U.R. Başkanı’nın mesajı / Temmuz
Rotary tarihinin belki en önemli yılını yaşayabiliriz
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bulabilirsiniz.

ugün belki de tarihimizin en önemli yılı olarak anılabilecek bir Rotary
yılına başlıyoruz: Dünyada çocuk felci vakasının son kez görüldüğü bir
yıl yaşayabiliriz. 2015 yılında, bu vahşi virüs sadece Afganistan ve Pakistan ile sınırlı olmak üzere 74 vakaya yol açtı. Yılmadan yoketme hedefimize doğru ilerlerken, bunun ötesine de bakmamız gerekir: Bu başarımızın gücünü daha
büyük başarılar için kaldıraç olarak kullanmaya hazırlanmalıyız.
Çocuk felcinin dünyadan silinmesi için yapılan çalışmalardaki rolümüzün bilinmesi Rotary’nin geleceği için çok önemlidir. Başardıklarımızla ne kadar çok tanınırsak, daha fazla çözüm ortağını cezbedebilir, daha büyük fonları sağlayabilir ve
en önemlisi yeni üyelerin de aramıza katılmalarını sağlayarak daha çok şeyler başarabiliriz. Uuslararası Rotary’nin merkezinde Rotary’nin bu tanınırlığını kazanması
için çalışıyoruz. Ama herşey Evanston’da gerçekleşemez. Kulüpleriniz ve toplumunuzda Rotary’nin ne olduğunu ve ne yaptığını anlatmanıza ihtiyacımız var. Çocuk
Felci tamamen yok olduğunda, kulüplerimizin de o an için hazır olmaları gerekecektir. Bu sayede iyi şeyler yapmak isteyen insanlar, Rotary’nin dünyayı değiştirebileceğini ve bu imkanı Rotary kulüpleri sayesinde kendilerinin de kullanabileceklerini anlayacaklardır.
Rotary’nin önümüzdeki yıllarda insanlığa hizmetini daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilmesi için daha fazla gönüllü desteğe, şevkatli kalplere ve daha parlak
zihinlere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Rotary hizmetinin genç üyelere, yeni
emekli olmuş insanlara ve çalışanlara daha cazip olması için, esnek davranan kulüplere ihtiyacımız var. Yeni ortaklıklar arama ihtiyacındayız ve diğer organizasyonlarla işbirliği ilişkilerine açık olmamız gerekmekte.
İleriye baktığımızda, liderlik konusunda sürekliliğin öncelikli ihtiyaç olduğunu net olarak görebiliyoruz. Bizler Rotary’de aynı takımın oyuncularıyız ve aynı
hedefler için çalışıyoruz. Şayet bu hedeflere beraberce ulaşmak istiyorsak, hepimiz
beraberce aynı yöne hareket etmeliyiz. Rotary’de hizmet ettiğiniz her gün, yaşamları değiştirme fırsatı yakalıyorsunuz. Yaptığınız her şey anlamlıdır; yapılan her
iyi şey, dünyayı hepimiz için daha iyi bir yer haline getirmektedir. Bu yeni Rotary
yılında, “Rotary İnsanlığa Hizmet Eder” temamızın ışığı altında, dünyayı daha iyiye
doğru değiştirme fırsatı hepimizi beklemektedir.

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Ağustos
Rotary’yi ancak siz güçlendirebilirsiniz

K

ırk yıl önce, çalıştığım şirketin sahibi George Campbell Rotary’ye katılmam için beni
davet etti. O zamanlar Amerika’da bu ortak bir davranış olarak kabul görülüyordu.
Patronun seni Rotary’ye davet ediyordu çünkü bunun işi için, toplum için iyi olduğunu
düşünüyor, siz de evet cevabı veriyordunuz. O günlerde bu nedenle üye sayımızın hızla artması pek
sürpriz değildi.
George, Rotary’yi işi aksatmak için bir özür olarak kullanmamam konusunda beni uyardı. Ona
rağmen her zaman öğlen yemeklerine katılmak ve topluma hizmet etmek için vakit buldum. Haftada bir kez uzun süren bir öğle yemeğine gitmenin şirkette ilerlememi engelleyeceğini ya da iş sırasında gelen Rotary ile ilgili telefonların onu rahatsız edeceğini hiç bir zaman düşünmedim.
Bugün işler farklı. Firmalar zaman konusunda eskisi kadar cömert değiller ve her yönetici toplum hizmetine müspet olarak bakmıyor. Telefonunuzda epostalarınız birikirken Rotary toplantısından zevk almak pek kolay olmuyor. İş ile Rotary arasındaki dengeyi kurmak herzamankinden
daha zor gözüküyor. Yıllar önce hızlı büyümemizi sağlayan model, bugün bizim büyümemizi engelleyen bir faktör olarak ortaya çıkıyor.
Bu nedenle son yapılan Yasama Konseyi toplantısında, kulüplerin toplantı zamanlarını değiştirebilmesi, potensiyel üye havuzlarını genişletebilmeleri için yaratıcı yöntemler kabul edildi. Artık
kulüpler üyelerinin taleplerine cevap verecek ve üyelik önündeki tüm engelleri kaldırabilecek esnekliğe kavuştular. Ancak üyelik için bir engel var ki onu sadece siz kaldırabilirsiniz. Potansiyel üyenin
Rotaryen olabilmesi için Rotary kulübüne katılma davetini ancak siz yapabilirsiniz.
Ne zaman bir grup Rotaryene çalışmalarımızı daha ileri götürebilmek için gönüllü desteğe, şevkatli kalplere ve parlak zihinlere ihtiyacımız olduğunu söylesem, herkesten alkış alıyorum. Ama bu
gönüllü destek, şevkatli kalp ve parlak zihinler sihirli bir şekilde kulüplerimizde ortaya çıkamaz.
Onlara katılmalarını teklif etmeliyiz. Ve Rotary’ye daveti sadece siz yapabilirsiniz. Bu davet bir hediyedir. Davet etmek, birisine “Siz toplumu daha iyi bir seviyeye taşımak için beceri, yetenek ve karaktere
sahipsiniz; bu yüzden ben de bunları yaparken bana katılmanızı istiyorum” demektir.
Ben Uluslararası Rotary’nin Başkanıyım ama birisini Rotary’ye davet ettiğimde bu sadece
Tennessee’nin Chattanooga Rotary Kulübüne olabilir. Ben sizin kulübünüzü ya da toplumunuzu
daha güçlü yapamam. Bunu bildiğiniz kalifiye insanları Rotary
ile insanlığa hizmet etmeleri için davet ederek ancak siz yapabilirsiniz.

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı
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