
Korona virüsü nedeniyle karşılıklı olarak ilişki 
kurmakta zorlandığımız bu günlerde, sanal 
ortamda biraraya gelme imkanının olması 

bir çok açıdan hizmet aktivitele-
rinin devam edebilmesini sağladı. 
Gerek bölgelerimiz içinde, gerekse 
de Rotary dünyasının liderleriyle 
belki de daha önce olmadığımız 
kadar yakınlaşma fırsatı bul-
duk. Bunlardan biri de UR Genel 
Sekreteri ve CEO'su John Hewko 
idi. 

2440. Bölge 18 Mayıs akşa-
mı UR Genel Sekreteri ve CEO’su 
John Hewko’yu Zoom’da misafir 
etti. Hewko Rotaryenlere şöyle 
seslendi:  

Teşekkürler davetiniz için, sizinle birlikte olmak 
çok güzel. Geçen hafta için özür dilerim. Yeniden 
toplantıyı planlayabildiğimiz için çok mutluyum. 
Tanıdık yüzlere selamlarımı gönderiyorum. Türkiye 
iyi bir Rotary ülkesi. Bu krizi tüm dünyada yaşıyoruz. 
Hepinizi muazzam çalışmalarınız için tebrik ederim. 
Bu zorlu zamanları en iyi şekilde geçiriyorsunuz. 
Çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Hayatımız nor-
male döndüğünde umarım bisiklet teklifine katı-
labilirim. 

Size kurumumuzun durumu hakkında genel 
bir bilgilendirme yapacağım, Rotaract ve 7. alan 
hakkında da konuşacağız. Asyadaki bu pandemi 
hızla yayıldı. Rotary'yi bu duruma hazırlıyoruz. Ocak-
Şubat aylarında bunun için çalıştık. Evden çalışmayı 
denedik, online araçlarla yürütüp yürütemeye-
ceğimize baktık ve yapabiliyoruz. Tüm sürecimizi 
başarıyla online ortamda yürütüyoruz. Rotary'nin 
tüm operasyonlarını sanal ortama adapte ediyoruz. 
Emin olun, UR ve Vakıf operasyonal olarak çok iyi 
durumda. 

Uluslararası üyeliğimiz ne olacak? Küresel ola-
rak üyelik ve finansal açıdan ne olacak bu durum? 

Biz bir çalışma yaptık. 150 yıla baktık. Üyelik 
etkisini ölçmek için bir modelleme kullanıyoruz. 
150 yıl içinde Dünyanın karşılaştığı büyük krizlere 
baktık. Dünya savaşı, büyük buhran, ekonomik kriz. 
Sadece 1 yıl düşüş yaşadık üyelikte. %5 oranın-
da düştü üyelerimiz. Son krizlerde üyelik düşüşü 
pek görülmedi. Bu rakamlara göre değerlendirme 

yaptığımızda, büyük bir düşüş görmüyoruz. %5’lik 
düşüş sadece büyük buhrandan sonra görüldü. Bu 
üyelikte düşüş Rotary gelirlerinde 4 milyarlık bir 

kayba neden oldu. Rotary finansal açıdan oldukça 
iyi durumda. Bölgeden bölgeye değişiyor ancak 
küresel açıdan iyi durumda. 1 milyon artı 2 milyon 
dolar ayrıldı covid için. Ve fonlardan yararlanmak 
için dünyadan birçok ülkeden talep alıyoruz.  288 
başvuru aldık, 163 talebi kabul ettik. Kalanına da 
covid ile mücadele için fon sağlayacağız. 

Asyadaki bu pandemi 
hızla yayıldı. Rotary'yi 
bu duruma hazırlıyoruz. 
Ocak-Şubat aylarında 
bunun için çalıştık. 
Evden çalışmayı denedik, 
online araçlarla yürütüp 
yürütemeyeceğimize 
baktık ve yapabiliyoruz. 
Tüm sürecimizi 
başarıyla online ortamda 
yürütüyoruz. Rotary'nin 
tüm operasyonlarını sanal 
ortama adapte ediyoruz. 

Salgının dışında, küresel bağışlar da covid ile 
ilgili çalışmalara ayrıldı. Yapılan tüm çalışmalar, top-
lanan fonlar çok başarılıydı. Çok kalabalığız ve bu 
çok zorlu süreci en iyi şekilde yürüttük. 

Peki polio ne olacak? Sosyal mesafe nedeniy-
le kapı kapı aşılama yapamıyoruz, ancak izleme 
çalışmaları ve fon toplama çalışmalarımız devam 

ediyor. Ebola salgınında, polio yapısını bu hastalığa 
yönlendirmiştik. Covid için kullanacağız bu yapıyı. 
Polionun ortadan kaldırılması için fon yaratmaya 

devam etmemiz gerekiyor. Aidatların 
durdurulması, ertelenmesi veya 
düşürülmesi gibi bir durum olmaya-
cak; aynı şekilde aynı hızda çalışmaya 
devam edeceğiz. 

Tüm krizlerin genellikle artı bir 
yanı vardır. Bu krizin olumlu yanı ise, 
Rotary’yi dijital dönüşüme yönlen-
dirmesidir. Tüm süreçleri daha yara-
tıcı bir şekilde götürmeyi öğrendi 
Rotaryenler. Dünyadaki bazı kulüpler 
de toplantılara katılım, online yapıl-
dığında büyük ölçüde arttı. Toplantı 

maliyeti yok ve evlerinde rahatça katılabiliyorlar 
insanlar toplantılara. Farklı ülkelerde toplantılara 
katılabilirsiniz. Bu hepimizi daha yakın hale getirdi. 
Bu bizim için bir fırsattır. Bunu üye sayımızı art-
tırmak için kullanabiliriz. Gençler teknolojiye çok 
alışık, onları çekebiliriz. 

Biz gençleri çekemiyoruz. Bu bir gerçek. 
Rotaract sorusuna gelelim. Küresel olarak geçerli, 
çoğu insan Rotary’yi 30 yaş civarında bırakıyor. 
Yeni, Rotaryenleri çekmeliyiz ve üye etkileşimini 
güçlü tutmalıyız. 

Bu ortamda nasıl proje yapacacağız? Kısa ve 
orta vadede bir araya gelip güçlerimizi birleştire-
meyeceğiz. Ama koşullara uygun çalışmayı öğreni-
yoruz. Fon yaratma konusu da zorlu. Fon yaratma 
etkinliklerimizi yapmamız imkansız. Örnek vereyim: 
Rotaryenler evlerinde sanal bir bira partisi yaptılar. 
Yaratıcılığımızı kullanarak, kültürümüzden esinle-
nerek sanal fon yaratma etkinlikleri yapabiliriz. Bazı 
kulüpler buluşamıyor. Ayda 3-4 defa buluşmazlarsa 
o kulüp biter. Eger teknolojiye ayak uyduramayan 
kulüpleriniz varsa, onlara destek olun yoksa yok 
olurlar. Ekonomik açıdan, sağlık açısından çok zorlu 
bir durumdayız ve şu anda Dünya Rotary’ye daha 
çok ihtiyaç duyuyor. Türkiye için de aynısı geçer-
li. Rotary böyle anlar içindir. Bu bizim zamanımız. 
Tarihi bir an. Geçmişte yaptık. Şimdi de yapıyo-
ruz. Bizim gibi eşsiz konumda olan çok kurum yok. 
Ülkeniz, kulüpleriniz için yaptığınız her şey için çok 
teşekkür ederim. Daha önce olduğundan çok daha 
fazla fark yaratmalıyız!  ❏

John Hewko Zoom'da 2440. bölgenin konuğu oldu
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