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2015 - 16 UR Başkanı K.R. Ravindran, 18 Ocak’ta ABD’nin Kalifornia eyaletinin San Diego şehrinde başlayan Uluslararası Asamblenin 
açılış oturumunda döneminin temasını sunarken. 

Hizmetleriniz dünyaya armağan olsun

Uluslararası Rotary’ 
nin gelecek dönem 
guvernörlerini eğit-
mek amacıyla her 

yıl düzenlediği asamble, 18-24 Ocak 
tarihleri arasında ABD’nin San Di-
ego şehrinde toplandı. Dünyadaki 
Rotary Bölgelerinin gelecek dönem 
görev alacak guvernörlerinin tümü-
nün katıldığı beş gün süren toplantı-
da, UR gelecek dönem başkanı K.R. 
Ravindran, döneminin temasını da 
açıkladı. Ravindran’ın “Be a Gift to 
the World” olarak açıkladığı dönem 
temasını, üç bölgemizin guvernörle-
ri “Hizmetleriniz dünyaya arma-
ğan olsun” olarak kullanmaya 
karar verdiler. Ravindran, 
Rotaryenlerden, 2015-
16 döneminde yetenek-
leri, uzmanlıkları ve lider-
liklerini kullanarak “Be a Gift To the 
World” “Hizmetlerini dünyaya 
armağan etmelerini ” istedi. 18 

Ocak Pazar günü başlayan toplan-
tıda, UR gelecek dönem Başkanı K. 
R.Ravindran, GDG’lere hitap eder-
ken, “Hayatımın en önemli an’ı” ifa-
desini kullandı. “Her birinizin bir çok 
yeteneği var. Şimdi size bir fırsat veril-
di: bir yıl boyunca bütün yetenekleriniz, 
sizi siz yapan ve gelecekte olacağınız her 
şeyi ‘Hizmet olarak dünyaya armağan 
edin’” dedi. “Bu potansiyelinizi 

kullanabilmek ve gerçeğe dönüştürmek 
için önünüzde bir yıl var; Bölgenizdeki 
kulüpleri yönlendirmek ve başkalarının 
hayatlarını değiştirmek için bu zaman 
belki çok kısa. Ama yapılacak o kadar 
çok şey var ki.” 

Rotary’nin en büyük meydan 
okumasının Çocuk Felci ile mücade-
le olduğuna dikkat çeken Ravindran, 
“Çocuk Felcinden arındırılmış bir dün-
yayı dünya çocuklarına söz verdik” di-
yerek, bu hediyeyi Rotaryenlerin ger-
çekleştireceğini söyledi. 

Sri Lanka’nın Colombo Ro-
tary kulübü üyesi olan Ravindran, 

Rotary’nin Çocuk Felci konu-
sundaki başarısı örneği-
ni, Rotaryenlerin dünyada 

neler yapabileceklerine 
kanıt olarak gösterdi. 

Bundan 25 yıl önce Ço-
cuk Felci ile mücadeleye başlandı-

ğında, hastalık 125 ülkede en-
demik durumda idi ve günde 
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1,000’den fazla çocuğu etkiliyordu. Bugün ise hastalık sa-
dece Afganistan, Nijerya ve Pakistan’da endemik konum-
da ve 2014 yılında sadece 333 vaka rapor edilmiş bulunu-
yor. 

Açılış konuşmasında Ravindran Rotary için önemli 
gördüğü “üyelik” konusu da dahil olmak üzere bir çok ko-
nuya değindi. “Organizasyonumuzu yaratan esasları tekrar 
geri getirmenin yolunu bulmalıyız” diyen Ravindran, bunun 
etik standartları hayatımızın her yönünde uygulamak ve 
her kulüpte uzmanlığın çeşitliliğini sağlayan sınıflandır-
ma sistemini içerdiğini belirtti. Ravindran, “Çoğu kez bu 
fikirler üyelik önünde engel olarak görülmektedir. Ama bu 
prensipler sayesinde Rotary başarılı olmuştur ve bizler bunla-
rı riskli sonuçlara rağmen gözardı ediyoruz” dedi.

