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Mesleki hizmet konusunu unutmayınız
Dünyanın muhtelif yerlerindeki insanların Rotary'ye katılmak için bir çok nedenleri vardır. Her yıl bir çok yeni Rotaryen benim 

de katılma nedenimle katılır —çünkü Rotary kariyerimize fayda sağlamak için iyi bir yoldur. Alabama'da ilk avukatlık mesleğime baş-
ladığım günlerde, Gay ve ben babasının firmasında ortak olduk. Babası bize Rotary'nin ilişkiler kurmada bir yol olmasının değerini 
anlatırken, aynı zamanda potansiyel müşterilere bizlerin mesleğimizin gerektirdiğinden daha yüksek değerlere bağlı olduğumuzu da 
göstermektedir demişti.

Rotary'nin mesleki hizmete olan taahhüdü, iş ve meslekte yüksek etik 
standartlar üzerine oturmuş olup, her iyi işin takdir edilmesi ve her Rotarye-
nin mesleğinin topluma hizmet fırsatı olarak yüceltilmesine bağlıdır. Bu son 
nokta çok önemlidir. Mesleğimiz ne olursa olsun, işimizi doğru yaparsak ve 
Dörtlü Özdenetim kurallarına uyarsak, hepimiz dünyaya çok daha fazla kat-
kıda bulunmuş oluruz. 

Başkan olarak Rotary'nin meslek ve aile yapısı üzerinde  yarattığı talebi 
dengede tutmayı önceliklerim arasına koydum. Hiç bir Rotaryen, gönüllü bir 
pozisyonun gerektirdiği zamandan fazla zaman harcama baskısını hisset-
memelidir. Bu bir çok nedenle doğrudur zira günlük işimizde yaptığımız işler 
organizasyonda yaptığımız işler kadar Rotary için faydalıdır. Rotary değerle-
rimizi beraberimizde her yere taşıyoruz ve mesleki başarımız, her gün ofise 
gittiğimizde Rotary'nin ne kadar doğru bir seçim olduğunun bir kanıtı oluyor.

Bu özellikle gençlere erişme çalışmalarımız için önemli. Görmek istedi-
ğimiz Rotary'de hiç bir zaman iyi bir Rotaryen olmak ile, iyi bir aile bireyi, iş 
sahibi, yönetici ya da çalışanı arasında bir seçim yapılmasını arzu etmiyoruz. 
Meşgul olan gençleri aramıza katmak için davet ettiğimizde, onlardan zaman 
ve özgürlüklerinden fedakarlık yapmaları gerektiğini hiç bir zaman talep et-
memeliyiz. Onları, bugüne kadar yaptıkları şeylerin yanı sıra, yeni bir tecrübe edinerek esinlenmeye çağırarak ödüllendirmeliyiz.

Rotary içinde daha büyük bir denge kurmanın bir başka faydası daha olacaktır: Bu sayede, başka Rotaryenler, Rotaraktörler de da-
hil olmak üzere bir adım atıp proje ve taahhütlerde liderlik rolü üstleneceklerdir. Bu yaklaşım, onların kulüplere angaje olmalarını ve 
yaşamlarını Rotaryen olarak devam ettirmelerini sağlayacaktır. 

Dünyanın her tarafında Rotary'ye mesleki hizmet ve  tüm iş ilişkilerinde zaman içerisinde değerlere olan bağlılığımızı gösterdi-
ğimiz için hayranlıkla bakılmaktadır. Rotary'yi büyütme çalışmalarımızı sürdürürken, "mesleki hizmet"in potansiyel üyeleri ikna 
etmek için önemli olacağını unutmayalım.

Rotary Dünyayı Birleştirir. Rotary'nin mesleki hizmetini daha çok mesleklere ve kariyerlerinin farklı seviyelerindeki insanlara ta-
nıtırsak, organizasyonumuzun büyümesine yardımcı oluruz ve onu daha güçlü ve farklı bir konuma getiririz.
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Rotaryenler ve Rotary ailesi üyelerinin 115. yıllarını kutlarım
1905 yılından beri dünyada çok şey değişti. O zaman dünya nüfusu yaklaşık 1,7 milyar idi. Bugün ise 7,7 milyar. 115 yıl önce Ameri-

ka Birleşik Devletlerinde 100 kişiye 5 telefon düşüyordu. 2020'de tahminlere göre nüfusun %96'sında cep telefonu var; Çin ve Hindis-
tan'ın her birinde 1'er milyardan fazla cep telefonu kullanılıyor.

