dört yıldızla ödüllendir-
di. Charity Navigator'un Ağustos ayı ratinglerinde de Rotary 
Vakfı gerek güçlü mâli yapı, gerek muhasebe ve şeffaflık konu-
sundaki duyarlılığı ile ilgili en yüksek olan 100 puanı aldı.

Vakfa yazılan mektupta, Charity Navigator, denetledikleri 
yardım kuruluşları arasında sadece %1'inin 12 yıl süre ile 4 yıl-
dız aldığını belirtirken, Rotary Vakfının ABD'deki diğer yardım 
kuruluşlarından daha iyi performans gösterdiğine işaret etti. 
Charity Navigator'un bu istisnai tanımı Vakfı benzerlerinden 
ayırırken, topluma da güvenilir olduğunu gösteriyor.

Bu takdir geçmiş yıllarda kazanılanların üzerine gerçekleş-
ti. Vakıf, dünyanın en önemli sorunlarına değinmek için kurul-
muş olan "One Billion Act of  Peace" kampanyasında dünya 
çapında en iyi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar arasında "Hero 
Award" ile taltif edildi. "Fon Yaratma Profesyonelleri Der-
neği" tarafından da Rotary Vakfı uzun süreli başarıları nede-
niyle "Dünyanın En Seçkin Vakfı" olarak tanımlandı.

Dünyanın en büyük hayırsever organizasyonlarından birine
 ait olduğumuzu söylemek tabi ki kolay. Ama gerçek şu ki Ro-

tary Vakfı bunların en iyisi. Bu nedenle yıl sona ererken dünya-
daki en anlamlı hediyeyi gerçekleştirin. Ellerimizi havada ça-
kıştırıp Rotary Vakfına desteğimizi gösterelim.

Hepinize iyi noeller ve mutlu yıllar dilerim.

Yıl sonu hediyenizi Rotary 
VakfI'na bağışla gerçekleştirin

Ailemizi de 
Rotary'ye 
katalım
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