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2002 yılı şimdiden küresel pandemiyi ve sosyal ada-
let için çağrının seslendirildiği devasa değişiklikle-
ri beraberinde getirdi. Sürekli değişen bir dünyada 
yaşadığımız ve Rotary'nin de bu dünyanın bir yan-
sıması olduğu bize hatırlatıldı.

Dinlemek ve uyum sağlamaya hazır olmalı ve bunu çekir-
dek değerlerimiz olan hizmet, dostluk, çeşitlilik, bütünlük ve 
liderliğimizi kullanarak yapmalıyız. Bu değerleri yaşarsak ve 
dörtlü özdenetim testini hayatımızın her alanında uygular-
sak, her zaman yönlendirici olmaya hazırız demektir.

Uyum sağlamadaki yeteneğimizden gurur duyuyorum. 
Pandemi karşısında Rotary durmadı. Toplantılarımızı çevri-
miçi yapmaya başladık ve hizmet için yeni yöntemler oluştur-
duk. İptal edilmiş olan 2020 Honolulu Konvansiyonumuzu ilk 
sanal konvansiyonumuza dönüştürdük. Her hafta Rotary'nin 
herhangi bir yerde gerçekleşen esnek bir beraberliğini, ister 
geleneksel toplantılarla, ister akıllı telefonlar ya da bilgisa-
yarlarımız ile kanıtladık. Rotary her isteyenin istediği zaman 
temas kurabileceği ve bunu da sürdürebileceği imkânları su-
nuyor.

Bir çok kişi bana Rotary'nin çevrimiçi ve bireylerin 
katılımıyla yapılan toplantı karışımından memnun 
olduklarını ifade etti. Bu ivmeden nasıl faydalanabileceğimizi 
ve Rotary'nin büyümesini sağlayacak değişimi kucaklayan 
fırsatı nasıl yaratabileceğimizi düşünmeliyiz.

Benim için anahtar, yeni tip kulüpleri desteklemek. Bu-
gün için onlar bir deneme değil ama Rotary'nin gerçek par-
çası oldular. Geleneksel kulüplerin yanı sıra artık e-kulüpler, 
Rotarakt kulüpleri, hedef temeli olan kulüpler ve pasaport 
kulüplerimiz var. Bu Rotary'yi daha kapsayıcı, daha esnek ve 
yeni üyeler için daha çekici yapmakta. Bu kulüpleri ziyaret 
edin, fikir alışverişinde bulunup partnerlik yapın ve onların 

toplumda promosyonunu gerçekleştirin.
Hepimiz Rotary'nin büyümeye ihtiyacı konusunda hem-

fikiriz ama bazen rakamlar arasında kaybolup büyük resmi 
gözümüzden kaçırıyoruz. Yeni üyeleri bir sene sonra kaybede-
ceksek üye artışı anlamsız olacaktır. Rotary'yi sürdürülebilir 
bir şekilde büyütelim. Rotary'nin katılımdaki esnek opsiyon-
ları, üyeleri katılımcı yapacak ve topluma diğer kulüplerden 
nasıl farklı olduğumuzu gösterecektir. Rotary'nin artık daha 
az kural içerdiği ama daha çok geleneksel toplantılar dışında 
biraraya  gelmek demek olduğunu kutlayalım. 

Her kulübün yıllık strateji toplantısı yapıp üyeleri için el-
lerinden geleni yapıp yapmadığını ve kulübün hizmet ettiği 
toplumu tam yansıtıp yansıtmadığının cevabını dürüstce ve-
relim. Bu yaklaşımı uluslararası seviyede de kullanıyoruz. Bu 
yıl benimle beraber Yönetim Kurulunda bugüne kadarki en 
yüksek sayı olan  altı kadın hizmet ediyor. Rotary'yi her sevi-
yede bu istikamette götürelim. Rotary'nin gelişmesi için daha 
farklı bakış açıları ve çeşitliliğe ihtiyacımız var. 

Bu ve önümüzdeki yıl uyum için nasıl yeni yöntemler bu-
lacağımız ve çevik olacağımızı düşünmek heyecan verici 
Ama Rotary'de hiç değişmeyecek olan dostluk, ilişki kurmak, 
etik ve hizmet beni daha çok heyecanlandırıyor. Gerçekten de 
bunlar Rotary'yi herkes için cazip kılan değerler. 

Rotary'nin kurucusu Paul Harris'in söylediği gibi arada 
sırada devrimci olmalıyız. Şu an o zamandır. Çekirdek değer-
lerimizi korurken bizi güçlendirecek değişimi kucaklamak 
için "Rotary Fırsatlar Yaratacaktır", hem de sayılamaya-
cak kadar çok. 
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