
Uluslararası Rotary'nin her yıl de-
ğişen temasının açıklandığı ve 
bir yıl sonrası için bölgelerde-

ki yöneticiler olan Guvernörlerin ku-
lüplerine aktaracağı eğitimin temeli, 
Uluslararası Assmble'de atılıyor. Bu yıl 
da aynı şekilde dünyanın her tarafın-
dan gelmiş olan Rotary liderleri ve ge-
lecek dönem guvernörleri, 19-25 Ocak 
tarihleri arasında ABD'nin Kaliforni-
ya Eyaletinin San Diego şehrinde bira-
raya geldiler. 

Eğlence ve işin birarada olduğu ol-
duğu bu beraber geçen günlerde, Viz-
yon ile liderlik, Genç Liderleri Dahil 
Etme, Yeni Kulüp Modelleri Oluştur-
ma, Dünyada İyi Şeyler Yapmak, Vak-
fın Etkisini Arttırmak, Görevin Rolü-
nü Anlamak Ve Mâli Sorumluluklar, 
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Rotary fırsatlar yaratmaya hazırlanıyor

Soldan:  Gay Maloney, 2019-20 UR Başkanı Mark Daniel Maloney, 2020-21 UR Başkanı 
Holger Knaack, ve Susanne Knaack San Diego'da asamblede 20 Ocak'ta yapılan Bayrak 

merasiminde; Üstte: UR 2020-21 Başkanı Holger Knaack dönem temasını açıklıyor: 
"Rotary Fırsalar Yaratır"



Pozitif ve güvenli bir kültür yaratmak, Rotary'yi büyütmek, 
Rotary'nin promosyonunu yapmak, Değişime önayak olmak, 
Eylem için plan yapmak, ve bölgesel değerlendirmeler gibi ko-
nular ele alındı.

Rotary'nin yönetiminin başına 115. yılında ilk kez bir Al-
man geliyor. Almanya'nın Lauenburg-Mölln Rotary Kulübü-
nün üyesi Holger Knaack, Gelecek Dönem Başkanı olarak te-
masını: "Rotary Opens Opportunities" olarak açıkladı. Ül-
kemizin üç bölgesini temsil eden Gelecek Dönem Guvernör-
lerimiz bu temanın Türkçesini "Rotary Fırsatlar Yaratır" 
olarak kullanmaya karar verdiler.

Holger Knaack, liderlik pozisyonlarında da 
daha fazla kadın görmek istediğini ifade 
etti ve Rotaraktörlerin yeni kulüplerin 
kurulması ve yönetilmesinde entegre bir rol 
üstlenmelerinin gereğine inandığını belirtti.

Rotary'nin sadece insanların katıldığı bir kulüp olmadı-
ğını, sonsuz fırsatlara bir davet olduğunu belirten Knaack, 
Rotary'nin üylerine kendi yaşamlarını ve hizmet projeleri 
ile de etraflarındakilerin yaşamlarını iyiileştirecek bir yol 
gösterdiğini söyledi: "Hizmet icraatlarımız, küçük ya da 
büyük olsun, bize ihtiyacı olan insanlar için fırsatlar 
yaratmaktadır. Rotary lliderlik fırsatları yaratırken, 
üyelerine de dünyayı gezme, hizmet fikirlerini eyleme 
dönüştürme ve ömür boyu süren ilişkiler kurmayı sağ-
lamaktadır. Yaptığımız her şey birisine, herhangi bir 
yerde fırsat kapısını aralamaktadır."

Knaack Rotaryenlerden, Rotary'nin genişlemesi ve güç-
lenmesi için değişimi  kucaklamalarını da istedi. Her yeni üye 
bizi biraz değiştirmektedir diyen Knaack, "Bu kişi yeni bir 
bakış açısı, yeni tecrübeler getirmektedir. Bu sürekli 
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2019-20 UR Başkanı Mark Daniel Maloney UR Yönetim Kurulunu asamblenin 3. oturumunun yapıldığı 21 Ocak'ta katılımcılara tanıttı. 

Uluslararası Asamblede UR 2020-21 Başkanı Holger Knaack, 
UR Genel Sekreteri John Hewko ve  2015-16 UR Başkanı K.R. 

Ravindran katılımcılara hitap ettiler. 



