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UR Dönem Başkanımız haklı olarak kulüplerden, bölgelerden 

üye artırımını istiyor. Dünya çapında üye sayısında artış 

değil eksilme varsa bu demektir ki Rotaryenler borçlarını 

ödemiyorlar. Öyle ya, birisi onu kulübüne önermişse o da kendisini önerene karşı 

borcunu ödemek için mutlaka kulübüne bir üye kazandırmalıdır.

 UR 1986-87 dönem başkanı M.A.T Caparas: “Yaşayan her şey için büyü-

menin bitmesi, ölümün başlaması demek olduğundan, amacımız, kulüp-

lerimiz ve Rotary topluluğumuzda üyeliği geliştirmek olmalıdır”; başka bir 

konuşmasında da “Bir Rotary kulübünün üye sayısı, yörede temsil edilen 

iş ve mesleklerin saygın temsilcilerinin sayısı ile orantılıdır” demiş. Sevgili 

Başkanın bu güzel özdeyişine katılmamak mümkün mü?

 Standart Ana Tüzük hükümlerine göre uygarlık haklarını kullanma ehliye-

tine sahip 18 yaşını bitirmiş ve “Dernekler Yasası’na” engel hali bulunmayan, 

işinde ve mesleğinde tanınmış kimseler, o kulübün bir üyesinin önerisi ile Rotary 

üyesi olabilirler. Ancak bu kural her ülkenin kendi yasalarına göre belirlenir.

 Hemen akla gelen soru şu olabilir: “Bu konuyu neden yazma gereği 

duydu?” diye. Doğrudur; her üye o kulübe nasıl üye olunduğunu bilmesi gerekir 

diye düşündüm. Ne yazık ki yenilerin az da olsa üyelik hakkında bilgileri var. 

Ancak eski kulüp başkanlarından bazıları, kendi döneminde bellediği kural-

ları yeni bilgilerle geliştirmedikleri için kulüpte hata üstüne hata yapıyorlar. 

Bir asamblede GDG’lerden bir dostum, “1993’lerin, 2007’lerin bilgileriyle 

Rotary’i yönetemezsiniz” demişti. Ben bu güzel cümleyi tuttum ve her bilgilen-

dirme toplantısında da tekrarlayıp duruyorum.

 Geçenlerde bir kulüp toplantısına katıldım.  Eski üyelerden bir arkadaşımız 

üye alım konusunda bir şeyler demek istedi. Ama belli ki ne Rotary Dergisi’ni 

okumuş ne de kendi başkanlığından sonra toplanan Yasama Konseyi kararlarını 

takip etmiş. Bu arada toplantılara da fazla katılmadığı için yeni gelişmeleri  takip 

edememiş. Ama sevgili GDB arkadaşımız sanki her şeyi ve doğru olarak  o biliyor-

muşçasına başladı konuşmaya.  Ne yazık ki o konuştukça ben utandım. Çünkü 

genç üyeler karşısında konuştukça battı da battı. Düşündüm; bir insanın bir olayı 

bir konuyu bilmemesini bilmemek ne kötü şey diye.

 İşte o toplantıda bu konuyu yazmaya karar verdim. Çünkü benim Rotary’e 

karşı bir sorumluluğum da var. Bu konuyu işlemek ve doğruyu yazmak da göre-

vimdir. Çünkü bir kulübün dinamizminin bilgilendirme, değişim ve büyümeden 

geçeceğini iyi biliyorum. Bana göre doğru bilgilendirme yoksa büyüme de 

olamaz. Çünkü Rotary’e doğru üye almak da o kavramı iyi bilmekten geçer. Bana 

göre, “Doğru üye”kavramı Rotary’de çok önemlidir.  Peki  kimdir doğru üye?

1. İş ve mesleğinde saygın,

2. Aile yaşamında dengeli,

3. Çalıştığı yerde söz sahibi,

4. Rotary’e ayıracak zamanı ve maddi gücü olan,

5. Alan değil veren ve her an hizmete hazır olan kişidir.

Sevgili dostlarım, tümümüz işte o doğru üyeyi bulmakla görevliyiz. Çünkü 

aydın olmanın ve çağdaş olmanın temel ayraçlarından biri de o ülkedeki  

Rotaryen sayısı  ile doğru orantılıdır. Her toplantıda ve her konuşmamda üze-

rine basa basa anlatmaya çalıştığım ülkemizdeki Roteryen sayısının azlığıdır. 

