
UR Başkanlığına aday ilk Alman Holger Knaack ile söyleşi

Rotary’nin yapı taşı elbette 
üyelerimiz. İnsanların ha-
yatlarında kalıcı değişimi 

yaratabilmemiz, bu konuda hep birlik-
te sağladığımız başarı ve yarattığımız 
etki her bir üyemizin varlığı ve katkı-
sı sonucu sağlanıyor. Farklı iş, mes-
lek ve yaş gruplarından, yaşadığımız 
toplumu temsil edecek çeşitlilikte; ka-
dın, erkek, yetişkin, genç; bizler üyele-
rimiz ile güçlüyüz. Üye ve kulüp sayı-
mızı arttırarak bu etkiyi ve değişimi 
daha da yaygınlaştırmak bu nedenle 
her zaman önceliklerimiz arasında yer 
aldı. Var olan üyeleri gönüllü katkıları-
nın devamı için yüreklendirme ve yeni 
üyeler kazanma; bunun sonucunda, et-
kin kulüpler aracılığı ile daha çok insa-
nın yaşamına dokunma fırsatına sahip 
olma. Rotary 2430 Bölge 2018-2019 dö-
neminde üyelik koruma ve genişleme 
bağlamında büyük başarıya imza attı. 

Dönem başındaki, 1 Temmuz 2018 
tarihi itibari ile üyelik sayısal bilgile-
rini 22 Mayıs 2019 tarihli bilgiler ile 
karşılaştırdığımızda kulüp sayısının 
92’den 102’ye;  üye sayısının 2196’dan 
2494’e yükseldiğini görüyoruz. Ayrıca 
üye yaş ortalaması açısından gençle-
şen Bölgemizde 29 yaş altı üye sayımız 
25 iken bu sayı 80 üyeye ulaştı. Kadın 
üye sayısında ve oranında da gelişme 
kaydedildi; kadın üye sayımız 470’den 
634’e; erkek üye sayımız 1723’den 
1855’e ulaştı. 

Üyelik koruma ve genişlemedeki bu 
ivme, farklı farklı açılara yoğunlaşan 
çalışmalar ile sağlandı. Bunlardan bir 
tanesi “Gölge Kulüp” uygulaması. Bu 
uygulama ile, bulunduğu şehre büyük 
yarar sağlamış ancak üye bulmakta 
zorlanan köklü Kulüplerimiz genişledi 
ve yeni bir motivasyon kazandı. Gazi-
antep Rotary kulübümüze Gölge Kulüp 
aracılığı ile can kattık. Bir diğer strate 

ji, charter süreci askıda olan kulüple-
ri geri kazanmak oldu; bu sayede Ünye 
Rotary Kulübümüzü tekrar hayata ge-
çirdik. 

Odaklanılan bir başka konu kadın 
üye kazanımı idi. Bu konuda kulüple-
rimize destek olduk ve kulüplerimiz 
de büyük destek verdiler.  Örneğin, sa-
dece erkek üye kabul eden Kastamonu 
Rotary kulübümüz, ildeki Rotaryen 

olmayı arzu eden kadın üye adayı po-
tansiyelini değerlendirerek kadın üye 
oranı çok yüksek bir karma kulüp olan 
10 Aralık Rotary Kulübümüzün kurul-
ması için büyük gayret gösterdi ve yeni 
kulübümüz kuruldu. Bunun yanı sıra, 
genç üye kazanmayı hedefledik; Rota-
ractlarımızı dual üye olma konusun-
da teşvik ettik; yaş nedeniyle Rotaract 
üyelikleri sona ermiş olan gençlerimi-

zi Rotaryen olarak kazandık. Yine yeni 
kurulan Adana Taşköprü Rotary Kulü-
bümüz buna çok güzel bir örnek oluş-
turmaktadır.  

2430. Bölge üyelik ve 
büyüme konusunda başarılı 
bir dönem geçiriyor. Kulüp 
sayısı 92'den 102'ye, üye 
sayısı da 2196'dan 2494'e 
yükseldi.

Bütün bu çalışmalara ek olarak, 
geçmişte var olduğumuz fakat bugün 
olmadığımız illerde yeniden kulüp 
kurma çalışmaları başlattık; çeşitli ne-
denlerle kapanmış olan iki kulübümü-
zün olduğu Diyarbakır ilinde, dönemi-

mizde yeni bir kulüp daha kurduk ve 
böylelikle Diyarbakır Rotary Kulübü 
Bölgemize katıldı. Son olarak, kulüp 
olmayan illerimizde kulüp kurma ça-
lışmaları yürüttük; Osmaniye Rotary 
Kulübü bu çalışmalar sonucu yaşama 
geçti.  

2018-2019 Döneminde, Ankara 
Beysukent, Kastamonu 10 Aralık, An-
kara Tunalı Hilmi, Yenimahalle, Ada-
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2430. Bölgede Rotary her alanda büyüdü. Kulüp ve üye sayısı arttı. Gençler ve kadınların 
üye sayısı arttığı gibi 29 yaş altı üyelerin sayısı da 29'dan 80'e yükseldi.