Rotary eğitim liderleri San Diego'da  Uluslararası Asamblede (üstte); 2018-19 UR Başkanı 
Barry Rassin Bahama'daki tabii afette Rotary'nin etkilerini göndeme getirdi. (altta)

Üstte soldan: Roger Lhors, Nick Krayacich, 
John Germ, Jennifer Jones, Michel 
Zaffron, Holger Knaack, Carol Pandak, 
Mike McGovern, and K.R. Ravindran Bill 
& Melinda Gates Vakfının anlaşmayı 
uzatmasını kutluyorlar. Altta Çocuk Felci Fon 
komitesi Başkanı John Germ.

yenilenmeyi kucaklamalıyız. Yeni 
üyelerden öğrendikçe daha fazla 
güçleneceğiz" dedi.

Rotary eylem planına da değinen 
Knaack, bunun kulüplerin evrimini 
yönlendirici bir pusula olması gerek-
tiğini belirtti. Her kulübün yılda en az 
bir kez stratejik plan toplantısı yap-
masını neren Gelecek Dönem Başka-
nı Knaack, bu toplantılarda kulüplerin 
beş sene sonra nerede olmak istedikle-
rini sorgulamalarını ve üyeler için na-
sıl daha fazla değer yaratabileceklerini 
gündeme getirmelerini istedi. 

Holger Knaack, liderlik pozisyon-
larında da daha fazla kadın görmek is-
tediğini ifade etti ve Rotaraktörlerin 
yeni kulüplerin kurulması ve yönetil-
mesinde entegre bir rol üstlenmeleri-
nin gereğine inandığını belirtti. Bölge 
liderlerine seslenerek yeni kulüp mo-
delleri oluşturmalarını ve Rotary'de 
olmanın ne anlama geldiğini bir kez 
daha düşünmelerini istedi ve gençlerin 
yeni kurulacak kulüplerin mimarları 
olmalarını istediğini vurguladı.

"Yeni yaklaşımlara açık olma-
lıyız ve gençler için özgün kulüpler 
kurmak çözümün bir parçasıdır" 
diyen Knaack, "Bırakınız Rotarak-
törler ne tür bir Rotary tecrübesi-
nin kendileri için uygun olduğuna 
karar versinler. Bu genç insanlar 
zeki, enerjik ve iş bitiren kişiler-
dir" dedi. 

Rotary üyelerinin değişimi kucak-
lamaları konusunu ihtiyaç olarak gör-
meleri gerektiğini ön plana çıkaran 
Knaack, zamanın Rotary için yavaşla-
mayacağını ifade etti. Knaack, "Hız-
lı değişimin Rotary'yi yenmesine 
müsaade etmeyeceğiz. Rotary'yi 
büyütecek anı yakalayacağız, onu 
daha güçlü, daha uyumlu ve hatta 
çekirdek değerlerimizle de aynı pa-
ralele gelmesini sağlayacağız" dedi.

20 Ocak oturumunun öğleden son-
raki bölümünde Uluslararası Rotary 
Genel Sekreteri John Hewko katılım-
cılara hitap etti. İspanyolca olarak yap-
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Üç bölgemizin GLDG'leri Uluslararası Asamblede: Soldan sağa: 
2430. Bölgeden Zümrüt ve Serhan Antalyalı, 2420. Bölgeden Gaye, 

Mete Binark ve 2440. Bölgeden  Ertan ve Zehra Soydan; altta sırayla 
2420., 2430. ve 2440. Bölge guvernör ve eşleri UR Başkanı ile.

tığı konuşmasının başlığı "Değişim Kapsamında Liderlik" 
idi. Geçtiğimiz yıl 400 milyon dolara yakın fon toplayan Ro-
tary Vakfından sitayişle bahsettikten sonra Harvard Üniver-
sitesi ile yaptıkları bir çalışmayı anlattı. Bu çalışmada Rotary 
kulüplerinin toplumlarına ne kadar maddi katkıda bulunduk-
ları sorusunun cevabını aradıklarını söyledi. Rotary Vakfına 
yapılan katkılar dışında 36,000 Rotary kulübünün yerel top-
lumlarına 1,15 milyar dolar maddi katkıda bulunduklarını 
açıkladı. Hewko, "John Hopkins Üniversitesinin tahmin-
lerine göre Rotary gönüllü hizmetlerinin parasal değe-
ri 850 milyon dolar. Vakfa yapılan 400 milyon doları da 
dikkate alırsanız Rotary 2 milyar dolardan fazla katkı 
yaratan bir organizasyon olmuş durumda" dedi. 

  Ancak bunlardan da önemli bir durumun söz konusu ol-
duğuna değinen John Jewko, anketlere göre üyelerin çoğunun 
değişmeye ihtiyacımız olduğuna inandığını söyledi. 

