14 Ocak 2019'da San Diego'da başlayan Uluslararası Asamblede, 2019-2020 UR Başkanı Mark Daniel Maloney döneminin temasını
açıkladı: "Rotary Dünyayı Birleştirir"

Rotary dünyayı birleştirmeye hazır

✔✔ San Diego'da yapılan Uluslararası Asamblede yeni dönem hedefleri belli oldu

ilk defa Rotaraktörlerin davet
edilmiş olmaları idi. Bu yaklaşım, Uluslararası Rotary'nin
bir anlamda Rotaract kulüplerine ve üyelerine verdiği önemin bir göstergesiydi.
Asamble, UR dönem başkanı Barry Rassin'in sahneye
gelmesi ile başladıktan sonra,
Başkan Rassin gelecek yıl Rotary'yi yönetecek olan Mark
Daniel Maloney'yi sahneye davet etti.
2019-20 dönem başkanlığını üstlenecek olan Mark Daniel Maloney, dönem temasını
"Rotary Dünyayı Birleştirir" olarak seçtiğini açıkladıktan sonra, daha
güçlü bir Rotary oluşturmak için oluşturduğu vizyonunu açıkladı ve asambledeki bölge liderlerine seslenerek toplumla ilişkilerini genişletmelerini ve
yaratıcı üyelik modellerine kucak açmalarını istedi.
ABD'nin Alabama Eyaletinin Decatur Rotary kulübü üyesi Maloney,

ROTARY
DÜNYAYI
BİRLEŞTİRİR
18 Ocak Cuma günü yapılan ve öğleden
sonraki oturumlarla sona erdi. Akşam
da kapanış oturumu ve yemek gerçekleşti.
Her günkü oturumda, gerek sabah,
gerek öğleden sonra olsun, Rotary'nin
partnerleri ile yuvarlak masa toplantıları ve teknoloji laboratuvarı olarak
adlandırılan birliktelikler vardı. Bu
konferansın özelliklerinden biri de
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Rotary, liderliği her yıl
değişen, dünyaya yayılmış
ve hemen hemen her ülke ve
coğrafi bölgede varlığını hissettiren bölgeler ssayesinde
hizmeti en ücra köşelere bile
ulaştırabilen ve bunu temel
taşlarının yapısını oluşturan
kulüpler ile gerçekleştiren
büyük bir organizayondur.
Organizasyonun ahengini sağlayabilmek için ise her
yıl değişen başkanın neferleri sayılabilecek bölge guvernörlerinin uyum içerisinde çalışmalarını ve bunu kulüplere de aktarabilmeleri için belli bir
eğitimin sunulması gerekmektedir.
İşte bu eğitim Uluslararası Asamblede verilmekte. 2019-20 dönemi liderlerinin eğitimi de, her yıl olduğu
gibi bu yıl da ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde gerçekleşti.
Program 13 Ocak'ta kayıt ve hoşgeldiniz resepsiyonu ile başladı. İlk
oturum 14 Ocak Pazartesi yapıldı ve

2018-19 UR Başkanı Barry Rassin 14 Ocak 2019'da ABD'nin Kaliforniya Eyaletinin San
Diego şehrinde başlayan Uluslararası Asamblenin açılış konuşmasını yaptı. (üstte)
Görevin devrinin başlangıcı anlamına gelen bayrak değişimi de aynı gün gerçekleşti.
Bahama bayrağı ile Amerikan Bayrağı iki başkanın ülkelerini temsil etmekteydi. (altta)
En alttaki resimde de 2019-20 döneminde görev yapacak olan direktörler birarada
görülüyor.

