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otary, bir hizmet kuruluşudur. Öncelikle yaşadığı

yaptırır. Her görevi üstlenen başkan ne yazık ki başkandır ama

topluma, sonra ülkesine ve tüm insanlığa hizmet

lider değildir. Zaman zaman uğradığım kulüplerde bakıyorum da

eden bir kuruluştur. Çocuk felci, temiz su, kolay oku-

Toplantı Komitesi’nin işini, Sekreterin görevini, hatta saymanın

ma-yazma… Saymakla bitmeyen projelerin sahibi bir kuruluş…

para toplama görevini de başkan almış tek başına götürüyor.

Peki, nasıl yapıyor bunları? Sorun burada ya. Hizmet, öncelikle

Doğal olarak da bu kulüpler açılan, kapatılan kulüpler oluyor.

Rotary’yi iyi tanımakla mümkündür. Nasıl, hangi nedenle kurul-

Hiçbir hizmet sonuçlanmıyor, hiçbir heyecan yaşanmıyor.

duğunu, amaçlarını bilmeden o kuruluşun içinde hizmet üretemezsiniz ki.

İnanır mısınız, birçok arkadaş o tür kulüplerde o dönem
hangi görevde olduğunu bilmeden dönem bitiyor. Biz alt komi-

Kulübe üye alınırken geleceğin etkin Rotaryeni olması iste-

telerden vaz geçtik, beş daimi komitelerin hangisinde görevli

nen kişiye bu kuruluş enine boyuna anlatılmalıdır. Üyenin, üye-

olduğunu bilmeyen bu sevgili arkadaşımızı kınama hakkımız

liğini kabullenirken bu kuruluşta çıkar olmadığını, hizmet etmek

yok. Çünkü ona görevi, başkan tarafından asamble dönüşü bildi-

olduğunu bilmesi gerekir. O üyenin mutlaka hizmet grupların-

rilmeli ve Temmuzun başına kadar projesini istemelidir.

dan birinde görev alacağını ve orada gönüllü çalışacağını bilmesi

Sevgili dostlarım, yineliyorum; bir kulübün hizmet komiteleri

ve parasal yönden pahalı bir kuruluş olduğu gerçeği bilinmelidir.

etkin değilse o kulübün erozyona uğraması kaçınılmazdır. Çünkü

İyi bilinmelidir ki üç- beş ay sonra o üye kapıya bakmasın. Senesi

üretmeyen, hizmet oluşturulmayan bir kulüpte üye neden kal-

dolmadan çekip gitmesin. İşte tüm bu oluşumların temelini

sın ki? Hatır gönül için dönem sonuna kadar kalıyor ve dönem

“Hizmet Grupları” oluşturur.

sonunda ayrılıp gidiyor.

Üyeliğimden özellikle 2001–2002 dönemi başkanlığımdan

Yasama Konseyi’nin Kulüp Komitelerinin “Birlikte Çalışmak”

beri savunduğum şeydir, “Hizmet Grupları” nın etkinliği. Yıllar

değişimi yıllardır uygulanır ve hoş bir değişim. Üyelik Komitesi

sonra aynı konuya dönmek zorunda kaldım. Belki üye yönünden

İle Halkla İlişkiler Komitesi neden birlikte çalışmasınlar ki? Eğer

kalabalık kulüplerde hizmet eksikliği bir taraftan tamamlanıyor;

o kulüpte RYLA yapılacaksa elbette ki RYLA alt komitesi oluştu-

ancak üye sayısı yirminin altına düşmüş kulüpler, hizmet ürete-

rulmalıdır. RYLA yapıldı ve proje bitti, bu komite ne olacak? İşte

miyor, hizmet gruplarını çalıştıramıyorsa toplantılar önemsizle-

başkanın o üyeleri başka bir komiteye aktarması kadar doğal ne

şiyor.

olabilir ki?

Her kulübün beş daimi komiteyi oluşturma zorunluluğu

Üyesi olduğum kulüp ve benzerleri üye kaybediyor.

vardır. (Kulüp Hizmetleri, Toplum Hizmetleri, Meslek Hizmetleri,

Komiteler çalışmıyor, toplantılar kurallara uygun yapılmıyor. Bir

Uluslararası Hizmetler, Gençlik Hizmetleri) Kulüp etkinliğini artır-

asırdan fazla ömrü olan bu kuruluş bizden çalışma, hizmet isti-

mak, sorumluluklarımızı belirlemek için komitelerin canlı ve

yor. Eski üyeleri korumamızı, yeni üyeleri kulübe kazandırmamızı

görevi başında olması gerektiğine inanırım.

bekliyor. Hizmet üretin diyor. Unutmayın; sizi kulübe üye olarak

Verdiğim seminerlerde, Kulüp Yönetim Kurulu’nun bürokra-

kazandıran kişiye borçlusunuz. Siz de borcunuzu ödemek için

tik yapılanmayı yerine getiren, ülkemizde Guvernörlüğe, dünya-

yeni üye getiriniz diyor. Toplantıları gereksiz şeylerle uzatmayın.

da UR Başkanına karşı sorumlulukları olan, dernekler yasamıza

Sizin her dakikanız önemlidir. Önce kendi dakikalarınıza önem

ters düşmemeye özen gösteren yasal kuruluş olduğunu belir-

verin. Önem verin ki Rotary’ye önem vermiş olasınız.

tirim. Doğal olarak Kulüp Başkanı, kulübün lideri olarak planlama, uygulama, paylaşma ve işbölümü yönünden etkin olmak
zorundadır.
Kulüp Başkanı liderdir. Lider yapmaz, rehber olur ve planlar
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Aslında zor ve yapılmayacak şeyler değil istenilenler. Öyle ise
hep beraber şahlanalım mı?
Ne dersiniz?
Rotary sevgilerimle…

