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Mart ayı Rotaraktör'lerimizindir
Mart Rotaract'ı kutladığımız aydır ve bu yıl hizmet alanındaki genç partnerlerimiz için güzel bir sene oldu.
Geçtiğimiz yıl Yasama Konseyi tüzüğümüzde Rotaractörlerin konumunu yükseltti. Bundan böyle, Uluslararası Rotary hem Rotary 

hem de Rotaract kulüplerinin bir derneği oldu. Daha sonra Ekim ayı toplantısında, Yönetim Kurulu Rotaract yaş limitini kaldırdı ve 
Rotaractörler in dünyanın bazı bölgelerinde genişlemesini önleyen engelleri kaldıran kararlar aldı. 

Aslında bu adımlarda geç bile kalınmıştı zira Rotaract aslında Rotary'nin 
ne olması gerektiğinin bir vizyonu idi. Genç arkadaşlarımıza sadece kapıla-
rımızı açmakla yetinmeyip onların çekici buldukları Rotary tecrübelerini de 
dinlemeli ve üzerinde düşünmeliyiz. Bu yaklaşım Rotary'yi anlamlı bir şekil-
de büyütmenin en iyi yollarından biridir.

Rotary'yi büyütmeden bahsederken, konuyu bir çok açıdan ele alıyorum. 
Hizmetlerimizi büyütmeli ve projelerimizin etkisini arttırmalıyız. Ama en 
önemlisi daha fazla şey gerçekleştirebilmek için üye sayımızı arttırmalıyız. 
Sadece kendilerine uygun bir zamanda Rotary'ye geçiş yapabildikleri için de-
ğil, kendilerine benzeyen kişiler için nelerin çekici olduğunu bildikleri için 
Rotaraktörler bize bu fırsatı veriyorlar. Uzun zamandır uyguladığımız yak-
laşım artık işimize yaramıyor. Kaybettiklerimiz yerine daha fazla yeni üyeler 
getirmek sorunu çözmüyor. Bu yaklaşım delikleri olan bir kovaya su doldur-
maya benziyor. Dünyanın bir çok bölgesinde neden üye kaybettiğimizin se-
beplerinin köküne inmeliyiz: Üyeleri bu şekilde angaje etmemeliyiz ve gittik-
çe yaşlanan demografik yapımızı düzeltmeliyiz.

Bazı temel değişiklikleri yapma zamanı gelmiştir. Çeşitlendirilmiş ve an-
gaje oluş üyelik için engellerin neler olduğunu halen biliyoruz. Bildiğimiz şey-
ler üzerinden gitmeliyiz: farklı üyelik modelleri yaratmak, Rotary üyeliği için 
yeni yollar oluşturmak, mevcut kulüplerin ihtiyacı karşılamadığı yerlerde yeni Rotary ve Rotaract kulüpleri kurmak bu yaklaşımları 
oluşturabilir. 

Yeni kulüp modelleri, özellikle geleneksel kulüplere katılma imkanı olmayan ya da katılamayanlar için farklı birey grupları ile ile-
tişim kurma imkanı sağlamakta. Bir süredir yeni kulüp modelleri ortaya çıkarken, bu tür kulüplerin gerçeğe dönüşmesini sağlama gö-
revi guvernörlere düşmektedir. Ocak ayında yapılan Uluslararası Asamblede, Gelecek Dönem Guvernörleri "Kendi Kulüp Modelini 
Oluştur" adını taşıyan bir deneye katıldılar. Önlerindeki görevleri için bu egzersiz onlar için güzel bir tecrübe oldu ve doğru bir düşün-
ce yapısını yakaladılar. 

Ancak, eninde sonunda gelecek nesiller için anlamlı kulüp modelleri yaratmak Rotaraktörler ve genç Rotaryenler tarafından ger-
çekleştirilecek. Gençlerin gelecekteki Rotary kulüplerinden neler istediklerini bildiğimizi düşünebiliriz ama gençlerin söyleyecekle-
rinin bizleri şaşırtacağından eminim. Bizim görevimiz, onların yarattıklarını destekleyip "Rotary Dünyayı Birleştirirken" büyü-
mesine de  yardım etmelerini sağlamak olacaktır.