Ravindran, markalaşma yolunda atılan adımların 
Rotary’nin büyümesi için önemli olduğunu şu sözlerle be-
lirtti: “Dünyanın bir çok bölgesinde küçülmüş olan imajımızı 
tekrar uygun olduğu konuma getirmeliyiz. Rotary’nin, Rotary 
Vakfı için fon yaratmaya devam etmesi gerektiğini, yeni üyeler 
temin etmesini ve mevcut üyelerden daha geniş katılım sağlan-
masına ihtiyaç duyulduğunu belirtmek isterim”

“Bu soruların hiç birinin kolay bir cevabı yok ama bir şekil-
de cevapların bulunması lazım. Bu cevapları bulacak olanlar 
da bizleriz” diyen gelecek dönem başkanı, gerçek anlamda 
değişim yapmanın zamanı gelmiştir diyerek konuşmasını 
sonlandırdı: “Sonsuza dek sürecek abideler yaratmak için bir 
yılınız var, granit veya mermerden oyulmuş olanlar değil, ama 
nesillerin kalplerinde oyulan anıtlar. An bizim an’ımızdır. Bir 
kez daha yaşamayacağız. O nedenle an’ı yakalayalım”.

Asamblenin ikinci gününde ana konu Rotary’nin mar-
kalaşması idi. Hükümetlerden, sivil toplum kuruluşlarına, 
büyük kurumlara kadar herkes Rotary’nin dünyada pozi-
tif değişim yaratabileceği fikrine katılıyor. Katılımcılara 
hitap eden gelecek dönem direktörü, Kanada’nın Ontario 
eyaletinin Windsor-Roseland Rotary kulübü üyesi Jenni-
fer E. Jones,  buna rağmen Rotary imajının yerel toplumda 

(Foto© Rotary International. All Rights Reserved.)
2015-16 UR Başkanı K.R. Ravindran ve eşi üç bölgemizin 

guvernörleri ve eşleri ile geleneksel UR Asamble resmini çektirdiler. 
Üstte 2420. bölge GLDG Mehmet Sabri Görkey ve eşi Aylin Biret; 

ortada 2430. bölge GLDG Canan Ersöz ve eşi Reha; altta 2440. bölge 
GLDG Reha Akın ve eşi Sedef Bahçecioğlu görülüyor. 

Ravindran, markalaşma yolunda atılan 
adımların Rotary’nin büyümesi için önemli 
olduğunu şu sözlerle belirtti: “Dünyanın 
bir çok bölgesinde küçülmüş olan imajımızı 
tekrar uygun olduğu konuma getirmeliyiz. 
Rotary’nin, Rotary Vakfı için fon yaratmaya 
devam etmesi gerektiğini, yeni üyeler temin 
etmesini ve mevcut üyelerden daha geniş 
katılım sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu 
belirtmek isterim.” 
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güçlendirilmesi gerektiğini belirtir-
ken, “Bugüne kadar anlatılmış en bü-
yük hikayeyiz. Basit bir deyişle, mar-
kamızı güçlendirmek, Rotary’nin gele-
ceği için asıl gerekli olan şeydir. Uzun 
bir süredir sessiz bir şekilde ve takdir 
edilmeden güzel işler yaptık. Bu asil bir 
yaklaşım olmasına rağmen, insanların 
Rotaryenlerin yaptıkları iyi işleri an-
lamalarını zorlaştırdığı gibi neden var 
olduğumuz konusunda da tereddütler 
yarattı. Bütün bu tecrübelerden öğren-
diğimiz ise, hikayemizi anlattığımızda, 
aynı düşüncede olan insanların bize ka-
tılmak istediklerini görmek oldu” dedi.

Bundan bir yıldan fazla süre önce, 
organizasyonun tarihini, görsel kim-
liğini ve dijital tecrübesini öne çıkar-
mak için liderlerimiz “Rotary’yi Güç-
lendirme Girişimi”ni başlattılar. Ko-
nuşmasında, Jones da Rotary kim-
liğinin ruhunun çerçevesini çizdi: 
Liderlere katılın. Fikir alışverişinde 
bulunun. Eyleme geçin:

“Kim olduğumuzu bu şekilde çerçe-
velemeliyiz. Bu odadaki herkes bir li-
derdir. Peki bir çok liderin bie ortamda 
biraraya getirirsek ne olur? Fikir alışve-
rişinde bulunuruz. Ama samimi ola-
lım. Bir kez fikir alışverişinde bulundu-
ğumuz zaman, eylem yapmaya zorlan-
mış olmuyor muyuz?”

