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evgili Rotaryen dostlarım; Rotary’de üye-

Siz Rotaryenler, bir araya gelip, çocuk felci gibi

liğin ötesinde iyi işlere katılın. Elbette ki

bir amaca odaklandığınız zaman, etkinizin gücünü

Rotary üyeliğiniz kulübünüzde başlar. Dahil

anlamış oldunuz. Çünkü çocuklarımızı ve dolayısıyla

olduğunuz kulüp, liderlik yeteneklerinizi ve bilginizi

insanlığı tehdit eden bir hastalığın kökünü kazdınız

geliştirecek, bunun yanında yaşam boyu dostluklar

ve insanlığa bu armağanınızı karşılık beklemeden

oluşturacaksınız.

sundunuz.

Elbette ki siz Rotaryenlerin hedefi, bir birey ola-

Sevgili dostlarım, işin içine girin. Kenarda durma-

rak, kendi kültürünüz ve kişiliğiniz ile Rotary gelenek-

yınız. İşin içine girdiğiniz zaman yararlanan sadece

lerini ve kurallarını birleştirerek farklı olmak ve farklılık

kendi toplumunuz, kulübünüz veya oluşturduğunuz

yaratmak olmalıdır.

projeniz değil, kendiniz de olacaksınız ve bundan

Her kulüp ve üyesi, toplumumuzu iyileştirmek,

gurur duyacaksınız. Aktif bir Rotaryen olarak, top-

ülkemizde ve dünyada değişimi yapmak için gerek-

lum içinde konuşmak, yeteneklerinizi sergilemek gibi

li kaynakları ve fırsatları yaratmak için Rotaryendir.

güzel şeyleri başarmış olursunuz. Unutmayınız ki

Sizler topluma yarar sağlamanız için biraradasınız.

aktif bir Rotaryen olmak için fırsatlar sınırsızdır. Bunu

Bu nedenle liderlerle ve Rotaryen arkadaşlarınızla

başarabilmek için kulübünüzdeki hizmet gruplarında

bağlantı kurmalısınız. Öncelikle sizi Rotaryen olmaya

görev alınız.

zorlayan temel duygu ve sorun nedir? Oturup bunu

Kendi bölgenize veya topluma katkı sunacak bir

irdelemelisiniz ve üyelikteki hedeflerinizin ne kadarını

projenin sahibi olunuz. İnteract ve Rotaract kuruluş-

yerine getirebildiniz diye kendinizi sorgulamalısınız.

larına önem veriniz. Hatta onlarla ortak proje yapmak

Şunu unutmayalım ki Rotary, sizin gibi meslek-

ve gerçekleştirmek için çaba harcayınız.

lerinde başarılı, iş yaşamında deneyimli insanları bir

Unutmayız ki dünyada 1.2 milyondan fazla

araya getirmiştir. Her dinden, her ırktan ve kültürden

Rotaryen var. Bu insanların eşlerini, çocuklarını ve

oluşan insanlar topluluğu olduğunuzu unutmama-

yakınlarını da katarsak sayı elbette ki kabaracaktır. Siz

lısınız. Çünkü Rotary’nin temel büyüklüğü burada

de bu büyük ailenin bir bireyisiniz. Yaşayan her şey

saklıdır.

için büyümenin bitmesi, ölümün başlaması demek-

Siz Rotaryenler, sorumluluk duygusunun verdiği

tir. O nedenle sizlerin de kulübünüze borcunuzun

esinlenme ile toplumumuza katkıda bulunmakta-

olduğunu unutmayınız. Sizi kulübünüze bir Rotaryen

sınız. 113 yıldır hedefinden sapmayan ve hizmet

önerdiğine göre sizin de bir dostunuzu, arkadaşınızı

arayışlarından ödün vermeyen bir kuruluşun üyesi

kulüp üyesi yapmak gibi borcunuz vardır. Çünkü ama-

olmaktan hem gurur duymalısınız hem de Rotary’nin

cınız kulüplerimiz ve Rotary topluluğumuzda üyeliği

hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kalmalısınız. Çünkü dün-

geliştirmek olmalıdır.

yada değişim yaratmak için barışçı yaşamı sağlamak
için sizler ısrarcısınız.
Sizler, gençleri bilinçlendirmek, toplumun sağlık
sorunlarını çözmek ve dünyaya barışı yaymak, dün-

Paul HARRİS diyor ki: ”Rotary’i büyük organizasyon yapan; güçlerini, bilgilerini ve sevgilerini bu
yola adamış binlerce insanın çabasıdır.”
Rotaryen sevgilerimle.

yanın her köşesinde toplumları kalkındırmak için
çalıştığınızı unutmamalısınız.
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