Rotary'nin kurulduğundan sonraki 115 yılda, herşey değişmiş gibi ama Rotary değerleri aynen duruyor. Başladığımız şekilde ol-
duğu gibi, dostluk, dürüstlük, farklılık, hizmet ve liderlik konularına bağlılığımızı sürdürüyoruz. "Kendinden önce hizmet" slo-
ganımızı 1911 yılından beri kullanmamıza rağmen, bu kelimelerin arkasındaki 
etik anlam başından beri Rotary kurucuları tarafından  organizasyonun içine 
yerleştirilmişti.

Dünyada değişimin hızı artarken, Rotary'nin hizmetine her zamankin-
den fazla ihtiyaç var. Hizmet projeleri hakkında okumak başka şey, bunlardan 
faydalanmış olan insanların yüzlerindeki minnettarlığı görmek başka bir şey. 
Rotary projeleri yaşamları değiştiriyor ve dünyayı birleştiriyor. Geçtiğimiz yıl 
içinde de bazı hayret uyandıran Rotary projeleri gördüm.

Geçen sene, Gay ile beraber Japonya'nın Fukushima eyaletini ziyaret ettik. 
2011 yılının Mart ayında bölgeyi vuran deprem ile başlayan Tsunami ve sonra 
da nükleer santralde meydana gelen sorunlarla uğraşmak, herhalde orada yaşa-
yanları dünyada çok az yerde görülen bir yıkım ile mücadele etmek zorunda bı-
rakmıştı. Ama bugün Fukushima'nın hikayesi bir yıkımı değil, ümit ve yenilen-
meyi yansıtıyor. Rotary bağışları, felaketzedelere sağlık ve mental destek sağ-
larken, bu toplumların yalnızlığını azaltırken, yaşadıkları tecrübeleri paylaşa-
rak dünyanın başka bölgelerinde benzer zorluklar yaşayan insanlara yardımcı 
oldu. Bağışlarımız, ayrıca tüm bölgede kişisel motivasyonu arttırıp uzun vadeli 
sürdürülebilir toparlanmaya da yardımcı oldu.

Şanghay'da "Careers in Care" (Bakım sektöründe kariyer) programından 
haberdar oldum. Bu program, çalışan mültecilerin yaşlılar evlerinde ihtiyaç du-
yulan yetenekli personel ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor. Açılan kurslarda eğitilenler, çalışma imkanını arttıracak sertifika sa-
hibi olurken, bakım  sektörü için de eleman yetiştirmiş oluyor. Bu tür Rotary projelerinin başarılı olmasının sebebinin, yerel bir ihti-
yaca cevap vermeleri, ve etkisini arttırmak için de yerel fonlardan faydalanma imkânı diye düşünüyorum.

Guatemala'da da eşimle Sumpango'ya gittik. Küresel bağışlar bu bölgede soya sütü temini için mekanik aletler, düzenlenmiş bir su 
dağıtım sistemi, su filtreleri, temiz gübre tuvaletleri, aile bahçeleri, gelir yaratıcı faaliyet desteği ve Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH: 
Water, Sanitation, Hygiene) ve okuma yazma programlarında eğitim imkanı yaratıyor. Burada elde edilen gıda maddeleri sadece yerel 
halkı beslemekle kalmıyor, onlar için bir gelir de sağlıyor.

Odak alanlarımızın her birinde ve dünyanın her tarafında, Rotary projeleri yaşamları iyileştirirken, hızlı değişime toplumların 
adapte olmalarını sağlıyor. Rotary için bir yılı daha kutlarken, hizmetimizi etkin kılan bağlantıları güçlendirmek için çalışalım. Ro-
tary dünyayı birleştirirken, yaşamları da iyileştireceğimizi unutmayalım.
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Odak alanlarımızın herbirinde 
ve dünyanın her tarafında Rotary 
projeleri yaşamları iyileştirirken, 

toplumlar da değişime adapte 
oluyorlar.

Resimde Guatemala'nın Sumpango bölgesinde 
soya sütü üreten kadınlar


