
Uluslararası Rotary Dünya Baş-
kanı Mark Daniel Maloney ve eşi 
Gay Maloney UR 2430. Bölgenin 

ev sahipliğinde 1000 kişilik bir katılımcı ile, 
ki sayı 1000 ile sınırlı olduğu için katılama-
yanların da olduğu bir Zoom  toplantısında 
Rotaryenlere, Rotaractlara, Interectlara, Ro-
taryen Eşlerine hitap etti. Toplantıda sadece 
UR 2430. Bölgeden değil diğer 2420. ve 2440. 
Bölgeden de katılanların yanı sıra bazı Bü-
yükelçiler de izleyici olarak bulundular. UR 
2430. Bölgedeki Türkiye dışındaki Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgızistan, Afghanistan ve 
de Özbekistan’dan da katılımcılar oldu.  

Toplantı UR 2430. Bölge Guvernörü M. 
Hakan Karaalioğlu’nun açış konuşması ile 
başladı. Eşi Feza Karaalioğlu da konukları 
hoş geldiniz diyerek selamladı. 2420. Bölge 
Guvernörü Nezih Bayındır, 2440. Bölge Gu-
vernörü Fatih Akçiçek, 2430. Bölge Eğitme-
ni Malik Aviral, 2430. Bölge Rotaract Tem-
silcisi Gülsem Erdoğan, Interact Temsilcisi 
Erim Keskin, Geçmiş Dönem Başkanı Sedef 
Bircan’ın sorduğu sorulara UR Başkanı Mark 
Maloney’in verdiği cevapların ardından top-
lantı 2430. Bölge Guvernörü M. Hakan Kara-
alioğlu’nun kapanış konuşması ile son buldu. 
Bugünün anısını  2430. Bölge Ankara Yeni-
mahalle kulübü gelecek dönem başkanı Tun-
cay Özdemir de toplantıyı karikatürize eden 
bir çizim yaptı.”

Maloney'nin zoom toplantısına olan ta-
lebin yoğunluğu ve bazı Rotaryenlerin katı-
lamaması nedeniyle 9 Mayıs'ta 2440. Bölge 
guvernörü Fatih Akçiçek'in daveti üzerine 
Maloney tekrar bir zoom toplantısına katıldı.

Maloney katılımcılara şöyle seslendi:
İyi akşamlar Sevgili Rotaryenler!
Bu şekilde toplantı yapmanın hepimiz için alı-

şılmadık bir durum olduğunu biliyorum, ama bunlar 
zaten şu anda alışılmadık zamanlardan geçiyoruz. 
Aynı zamanda, “Uyum sağlama yeteneğimizi artır-
ma” Rotary Eylem Planı hedefimize ulaşmak için 
kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

COVID-19 krizi dünyayı etkilemeye başlayınca, 
Rotary’nin ülkeden ülkeye, kişiden kişiye ve elden 
ele uzanan yardım anlayaşının bir kenara bırakılma-
sı gerekiyordu. Ama birbirimizle güçlü bir şekilde 
bağlantı kurma ihtiyacımız hiç azalmadı. Sizin ve 
Rotary Ailesi içindeki tüm bireylerin, eylemleriniz 
ve kararlılığınızla dünyayı nasıl birleştirdiğinizi gör-
düğümde, Rotaryen olmaktan hayatta hiç olmadı-
ğım kadar gurur duydum. Covid-19 küresel salgını 
sağlığımızı, güvenliğimizi ve yaşam tarzımızı tehdit 
etmeye devam ediyor. Ancak bu kriz ciddi olmakla 
birlikte, bu zorluğun geçici bir durum olduğunu bili-
yoruz. Bunu birlikte çalışarak ve tam da bir Rotary 
üyesinin yapması gerektiği gibi, birbirimize özen 
göstererek başaracağız. Bunu yapabileceğimizi bili-
yorum çünkü “Rotary Dünyayı Birleştirir” ve bu söz 
benim için hiçbir zaman sadece bir slogan olmamış-
tı. Bu söze gerçekten inanıyorum. “Rotary Dünyayı 
Birleştirir” sloganı, Rotaryenlerin nasıl ve neden 
bu kadar çok şey başardıklarının bir açıklamasıdır. 
Biz, ilişkilere yatırım yapıyoruz. Kararlarımızı ger-
çeklere dayandırıyoruz. Kalıcı çözümler üretmek 
için bağlantılarımızı nasıl harekete geçireceğimizi 
biliyoruz. Ve her zaman projelerdeki, kulüplerdeki 
ve kariyerlerimizdeki deneyimlerimizden öğrenme-
ye devam ediyoruz.

Mart ayı başlarında, ilk COVID-19 seyahat kısıt-
lamaları başladığında, eşim Gay ve ben Zimbabve’deki 

seyahatimizi henüz bitirmiş ve Birleşik Krallık’a geç-
miştik. Hepimiz Avrupa ve Asya üzerinden bağlantı-
larımızı sürdürmeye hazırdık - ama daha önemli bir 
görevimiz olduğunu biliyorduk. Halk sağlığı davra-
nışlarını modellemek zorunda kaldık.