Jones konuşmasında “Harvard 
Business Review” dergisinde çıkan ve 
markalaşma girişiminin iletilmek is-
tenen mesajı basitleştirmesi fikrini  
savunan yazının Rotary’nin başarı 
anahtarı olduğunu belirtti. “Kim ol-
duğumuzu, ne yaptığımızı ve yaptığımı-
zın neden önemli olduğunu anlatmak 
için doğru adımları attık. Bu nedenle 
dönem sonunda hiç bir guvernöre kim, 
neden veya niçin Rotary? sorusunu sor-
mamalı” dedi. 

ÇOCUK FELCİ
Rotary’nin öncelikli konusu olan 

çocuk felci tabi ki yine asamblenin en 
önde gelen konularından birini oluş-
turdu. 

Kim olduğumuzu, ne 
yaptığımızı ve yaptığımızın 
neden önemli olduğunu 
anlatmak için doğru 
adımları attık. Bu nedenle 
dönem sonunda hiç bir 
guvernöre kim, neden veya 
niçin Rotary? sorusunu 
sormamalı

Çocuk Felcinden Arındırma Kü-
resel Girişimi (GPEI) direktörü ve 
Dünya Sağlık Örgütünde çocuk fel-
ci araştırma ve operasyonlar başkanı 
Dr Hamid Jafari, Nijerya’nın çocuk 

felcinde arındırılmaya çok yakın ol-
duğunu söyledi. 2014 yılında, bir yıl 
önce 53 olan çocuk felci vakası 62’ye 
düştüğü gibi, son altı ayda da hiç bir 
vakanın rapor edilmediğini söyledi. 

Başkan Gary Huang asamblede 
GLDG’lere hitap ederken (üstte); 

Rotary’de Başkan ve gelecek dönem 
başkanı ülkelerinin bayraklarıyla 

bayrak seremonisinden önce (ortada); 
Gelecek dönem başkanı Ravindran ve eşi 

Vanathy açılış seremonisinde (altta).
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Yakın bir zaman önce GPEI’ın tepe 
adamı olarak atanan Jafari, bu dikkat 
çekici gelişmenin doğal karşılanma-
ması gerektiğini söyledi: “ Şu andaki 
en büyük düşmanımız, Afrika’da bu 
işin sona erdiğini düşünmek olacaktır. 
Son 25 yılda Rotary’nin çocuk felci ile 
mücadeledeki an büyük katkısı, yöne-
tim sorunlarına liderlik çözümleri getir-
mek olmuştur. Sizlerin politik liderliği 
harekete geçirme ve sosyal değişimi ger-
çekleştirme yeteneğiniz var. Bu savaşta 
Rotary’nin mukayese edilemez bir mi-
rası var.”

ÜYELİK
Rotary’nin gelecek dönem guver-

nörlerine verilen önemli mesajlardan 
biri de, üyeliği güçlendirmenin kritik 
bir nokta olmasıydı. Üyeliğin büyü-
mesi için, liderlerin belki katı toplan-
tı protokollerini gevşetip, genç ve diji-
tal dünyaya odaklı demografik yapıyı 
içine alacak bir ortam oluşturmaları 
zorunluğuydu.

