Uluslararası Rotary 2016 Asamblesi San Diego’da yapıldı

“Rotary İnsanlığa Hizmet Eder”, yeni dönem teması olarak açıklandı

Fotoğraflar: Alyce Henson & Monika Lozinska
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otary’nin kurucusu Paul Harris’in, insanlığa hizmet etmenin bir insanın yapabileceği
en faydalı şey olduğuna inandığını söyleyen
Uluslararası Rotary Seçilmiş Başkanı John F.
Germ, Rotary’nin bir parçası olmak da bu fırsatı gerçekleştirmenin bir parçasıdır diyerek sözlerine başladı.
18 Ocak’ta ABD’nin Kaliforniya Eyaletinin San Diego şehrinde başlayan ve dünyadaki Rotary bölgeleri guvernörlerinin katıldıkları Uluslararası Asamble’de John F.
Germ, 2016-17 döneminde başkanlık teması olarak kullanılacak “Rotary Seving Humanity (Rotary İnsanlığa Hizmet
Eder)” sözlerini açıkladı.
“Herkes Rotary’nin gerçek hizmet fırsatlarıyla ne olduğunun farkındadır. Küçük değil, büyük bir fırsat. Rotary’nin,
insanlığa hizmetiyle dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek
için hayatın ender fırsatlarından birini yarattığını biliyoruz”
diyen Germ, Rotaryenlerin az gelişmiş toplumlarda temiz
su temin ederek, ihtilafların bulunduğu alanlarda barışın
promosyonunu yaparak, temel eğitim ve okuma yazma ile
toplumları güçlendirmek gibi faaliyetlerle insanlığa hizmet ettiklerine değindi. Bu hizmetlerin en önemlisinin de
çocuk felcini yeryüzünden silmek olduğunu hatırlattı.
Vahşi çocuk felci virüsünün Nijerya ve tüm Afrika’da
bulaşmasının tarihi bir yıl içinde tamamen durdurulduğuna değinen Germ, çocuk felcinin sonuna yaklaşıldığını ifade etti. “Rotary’de önemli bir kavşaktayız. Önümüzdeki yıla

U.R. 2016-17 Başkanı John F. Germ Asamblede Bölge
Guvernörlerine hitap ederken
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baktığımızda belki de Rotary tarihinin
en önemli senesini yaşayacağız. Belki
dünyada çocuk felci vakasına rastlanmayacak.”
Geçen yılın kilometre taşından
sonra virüsün aktif olduğu sadece
Afganistan ve Pakistan olarak iki
ülke kalıyor. Çocuk felci dünyada
yok edilmiş ikinci insan hastalığı olarak belki tarihe geçecek.
“O an geldiğinde, Rotary’nin buna
hazır olması çok önemlidir” diyen
Germ, “başarılarımızın takdir edilmesi
ve bu başarıyı daha fazla ortaklık, daha
hızlı büyüme ve önümüzdeki on yıllarda daha kapsamlı hizmeti sağlayacak
şekilde kullanılması önemlidir” dedi.
ABD’nin Tennessee Eyaletinin
Chattanooga Rotary Kulübü üyesi
olan John F. Germ, asambleye katılanlara hitap ederken kulüplerine ve
yaşadıkları topluma döndüklerinde Rotary’nin çocuk felci ile yapılan
savaşta oynadığı rolü ısrarla vurgulamalarını talep etti: “İyi şeyler yapmak isteyen insanlar, Rotary’nin dünyayı değiştirebilecek bir imkân olduğu-

nu göreceklerdir. Her kulüp onlara bu
fırsatı tanımak için hazır olmalıdır.
Rotary’nin imajını güçlendirmek üyeliği arttırmanın tek yolu değildir. Genç
üyelere, yeni emekli olmuş kişilere ve çalışan insanlara hizmetimizin daha çekici olmasını sağlayacak esnek kulüplere
ihtiyacımız var”.