"Bu meydan okumaya cevap verebilmek için üç kri-
tik soruyu sormamız gerekir. Birincisi hızla değiişen 
dünyada adapte olup yaratıcı olacak kadar çevik mi-
yiz? İkincisi, her yıl değişen liderlik durumunu göz önü-
ne aldığımızda bu adaptasyonu uygulamak için gerek-
li sürekliliği oluşturabilecek miyiz? Üçüncü olarak da 
acaba 21. yüzyıl için anlamlı bir bir organizasyon olma-
ya devam edebilecek miyiz?"

Değişimin gücü kulüp ve bölge seviyesinde olduğu için en 
büyük sorumluluğun guvernörlere düştüğünü belirten Genel 
Sekreter John Hewko, stratejik planımıza göre yapılması ge-
rekli gerçek değişimin bu nedenle iki cins yenilik gerektirdi-
ğini belirtti. Birincisi, statükonun değiştirilmesini sağlaya-
cak yenilikçilik; ikincisi ise bu değişime istemesek de karşı 
koyacak olan direncin üstesinden gelecek yeniliği bulmak.

Bölge guvernörlerine üç pratik konuya odaklanılmasını 
öneren John Hewko, bunlara 3 C adını vermiş. (Clubs - Kulüp-
ler; Cause - Amaç; Continuity - Süreklilik) Hewko'nun konuş-
masında yer alan bu noktaları şöyle özetlemek mümkün:

San Diego'daki Uluslararası Asamblede Başkan Maloney ve 
Gelecek dönem başkanı Holger Knaack
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Kulüpler uyumumuzun şeklini be-
lirleyecek. Guvernörler kulüplerini 
kendilerine özgü eylem planı yapmaya 
teşvik edebilirler. Düşüneceğiniz yeni 
kulüp modelleri kuralların tümüne uy-
masa bile denemede her zaman fayda 
vardır. Esnek toplantı düzenleyen ku-
lüpleri devam zorunluğunu gevşetmiş 
kulüpler, çeşitli türde üyelik uygulayan 
ya da genç demografik yapıya çekici ge-
len kulüpler. Hepsi mümkün. 

Değişimin gücü kulüp ve 
bölge seviyesinde olduğu 
için en büyük sorumluluğun 
guvernörlere düştüğünü 
belirten Genel Sekreter John 
Hewko, stratejik planımıza 
göre yapılması gerekli gerçek 
değişimin bu nedenle iki 
cins yenilik gerektirdiğini 
belirtti.

İkici olarak amaç, ya da kalıcı de-
ğişim yaratmak ve Eylem Planımızın 
etkisini arttırmak. Planımız hizmet 
projelerinin ölçülebilir, sürdürülebilir 
ve etkin olmasını tahayyül ediyor. Me-
sele kaç tane kitap dağıtıldığında de-
ğil, uygulanan projenin toplumda okur 
yazarlık oranını ne kadar arttırdığı. Ya 
da önemli olan açılan kuyu sayısı değil 
ama su kaynaklı hastalıkların ne kadar 
azaltıldığı gibi.

Bunlar tüm nesillerin bir parçası 
olmayı arzu ettikleri projeler. Bu ne-
denle tüm guvernörlerden en az bir 
tane projeyi sonuçlarına ve etkilerine 
odaklanarak gerçekleştirmelerini bek-
liyorum.

Her eylem planının başarısı sürek-
liliğine bağlıdır. Rotary'nin eylem pla-
nı beş yıllık bir süreyi kapsar. Bu lider 
yapımıza göre çok uzun bir süre. Her 
bölgede amacın sürekliliği olmadığı 
takdirde başarı da oluşmaz. 

Dolayısyla guvernör, guvernör ada-
yı ve gelecek dönem guvernörü  ile böl-

Gelecek Dönem Başkanı Knaack, Rotary liderliğinde kadınların daha etkin olmasını arzu 
ediyor. Asamblede bu konuda çok sayıda konuşmacı vardı.
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geniz için paylaştığınız bir vizyon ve 
eylem planı için çalışmaları sürdürün. 
Sadece bu şekilde, kulüplerimiz, ama-
cımız ve sürekliliğimiz ile geleceğin 
vizyonuna yaklaşabiliriz.

Gelecekte Rotary'nin her toplumda 
en iyi ve en parlak kişilerin nesiller ve 
sosyal farklılıklar arasında bağlandığı 
bir organizasyon ve inovatörlerin bu-
luştuğu dinamik bir merkez olacağını 
düşünüyoruz. Rotary'ye, daha iyi so-
nuçlar elde etmek için statükoyu bozan 
ve harekete geçenlerin buluştuğu, üye-
lerin net olarak uzun vadede faydayı 
gördükleri bir çatı olarak algılayalım.

