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KONVANSİYON
Yayalar için Atlanta
Geniş bir metoropol alanı nedeniyle
Atlanta trafiğinin kötü bir şöhreti
vardır. Ama şehrin merkezi, yayalara
dönük bir çok alan içermektedir. 2017
Uluslararası Rotary Konvansiyonu
için 14-17 Haziran tarihlerinde şehirde
olacaksanız, biraz merak sizi çok
değişik yerlere yönlendirebilir.
Konvansiyonun yapılacağı Georgia
Dünya Kongre Merkezinden dışarı
çıktığınızda karşınızda 24 saat
televizyon haberciliğinin doğduğu
CNN merkezini bulursunuz. Bina
turu yaklaşık 50 dakika sürmekte ve
yayıncılığın özellikleri gösterilmekte.
Caddenin karşısında Centennial
Olympic Park’ta güneşlenebilirsiniz.
1996 Olimpik Oyunlarında toplanma
merkezi olan parkta Fountain
of Rings’de nefis bir su gösterisi
izleyebilirsiniz. Biraz ileride CocaCola dünyasında dünyanın çeşitli
yerlerinden 100’den fazla içeceği
tatmanız mümkün. Sivil ve İnsan
Hakları Merkezinde ise bu konudaki
liderlerden Martin Luther King’in
kişisel hatıralarını görebilirsiniz.
Spor düşkünleri için Marietta
caddesinde kısa bir yürüyüş sizi
College Football Hall of Fame’e
götürecektir. Burada beğendiğiniz
takımların ünlü oyuncularının
kullandıkları formalar ve başlıklar ve
kupalar bulunmakta.

Atlanta Georgia’da yapılacak olan
2017 Rotary Konvansiyonuna
kaydınızı yaptırın:
www.riconvention.org

1929 yılında, Rotary Vafının
Rotary’nin anayasasının bir
parçası olmasından sonra,
eski Başkan Arch C. Klumph
amacı The Rotarian’ın
sayfalarında tanımladı.
Editörler kendisine yazıyı
dikkatli yazmasını zira bu
yazının okuyanlar tarafından
Rotary’nin geleceğinde
insanlığa hizmet için bir güç
olarak algılanacağını söylediler.
Klumph son 10 yılda üyeliğin
10 katı arttığını ama yönetim
giderlerinin bunun dört-beş
misli arttığına dikkat çekti.
“Gelecekte büyüyecek bir insan
makinası ile karşı karşıya
olup olmadığımızın farkındamıyız bilmiyorum ama büyüdükçe daha fazla
makina, daha fazla komite ve daha geniş bir kadroya ihtiyaç duyulacaktır.
Kurumu savaş veya ekonomik durgunluğa karşı korumak içn bir bağış fonu
oluşması öngörüsü doğruydu. Yazıdan 6 ay sonra borsa dibe çakıldı.

Ağustos 1933

1933’de H.G.Wells, insanlığın
problemlerini çözmek
için global bir hükümetin
kurulacağını öngördüğü “The
Shape of Things to come”
kitabını henüz yayınlamıştı.
Bu sayıda Wells “2016 yılında
yaşam” adlı yazısında daha
az fakirlik, valizsiz seyahat,
herkes için ev ve gökdelenlerin
olmadığı bir dünya
tanımlamıştı. (İnsanlar eski
şehirleri modernize etmekten
vazgeçip yeni yerlerde modern
gelişimler kurduklarında
gökdelenler bitecektir.) Wells
insanların eninde sonunda
bolluğun gerçek dersini öğreneceklerini, önemli olanın bazı şeyleri elde etmek
değil, onlardan kurtulmak olduğunu anlayacaklar demişti.”Bizler evrensel
olarak zenginiz ama bireysel olarak zengin değiliz.” Öngörülerinin hepsi
belki gerçekleşmeyebilir ama Wells bilim kurgunun öncülerinden biri olarak
hatırlanmakta olup dört kez de Nobel’de edebiyet ödülüne aday gösterilmişti.
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GDG Yeşim Yöney
Zon 20B Vakıf
Koordinatörlüğüne
atandı
2440. Bölge Geçmiş Dönem Guvernörlerimizden Yeşim
Yöney, Rotary Vakfı
tarafından 1 Temmuz 2017’den başlamak üzere Zon20B
Vakıf Koordinatörlüğüne atandı. 30
Haziran 2020 tarihine kadar sürecek
olan bu görevde Vakıf tarafından seçilmiş 40 kişi Rotary
Vakfı kanalıyla zondaki bölgelerin insani hizmete odaklanmaları konusunda yönlendirici rol oynuyorlar. Seçilen
koordinatörler 20-22 Mart 2017’de Rotary’nin merkezi
Evanston’da ilk eğitimlerini alacaklar.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,235,100 *
Kulüpler: *............................................................ 35,247
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 201,342
Kulüpler: ................................................................ 8,754
Interact
Üyeler: ................................................................ 441,278
Kulüpler: .............................................................. 19,186
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 199,732
Topluluk.................................................................. 8,684
Not: Rakamlar 29 Aralık 2015 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. * 31 Mart itibarıyla

