
Uluslararası Rotary, felaketler karşısında  

yardim için kurulmuş bir organizasyon 

değildir. Ancak  bir felaket karşısında 

potansiyel bağışçılar için  iletişimci oldu-

ğu da inkar edilemez. 

Rotaryenler, dünyanın neresinde olursa olsun 

bir felaketi işittiklerinde yardıma koşarlar. Bu, onların 

insani duygularından kaynaklanmaktadır. Örnek mi 

istiyorsunuz? Gölcük, Adapazarı depremleri. Deprem 

döneminde oraya koşan Rotary kuruluşları o insan-

lara, ”İyi misiniz, biz yanınızdayız, size yardım için 

geldik, nasıl yardımcı oluruz?” yaklaşımında bulun-

dular ki bu bir yardımdır. Çünkü oradaki insanlar, yal-

nız olmadıklarını anladılar ve moral buldular.

Adapazarı  ve Kocaeli depremlerinde olduğu gibi  

bizim olanaklarımız yeterli olmayabilir ama  tanıdığı-

mız organizasyonlar tarafından  yardımlarını onlara 

yönlendirdik ve başarılı da olduk.

Rotary’nin değişimsel etkisini, kuruluşundan beri 

canlı tutmak ve o doğrultuda projeler hazırlamak 

kaçınılmaz bir yaklaşımdır. 

 Yeni bir döneme giriyoruz. Bence  şimdiden 

kulüpler  başaracağı küçük projeler yapmalıdır. Her 

kulübün, etkisi güçlü olacak ve insanların yaşamlarını 

değiştirecek bir proje oluşturması önemlidir. “Erken 

Tanı” projesi ülkemizde başarı ile uygulanan projeydi. 

Hem topluma hizmet sunduk hem de Rotaryenleri 

bilinçlendirdik.

Daha önceleri uygulanan ve başarılı olan “Çocuk 

Felci” projesi Rotary tarihinde silinmez bir başarıydı, 

başarıdır da.

Her zaman yazıyorum, toplum, Rotay’yi tanımıyor 

diye. Basın yolu ile özellikle halka dönük küçük proje-

lerle  topluma gidilirse toplum bizi benimseyecektir. 

Bu bağlantı kulüp ile guvernörlük arasında iyi kurulur-

sa başarılı olmamak için bir neden yok.

Her dönem guvernörü, yeni kulüpler ve yeni üye-

ler için çaba gösterir. “Yeni üye almalısınız” denilir; 

ancak kulüplerin konumu, kültür anlayışı ve eko-

nomik yapısı başkalarına çekici gelmeyebilir ve üye 

sayısını artırmakta da zorlanılabilir. Bence öncelikli 

çalışma, mevcut olan üyelerin bilinçlendirilmesi ve 

aktif duruma getirilmesidir. Bunun yanında Rotarct 

kulüplerinin yeni bir Rotary kulübü kurma yetkilerinin 

olduğunu da kulak ardı etmemeliyiz. O gençlerimize 

de olumlu yaklaşmalıyız. Rotaract Rotary’nin gizli 

silahıdır. Her Rotaractörün sırası geldiğinde bilinçli 

birer Rotaryen olacağını da unutmamak ve o gençlere 

önem vermek gerekir.

Yukarıda da değindiğim gibi bizim zayıf yönü-

müz sosyal medyada pek yerimiz olmamasıdır. Bizim 

kuruluşumuzu başka büyük kuruluşlarla kıyasladığı-

mızda sosyal medya açısından zayıf kalıyoruz. “Rotary 

Günleri” oluşturup kulüpler ve bölgeler, toplumun 

içine girerek Rotary’den söz etmeleri neler yaptığımızı 

ve neler yapacağımızı anlatmak önemli yaklaşım olur 

sanıyorum.

Sevgili yeni dönem başkanlarım, kulüp içi semi-

nerler çok önemlidir. Mutlaka üyeniz neden üye 

olduğunu bilmelidir. Zararı yok küçük projeler oluş-

turunuz ve üyeleri bu projenin içinde olmalarını sağ-

layınız. Unutmayınız ki bu kuruluş hizmet için vardır. 

Hizmetten kaçan üyelerin hizmet içinde yer almalarını 

mutlaka sağlayınız.

Sizlere başarılar diliyorum. 

Rotaryen sevgilerimle.      
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