
Rotary tarihçesine baktığımızda, Chicago Kulübü’nün 
haftalık toplantılarında "OLAY ANALİZİ" çalışma-
ları yaptığını, üyelerin işyerlerinde karşılaştıkları  so-

runları diğer üyelere aktararak onların görüş ve fikirlerini 
alarak konu üzerinde tartıştıklarını ve uygulama yöntemle-
rini geliştirdiklerini görmekteyiz

"ROTARY MESLEKLER BULUŞMASI (RMB)" proje-
si de bu ana fikirden yola çıkılarak oluşturulmuştur.

Amaç bölgede bulunan ve dışarıdan gelen Rotaryenleri 
kendi kulüpleri dışındaki tüm Rotaryenler ile buluşturup ta-
nıştırmak ve daha geniş bir sosyal ve mesleki iletişim ağı ku-
rulması için gerekli ortamı yaratmaktır.

Rotary bu özelliği ile bir mesleki gelişim ve dayanışma ku-
ruluşu fonksiyonu taşımaktadır.

Bir iş ağı etkinliği olan "Rotary Means Business" proje-
si, Rotary’nin dayanışma ve yardımlaşma ruhunu en iyi şekil-
de yansıtmaktadır. Rotary Meslekler Buluşması toplantıları 
Rotaryenleri diğer üyelerle iş yapmanın yanı sıra, onların ba-
şarılarını paylaşmaya ve yeri geldiğinde başkalarına önerme-
ye teşvik eder. 

Rotary’nin topluma hizmet idealinin uzantısı olan bu gi-
rişim,

 ✓ Tanışıklığın geliştirilmesini bir hizmet fırsatı sayar.
 ✓ İş ve meslekte yüksek ahlak standartlarının uygulan-

masını teşvik eder.
 ✓ Bütün yararlı iş ve mesleklerin kabul ve takdir edilmesi-

ni ve her Rotaryen’in işinin ve mesleğinin topluma hiz-
met için bir fırsat sayılarak yüceltmesini sağlar.

Rotary Means Business etkinlikleri sayesinde çeşitli 
meslek grupları temsil edilir ve topluma hizmet idealini pay-
laşan iş ve meslek sahipleri arasında dostluk ilişkileri kuru-
lur. Böylece karşılıklı anlayışın, iyi niyetin ve barışın teşvik 
edilmesi mümkün olur.

Rotary Means Business, tam da bu saydığımız sorunla-
rı gidermekte en büyük yardımcımız olacaktır. Aynı zaman-
da, karşılıklı güven ve yakın ilişkiler sayesinde bu platform-
da oluşacak cirolar, Rotaryenlerin kendi bünyesi içinde kala-
caktır.

Türkiye’de ilk olarak 13 Mart 2012 de İzmir’de birinci top-
lantı yapılmış ve aralıksız devam ederek dokuzuncu yılımıza 
girmiş bulunmaktayız.

Bu yıl projemizi daha geniş bir sosyal platforma yaymak 
amacıyla, bazı toplantılarımızda Rotary dışından da mesle-
ğinde uzmanlaşmış popüler kişileri konuşmacı olarak davet 
ettik.  Bu sayede tanışıklığın artmasını ve topluma hizmet fır-

satları yaratmasını sağlamaya çalıştık. 
Dijitalleşme çağındaki dünyamızda son olarak ortaya çı-

kan COVID-19 pandemisi de mesleki dayanışmanın ne kadar 
önemli, hatta zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bugüne kadar tüm kulüplerden gelen Rotaryenler arasın-
da daha sıkı ilişkiler ve dostlukların kurulması ve en önemli-
si mesleki birlikteliğin oluşturulması, bizleri fazlası ile mem-
nun etmektedir. 

Rotaryen sevgi saygılarımızla…
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Daha güçlü iş bağlantıları

Daha güçlü Rotary

Daha güçlü Vakıf

Daha güçlü topluluklar Daha güçlü üyeler

Daha güçlü kulüpler

ROTARY
MESLEKLER BULUŞMASI

Rotary meslekler 
buluşması 
Covid-19 
günlerinde de 
sanal ortamda 
devam ediyor. 
Dönem başında 
yapılan toplantı 
(üstte) ve son 
olarak zoom 
üzerinden 
Franklin Covey 
yöneticileri 
ile yapılan 
toplantıdan 
(altta) resimler 
görülüyor.
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