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Birlikte "Harekete Geçenler"olalım
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otary iri cüsseli ve o derece de kompleks bir organizasyondur. Dergimiz baskıya girerken, hemen hemen dünyadaki tüm ülkelerde 35.633
kulüpte 1.2 milyon Rotaryen bulunmakta. Rotary'nin Rotaract, Interact, Gençlik Değişim, RYLA, Rotary Toplum Birlikleri, Rotary Barış Merkezleri
ve ulusal, bölge ve yerel seviyede vakıf tarafından desteklenen projelerde yüzbinlerce katılımcı olduğunu söyleyebiliriz. Rotary'nin ismi her yıl kan bankasından
gıda bankasına, okullarda sanitasyondan çocuk felcine son vermeye kadar bir çok
proje ile ilişkilidir. İlk Rotary kulübünün kurulduğundan sonra geçen 113 yılda
Rotary hizmeti dünyanın her tarafına ulaşmakta.
Bu hizmetin günlük ve haftalık bazda nasıl göründüğü, bölgeler, ülkeler ve kulüpler nezdinde büyük değişiklikler arz etmektedir. Her kulübün bir geçmişi, öncelikleri ve kimliği vardır. Bunun sonucu olarak Rotaryenlerin kimlikleri ve her
Rotaryenin hizmette gördüğü amaç büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bunda
herhangi bir sorun bulunmamaktadır zira Rotary, her Rotaryenin ve Rotary Kulübünün kendilerine en uygun şekilde hizmet üretebildikleri ademi merkeziyetçi
bir organizasyon olarak tasarlanmıştır.
Ancak bizi bu kadar güçlü yapan farklılıklar, organizasyon kimliği olarak bazı
sorunları da bereberinde getirmektedir. Bu nedenle, Rotary'nin ismini duyan bir
çok kişinin Rotary hakkında çok az fikri bulunmakta, ne yaptığımızı, nasıl organize olduğumuzu, neden var olduğumuz konusunu bile bilmemektedirler. Hatta
Rotary içinde bile bir çok üye organizasyonumuzun geniş kapsamı, hedeflerimiz
ve programlarımızın derinliği ve içeriği konusunda eksik bir anlayışa sahiptirler. Bu durumun yansımaları sadece daha etkin hizmet getirmemize mani olmakla kalmayıp, hizmette üyelik, partnerlik konusunda yeteneklerimizi, toplumdaki
imaj nedeniyle etkilemektedir.
Yıllar önce Rotary tüm organizasyon nezdinde bu konuları ele almak, görsel
marka kimliğini güçlendirmek için ciddi bir girişim başlattı. Bugün buradan elde
ettiklerimizi Rotary bağışlarının toplumumuzda ve ötesinde yarattığı farklılıkları vurgulayan "Harekete Geçenler" (People of Action) imaj kampanyasında kullanıyoruz. Geçtiğimiz Haziran ayında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu kimliğimizi yansıtan ve çalışmalarımızdaki farklılıkların bütünlüğünü ifade eden
yeni bir "vizyon" beyanında bulundu.
"Hepberaber, insanların biraraya geldiği ve harekete geçerek küresel ölçekte, toplumlarımızda ve kendimizde kalıcı değişim yarattığımız bir dünya görüyoruz."
Nerede yaşarsak yaşayalım, hangi lisanı konuşursak konuşalım, kulüplerimiz
hangi proje ile ilgilenseler, vizyonumuz aynıdır. Hepimiz daha iyileştirilebilecek
bir dünya görüyor ve bunu daha iyi duruma getirmek için yardım edebileceğimizi
biliyoruz. Bizler buradayız çünkü Rotary bize, görmek istediğimiz dünyayı beraberce ve harekete geçerek "Rotary Fark Yaratır" teması ile gerçekleştirme fırsatı
sunuyor.
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Haziran
Yaptığınız işler için hepinize teşekkür ederim
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aklaşık 60 yıldır, tema seçmek her başkan için bir imtiyaz, aynı zamanda da meydan okuma
olmuştur. Geçmişteki temalara baktığımızda, her liderin düşüncesi ve vizyonu ile ilgili bir
pencere açılır ve buradan Rotary'yi nasıl gördükleri, Rotary'nin onlar için dünyadaki yeri
ve Rotary'nin neleri gerçekleştirebileceğini görürüz.
Bir tema seçmek için benim zamanım geldiğinde, hiç tereddüt etmedim. 2017-18 döneminde temamızın "Rotary Fark Yaratır" olacağını biliyordum. Benim için bu kısa cümle sadece bildiklerimizi değil, ama ne yapmak istediklerimizi de yansıtıyor. Biz farklılık yaratmak istiyoruz. Dünyayı daha iyi bir
konuma getirmek için yardım ediyor ve etki yaratıyoruz.
Geçtiğimiz iki sene içinde Rotary'nin sadece bunu yaptığı bir çok yöntem gördüm. Geçen sene Kaliforniya'daki kontrolsüz yangınlar sonrası herşeylerini kaybetmiş olanlara Rotaryenlerin nasıl yardım
ettiklerini gördüm. Guatemala'da açık ateşte yemeklerini pişiren kadınlara verilen basit odun fırınlarının yaşamlarını nasıl değiştirdiğini izledim. Artık yemek yaparken dumanı içlerine çekmemenin
yanı sıra, odun toplamak için daha az zaman harcayıp, ayrıca bunları küçük işletmelerini başlatmak
için de kullanıyorlar. Rotary'nin desteklediği bir hiperbarik merkezini ziyaret ettiğimde, beyin zedelenmesine uğramış ve felç geçirmiş hastaların nasıl tedavi edilip sağlıklı bir yaşama geri döndüklerini
gördüm. Dünyanın her tarafında Rotaryenler mültecileri yerleştirirken, çocukları aşılarken, güvenli
kan temini sağlarken ve gençlere öğretip gelişmelerini sağlarken farklılık yaratıyorlar.
Dünyanın her tarafında, Rotaryenlerin ağaç dikme ile ilgili çalışmalarını gördüm. Dergi baskıya
girerken, başlangıçtaki hedefimizi olan her bir Rotaryen için bir ağaç hedefi olan 1.2 milyonu geçmiş
durumdaydık. Ve yine dünyanın her tarafında çocuk felci ile ilgili savunuculuk, fon yaratma ve destek
çalışmalarımız sürüyor. Geçen sene vahşi çocuk felci sadece iki ülkede 22 vak'a ile karşımıza çıktı. Bu
rakamın çok kısa bir zamanda sıfıra ineceğine güvenim var ve böylece çocuk felcinden arınmış bir dünya için son görülme tarihi ile çocuk felcinden arındırılmış dünya sertifikasyonu için geriye sayımda
son üç seneye girmiş olacağız.
Juliet ve ben Avustralya'ya dönerken, ziyaret ettiğimiz yerler, oluşturduğumuz yeni dostlukları ve
gördüğümüz hizmet projeleri ile ilgili sıcak hatıraları da beraberimizde götüreceğiz. Rotary'nin fark
yaratması ile ilgili yapmakta olduğunuz harika hizmetler için hepinize teşekkürler.
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