Hewko Guvernörlere seslenirken 
sözlerini "Daha önce hiç denenme-
miş  şeyleri deneyin; hepinizin risk 
alabileceğinizi ve daha iyi bir gele-
cek için kalıcı değişim gerçekleşti-
receğinize inanıyorum" diyerek bi-
tirdi. 

Uluslararası Rotary ve Rotary Vak-
fı birbirinin ayrılamaz parçaları. Vakıf 
sayesine tüm projeler misli byüyerek 
gerçekleşebiliyor. Gelecek dönem Va-
kıf Mütecelli Heyeti Başkanlığı görevi-
ni üstlenecek olan K.R.Ravindran da, 
Uluslararası Asambleye katılan guver-
nörlere Vakfın gücünü anlatmak için 
sahneye çıktı.

Bu yıl mütevelli heyeti "Büyük Ba-
ğışlar" adı altında yeni bir  program 
başlatacak. Bu konu ile ilgili olarak Ra-
vindran'ın asamblede anlattıklarını 
içeren söyleşi dergimizin 9. sayfasında 
yer alıyor. O söyleşide verdiği örnekde, 
Rotary'nin çeşitli kuruluşlar ile bera-
ber çalışarak yapabileceği etkinin bü-
yüklüğü gözler önüne seriliyor. 

Büyük Bağışlar programı her yıl 
Rotary'nin bir proje için 2 milyon dolar 
fon temin edecek ve büyük olasılıkla 
1978 yılında başlatılan 3-H programla-

rından daha başarılı olacak. 
Ravindran, Vakfın ilk önceliğinin 

Çocuk Felci olduğunu hatırlatarak, tip 
2 ve tip 3 virüslerin tamamen yoksedil-
diği ve sadece tip 1 virüsün kaldığını ve 
sadece Pakistan ve Afganistan'ın so-
run olduğunu, ancak bunun üstesinden 
gelineceğini vurguladı. 

İkinci öncelik ise 2025 yılında Vak-
fın varlığını 2,025 milyar dolara çıka-
rırken Yıllık Fona ve Bağışlar Fonuna 
katkıyı devam ettirmek. Bu yılki fon 
hedefi 410 milyon dolar. Rotary'nin 50, 
Bill & Melinda Gates Vakfının 100 mil-
yon dolarlık katkısını gerçekleştirmek 
için her kulüp 1.500 dolar katkı yapar-
sa bu hedefe ulaşılabilecek.  135 milyon 
dolar yıllık fon, 85 milyon dolar bağış-
lar fonuna yapılan taahhütler ve direkt 
katkılar ve 40 milyon dolar da direkt 
bağışlar ile 410 milyon doları yakala-
mak mümkün. 2 milyar doların üzerin-
deki bir bağış fonu, her yıl harcanabilir 
100 milyon dolarlık bir gelir garantisi 
anlamına geliyor. Bu parayla neler ya-
pabileceğini her Rotaryen düşünmeli.

135 milyon dolarllık yıllık fon konu-
sunda kulüplerden ilgi bekleniyor. Ku-
lüplerin yüzde 20'si ve onların üyele-
ri yıllık fona hiç bir katkı yapmıyorlar. 
Kulüplerimizin yaşamları değiştire-
bilmesi için gerekli olan bu fonlar için 
katkı yapmamış kulüpleri guvernörle-
rimizin yönlendirmesi bekleniyor.

Bağışların etkisinin ölçüm seviye-
sinin iyileştirilmesi de Vakfın üçüncü 
önceliği. Ravindran, yaptığımız pro-
jelerin bizleri mutlu etmekten ziyade 
yaşamları değiştirmesini istediğini de 
özellikle vurguladı. Bir köy okuluna ih-
tiyaç elli iken beş sıra vermenin, ya da 
öğretmen sorunu yaşanıyorsa bu sıra-
ların ne işe yarayacağını düşünmek de 
bizlerin görevi diyen Ravindran, Ro-
taryenlerden Vakfı hiç bir zaman unut-
mamalarını istedi.

Uluslararası Asamble tüm guver-
nörlerin dönem teması kapsamında 
yeni fırsatlar yaratmak için ülkelerine 
dönmeleri ile son buldu. 

2020-21 UR Başkanı Holger Knaack asamblede Rotaraktörler ile beraber (üstte); 
ülkesinin bayrağı ve eşi Suzanne ile (altta).
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