Rotary’nin kurulduğu ülkelerde Rotaryen sayısının ülke nüfusuna oranı ortalama 

1/1000’dir. Hâlbuki ülkemizde her 11000 kişiden bir kişi Rotaryendir. Türkiye’deki 

bu orana baktığımızda bu oranın üzücü  olduğunu herkes kabul eder sanıyorum. 

Ama suçlu kim?

 2006 yılında GDG Merhum Orhan Karul ağabeyimizin yazısının başlığı 

“Neden Sevilmiyoruz” idi.  Bu sorunun yanıtını yine kendisi kısa ve net olarak 

vermişti. “Biz topluma kendimizi tanıtamıyoruz ki.”  İşte topluma gereği gibi 

tanıtılamayan bu uluslararası kuruluş ülkemizde dünya ortalamasının çok altında 

kalmaya mahkûmdur. Bizler bu kuruluşun içinde yılarca bulunmuş olmamıza 

karşın kendimizi yenileme gereğini duymadığımız sürece bu kuruluşla insanımı-

zı nasıl bütünleştirebiliriz ki?

 Eylem olarak okuma gündeme geldiğinde ilk ele alınacak araç kitaptır. 

Bizim kuruluşumuzda da okumak ve bilgilenmek için ilk düşünülecek araç, 

elbette ki Rotary Dergisi ‘dir, Guvernör mektubudur. Ama kaç kişi bin bir emekle 

yazılan ve basılan bu dergiyi veya mektubu okuyor ki? 

 Benim Rotaryen olduğumdan beri bize telkin edilen bir bilgi vardı. “Ben 

istemezsem, önerilen aday üye kulübe alınamaz.” Ne yazık ki bu saplantıya 

ben de inanmıştım. Yöntem el kitaplarını irdeledikçe gördüm ki bu kuruluşun 

hiçbir döneminde üye alımında bu tür keyfiliğe yer verilmemiştir.

 Elbette dünyadaki her Rotaryen dostunun bir ayrıcalığı vardır. Çünkü o üye, 

üyelik için bir başka üye tarafından önerilmiştir. Bu yaklaşım ve ayrıcalık sanıyo-

rum ki dünyanın hiçbir kuruluşunda yoktur. Yöntem El Kitabı iyi incelendiğinde 

görürüz ki, kılı kırk yararcasına üyelik alımı altı aşamalı bir bütün halinde gerçek-

leşmektedir. Bunları burada sıralamaya gerek görmüyorum.

 Bu aşamalar bence yarı gizlilik içinde yapılmalıdır. Kulüp toplantılarına 

davet edilen, kendisine Rotary ile ilgili bilgiler sunulan kişi bazı şeylerin farkında 

olacaktır. Toplantılara gelip giden kişi kulübü benimsemişse üye olmayı zaten 

sezdirecektir. O zaman o adayın üyeliği açısından sorun yok. Bir de tersini düşü-

nelim; haberi olmadan önerilen aday kulübümüzce benimsenmiştir ama aday, 

üyeliği kabul etmemiştir. İşte bu yaklaşımla da kulübün prestiji zedelenebilir 

diye düşünüyorum.

Rotary her yıl üyelerinin yüzde onunu kaybediyor. Kaybın bir bölümü, 

ölüm, bir kısmı başka yere atanma, bir kısmı da  Rotary’nin kendilerine sunacağı 

olanakların farkında olamamalarından kaynaklanmaktadır. Bizler, çabalarımızı 

“üyenin bir ayağını kapının dışına attığı zaman” başlatıyoruz. Ne yazık ki artık 

çok geç kalınmıştır. Onun için yeni üyeye atayacağımız rehberle o üyeyi kulübe 

adım atar atmaz koruma altına almakda yarar var.

         Paul HARRİS  diyor ki: “ROTARY’İ, BÜYÜK ORGANİZASYON YAPAN; 

GÜÇLERİNİ, BİLGİLERİNİ VE SEVGİLERİNİ BU YOLA ADAMIŞ BİNLERCE 

İNSANIN ÇABASIDIR.”

Rotaryen sevgilerimle...
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