Rotary'nin yıllık eğitim platformu olan
Uluslararası Asambleye katılan guvernörlere dönem temasını açıkladı: "Rotary Dünyayı Birleştirir."
Maloney, öncelikli hedefimizin
Rotary'yi büyütmek - hizmetimizi büyütmek; projelerimizin etkinliğini büyütmek; ama en önemlisi de daha fazla
şeyler yapabilmek için üyeliğimizi büyütmek olduğunu söyledi.
Maloney, iletişimin Rotary tecrübesinin kalbini oluşturduğuna inanıyor. "Rotary derin ve anlamlı bir
şekilde, farklılıklarımıza rağmen
birbirimizle iletişime geçmemizi
sağlamaktadır" diyen Maloney, "bu
sayede hiç bir zaman tanışma fırsatı bulamayacağımız, ve tahmin
edemeyeceğimiz kadar bizlere yakın kişilerle birleşmekteyiz" dedi.
Maloney'ye göre Rotary bizlerin toplumla, profesyonel fırsatlarla ve bizlerin yardımına ihtiyacı olan insanlarla
birleşmemizi sağlamakta.
Maloney ayrıca tüm Rotary ve Rotaract kulüplerine seslenerek toplumlarında kulüpte temsil edilmeyen segmentleri belirlemelerini ve bunu farklı üyelerden oluşan üyelik komitesi ile
yapmalarını istedi.
"Rotary sayesinde bizler gerçekten emsalsiz bir temel üzerinde
insanlığın inanılmaz farklılığı ile
birleşip, ortak hedefler peşinde koşarken derin ve kalıcı bağlar oluşturuyoruz" diyen Maloney, gün geçtikçe bölünmesi artan bir dünyada, Rotary'nin bizleri birleştirdiğini söyledi.
Maloney, Rotary liderlerine seslenerek alternatif buluşma yöntemleri ve
hizmet fırsatları oluşturmalarını ve bu
sayede profesyonel yaşamlarında meşgul olan ve ailevi sorumlulukları nedeniyle vakit ayıramayanların Rotary'de
liderlik rolü almalarına fırsat verilmesini istedi. "Bizler, öyle bir kültür oluşturmalıyız ki, Rotary aile
ile rekabet etmemeli, aksine onu
tamamlamalıdır. Bunun anlamı,
mevcut kültürü değiştirmek için
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Uluslararası Asamblenin 15 Ocak'taki 3. oturumunda, Arch Klumph Society üyeleri sahneye davet edildi. Arch C. Klumph Society
üyesi olabilmek için Rotary Vakfına 250.000 doların üzerinde bağış yapmak gerekiyor. Sahne alanlar 500.000 doların üzerinde katkıda
bulunan Rotaryenler idi.
gerçek pratik adımlar atmamız gerektiğidir: beklentilerimizde realist olmak, programlamada anlayışlı olmak ve Rotary aktivitelerinin her seviyesinde çocukları da
kapsamamız gerekmektedir."
Maloney, Rotary'de insanların lider olarak hizmet edememelerinin arkasındaki mevcut engellerin bir çoğunun artık anlamsız olduğunu belirttikten sonra, kültürümüzü adapte etmek
ve değiştirmek zamanı gelmiştir dedi.
Maloney, her kulübü bizzat ziyaret etmeden de iyi bir guvernör olunabileceğini, her şeyi bizzat yapmadan da başarılı bir başkan olunabileceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler ile ilişkiler
2019-20 döneminde Rotary dünya genelinde bir dizi barış konferanları düzenleyerek, Rotary'nin Birleşmiş Milletler ile ilişkilerini ve bir çok
Rotary hizmet projesinin desteklediği Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanacak.
Temmuz ayında daha kapsamlı bilgi
Rotary dünyasına iletilecek.
2020 yılında Birleşmiş Milletler,
misyonu barış olan beratının 75. yılını
kutlayacak. Birleşmiş Milletler Beratının oluşturulduğu 1945 San Fransisco
konferansında, Rotary, delegelere danışman olarak davet edilen 42 kuruluştan bir tanesi idi. Onlarca yıldır Ro-

tary Birleşmiş Milletler ile beraber çalışarak dünyanın her tarafında insani
sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktadır. Bugün için Rotary, Birleşmiş Milletlerin sivil toplum örgütlerine verdiği
en yüksek danışmanlık statüsüne sahiptir.
"Rotary, Birleşmiş Milletlerin
daha sağlıklı, daha barış içinde ve
daha sürdürülebilir bir dünyaya
olan taahütlerini paylaşmaktadır"
diyen Maloney, Rotary'nin hiç bir organizasyonun sunamayacağı bir özelliği
olduğunu, dünyanın her tarafında insanları hizmet ruhu ve barış hedefine
doğru anlamlı eylemde bulunacak insanların oluşturduğu mevcut bir altya-

