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Rotary’nin fark yaratacağı altyapıyı güçlendirdik

Rotary’ye katılmak için belki Rotaryen sayısından fazla sebep bulabilir-
siniz. Ama her birimiz Rotary’de kaldık çünkü Rotary yaşamlarımıza 
bir şeyler katıyor. Rotary kanalıyla dünyada farklılık yaratıyoruz; ve ne 

kadar katılımcı olursak, Rotary de herbirimizde o kadar fazla farklılık yaratıyor.  
Rotary daha iyi bir insan olmamız için bize meydan okuyor: anlam taşıyan işlerde 
daha hırslı olmamızı, daha yüksek hedefler belirlememizi ve “Kendinden önce Hiz-
met”i yaşamımızla birleştirmemizi sağlıyor. Rotary kulüpleri ve birey olarak Rotar-
yenlerin hizmetlerinde ne kadar farklılık yaratacakları her zaman kendilerin kararı 
olacak. Organizasyon olarak, Yönetim Kurulunun stratejik plan çerçevesinde be-
lirlemiş olduğu üç stratejik öncelik kapsamında yön tayin ediyoruz: kulüplerimizi 
desteklemek ve güçlendirmek, insani izmetimize odaklanmak ve arttırmak, ve Ro-
tary’nin toplumsal imajını ve bilincini geliştirmek. 

Önümüzdeki yıl, kulüplerimiz yeniden düzenlenmiş olan online imkanların 
desteğini de alacak. Yenilenen rotary.org, basitleştirilmiş bağış müracaat işlemleri,  
yepyeni bir “My Rotary” tecrübesi ve yenilenen “Rotary Club Central” desteğin ayak-
ları olacak. Kulüplerimizi güçlendirmeye çalışırken, üyelik konusunda iki önemli 
konu ön plana çıkıyor: cinsiyet dengemiz ve ortalama yaşımız. Kulüplerimizi güçlü 
tutabilmek için hizmet ettiğimiz toplumu yansıtan yapıyı ve gelecek nesiller için 
bilinçli liderleri yetiştirmeliyiz.

Yıllar boyunca bir fikir her zaman hizmetimin tam ortasında yer aldı: sürdüre-
bilirlik. Sürdürülebilir hizmet, yapılan çalışma için Rotary’nin görevinin sona er-
mesinden sonra da müspet katkısının devamını sağlıyor. Sadece kuyu kazıp, arka-
mızı dönüp gitmiyoruz, toplumun bu kuyuların bakım ve tamirlerini de yapabil-
melerini garanti altına alıyoruz. Bir klinik inşa ediyorsak, bu kliniğin bizim des-
teğimizden sonra da işletiminin devam edeceğine emin olarak ayrılıyoruz. Çocuk 
felcine gelince ise, o hastalığı kontrol altına almayı değil, sonlandırmayı hedefliyo-
ruz. 

Çocuk felcini yoketmek sürdürülebilirlikte erişilebilecek en büyük hizmet ola-
cak. Bu küresel boyutta sadece uzun vadeli değil ama kalıcı bir fayda sağlamış ola-
cak. Bu iş tamamlanıncaya kadar da bizim 1 nolu önceliğimiz bu olmalı ve kalmalı. 

112 yıldır, Rotary sayılamayacak ve bilemeyeceğimiz kadar değişik yollarla bir 
çok yaşamda farklılık yarattı. Bugün her birimiz Rotary’de, Paul Harris tarafından 
yakılmış ve nesilden nesile geçen meşaleyi taşıyoruz: “Rotary farkı yaratır” diyerek.
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Kulüplerimizin bilgilerine her zamankinden çok ihtiyaç duyuyoruz    

Birisi size “Rotary nedir” diye sorduğunda ne cevap verirsiniz? İnanıyorum ki hepimiz bu 
basit soruyla karşı karşıya kalma tecrübesini bir kez yaşamışızdır ve cevap verecek ke-
limeleri bulmada zorlanmışızdır. İçimizdeki ifade yeteneği en fazla olanlar bile bir kaç 

cümlede organizasyonumuzun ruhunu anlatacak birkaç cümleyi bulmakta zorlanabilirler. Organi-
zasyon olarak Rotary her zaman yaptığı işin kapsamını anlatmakta zorlanmıştır: sadece ne yaptığı-
mız değil nasıl yaptığımız ve dünyada yaptığımız katkıların değerini anlatmada zorlanıyoruz. 

Bir muhasebeci olarak rakamları çok severim. Her lisanda aynıdırlar ve çoğu kez karmaşık bilgi-
leri kelimelerden daha iyi ifade ederler. Bu nedenle bu yıl her Rotary kulüplerinden, Rotary’nin mer-
kezine iki rakamı göndermelerini istiyorum: nakit ve ayni olarak insani hizmet için yapılan toplam 
harcamaların değerini ve Rotary adına yapılan çalışmaların toplam saatini.

Bu rakamların faydalı olmasını istiyorsak hatasız olmaları gerekmektedir. Diğer bir deyişle ku-
lüplerimiz yaptıkları hizmetler için harcadıkları para ve zamanın kayıtlarını hemen tutmaya 
başlamalılar.

Bu bilgiyi sağlamanın en basit yolu, her ay internet üzerinden “Rotary Club Central”a erişerek ge-
rekli bilgileri girmek olacaktır. Yeni web sitemizin bu bölümü tamamen değiştirilerek geçmişe göre 
kullanımı daha kolay ve kullanışlı duruma gelmiştir. Şayet bir nedenden ötürü, örneğin internette 
yaşadığınız sıkıntı gibi Rotary Club Central’a giremezseniz guvernörünüzle temasa geçiniz ve o size 
gereken yardımı yapacaktır.  

Bu çalışmanın hedefinin en büyük ve etkileyici rakamları elde etmek olmadığını yeterince 
güçlü bir şekilde ifade edemem. Kulüplerin raporlamış oldukları rakamlar bir yarışma, takdir, 
toplumsal bilgilendirme ya da başka bir amaçla kullanılmayacak. Burada hedef doğru ve sağ-
lıklı rakamlar elde edip bunları halkla ilişkiler çalışmalarında, üyelik malzemelerimizde ve 
partnerlerimize güvenerek sunabileceğimiz bir ortama taşımak olacak. Kulüp seviyesinde ve-
rilerle desteklenmiş bu rakamlar sadece “Rotary nedir” sorusunun değil, aynı zamanda “Rotary 
ne yapar” ın da cevabını oluşturacaktır.

Bu rakamlarla Rotary’nin değerini daha iyi bir şekilde gösterebileceğimize güçlü bir şekilde 
inanıyorum: Farklılık yaratmak – ki zaman içinde bizi daha 
fazla insan için, her zamankinden daha çok farklı şekillerde 
daha fazla farklılık yaratmaya yönlendirecektir. 
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