
Selamlar sevgili Rotary'nin fark yaratanları
Her kulüpten Rotary yılının açılışında en az bir
pratik ve eylem odaklı Rotary Günü hazırlamasını
ve düzenlemesini istedim. Etkinlik, topluluğunuzda
Rotary'nin bir veya daha fazla konsantrasyon
alanıyla ilgili bir sorunu çözmeli ve hem Rotary
içinden hem de dışından gönüllüleri bir araya ge-
tirmelidir.

Rotary Günleri, Rotary, Rotaract ve Interact
kulüplerine yeni ve anlamlı projeler yaratma
konusunda ilham verebilir. Harekete geçen ve ku-
ruluşunuza yeni üyeler tanıtan kişiler olarak çalış-
malarınızı tanıtabilirler.

Şimdiye kadar verdiğiniz yanıtlardan ilham
aldım ve sizinle hayal gücümü yakalayan tek bir
projeyi paylaşmak istiyorum.

Hindistan, önde gelen bir ölüm nedeni olan
diyabet hastası tahmini 74 milyon kişiye ev
sahipliği yapıyor. Ayrıca, bu insanların yaklaşık
yüzde 50'sine teşhis konmamıştır. Rotary, Hindis-
tan'daki Diyabet Araştırmaları Derneği ile birlikte
diyabetlilere acil teşhis, takip ve tedavi ihtiyacı
olduğunu gördü. Hep beraber ve diğer kuruluşlarla
birlikte çalışarak, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde
ülke çapında bir kan şekeri test kampına ev
sahipliği yaptık.

Kamp, Hindistan'daki 10.000'den fazla yerleşim
yerine yayıldı ve bu çabaya 2.000'den fazla Rotary
ve Rotaract Kulübü katıldı. Bir günde 1 milyondan
fazla kan şekeri testi yapıldı ve bu, Asya Rekorlar
Kitabı tarafından tanınan bir kilometre taşı oldu.
Ancak rekor kırmaktan daha önemli olan, on bin-
lerce insanın diyabetle yaşayabileceğini öğrenme-

sidir. Artık bu durum için tedavi edilebilirler ve
ayrıca kendilerini COVID-19'dan ve diyabetin
neden olduğu veya kötüleştirdiği diğer birçok
hastalıktan korumak için ekstra önlemler almaları
gerektiği konusunda bilgilendirildiler.

23 Şubat'ta Rotary'nin yüzüncü yılını, Ro-
tary'nin konsantrasyon alanlarımızdaki çabalarını
vurgulayan daha fazla hizmet günü ile analım. Ro-
tary Günlerinizin haberlerini sabırsızlıkla bekliyo-
rum. Lütfen girişimlerinizi My Rotary
Showcase’de yayınlayın veya proje fikirleri ve
ortak çalışanlar için siteye göz atın. Özellikle pan-
demiden orantısız şekilde etkilenen kadınları
güçlendirmeye yönelik projeler yürütmenizi
tavsiye ediyorum. Hem Rotary üyeleri hem de Ro-
taryen olmayanlar, Kızlarımızın Güçlendiirilmesi
programı konusunda heveslidir. Dünya çapında
çeşitli hükümetler ve sivil toplum kuruluşları bu
önemli çabayı alkışlıyor. Ona konsantre olmaya
devam edelim.

Her Biri Birini Getir mottosunun verimli
sonuçlar getirmesinden de mutluyum. Tüm kulüp
üyelerinin en az bir kişiyi Rotary ile tanıştırmasını
ve daha sonra hepimizin yeni üyeler kazanmak ve
onları kulüplerimizde tutmak için çalışmasını
sağlayalım.

Ne yaparsak yapalım, Hayatları Değiştirmeye
Hizmet ederken daha fazlasını yapmak için
kendimizi zorlamamız gerektiğini unutmayın.

SHEKHAR MEHTA
Başkan, Uluslararası Rotary Cr

ed
it:

S See
pp hh

ii   BB
ee rr

gg ee
rr ss

oo nn

BA'KANIN MESAJI

ROTARY DERGİSİ ŞUBAT-MART 20226

�
U
B
A
T



BA'KANIN MESAJI
ROTARY DERGİSİŞUBAT-MART 2022 7

Selamlar, sevgili Rotary'nin değişim yaratan-
ları,

Son iki yılda birçok şeyin üstesinden geldik ve
birçok insanın hayatını etkiledik. Bu yıl Rotary'yi
Her Biri Bir Getir kampanyasıyla genişletmek için
çok çalışmış olmamız beni çok mutlu ediyor. Sonuç
olarak, üyelik önemli ölçüde arttı. Bu momenti
devam ettirelim. Rotary Günlerimizde tüm dünyada
girişimler düzenleyerek yaptıklarımıza dikkat çekm-
enize sevindim. Rotary ve 1,4 milyon üyesi her za-
mankinden daha iyi bir geleceğe sahip.