UR Başkanı Mark Daniel Maloney kürsüde (solda); Ann Lee Hussey, Polio'dan hayatta kalanların eylem grubu icra direktörü (ortada); UR
Baş İletişim Görevlisi David Alexander (sağda) oturumlarda konuşmalarını yaparken.
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2019-2020 UR Başkanı Mark Daniel Maloney ve eşi ve partneri Gay Blackburn
Maloney, UR direktörlerinin tanıtımında (üstte); Altta UR Genel Sekreteri John Hewko
konuşmasını yaparken görülüyor. Sayfalarımızda konuşmasının tamamına yakınına
yer verdiğimiz Hewko, Rotary'nin geleceği için yenilik ve esneklik çağrısında bulundu.

pısının bulunduğunu vurguladı.

Yenilik ve esneklik
UR Genel Sekreteri asamblenin altıncı oturumunda katılımcılara seslendi. Rotaraktörlerin ilk kez olarak tam
katılımcı olarak davet edilmiş olmaları nedeniyle tarihi bir asamble yarattığı için Başkan Maloney'yi tebrik etti.
Konuşmasını bugünlerde sıkça duyduğumuz "yenilik ve esneklik" kelimelerinin değişen çevrenin koşullarına
uymak isteyen her organizasyon için
gerekli olduğunu belirttikten sonra, bu

iki kelimenin Rotary için ne anlam ifade ettiğini açıklamaya çalıştı:
Önce sizlere tanıdığınız birisini
tarif edeyim. Büyük bir şehirde yalnız
bir kişi. Dostluk, diğer meslekler ile iletişim kurmak isteyen, ırk, cins, sosyal
statü gibi konuları dikkate almadan
ortak bir misyon arayışında olan bir
kişi. Bir etki yapmaya çalışan ama nereden başlaması gerektiğini bilmeyen
bir genç. Bu insan Rotary'nin kurucusu
Paul Harris idi.
Hepinizin bildiği gibi 1905 yılında
bu organizasyonun temellerini atan

Paul Harris sadece 36 yaşında idi. Bugün yaşı geçmiş olduğu için Rotaract olamayacak bir konumda olmasına
rağmen öykündüğümüz yaratıcı bir
genç ruha sahipti. Beraberce ilk Rotary
kulübünü kurmuş olduğu dört kişi için
Rotary çölde adeta bir vaha gibiydi.
Şimdi bir asır sonra, Rotaraktörlerimiz, sosyal ve politik kargaşalar ile
dolu bir dünyada, olaylara meydan okumaya çalışan jenerasyonu temsil ediyorlar.
Bir çoğunuz küresel ekonomik depresyon ortasında mezun oldunuz ve
belki de eğitim borçlarınızı ödemek
için gerekli ilk işinizi çok zor elde ettiniz. Bazılarınız, yüksek etik standartlarınıza uymadığı için gördüğünüz iş
yöntemlerinden memnun kalmadınız.
Ancak bizler sizin umudunuzu yitirmemenizi istiyoruz çünkü Rotary'nin
sizler için çöldeki vahanız olmasını istiyoruz.
Bu sadece bugün burada bulunan
60 Rotaraktör için geçerli olmayıp tüm
dünyadaki binlerce Rotaraktör için de
geçerlidir.
Ancak çekici bir vaha olabilmek
için Rotary'nin değişmesi gerekmektedir. Bu değişim mümkündür çünkü daha önce de bu noktada idik. Rotary'nin doğduğu Chicago kenti, birçoğunuzun değiştirmeyi düşündüğü çevreden pek de farklı değil.
Paul Harris pozitif sosyal değişim
ve hızla gelişen bir şehrin agresifliğini ilk elden yaşadı. Ortam, büyük bir
kontrast, inanılmaz servetlerin yanında korkunç fakirlik ve yüksek oranda
işsizliğin olduğu bir dönemdi. Fakat
Paul gibi yaratıcı insanlar, ilk olarak
dostluk ve iş bağlantılarına odaklanarak bu merhaleyi geçtiler. Dört kişinin
dostluğu olarak başlayan bir ilişki, büyüyen ve güçlü bir hizmet organizasyonuna dönüştü.
Ve gelecek dönem görev alacak bölge guvernörlerimize seslenmek istiyorum. Sizin döneminiz Rotary için özel
olacak çünkü yepyeni bir stratejik plan