Rotaryenlerin yüzde 70’i 50 ya-
şın üzerinde. Buna mukabil dünya 
nüfusunun yarısı 30 yaşın altında. 
Asamblede konuşan sosyal değişim, 
gençlik kültürü ve kültürel sorun-
lar konusunda uzman olan Nexgen 
Group firmasının sahibi, yazar Mic-
heal McQueen, bu durumun  korku-
lacak bir şey değil, aksine kavranması 
gereken bir olgu olarak değerlendiril-
mesi gerektiğini belitti. Bu genç nesli 
organizasyona çekebilmek için orga-
nizasyonun sahip olması gereken üç 
anahtarı şöyle tanımladı: “Yeniden 
ayarla, yeniden yapılandır, yeniden ko-
numlandır.” (recalibrate, reengineer, 
reposition)

Ancak McQueen bu konuda uya-
rıda da bulundu: “Uygunluk için taviz 
gerekmez. Rotary’nin değerleri, öncelik-
leri ve hedefleri hiç bir zaman değişme-
meli. DNA’sını değiştirmeyi kabul eden 
organizasyonlar sürdürülemez.”

UR Genel Sekreteri John Hewko 
da Asambleye seslenirken benzer bir 

görüş öne sürdü. Üyelerin çok büyük 
işler yaptığını bildiğini ama Rotary’yi 
güçlendirmek için “neler yapmayı ar-
zuladıklarını” bilmek istediğini söy-
ledi. Hewko, “Bu nedenle sizlerden 
önümüzdeki yıl Rotary’de yapabilece-
ğimiz herşeyin sesi olmanızı istiyorum. 
Sadece her zaman yapabileceğimiz ko-
lay işlerin değil, düşünce dolu, pozitif 
ve kalıcı değişimin de savunucusu olun. 
Rotary’de müthiş bir geleneğimiz var 
ama bu bizim geleneğimiz. Bunu biz 
yaptık, sahibi biziz, gelenekler bizim 
sahibimiz değil; şayet amaca hizmet et-
miyorsa, onları değiştirebiliriz.” 

McQueen’e göre değişim ve ino-
vasyon yeni perspektifler tarafından 
yönlendirilir. Rotaryenler, yeni üye-
lerden, konuşmacılardan, aile fertle-
rinden hatta çocuklardan bile fikir 
alabilirler. Bunun güzel tarafı, bu 
taze bakış açısının, normalde organi-
zasyonun işlerinin nasıl yürüdüğünü 
bilmeyenler tarafından gündeme ge-
tirilmesidir. Bilmemektedirler, çün-
kü kimse onlara neyin nasıl yapılma-
sı gerektiğini söylememiştir.

UR Başkanı Gary C.K.Huang da 
konuşmasında üyelik artışının ken-
disinin öncelikli hedeflerinden ol-
duğunu belirtti gençleri ve kadınları 

kulüplere almanın, değişimi kucakla-
manın üyeliği arttırma ve muhafaza 
etmede önemli olduğunu öyledi.

EVE DÖNERKEN
Gelecek dönem guvernörleri, bu 

yılki asambleyi, çocuk felcini yoket-
me, Rotary’nin markasını yükselt-
me, Rotary Vakfını güçlendirme ve 
kuvvetli ve farklı bir üyelik oluştur-
ma gibi Rotary’nin önceliklerini öğ-
renerek bölgelerine döndüklerini dile 
getirdiler. Organizasyonun hedefle-
rinin net bir şekilde anlatılması, me-
sajın guvernörler tarafından da böl-
gelerine daha kolay ulaştırılabileceği-
nin ipucuydu. Asamblenin muhtelif 
çalıştayları da GLDG’ler için faydalı 
oldu. Örneğin, Üyelik Geliştirme ça-
lıştayında yeni kulüp kurma konu-
sunda satelit kulüplerin ne gibi fır-
satlar oluşturduğu konusu incelendi. 

Tüm dünyadan Uluslararası 
Asambleye katılan çok değişik kül-
türlerden gelmiş 535 gelecek dö-
nem guvernörünün oluşturdukları 
dostluk ve iletişim bağları, bu kadar 
çok insanın, bu kadar kısa zamanda 
bu derece yakınlaşmaları gerçekten 
Rotary’nin önemli bir bağ olduğunun 
ciddi göstergesiydi.

(Foto© Rotary International. All Rights Reserved.)  Dünya Sağlık örgütü Çocuk  Felcinden
 ArındırmaKüresel Girişimi (GPEI) Direktörü Dr. Hamid Jafari (solda) 

ve Vakıf mütevellisi Michael K. McGovern Uluslararası Asamblede  