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanı 

ROTARY
DÜNYAYI
BİRLEŞTİRİR

Genç arkadaşlarımıza sadece 
kapılarımızı açmakla yetinmeyip, 
onların çekici buldukları Rotary 

tecrübelerini de dinlemeli ve 
üzerinde düşünmeliyiz 



Başkanın mektubu - Nisan

M A R T  -  N İ S A N  2 0 2 0  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 7

Anne ve çocuk sağlığına odaklanalım
Aile konusuna çok zaman ayırıyorum. Sadece kendi ailemi ve Rotary'nin genişletilmiş aialesini değil, hizmet ettiğimiz toplum-

lardaki aileleri de düşünüyorum. Dünyanın bir çok yerinde anneler ve çocuklar bizim anlamakta zorlanacağımız meydan okumalarla 
karşı karşıya bulunuyorlar. Dünya Sağlık Örgütüne göre, düşük gelirli bir ülkede yaşayan bir annenin doğum esnasında  ya da doğum-
la ilgili başka bir nedenden ölüm riski, yüksek gelir düzeyi olan ülkelere göre 120 kat daha fazla. Küresel olarak dünyada çocuk ölüm 
oranlarının azalması belki memnunluk verici ama her şeye rağmen her yıl 4 milyon çocuk bir yaşına gelmeden hayatını kaybediyor.

Nisan ayında Rotary dikkatini anne ve çocuk sağlığına odaklıyor. Neler ya-
pabileceğimizi düşünürken, Nijerya'nın Calabar South Rotaract kulübünden 
esinlenebiliriz. Canaan City Rotary kulübüyle oluşturulan ekip, çocuk ölümünü 
önlemek için annelerin eğitimi ve doğum sonrası kendileri ve çocuklarının sağ-
lığını nasıl koruyabilecekleri ile ilgili  programı devreye almışlar. Bangladeş'te, 
Dhaka Nord Rotary Kulübü, doğum ile ilgili hastane masraflarını karşılayama-
yacak olan anneler için ücretsiz ameliyat ve ilaç temin ediyor. Sizi ve kulübü-
nüzü "ideas.rotary.org" linkine giderek anne ve çocukların yaşamlarını kur-
taran projeler projeler bulmaya ve böylece anneler ve çocuklarını kurtarmaya 
davet ediyorum.

Son on yıl içinde, milyonlarca insanın, ailelerin ve toplulukların, ihtilaf, fa-
kirlik ve felaketler sonrası  nasıl bulundukları yerlerden koparıldıklarına şahit 
olduk. Ama Rotary küresel mülteci krizi sırasında seyirci olarak kalmadı. Ka-
sım ayında Birleşmiş Miletler'de kutladığımız Rotary gününde, mültecilere 
destek verip yardım eden bir barış bursiyerimiz ve beş Rotaryeni onurlandırdık. 
Aralarında Kaliforniya'nın Monterrey Cannery Raw Rotary kulübünden İlge 
Karancak Splane de bulunmaktaydı. Türkiye'deki çadır kamplarını dolaştıktan 
sonra başlattığı Rotary projesinde 1,000 çift pabuç ve çorabın kamptaki ailele-
re ulaştırılmasını sağlaan İlge, daha sonra kamplardaki mülteci çocuklarının 
eğitimi için fon yaratmak amacıyla küresel bağış projesi geliştirdi. Mart ayında 
Türkiye'yi ziyaretim esnasında Gay ile beraber Torbalı'da bu kamplardan birini ziyaret ettik ve ilk elden Türk ve Kaliforniyalı Rotar-
yenlerin Suriyeli mülteciler için yaptıkları güzel çalışmalara şahit olduk.

Mülteci kamplarında anneler, çocukları ve mülteci toplumunun tümünün karşı karşıya oldukları zorlukları anlatmak bile ürkütü-
cü.Ancak en büyük gücümüz olan "Rotary Dünyayı Birleştirir" sloganını hatırlarsak, çözümleri üretebiliriz. Yaratıcılığımız, kay-
naklarımız, kendimizi adamamız ve geniş ağımız sayesinde Rotary bu meydan okumalara karşı gelecek fırsat kapılarını açacaktır.

MARK DANIEL MALONEY
Ulus lararası Rotary Baş kanı
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