O C A K - Ş U B A T 2 0 1 9 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 15

UR Başkanı Mark Daniel Maloney'nin eşi ve iş ortağı Gay Blackburn Maloney Uluslararası Asamblede kültürel değişim standında
(solda); eşiyle beraber asamblenin açılış oturumunda (sağda)
devreye girecek. Bu planın temel direği
de yenilik ve esnekliği kullanarak Rotary'yi daha parlak bir geleceğe taşımak olacak.
Şimdi sizlere soruyorum. 30 yaşın
altında Rotary'ye girmiş olanlar ellerini kaldırsın. Elini kaldıran Başkan
Mark'ı görüyorum. Mark Rotary'ye
katıldığında 25 yaşında idi, 30 yaşında başkan oldu ve 34 yaşında bölge guvernörü idi. Son 30 yılda Rotary'de başkanlık yapanlara baktığımız zaman,
üçü hariç, hepsinin Rotary'ye 20'li ya
da 30'lu yaşlarda katıldıklarını görüyoruz.
Yani Rotary'nin gençler için uygun
olmadığı söylentileri sadece bir söylen-

tidir. Bizler Rotary'yi büyütmek ve tüm
demografik kesimlerden yeni üyeler
kazanmak konusunda ciddi isek, yenilikçi ve yaratıcı olmalıyız.
Bu yaratıcılık değişik şekiller alabilir. llk olarak yeniliği Rotary'de bir
düşünce yapısı şekline getirmeliyiz.
Pozitif değişim kültürü geliştirmeli ve
günümüz gerçekleri ve meydan okumalarına adapte etmeliyiz.
İkinci olarak, yenilikçilik değişim
teknolojilerini de içermektedir. Buna
sürdürülebilir yenilikçilik diyebiliriz.
Mevcut üyelerimizi ilgilendiren ürünlerimizi sürekli geliştirmeliyiz. Bunu
üç kanal üzerinden yapıyoruz: "Rotary Learning Center (Rotary Eği-

tim Merkezi), Rotary Club Central
(Rotary Kulüp Merkezi) ve güçlendirilmiş bir online üye ipucu programı."
Bütün bu olanaklar emrinizdedir
ve yenileri de geliştirilmektedir. Sürekli kullanılmaları gelecekteki büyüme stratejimizin temeli olacaktır.
Ama Rotary'de geliştirmeye çalışmamız gereken üçüncü bir yenilik
daha olmalıdır. Buna "yıkıcı yenilik"
diyebiliriz. İş dünyasında bu bir ürün
veya hizmetin ilk tasarımını ifade eder.
Bu ürün ya da hizmet bir piyasanın altında başlar ve popülerliği arttıkça da
rakiplerini yerlerinden eder.
Gerçek yıkıcı yenilikler yeni pa-