Çocuk felcini sonlandırma mücadelesi boyunca 
Rotary, küresel halk sağlığını iyileştirmek için kolek-
tif gücümüzden yararlanarak neler yapabileceğini 
gösterdi. Hizmet ettiğimiz insanlara uygun çözüm-
ler ürettik. Başarılarımız ve aksaklıklarımızdan 
öğrenmek için sonuçları değerlendirdik. Geçmişte 
kurduğumuz ortaklıklarımız ve işbirliklerimiz, bizi 
bu noktaya getiren kritik bir rol oynadı. Çocuk fel-
cini sona erdirme mücadelesi Rotary, UNICEF, ABD 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Dünya Sağlık 
Örgütü, Bill & Melinda Gates Vakfı ve dünya hükü-
metlerini de içeren Küresel Çocuk Felci Eradikasyon 
Girişimi tarafından birlikte yürütülüyor. Dünyadaki 
birçok insan, bu konudaki küresel liderliği nedeniyle 
Rotary’yi halk sağlığı alanında lider olarak görüyor. 
Ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerine uyarak 
da o zamanki kamu toplantılarımızı ve seyahatleri 
iptal ettik.

O zamandan beri Rotary, örnek davranışlar 
sergilemek ve üyelerimizin sağlığını korumak için 
bir dizi zor ama temel kararlar aldı. Alınan en zor 
karar ise, Honolulu’daki 2020 Rotary Konvansiyonun 
iptal etmenin gerekliliği olduğu.

UR Başkanı Mark Maloney zoom platformunda 
Türk Rotaryenlere seslendi
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Tüm bunlara rağmen Honolulu konvansiyonu 
için planladığımız harika programların bazılarını 
sanal bir etkinlik şeklinde paylaşmanın yollarını 
araştırıyoruz. Umarım yakında bunun hakkında söy-
leyecek daha çok şeyim olur.

"Rotary Eylem Planı" bizleri daha uyumlu çalış-
maya teşvik etmektedir. Kulüpler için bu, ilişkide 
olmak ve buluşmak için yeni yollar bulmak demektir. 
Sizlerden yenilikler bulmanızı bekliyor ve en iyi fikir-
lerinizi paylaşmanızı istiyoruz. Kulübünüzün bu kriz-
de bize nasıl yardımcı olabileceğini belirlemek için 
lütfen bu çevrimiçi toplantılarda zaman ayırın. Şunu 
biliyorum ki, yaşadığımız bu anı bile yücelteceğiz. 
Çünkü biz Eylem İnsanlarıyız, Harekete Geçenleriz. 
Ancak bu, bizim ve dünyanın dört bir yanındaki 
bizimle işbirliği yapan tüm kuruluşlar için ne anlama 
geliyor? Bunu vizyonumuzla cevaplıyoruz:

Birlikte, sağlıklı kalmak 
için değil, aynı zamanda 
başkalarının da sağlıklı 
kalmasına yardımcı olmak 
için birleşiyoruz. Birlikte, 
güvende kalmak için 
birleştik, aynı zamanda 
başkalarının da güvende 
kalmasına yardımcı olmak 
için birleştik.

Hep birlikte, tüm insanların birlik olduğu bir 
dünya olmasını ve insanların dünya çapında, top-
lumlarda ve kendilerinde kalıcı değişimi sağlamak 
için harekete geçtiklerini görmek istiyoruz. Bu ifade 
böyle zor zamanlarda ne anlama geliyor?

İnsanların birleştiği bir dünya görüyoruz. 
Rotary bizi başka türlü tanışmayacağımız, bizim 
tanıdığımızdan daha çok bize benzeyen insanlara 

bağlar. Bizi topluluklarımıza, profesyonel fırsatla-
ra ve yardımımıza ihtiyaç duyan insanlara bağlar. 
Ve insanları bağlayabildiğimiz şekilde bağlarız. 
Toplantılar ve el sıkışmalar mümkün değilse, video 
konferans ve beşlik emojileriyle bağlantı kuracağız. 
Kalıcı bir değişim yaratmak için harekete geçiyoruz

Rotary bizi Rotaryenlere bağlar. Aldığımız 
İlhamı gerçek ve kalıcı değişime dönüştürebiliyo-
ruz. Biz Rotaryen olduğumuz ve Rotary sayesinde 
birlikte yapabildiğimiz şeyler yüzünden böyle bir 
yeteneğe sahibiz. PolioPlus bu değişime harika bir 
örnektir. Dünyayı sadece çocuk felcinden kurtar-
makla kalmayıp, COVID-19 salgınıyla savaşta da bir-
çok kurumu geride bırakacak kadar fayda sağladık.