M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 9  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 29



Rotary Dergilerinin Avrupa editörleri 
Konvansiyon öncesi Hamburg'da toplandı

Uluslararası Rotary'ye göre Rotary'de dergiler önemli bir rol üstleniyorlar. 
Ancak dünyadaki değişim nasıl Rotary'ye de yansıdı ise, konuya artık sa-
dece dergiler olarak değil, medya olarak bakıp dijital ortamdan da müm-

kün olduğu kadar faydalanmanın yöntemleri aranıyor. 
Tüm dünyada yayınlanan 32 derginin temsilcileri iki yılda bir UR'nin merkezi 

Evanston'da toplanıyorlar. Aradaki yılda da, Avrupa, Amerika kıtası ve Asya-Avust-
ralya kıtaları editörleri bir araya geliyorlar. ABD ve Kanada dışında dergileri yayon-
layan kurumlar, UR ile yapılan beş yıl süreli bir anlaşma çerçevesinde bu görevi yü-
rütüyorlar. Bu yıl sonunda süresi bitecek olan anlaşmadaki değişiklikler henüz net-
leşmeedi ama sürenin kısalacağı ve üç yıla indirileceği kesin gözüküyor. 

Son zamanlardaki arayışın arkasında dijital yayıncılığın yaygınlaşması yatıyor. 
Basılı medya statik bir yapıya sahip iken,  dijital ortam dinamik ve bir anlamda sı-
nırsız. Ancak ortada sanki tam bir kaos hüküm sürüyor. Dünyanın her tarafına ya-
yılmış bir organizasyonun internet üzerinde bütünllük arz eden bir görünümü adeta 
yok. Google'da "Rotary" yazdığınızda karşınıza çıkan sitelerdeki çeşitlilik bunun 
bir göstergegesi. Tabi bir de sosyal medya var. Orası ise tam bir keşmekeş. Şu anda 
çözümün ne olduğunu açıkçası kimse bilmiyor ama belli yaklaşımlar Evanston'da 
tartışılıyor.

Avrupa'da yayınlanan dergilerin iki yılda bir toplandıklarını yukarıda belirt-
miştik. Editörümüz Ahmet S. Tükel'in önerisiyls 2021 yılındaki toplantının İz-
mir'de yapılması tüm katılımcılar tarafından kabul edildi. Daha önce Türkiye' 
Rotary'sinin 3 bölge olarak düzenlendiği 1994 yılında 3. Editörler toplantısı da İz-
mir'de yapılmıştı.  O zaman yapılan toplantı sonrası Türkiye, Ege bölgesi ve Türk 
Rotary'si ile ilgili tüm dergilerde yazılar yer almış ve müspet bir imaj yaratılmıştı. 

Avrupa Editörelerinin toplantısına İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Çekya, 
Portekiz, Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda, Fİnlandiya ve Türkiye Editörlerinin yanı sıra 
Zürih Ofisinden ve UR'nin merkezi Evanston'dan Dergiler Koordinatörü Donna Cotter da 

katıldı. 

na Taşköprü, Diyarbakır, Osmaniye, 
Anamur ve Eskişehir Gordion Rotary 
Kulüplerimiz olmak üzere 9 yeni kulüp 
kazandık. Bununla birlikte, var olan 
kulüplerimize katılan yeni üyelerimiz-
le daha da güçlendik.

2018-2019 Döneminde, 
Ankara Beysukent, 
Kastamonu 10 Aralık, 
Ankara Tunalı Hilmi, 
Yenimahalle, Adana 
Taşköprü, Diyarbakır, 
Osmaniye, Anamur ve 
Eskişehir Gordion Rotary 
Kulüplerimiz olmak üzere 
9 yeni kulüp kazandık. 
Bununla birlikte, var olan 
kulüplerimize katılan 
yeni üyelerimizle daha da 
güçlendik.

Bu süreçte büyük emek veren Bölge 
Eğitmenimize, Guvernör Temsilcileri-
mize, Kurucu Kulüp Başkanlarımıza, 
Üyelik Komitelerimize; büyük destek 
veren Guvernör Yardımcılarımıza ve 
başta Halkla İlişkiler Komiteleri ol-
mak üzere tüm Bölge Komitelerimi-
ze; Bölgemizdeki tüm Rotaryenlere ve 
takımı takım yapan herkese gönülden 
teşekkür ederiz. Bizler, hep birlikte, 
“önce kendi içimizde, sonra yaşadığı-
mız toplumlarda ve nihayetinde tüm 
dünyada kalıcı değişimi yaratmak üze-
re bir araya geldiğimiz ve harekete geç-
tiğimiz bir dünya hedefliyoruz“. Bu he-
defe ulaşmak için sınırları kaldırarak; 
özveriyle, samimiyetle, adanmışlıkla 
ve dostlukla hep beraber Dönem bo-
yunca çaba sarf eden; projelerle, etkin-
liklerle on binlerce insanın yaşamına 
dokunan Bölgemizdeki tüm Rotaryen-
lere, Rotaractlara, Interactlara ve eş-
lere çok teşekkür ediyor ve kutluyoruz. 
İyi ki varsınız, Rotary’e güç katıyorsu-
nuz… 
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