
ROTARY'NİN HEDEFİ
Rotary'nin hedefi, değerli teşebbüslerin 
temeli sayılan "hizmet ideali"ni teşvik 
etmek ve özellikle:

İlk olarak Tanışıklığın, bir hizmet fırsatı 
olarak geliştirilmesi;

İkinci olarak İş ve meslek hayatında 
ahlak standartlarının teşviki, bütün 
yararlı mesleklerin değerlerinin 
tanınması ve takdir edilmesi ve her 
Rotaryenin kendi iş ve mesleğini 
topluma bir hizmet fırsatı sayarak 
yüceltilmesi;

Üçüncü olarak Her Rotaryenin "hizmet 
ideali"ni kişisel yaşamında, iş ve 
meslek hayatında ve toplum hayatında 
uygulaması;

Dördüncü olarak Hizmet idealinde 
birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında 
dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak 
suretiyle uluslararası anlayışın, iyi 
niyetin ve barışın geliştirilmesi.

DÖRTLÜ ÖZDENETİM
Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve 
yaptıklarımız:

1. Gerçeğe uygun mu?
2. İlgililerin tümü için adil mi?
3. İyi niyet ve daha iyi dostluklar 

sağlayacak mı?
4. İlgililerin tümü için yararlı mı?

ROTARYENLERİN DAVRANIŞ KODU
Aşağıdaki davranış kodu, Rotaryenlerce 
kullanılmak için kabul edilmiştir:

Bir Rotaryen olarak benim görevim,

1. Kişisel ve iş hayatımda tutarlılık 
ve yüksek etik standartlara uygun 
davranmak,

2. Başkalarına adil davranmak ve onlara 
ve mesleklerine saygı göstermek,

3. Profesyonel yeteneklerimi 
kullanarak: gençlere mentorluk 
yapmak, özel ihtiyacı olanlara yardım 
etmek, toplumda ve dünyada 
insanların yaşam kalitesini 
yükseltmek,

4. Rotary ve Rotaryenlerin aleyhine olan 
davranışlardan kaçınmak,

5. Rotary toplantılarında, faaliyetlerinde 
ve aktivitelerinde ölçülü, hoşgörülü 
ve tüm katılımcılara rahatsızlık 
vermeyecek şekilde davranmak.

KENDİNDEN ÖNCE 
HİZMET

Siri Lanka'nın, yemyeşil ormanlarla 
kaplı dağlarının ortasında büyüdüğüm 
için, Rabindranath Tagore'un şu sözlerini 
her zaman hatırlarım: "Ağaçlar, dünyanın 
dinleyen cennetle konuşmak çabasının bir 
gayretidir."  

Biz insanlar olarak ne üzücüdür ki bu 
konuşmayı sıkça kesmeye çalışıyoruz. 

Her yaşayan şey gibi biz de tabia-
tın bir parçasıyız. Ama biz aynı zamanda 
gelecek nesiller için çevreyi koruma sorum-
luluğu olan tek türüz. Corona pandemisi, 
bugüne kadar olmadığı bir şekilde çevrenin 
bozulması ile insan sağlığına olan tehdit ara-
sındaki ilişkiye ışık tuttu. 

Birkaç yıl önce ülkemde devletin sahip 
olduğu bir elektrik şirketi, Doğu Sri Lan-
ka'da   kömürle çalışan bir santral yapmayı 
planlıyordu. Dünyanın en büyük balina 
spermlerinin bulunduğu derin deniz ile 
kırılgan bir ekosistemin bir körfezle buluş-
tuğu okyanustan saatte 93 milyon litre su 
kullanılacaktı. Proses sonrası aynı miktar 
su okyanusa geri bırakılacak ancak bu kez 
toksik malzeme yüklü olacağından deniz 
yaşamı büyük bir risk altında olacaktı.

İlk yapılan santralin verdiği zararlar-
dan alınan dersler sonucu, Rotaryenler de 
dahil bir çok kamu savunucusundan oluşan 
bir koalsiyon kuruldu. Bir kampanya yürü-
tülerek medya, kamuoyu ve yerel toplum 
potansiyel tehlikeden haberdar edildi 
ve ayrıca yasal girişimde de bulunuldu. 

Daha sağlıklı bir çevrenin
hediyesi
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Hükümet de sonunda bu itirazına kayıt-
sız kalamadı ve kömür santrali fikrinden 
vazgeçildi. 

Beraber hareket ettiğimiz zaman gerçek-
ten dağları yerinden oynatabiliriz.

Bazılarımız, çevreyi Rotary'nin odak 
alanlarından biri konumuna getirmek için 
harekete geçtiğinde, bunu problemin acili-
yeti nedeniyle yaptık. 1990-91 döneminde, 
UR Başkanı Paulo V.C. Costa bir vizyon öne 
sürdü ve biz bugün bunu bir üst seviyeye taşı-
yacağız. Çevremizin yükselen deniz seviyesi, 
yoğun fırtınalar, yok olan yağmur ormanları 
ve vahşi yaşam, yıkıcı orman yangınları gibi 
çok sıkıntıda olduğu bir dönemde yaşıyo-
ruz.  İklim değişikliği zengin fakir, hepimizi 
etkiliyor.

Diğer odak alanlarımızda karşılaştığımız 
stratejik meydan okumalarla burada da karşı 
karşıyayız. Aslında, diğer altı odak noktamız 
da buna bağlı. Sonuçta kirli olan çevremiz 
nedeniyle tekrar hasta olacaksak neden has-
talıklarla mücadele edelim ki?

Rotary Vakfı bu çalışmalarda merkez 
olacak. Son beş yıl içinde 18 milyon dolardan 
fazla bağış çevre ile ilgili küresel bağışlara 
harcandı. Çevreyi koruma çalışmaları üze-
rine inşa ederek gelecek nesillere bir Rotary 
hediyesi daha vermiş olacağız. Siz de bugün 
bunun bir parçası olabilirsiniz. 
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