Rotary bizi dünyaya bağlar. Rotary’de hiçbiri-
miz yalnız değiliz. Nerede olursak olalım, nereden 
gelirsek gelelim, hangi dilde konuşursak konuşa-
lım, hangi geleneklere bağlı olursak olalım, hepi-
miz birbirimizle ve sadece kulüp üyelerimizle değil, 
aynı zamanda bu muhteşem küresel organizasyo-
nun üyeleri olarak da birbirimize bağlıyız. Küresel 
yolculuğumuzu geri çeksek bile, Rotary’in küresel 
görünümü sabit kalır. Rotary bizi içinde bulunduğu-
muz toplumlarla birleştiriyor. İçinde bulunduğumuz 
toplumun ihtiyaçlarını, pek çok kişinin fark etmeden 
geçtiği şeyleri anlıyor ve farkediyoruz. Bu süreç-
te sürdürülebilir projeler üretiyoruz. Bu nedenle 
Rotary Vakfı, COVID-19 zorluklarıyla mücadele eden 
toplumlara daha fazla hibe fonu sağlıyor. 

Ve son olarak, Rotary bizi kendimize bağlar. 
Hepimiz farklı yeteneklerle doğarız. Becerimiz ister 
sahada hizmet vermek, ister bir ofisten projeler 
yönetmek olsun, Rotary her birimize topluluğu-
muzda ve dünyamızda güçlü bir etki yaratarak bu 
yetenekleri liderlik göstermek için kullanma şansı 
veriyor. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki insan-
lar etki altında kaldıklarını ve etki bırakmaktan 
kopuk olduklarını hissettikçe, biz Rotaryenler ve 

Rotaraktörler, bu kriz boyunca hizmet yoluyla fark 
yaratmaya devam edebileceğimiz bir sesimiz ve 
rolümüz olduğunu biliyoruz.

Her şeye farklı yaklaşabilirken, birlikte çok 
güçlüyüz. Daha iyi bir dünya inşa etmek amacıyla 
Rotary’ye gelen 1,2 milyon ilham alan kadın ve erke-
ğin bir organizasyonunu temsil ediyoruz. Daha iyi 
bir dünya inşa etmek, bağlantının gücünü anlaya-
na kadar göz korkutucu bir görev gibi görünebilir. 
Çünkü hepimizin yapmayı düşündüğümüz görev-
leri yerine getirmesini sağlayan bağlantı gücüdür. 
Bağlantılarımızın gücünü göstermenin bir yolu 
Birleşmiş Milletler ile tarihi ve devam eden ortaklı-
ğımızı kutlamaktır.

Rotary BM’in kuruluşunda bulunmuştur. Rotary 
her yıl 2019’da New York’ta andığımız BM Günü ile 
kalıcı ilişkimizi kutlamaktadır. Buna ek olarak, bu 
yıl Santiago, Paris, Roma ve son olarak Honolulu 
Sözleşmesinden hemen önce üç başkanlık konfe-
ransı düzenlemeyi planlamıştık. Ne yazık ki, üç kon-
feransın tamamı Şili’deki sivil çekişmeler ve salgın 
nedeniyle iptal edildi. Fakat BM ile ilişkimiz sürecek 
ve büyüyecek - ve onlarla gelecekteki ortaklıkları 
dört gözle bekliyoruz. Birleşmiş Milletler ile olan bu 
ilişki, birlikte dünyaya nasıl hizmet edebileceğimize 
bir örnektir. Tek başımıza, herkes için temiz su sağ-
layamayız; tek başımıza açlığı ortadan kaldıramayız; 
tek başımıza çocuk felcini yok edemeyiz. Ama birlik-
te mi? Elbette yapabiliriz.

Üzerine inşa edileceğimiz gururlu bir mirasımız 
var. Özellikle bu yıl Rotary Dünyayı Birleştirir sloga-
nıyla mirasımızı daha da artırdık.

Rotary’in dünya üzerindeki etkisi size kalmış. 
Ve biz de kuruluşumuzun yüzon beş yılı aşkın bir 
süredir yaptığı gibi, bağlantı gücünü kullanacağız. 
Uzun, gururlu bir mirasımız var. Ve gelişmeye devam 
edeceğiz çünkü değişimden korkmuyoruz. Birlikte 
bu önemli yolculuğa çıkacağız.

Birlikte, güvende kalmak için birleştik, aynı 
zamanda başkalarının da güvende kalmasına yar-
dımcı olmak için birleştik. Birlikte, sağlıklı kalmak 
için değil, aynı zamanda başkalarının da sağlıklı kal-
masına yardımcı olmak için birleşiyoruz.

Birlikte, bağlantıda kalmak için birleştik, aynı 
zamanda başkalarının da bağlantıda kalmasına yar-
dımcı olmak için birleştik.

Birlikte, Aloha ruhunu paylaşıyoruz. Rotary 
Dünyayı Birleştirir sloganıyla yakın ve uzak toplu-
luklara liderlik etmek için harekete geçerken bana 
katılın. ❏
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