Francis Tusubira, UR Stratejik Planlama Komitesi Başkan Yardımcısı Uluslararası 14 Ocak'taki Asamblenin 2. oturumunda sunumunu
yaparken görülüyor. Arka sahnede Rotary'nin yeni vizyon ifadesi yer alıyor. Bunu Türkçe olarak şöyle ifade ediyoruz: "Birlikte,
yerküremizde, toplumlarımızda ve kendi içimizde kalıcı değişimi yaratmak üzere hepimizin bir araya geldiği ve harekete geçtiği bir
dünya hedefliyoruz."
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Rotary'nin yeni bir stratejik planı var. Detayları yakında Rotaryenlere iletilecek. Asamblede bu amaçla yönlendirici maddeler de Gelecek
Dönem Guvernörlerine anlatıldı.
zarlar yaratır. Mesela Apple'ı ele alalım. Bir çoğunuz herhalde akıllı telefon
kullanıyorsunuz. Her birimiz için artık
cebimizde bir bilgisayar taşıyor olmak
normal sayılıyor.
Apple teknoloji dünyasına ilk geldiğinde gerçek bir yaratıcı idi. Tıpkı Rotary'nin sosyal etki ve iyilik için birleşmesi gibi. Ancak zaman içinde Apple
pahallı bir bilgisayar firması oldu ve
şimdi belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.
Şayet hizmet etmeyi amaçladığımız hızla değişen dünyaya cevap veremez isek, yok olabiliriz. Bu aynen Kodak gibi bir firmanın başına geldi. Bir
asır boyunca yaratıcılık ve kalite simgesi olan kurum, araştırma ve geliştirmeye az para yatırdı ve değişen dünyanın işaretlerini okuyamadığı için de
yok oldu.
Bizler de Rotaryen olarak kaçırılmış olan fırsatlardan ders almalı,
adapte olmalı ve yaratıcı yaklaşımda
bulunmalıyız.
Rotary kulüplerinin gelecekte nasıl
olacaklarını bir düşünün. Devam zorunluluğunun esnetilmiş olduğu, farklı üyelik çeşitlerinin sunulduğu, halen
Rotaraktör olanların Rotaryen olarak
davet edildikleri ve kurallara uyum ile

ölçme yerine toplumu geliştirme ve kulübü büyütme çalışmaları ile değerlendirilmenin yapıldığı bir ortam düşünün.
Bu yenilikleri uygulamaya başlayan kulüpler var ve başarılı bir gelişme
gösteriyorlar.
Bir de pasaport kulüpler var. Bundan üç yıl önce 5280. Bölge, toplantılara katılmayı düşünmeyen ya da aidat
ödemek istemeyen gençlere yönelik bir
kulüp yarattı. Sacremento'daki bu 20
üyeli kulüp, yılda sadece altı kez topla-

nıyor ve toplantılar arasındaki aylarda
da opsiyonel olarak bir sosyal aktivite düzenliyorlar. Her bir üye ya Rotary
Vakfına yılda 1.000 dolar katkıda bulunmak zorunda ya da Rotary kulüpleri ya da bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşları ile 40 saatlik toplum hizmeti
yapmak zorunda. Bu kulübün üye sayısı üç yıl içinde üçe katlamış durumda. Belki herkes için uygun olmayacak
olan bu kulübün benzerlerinin sayısı
Kanada, Avustralya gibi ülkelerde de
gelişerek 20'yi geçmiş bulunuyor.