Geçen yılın kilometre
taşından sonra virüsün aktif
olduğu sadece Afganistan
ve Pakistan olarak iki ülke
kalıyor. Çocuk felci dünyada
yok edilmiş ikinci insan
hastalığı olarak belki tarihe
geçecek
2016-17 döneminde Uluslararası
Rotary Başkanlığı görevini üstlenecek olan John F. Germ’ün Uluslararası Asamblede yaptığı ve yukarıda
açıklanan konuşmanın diğer ana hatları da aşağıdaki şekilde oluştu:
“İhtiyacımız olan şey sadece yeni
üyeleri çeken kulüpler değil ama on-

ları Rotary hizmetinin içine sokabilen
kulüplerdir. Bundan 111 yıl önce Paul
Harris’in Rotary’yi kurmasındaki sebebin hala insanların Rotary’ye gelmesini
sağladığını unutmamalıyız. Katılanların, kendi değerlerini paylaşan insan
arayışında olduklarını unutmayalım.
Dürüstlüğe, farklılığa, tolerans, dostluk
ve barışa ve insanlığa hizmetin dünyada geçirilen zaman içinde yapılabilecek
en iyi şey olduğuna inanan insanların
birleştiği yerdir Rotary.”
“Hala sınıflandırma sistemini kullanıyoruz çünkü farklılıklarımız bizim
gücümüzü oluşturuyor. Dörtlü Özdenetim yazısı hâla duvarımızda asılı çünkü
yüksek etik standartlar hiç bir zaman
moda gibi değişmez. Bu nedenle 201617 dönem temamızı ‘Rotary İnsanlığa
Hizmet Eder’ olarak belirledim.”
“Önümüzdeki yıl hepimiz bir ekip
olacağız. Birimiz gol atarsa hepimiz atmış olacağız. Ve gol atmasak bile, asistlerde de payımız olduğu için gurur duyacağız. Çünkü Rotary’de liderliği de
hizmetimiz gibi hep beraber gerçekleştiriyoruz.”

Türkiye’nin 2420, 2430 ve 2440. bölgeleri guvernörleri ve eşleri ,milli kıyafetleri ile yapılan bir asamble aktivitesinde
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K.R. “Ravi” Ravindran, 2015-16 UR Başkanı, San Diego Uluslararası Asamble’nin açılış oturumunda Rotary üyeliğinin faydaları
konusunda konuşurken

Uluslararası Asamble’de dönem
başkanı K.R. Ravindran da üyelik ile
ilgili önemli noktaları vurgulayan bir
konuşma yaptı. Gelecek dönem başkanlığı üstlenecek olan John F. Germ
ile ilgili görüşlerini katılımcılara aktaran Ravindran, Rotary’nin büyümesi ile ilgili aşağıdaki ifadeyi kullandı:

“Rotary büyümektedir.
Bugüne kadar olmadığı
sayıda kulüpte 1.23 milyon
Rotaryen bulunmaktadır.
Yeni üyeler katılmakta
ve kalıcı olmaktadırlar.
Geçtiğimiz yılın 1
Temmuz’undan beri üye
sayımız 8,500 kişi artmıştır”
“Rotary büyümektedir. Bugüne kadar olmadığı sayıda kulüpte 1.23 milyon Rotaryen bulunmaktadır. Yeni
üyeler katılmakta ve kalıcı olmaktadırlar. Geçtiğimiz yılın 1 Temmuz’undan
beri üye sayımız 8,500 kişi artmıştır”
“Rotary’de başarılarımız, vakfımız
ve organizasyonumuzun hak ettiği saygı sayesinde çok güçlü bir pozisyonda-

2016-17 UR Seçilen Başkanı John Germ, 2015-16 UR Başkanı K.R. “Ravi” Ravindran, ve
2017-18 UR Başkan Adayı Ian Riseley “Rotary Başkanları: Temalar ve Vizyonlar” kitabını
Uluslararası Asamblenin 2. oturumunda takdim ettiler