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
75
2,104
2430: Bölge:
90
2,253
2440. Bölge:
65
1,639
TOPLAM
230
5,996
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

Rotary liderlerine stratejik yönetim eğitimi

T

üm organizasyonlar geliştirilebilir diyor, Northwestern Üniversitesi Kellog İşletme okulu hocalarından
Donald Haider. “İhtiyaç olan iyileşmeye kesin karar
vermiş olmaktır.”
Bu düşünce kapsamında, Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu ve Vakfın Mütevellileri Nisan ayında biraraya gelerek kâr
amacı gütmeyen kurumların stratejik yönetimi konusunda eğitim aldılar. Tam gün süren semineri Kellog Merkezinin Kâr
Amacı Gütmeyen Yönetimler bölümü başkanı Haider tarafından verildi.
2015-16 dönemi UR Başkanı K.R. Ravindran, fikrini şöyle
açıklıyor: “Kâr hedefleyen kurumlarda yönetim kurulunun sorumluluğu hissedarların varlıklarını ve kurumun uzun vadeli çıkarlarını korumak ve firmayı sürdürülebilir bir büyüme içinde yönetmektir.
Bir çok açıdan aynı prensipler burada da geçerlidir. Bizim hissedarlarımız yok ama çıkarlarını koruduğumuz ve temsil ettiğimiz üyelerimiz var.”
Başkan John Germ Vakıf mütevellileri ile Rotary yönetimini
biraraya getirme fikrinin babası. Haider’e göre yönetim kurulunun karşı karşıya olduğu en büyük problemi tipik olarak boşa
harcanan zaman, ihtilaflardan kaçınma, grup düşüncesi, yetersiz bilgi ve lisan ve kültür farklılıkları oluşturuyor. Haider konuya şöyle yaklaşıyor: “Yönetim dediğiniz an, şeffaflık bugün her
yerde rastlanan bir kelime. Etkin bir yönetim kurulu üyesinin en
önemli yeteneği kendini hizmete adamış olması ve bütünlüğüdür.
Ayrıca dostça aynı fikirde olmadığını söyleyebilmek, her kes ile açıkça konuşabilmek ve bir karar alındıktan sonra da tek bir ses ile ortaya çıkmaktır.”
Geçen yılki seminer özellikle stratejik düşünme, toplantılarda bazı üyelerin “şeytanın avukatı” rolünü oynaması ve gündemi
dört kategoride toplama (operasyonel, mutemetlik, stratejik ve
dönüşümsel) gibi spesifik değişikliklere yol açtı.
Kurul üyeleri bu tür düşünce tarzına sahip olarak geldiklerinde, nasıl çalıştıkları da buna göre değişecektir diyen Direktörlerden Bradford H. Howard, örneğin şeytanın avukatlığı
yaklaşımı ile her üye birbirine meydan okumayı yönetim kurulunun kültürünün bir parçası olarak görecektir dedi.
T E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 6 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 43