COVID-19, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık
Örgütü tarafından bir pandemi ilan edildi ve devam
eden zorluklara rağmen iki yıl sonra bizler dünyanın
dört bir yanındaki insanların hastalıkla başa çık-
malarına yardımcı olmak için hastalık önleme ve te-
davi alanındaki uzmanlığımızı kullanmaya devam
etmemiz kritik önem taşıyor. Pandemi tüm beklenti-
leri karşılamaya devam etse de, korkuyla paralize ol-
mamalıyız. İşimiz çok hayati. Birbirimize zaman
ayırmamız da çok önemli, bu yüzden 2022'de Hous-
ton'da yapılacak Uluslararası Rotary Konvansiy-
onu'na kayıt yaptırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.
Rotary hizmetimizi güvenle anmak için hepimiz için
harika bir fırsat.

Çabalarımızı en savunmasız olanlara odaklayarak
ve geleceğe olan güvenimizi koruyarak dünyaya
umut ve barış yaymaya devam edebiliriz. Pandemi,
dünyanın dört bir yanındaki kızlar üzerinde özellikle
yıkıcı bir etkiye sahip oldu. UNICEF İcra Direktörü
Henrietta Fore, pandeminin birinci yıldönümünde
yaptığı açıklamada, "Kızlar ve aileleri üzerindeki
zararı en aza indirmek için acil önlem alınması şart"
dedi. Ne yazık ki, bu talep bir yıl sonra hala mevcut.
Salgının yansımaları özellikle kadınlar üzerinde
olumsuz bir etki yarattı, eğitim başarılarını gecik-
tirdi, kariyer şanslarını yıprattı ve reşit olmayan
evlilik ve artan insan kaçakçılığı gibi diğer korkunç
sonuçlara katkıda bulundu.

UNICEF'ten gelen veriler, eylemimizin neden bu
kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. 2010'larda,
çocuk yaşta evlilik uygulamasının ortadan kaldırıl-

masına yönelik önemli ilerlemeler kaydedildi ve
UNICEF, dünya çapında bu tür 25 milyon evliliğin
önlendiğini tahmin ediyor. Ne yazık ki, pandemi bu
olumlu eğilimleri tersine çevirdi ve sonuç olarak bu
on yılın sonuna kadar 10 milyon kız daha çocuk
gelin olmaya karşı savunmasız durumda.

Bu nedenle, Kızları Güçlendirmek konusuna
odaklanmamız çok önemli ve Gelecek Dönem
Başkanımız Jennifer Jones'un bu yılki sanal Ulus-
lararası Asamble'de bu girişimi bir yıl daha
sürdürme sözü vermesi beni çok heyecanlandırdı.
Seyahatlerimde, Kızlarımızın Güçlendirilmesi ide-
allerimizi destekleyen birçok harika kulüp projesi
gördüm. Ancak, tüm Rotary üyeleri, kalıcı
değişimin uzun bir süre boyunca önemli çabalar
gerektirdiğinin farkında olduğundan eminim. Bu,
küresel bağışlarımızın ve odak alanlarımızdaki ça-
balarımızın etkisidir.

Projeleri finanse etmeye gelince, grupları kızları
güçlendirmek için yeni yöntemler düşünmeye
teşvik ediyorum. Kız çocuklarının eğitime, sağlık
hizmetlerine ve ekonomik fırsatlara erişimini iy-
ileştirmek için attığımız her adım, tam potansiyel-
lerine ulaşmalarında önemli bir fark yaratıyor.
Fırsatla birlikte umut, umutla birlikte dünya
çapında şiddetin temel nedenlerini ele alma ve
uzun vadeli barışın yolunu açma yeteneği gelir.

Hiçbirimiz COVID-19 virüsünün daha ne kadar
oyalanacağını bilmiyoruz ve çocuk felcini ortadan
kaldırmak için onlarca yıldır yorulmadan çalışan
bir kuruluş olarak, dünyayı bekleyen zor işlerin
çoğundan daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle geleceğe
ve neyin mümkün olduğuna odaklanmaya devam
etmeliyiz. Hayatımızın nasıl olduğu konusunda
nostaljik hissetmemek, ancak bu fırsatı Hayatları
Değiştirmeye Hizmet etmek için kullanan bir gele-
ceğe umutla bakmakla mümkündür. Bu güzel çalış-
mayı sizinle devam ettirmek için
sabırsızlanıyorum.
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