Uluslararası Asamblenin en ilginç anlarından biri muhakkak ki ülkelerin tanıtımı
esnasında yaşanmaktadır. Asamblede Türk Bayrağının dalgalandığı an görülüyor.
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yız. Ama hepimiz biliyoruz ki, daha
ileri gidebilmek için en önemli varlığımız olan üyeliği daha da güçlendirmeliyiz. Bunu büyük değil ama farklı insanları ihtiva eden, sadece yetenekli değil
ama motive olmuş, bir itici güç olarak
değil, başarmayı bilen kulüpler oluşturarak geçekleştirebiliriz”
“Rotary Merkezinde Rotary üyeliğine artı değer katmanın yollarını arıyoruz. Rotary Küresel Ödüller bunun
bir örneğidir. Yarı yılı geçtiğimiz bu
günlerde siteye 12,000’den fazla kullanıcı 44,000’den fazla ziyarette bulundu. Bunlardan yarısından fazlası sitede
yer alan 700’den fazla teklife karşılık
vererek, tasarruf etti ve Rotary’nin ağını güçlendirdi.”
Ravindran konuşmasının sonunda ünlü matematikçi, bilim insanı
Arşimed’e de değindi. Fizik ve geometri üzerine yaptığı çalışmalarla
bilinen Arşimed’in çalışmalarından
bugüne kalan yazılı fazla belge yok
ama kaldıraç ile ilgili her zaman hatırlanmakta: “Bana yaterince uzun bir
kaldıraç ve onu yerleştirecek bir mesnet

Çocuk Felcini Yoketme Girişimi Küresel Direktörü Hamid Jafari, “Rotary Çocuk Felcini
Yoketme Şampiyonu” ödülünü 21 Ocak 2016’da ABD’nin San Diego kentinde yapılan
Uluslararası Asamblenin 8. oturumunda aldı Soldan: Rotary Vakıf Mütevellisi Michael
K. McGovern; 2016-17 UR Başkanı John Germ; Jafari; Rotary Vakfı Mütevelli Heyet
Başkanı Ray Klinginsmith; ve K.R. Ravindran, 2015-16 UR Başkanı.

Uluslararası Asamblenin 2. oturumunda, Yönetim Kurulu üyeleri birarada.

2016-17 UR Başkanı John Germ and eşi, Judy, Uluslararası Asamblede (altta)
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verin, dünyayı yerinden oynatabilirim.”
Ravindran bu örneği vererek Rotary dayanağımızın ne kadar güçlü
olduğunu da asambleye bir anlamda
açıklamış oldu.
Asamblede söz alan UR Genel
Sekreteri John Hewko da, sekreterlik
olarak her kulübün girişim ve kampanyalarına destek olmaya çalıştıklarını, Evanston dışındaki yedi uluslararası ofiste, 537 Rotary bölgesinin
bulunduğu 214 ülke ve coğrafi bölgeye hizmet götürdüklerini ifade etti.
2015 yılında Vakfa yapılan bağışların rekor kırarak 123 milyon dolara ulaştığını, “Endowment Fund”
(ana paraya dokunulmayan fon) rakamının ise 1 milyar doları aştığını
söyleyen Hewko, Rotaryenler sayesinde Rotary Vakfının da CNBC’nin
“Dünyayı değiştiren en iyi 10 hayır kurumu” listesinde ilk beş arasında yer
aldığını vurguladı.
Uluslararası Asamble’de 2420.
bölgemizi GLDG ÖzcanAlbak ve eşi
Nur, 2430. bölgemizi GLDG Güner
İnci ve eşi Nagihan, 2440. bölgeyi ise
GLDG İsmail Rodoplu ve eşi Cemile
temsil ettiler. John F. Germ’in “Rotary
İnsanlığa Hizmet Eder” vizyonu ile
Rotary liderleri asambleden ayrıldılar.

2420. Bölge 2016-17 Dönem Guvernörü Özcan Albak ve eşi Nur, Başkan ve eşi ile

2430. Bölge 2016-17 Dönem Guvernörü Güner İnci ve eşi Nagihan, Başkan ve eşi ile

Rotary’de bir gelenek olarak uzun bir
süredir uygulanmakta olan dönem
başkanının belirlediği ceket kumaşı ve bu
yıl uygulanacak olan renkler görülüyor.

2440. Bölge 2016-17 Dönem Guvernörü İsmail Rodoplu ve eşi Cemile, Başkan ve eşi ile
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