Önümüzdeki yıl Rotary Vakfı Başlkanlığı görevini üstlenecek olan Gary C.K. Huang, Vakıf
hedeflerini guvernörlerle paylaştı
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Geleneksel kulüplerimizi tabi ki terk etmeyeceğiz. Onlar
bizim omurgamızı teşkil ediyorlar. Ama yeni ve öncü kulüpler
kurarak Rotary'nin erişimini genişletmeliyiz.
Guvernörlerimiz için de mesala şöyle bir uygulama olabilir: Bölge konferansınızın bir gününü Rotaraktörlerin yönetmesine izin verebilir misiniz? Belki tüm konferansı onlara bırakabilirsiniz. Ya da Rotaraktörleri bölgede liderlik görevleri
almaya çağırabilir misiniz?
Sözün kısası, yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var. Ama hepimizin bildiği gibi değişim zor olabilir. Özellikle de geleneklere bağlı eski kulüplerimiz için. Ama yeni kulüpler için bu
daha kolay olacaktır.
Tabi bunların olabilmesi için guvernörlerimizin de yeni
kulüplerin gelişmesini ve farklı kulüplerin kurulmasını desteklemeleri gerekmektedir.
Özetlersek: Rotary'yi büyütecek değişimlerin yapılabileceği üç yol bulunmakta:
1- Değişim üsteyen kulüplerde yeni yöntemler ile büyüme,
2- Yeni ve farklı kulüpler kurarak büyüme,
3- Rotaraktörleri içimize alarak büyüme - ve onları mükemmel partner ve kaynak olarak kabul etme.
Tercih sizin. Liderliğinizin yaratıcı yaklaşımı ile, bu kavşağı da başarı ile geçeceğinize inanıyorum.
Evet; Genel Sekreter Hewko bu sözlerle konuşmasını bitirdi. Ama özellikle Rotary'nin partnerlerinin de söyledikleri
bir çok şey vardı.
UNICEF'in icra direktörü Henrietta Fore, bu konuşmacılardan biri olarak Rotary-UNICEF partnerliğini vurguladı. Uluslararası PolioPlus Komite üyesi Aziz Memon, çocuk
felcinde gelinen son noktayı açıkladı. Rotary'nin Baş İletişim
Görevlisi David Alexander, iletişim konusunda Rotary'deki
yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.
Rotary deyince Vakıf olmadan olmaz. Gelecek dönem Vakıf Başkanlığı görevini yürütecek olan Gary C.K.Huang da bu
konuyu ve gelecek için düşüncelerini anlatan kişi oldu. Huang, katılımcıları yeni görevleri için tebrik ettikten sonra bir
Çin atasözünü gündeme getirdi: "Öğrenmek hiç durmaz.
Mavi renk indigo çiçeğinden gelir ama indigodan daha
mavidir. Buz su ile yapılır ama sudan daha soğuktur."
Buradakiler için bunun anlamı her birinizin birbirinizden
öğreneceğiniz çok şey olduğunu söylemek, öğrenmek isteyenlerin öğretmenlerini geçebilecek olmalarıdır.
Huang 2019-20 dönemi için koymuş olduğu hedefleri de
şöyle açıkladı:
Rotary hizmetinin temel direği olan yıllık Fon'da bu yıl,
geçen yılı 3 milyon dolar geçerek 140 milyon doları yakalayacağız.
Polio için hedefimiz 50 milyon dolar. Bildiğiniz gibi Gates Vakfı bu katkımıza iki mislini ekliyor. 150 milyon dolar ile
sona doğru önemli bir ivme kazanmış olacağız.
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Bayrakların ülkelerle tanıtımı Asamblenin ilginç anlarından biri idi.
Küresel bağışlardaki hedefimizi de geçen seneye göre
3,5 milyon dolar arttırarak 35 milyon dolar olarak tespit ettim. Tabi bir de "Endowment" fonumuz var. Bu para tamamen Rotary'nin geleceği için kullanılıyor. Buradaki hedefim
75 milyon dolar. Bu büyük bir hedefin parçası. Asıl hedefimiz
2025 yılında bu fonu 2,025 milyar dolara çıkarmak. Toplamda 2019-20 döneminde 400 milyon dolar hedefledik.
Bu sözlerden sonra Huang Arch C. Klump Society'de
"Chair's Circle" seviyesinde üye olan, yani 500.000 doların
üzerinde katkıda bulunan 10 kişiyi sahneye davet etti ve onları izleyicilere tanıttı.
Bir konvansiyonda, bu şekilde sona gelindiğinde, 2019-20
döneminde görev yapacak guvernörler de, "Rotary Dünyayı Birleştirir" temasını bölgelerindeki kulüplere anlatmak
üzere ülkelerine geri döndüler.

Başkan Maloney Rotaraktörlere hitap ederken (üstte); Başkanın
Eşi Gay Blackburn guvernör eşlerine seslendi .(altta)

