U.R. Başkanı’nın Mesajı / Temmuz
Rotary hizmetlerinizle ışıldasın
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eleneksel Çinli değerlerimin bir çoğunun Rotary’ye yansıdığını görüyorum: hizmet ve sorumluluk değerleri, aile ve başkalarına duyulan saygı. Bazen Konfiçyus’u dünyadaki ilk Rotaryen olarak tanıtıyorum çünkü Rotary’nin kuruluşundan 2,500 yıl önce ölmüş olsa bile, fikirleri Rotary düşünceleriydi. Şöyle diyordu: 與其抱怨，不如改變. İngilizce’de
şöyle diyebiliriz: Oturup karanlığa küfür edeceğine, bir mum yakmak daha iyidir.
Bence bu cümle Rotary’nin dünyadaki problemlere yaklaşımını özetlemektedir. O kadar çok zorluklar var ki. Yardıma ihtiyacı olan o kadar çok insan var
ki. Bir çok kişi bu duruma baktığı zaman, “Yapabileceğim hiç bir şey yok” demekte. Dolayısıyla hiç bir şey yapmamakta ve hiç bir şey de değişmemektedir.
Ama bu Rotary’nin yöntemi değildir. Rotary’nin yolu bir mum yakmaktan
geçer. Ben bir mum yakarım, siz bir mum yakarsınız, 1.2 milyon Rotaryen de
aynısını yaparlar. Beraberce, yanlız başına yapabileceğimizden çok daha fazlasını gerçekleştirebiliriz. Beraberce dünyaya ışık saçabiliriz.
2014-15 döneminde her birinizin bir mum yakarak, Rotary’yi hizmetlerinizle ışıldatmanızı istiyorum.
Bunun bir çok yolu vardır. Bir çoğunuzun Rotary günü organize ederek toplumunuza Rotary’nin ne olduğunu ve neler yaptığını göstereceğini ümit ediyorum. Rotaract ve Interact kulüplerinizi hizmet projelerinizin içine katarak Rotary ailesinin gençlerini Rotary üyeliğine daha da yaklaştırmanızı bekliyorum.
Eşiniz ve aile yakınlarınız da dahil olmak üzere, Rotary’yi daha güçlü tutmak
için Rotary’ye yeni üyeler davet edeceğinizi düşünüyorum.
“Rotary’yi Hizmetlerimizle Işıldatmak” için yapabileceğimiz belki de en
önemli şey, bundan çeyrek yüzyıl önce başlamış olduğumuz işi bitirmek olacaktır: Çocuk felcine son vermek. Hedefimize çok yakınız. Ancak o noktaya
ulaşabilmek için savaşmaya devam etmeli, ivmeyi sürdürmeli ve çocuk felcindeki son atılım için fon açığını kapatmalıyız.
“Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” bu dönemin temasıdır. Ama bu sadece bir
tema değildir. Rotary’de bizlerin dünyayı nasıl gördüğü ve onun içindeki rolümüzü anlatmaktadır. Hiç bir kimsenin karanlıkta tek başına oturmaması gerektiğine inanıyoruz. Onun yerine, biraraya gelerek, 1.2 milyon kişi olarak “hizmetlerimizle Rotary’yi ışıldatabiliriz.” Bu bizim hedefimiz ve benim size meydan
okumamdır.
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ağustos
Aile yakınlarınızı Rotary’ye katılmaya davet edin
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otary’de Ağustos ayını Üyelik ve Büyüme Ayı olarak işaretleriz. Her Rotary
yılının başında üyeliğin önemini kendimize hatırlatmada iyi bir neden vardır: Çünkü üyeliği arttırma işi hiç bir zaman geç kalınmaması gereken bir
görevdir. Ayrıca hiç bir zaman da unutmamamız gereken bir vazifedir. Hizmet etmeye
devam için Rotary’nin her zaman büyümesi gerekmektedir.
Yıllardır Rotary ailesinin öneminden bahsederiz. Bu Rotary yılında sadece Rotary
ailesini değil, kendi Rotary ailemizin de üyelikde öncelikli olmasını istiyorum. 37 yıldır Rotary’de beni takip ettikten, benimle beraber olduktan sonra eşim Corinna geçen
yıl Rotaryen oldu. Tayvan’da yeni bir kulübün berat toplantısında eşim şöyle konuştu: “Benim de Rotaryen olma zamanım artık geldi” ve kulübe üye oldu. Hemen arkasından bir çok kişi de aynı şekilde üye oldular. Bu kulüp kısa zamanda 102 üyeye ulaştı ve
Tayvan’ın ikinci büyük kulübü oldu.
Eşlerimizi Rotary’ye davet etmek sadece üye sayımızı arttırmakla ilgili değil.
Rotary’de hali hazırda erkek sayısının kadınlara göre çok fazla olması gerçeğinden hareketle, bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiği ihtiyacının ortada olması nedeniyle
böyle düşünüyorum. Rotary kulüplerimizdeki kadınların ssayısını arttırabilirsek, müstakbel kadın üyelere daha cazip görünebilir ve aynı zamanda daha verimli de olabiliriz.
Bu yıl Rotary’de yeni bir şey yapacağız: “Üyelik Destek Ekibi Rozeti”. Bu şöyle olacak.Rotary’ye yeni bir üye kazandıran Rotaryen, Rotary çarklı rozetinin yanına bunu
da iliştirecek. Ama hepimiz biliyoruz ki, üyeliği geliştirme yeni bir üyenin katılmasıyla
bitmiyor. Yeni üyenin Rotary’den hoşlanmaya başlaması, ondan zevk alması ve artık hiç
ayrılmamaya karar vermesiyle sona eriyor. Üyeliği geliştirmenin önemli anahtarlarından biri de kulüplerimizi eğlenceli ve hoş bir ortam haline getirmektir.
İnsanlar Rotary’ye çok değişik nedenlerle katılabilirler ama Rotary’nin bir parçası
olmaktan keyif aldıkları zaman orada kalmaya karar verirler. Bu nedenle hepinize, kulüpler ve bölgelerinizi eğlenceli ortamlar haline getirmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Rotary’nin temeli, arkadaşlarla beraber hizmet verirken daha etkin
olunacağı fikri üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle Rotary hizmetimizden keyif
alalım, başkalarıyla paylaşalım ve hep beraber Rotary’yi hizmetlerimizle ışıldatalım.
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