
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 ben,

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 tacizden uzak bir 
ortamı korumak, her türlü tacizi rapor 
etmek ve bunu rapor eden kişiilere 
misilleme yapılmamasını temin için 
yardımcı olmak.

KENDİNDEN ÖNCE 
HİZMET

Sisli bir Noel akşamı, Viktorya dönemi 
Londra'sında yaşlı bir hasis, masasının 
başında oturmaktadır.  

Bitkin ve hayal kırıklığına uğramış Ebe-
nezer Scrooge için sadece tek çıkar vardı. 
Yeğeninin Noel yemeğine davetini kabul 
etmemiş, fakir ve yoksullara yardım etmek 
istememiş ve memuru Bob Cratchit'e Noel 
için bile istemeyerek izin vermişti.

Eve geldiğinde acaip şeyler olmaya baş-
ladı. Vefat etmiş olan iş ortağı Jacob Marley, 
bir zincire bağlı hayalet olarak gözükmüş ve 
Scrooge'a sadece kendi çıkarını düşünmek-
ten vazgeçmesini, yoksa sonunun kendi gibi 
olacağını söylemişti.

Charles Dickens'ın klasik romanındaki 
sert bir içedönüklükten, cömert bir insana 
dönüşümü anlatan hikayesinin Noel Şar-
kısının  temeli budur. Bu bana göre hangi 
inanç ve zamanda olursa olsun, çok anlamlı 
dersler sunmaktadır.

Çok sevdiğim bölümlerden birinde, bir 
ruh sihirli bir şekilde Scrooge'u Cratchit'le-
rin evine götürür. Orada memurunu farklı 
bir bakış açısından görür ve mütevazi ama 
kalben dolu bir yortu günü toplantısına 
şahit olur. O noktada Scrooge, dostluk, aile 
ve minnettarlığın muhasebe gibi kaydedi-
lemeyeceğini anlar. Hikayenin sonunda 
Scrooge en önemli dersi öğrenmiştir: yaşa-
dığın sürece, insanlığa hizmet etmek için 
hiç bir zaman geç değildir.  

İnsaniyet bizim işimizdir
VAKIF BAŞKANI'NIN MESAJI

K.R. RAVİNDRAN
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı

Yılın sonundaki bayramlarımızın 
zamanı geldi. Verme ve paylaşma zamanı-
dır bu ama sadece sevdiklerimizle sınırlı 
değildir. Aynı zamanda hiç karşılaşmadığı-
mız ve hiç bir zaman için görmeyeceğimiz, 
bizler gibi şanslı olmayan ve bir yardım 
eline ihtiyacı olanlar içindir. Scrooge'un 
bir noel akşamı anlamış olduğu "vermenin 
sırrı", tam da Rotary Vakfının 365 gün yap-
tığı şeydir.

Vakfımız hem yardım yapmakta 
hem de sahada çalışmaktadır. Rotaryen-
ler sahada yetenek ve iş tecrübeleri ile 
gönüllü olarak sizler tarafından fonlanan 
bağışlara destek olurlar. Bu şekilde anne-
ler ve çocuklarını koruma, COVID-19'un 
şokundan kurtulmaya çalışan toplumlara 
yardım gibi, Rotary'nin en önemli çalışma-
ları gerçekleştirilir. 

Lütfen Rotary Vakfını bu cömertlik mev-
siminde hatırlayın. Unutmayın ki, Vakfa 
yapacağınız bağışlar, tüm odak alanla-
rındaki çalışmalarımızı büyütmektedir. 
Bu çalışmalar sadece bugün değil, ama 
bizler gittikten sonra ebedileşmiş olmakta-
dır. Bugün yapacağımız destekler ile Vakıf 
mucize hizmet çalışmalarını başkaları için 
yapmaya devam edecektir. Hepinize gönder-
miş olduğunuz bağışlar için teşekkür ederim.
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