U.R. Başkanı’nın Mesajı / Temmuz
Rotary ile yaşamları değiştirelim
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otaryen olmanın heyecanlı bir dönemini yaşıyoruz. Bu Rotary yılı,
Rotary’de bugüne kadar yaşadığımız en heyecan verici yıl olabilir
- tabi ki bu hepimize bağlı. Çocuk felcinin belki son faslını yaşıyoruz. Çok uzun ve zor bir yoldan geliyoruz ama çok değerli dersler aldık. Grup
olarak çalıştığımız takdirde, dağları devirebileceğimizi, insanların yaşamlarını
daha iyi şekilde değiştirebileceğimizi, ve dünyada gerçekten farklılık yaratabileceğimizi öğrendik. Belki de en büyük ders, kendimize ne kadar çok meydan
okursak, o kadar çok şey yapabileceğimizi öğrenmek oldu.

Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı Ron D.
Burton’un konuşmaları
ve başkanla ilgili
haberleri
www.rotary.org/
president adresinde
bulabilirsiniz.

Rotary Vakfımızın kaleme alınmış tarihinde de yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğin Vizyonu adıyla tanıdığımız yepyeni bir bağış altyapısının başlatma imtiyazını taşıyoruz. Yeni sistem, bize, kaynakların tümünü kullanarak yapabileceğimizin
en fazlasını yapmaya meydan okuma fırsatını yaratıyor. Rotary hizmetine kendini
adamış Rotaryenlerle dolu güçlü kulüplerin, güçlü bir Vakıf ile neler yapabileceğini bir düşünün.
Karşımızdaki en büyük meydan okumanın, Rotary’ye yeni üyeler getirmek olmadığını artık anlamamızın zamanı geldi. Esas meydan okuma, tüm üyeleri gerçek Rotaryen yapmaktır. Üyelerin Rotary’ye angaje olmalarını sağlamak, ellerindeki potansiyelin farkına varmalarını temin etmek ve Rotary hizmetinin yaşamları nasıl değiştirdiğini göstermektir. Her üyenin aktif, katkıda bulunan ve gerçek
fark yaratan biri olmasını mutlak sağlamalıyız. Çünkü Rotary’de sizler anlamlı
şeyler yaptıkça, Rotary sizin için daha fazla anlam taşıyacaktır.
Rotary’de neler yapabileceğimizin farkına vardığımız zaman, Rotary’yi gerçekten angaje ettiğimizde, hayatların değişmeye başladığını göreceğiz. Bize ihtiyacı olan insanların yaşamlarını değiştiriyoruz. Bu kaçınılmaz. Tüm bu süreçte,
kendi yaşamımız da değişecektir. Bu da kaçınılmazdır. 2013-14 dönem teması da
işte bunu ifade etmektedir: “Rotary ile Yaşamları Değiştirin”.
Rotary sayesinde her birimizin içinde bulunan potansiyele gözlerimizi açmalıyız. Rotary bizi daha yükseğe çıkarmakta, daha fazla şey yaptırmakta ve kendimizden çok daha büyük bir şeyin parçası olmamızı sağlamaktadır. Rotary’ye ne
kadar verirsek verelim, karşılığında daha fazlasını alırız. Ve tabi bu da kaçınılmazdır.
2013-14’te potansiyelimizi gerçeğe dönüştürelim. Bunu Rotary hizmetine angaje olarak, hizmetten esinlenerek ve her gün Rotary’deki armağanımızı hatırlayarak yapabiliriz. Hep beraber “Rotary ile Yaşamları Değiştirelim”.
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Rotary’ye potansiyeli kullanacak üyeler katalım
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013 - 14 döneminde hedefimiz Rotary ile yaşamları değiştirmektir. Hepimiz, Rotary’nin iyi şeyler yapabilecek inanılmaz bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Şimdi ne kadar daha fazla şey yapabileceğimizi kabul
edip, bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya başlamalıyız. Bunu, Rotaryenleri angaje ederek, projelere dahil ederek, esinlenmelerini sağlayarak ve en
önemlisi, tüm Rotaryenlerin, Rotary ile nasıl büyük bir armağan aldıklarını hatırlatarak yapabiliriz.
Rotary’de yaptığımız çalışmaların sağlam, etkin ve sürdürülebilir olmasını garantilemeliyiz. 2015 yılında tüm kulüplerimizde 1,3 milyon Rotaryen hedefimize de
odaklanarak, Rotary’nin sürekliliğini teminat altına almalıyız.
Bu hedef, geçmiş dönemlerdeki üyelik hedeflerimizden biraz farklıdır. Amaç sadece yeni üyeler getirmek değildir. Amaç Rotary’nin büyümesini sağlamaktır. Bu
büyümeyi daha fazla üye temin ederek sağlamaktan ziyade, daha fazla angaje olan,
projelere dahil olan ve motive olmuş üyeler sağlayarak, onların geleceğe önderlik etmelerini temin etmekle gerçekleştirebiliriz.
Her birimizin Rotary’ye katılma sebebi farklı olabilir ama ben hepimizin farklılık yaratmak istediğine inanıyorum. Her birimiz anlamlı birşeyler yapmak istiyoruz. Üyelik konusu gündeme geldiğinde, hatırlamamız gereken en temel olgudur
bu.
Herhangi bir kişiyi Rotary’ye katılması için önermiyoruz. Bizler, çalışkan, başarılı, motive olmuş ve ilgili insanları aramıza çekmeye çalışıyoruz. Onlara kıymetli zamanlarından ayırıp Rotary’ye vermelerini öneriyoruz. Onlar da bu önerimize evet dedikleri takdirde ve kulübümüze katıldıklarında, bizlerin de görevi onlara
Rotary’de harcadıkları zamanın bu organizasyon içinde olduklarına değdiğini göstermektir.
Her Rotaryenin, her kulüpte anlamlı bir işi olmasını sağlamalıyız. Bu iş gerek
kulüp, gerekse de toplumda farklılık yaratacak bir iş olmalıdır. Zira sizin Rotary’de
yaptığınız anlamlı bir şey ise, Rotary’de sizin için daha anlamlı olacaktır.
Rotary’de hepimizin vereceği bir şey vardır. Yaşamımızın ve kariyerimizin her
aşamasında, Rotary’nin hepimiz için verebileceği bir şeyi vardır - daha fazla şey
gerçekleştirmek, daha fazla olmak ve daha fazla vermek gibi. Rotary yaşamlarımızı daha anlamlı kılmakta, daha fazla anlam katmakta ve bizi daha fazla tatmin
etmektedir. Rotary kanalıyla ne kadar çok verirsek, karşılığında Rotary bize daha
fazla verecektir.

RON D. BURTON
Uluslararası Rotary Başkanı
T E M M U Z - A Ğ U S T O S 2 0 1 3 / R O TA R Y D E R G İ S İ - 7

