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Yeni web sitemizi keşfedin 

Paul Harris’in meşhur bir sözü var: “Değişen bir dünyadayız: Onunla 
beraber değişmeye hazır olmalıyız. Rotary’nin hikayesi defalarca tekrar 
tekrar yazılmalı.” Hiç bir zaman Paul Harris’in internet çağı ile ilgili 

düşüncelerini öğrenemeyeceğimize rağmen, onun Rotary web sitesi düşüncesi 
hakkında ne söyleyebileceğini tahmin ediyorum: sadece bir sitemizin olmasını 
değil, en iyisini yapmamızı, teknolojideki ilerlemelere ayak uydurabilen ve her 
zaman Rotaryenlerin ihtiyaçlarına cevap veren bir sitemizin olmasını isterdi. 

Konsept oluşumundan tamamlanıncaya kadar süren iki yıllık bir tasarım so-
nunda sizlere gururla rotary.org sitesinin devreye girdiğini ve tüm Rotaryenler ve 
kullanıcılara açıldığını bildirmek istiyorum. Sizlerin istemiş olduğu bir çok özel-
liklere sahip olan web sitemiz, iyileştirilmiş arama fonksiyonu ve navigasyon, dün-
yanın çeşitli bölgelerindeki Rotaryenlerle temas kurma imkanı ve sizin için ilginç 
olan konularla direkt bağlantı kurmanızı sağlayacak kişiselleştirilebilen bir yapıya 
sahip oldu. 

Rotary’nin yeni web sitesi aslında iki siteden oluşuyor. Birincisi Rotary aile-
sine, ikincisi ise Rotary ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişilere yönelik. Bir hesap 
yarattığınız zaman ve üye olarak siteye girdiğinizde, bir çok yeni Rotary aracı-
na ulaşabileceksiniz. Bunlardan birincisi Rotary Club Central olarak adlandı-
rılan ve kulüplerin hedef tespitlerini verimli ve etkin yapmalarını, ilerlemele-
ri kayıt altına almayı ve bir yönetimden diğerine sürekliliği sağlayan bölüm.  
İsterseniz, sizinle aynı ilgi alanlarını paylaşan Rotaryenleri bulmak ve onlarla ko-
nuşmak için grup yaratabilirsiniz. Fikir ve tecrübelerinizi paylaşabilir ve başkala-
rının dünyanın değişik yerlerindeki tecrübelerini öğrenebilirsiniz. Bu imkan sa-
yesinde, yapmayı planladığınız projelerin benzerlerini daha önce yaparak tecrübe 
kazanmış olan kişilerden direkt olarak tecrübeleri hakkında fikir sahibi olarak 
hizmetlerimizi daha güzel gerçekleştirme potansiyelini yakalayabilirsiniz.

Yeni sitemiz, Rotaryen olmayanlara Rotary’nin ne olduğunu anlatırken, 
Rotary’nin benzersizliğini vurgulayarak Rotary kulüplerinin toplumları na-
sıl güçlendirdiklerini anlatacaktır. Siteyi ziyaret eden Rotary dışındaki kişiler, 
Rotary’nin çeşitli hizmet projelerinden ve hizmet alanlarından çeşitli enstanta-
neler görüp Rotary’nin nasıl çalıştığı hakkında bilgi edinerek katılmalarının nasıl 
olabileceğini keşfedecekler.

Rotary dünyasının bu yeni penceresi beni çok heyecanlandırıyor ve sizleri, 
Rotary’nin tarihini tekrar ve tekrar yazarken, sitemizi ziyaret etmeye, keşfetmeye 
ve öğrenmeye davet ediyorum.
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Rotary’ye potansiyeli kullanacak üyeler katalım

Rotary’de Ekim ayını, ikinci hizmet avenümüzü hatırlamak üzere ayır-
mış bulunuyoruz: Mesleki Hizmet. Her ne kadar bazı Rotaryenler 
bunu unutulmuş  bir hizmet alanı olarak değerlendirse de , ben aynı 

fikirde değilim: Aslında mesleki hizmet avenüsü, bizim hizmetlerimizin çoğunu 
sunduğumuz ve belki de bu nedenle hizmet olarak algılamadığımız bir avenü. 

Mesleki hizmetin kökleri, Rotary’nin ikinci hedefinde yatıyor. Bu hedef Rotar-
yenlerin kendi işlerinde ve mesleklerinde yüksek etik standart göstermelerini, her 
mesleğin saygınlığını tanımayı ve çalışmayı topluma hizmet fırsatı olarak değer ver-
meyi teşvik ediyor.

Kısacası, mesleki hizmetin ana fikri, kendi işimizin yapısının  topluma bir hiz-
met olduğunu gösteriyor. İster müşterilere hizmet edelim, talebeleri eğitelim veya 
hastaları tedavi edelim, ticaret ile, araştırma ya da medya gibi sayması zor çeşit-
li alanlarda çalışalım - işimizde beceri ve dürüstlüğümüzden gurur duymaktayız. 
Her iş bir ihtiyaca cevap verir ve biz işimizi iyi yaparak, toplumumuza ve halkımıza 
katkıda bulunuyoruz.

Her zaman ön planda olmasa bile, mesleki hizmetin kulüplerdeki rolü önemli-
dir. Bireysel olarak yüksek standart seviyesi oluşturarak,  ortak paylaştığımız itibar 
kazanırız. Her mesleği eşit olarak değerlendirip, kulüplerimizde iyi bir sınıflandır-
ma sistemi düzenleyerek, kulüplerimizin toplumumuzu yansıtmasını ve topluma 
daha iyi hizmet vermeyi sağlarız. Sadece avukatlardan oluşan bir Rotary Kulübü, 
bünyesinde öğretmenler, mühendisler, iş adamları ve dişçiler de olan bir kulüp ka-
dar başarılı olamaz. Rotary’de çeşitliliğimiz gücümüzü oluşturmaktadır. Çeşitlilik 
sadece hizmette değil, üyelere için de avantajdır. Kendi kariyerimizde de bağlantılar 
ve fırsatlar bulmada yardımcı olmaktadır. 

Üyeliğin bu yönü Rotary kadar eskidir. Bizzat Paul Harris’in bizzat kendisi Ro-
tary üyeliğinin iş konusundaki avantajlarından bahsetmiştir. Benim de inandığım 
gibi, bunun sebebi, Rotaryen  olan bir kimsenin değerlerinin, iş yapılabilecek bir 
kişi olduğuna işaret etmesidir. Bugünkü iletişim imkanlarıyla yüksek seviyede 
birbirine bağlı insanların bulunduğu dünyamızda, Rotary üyeliğimiz gurur veri-
cidir ve onu paylaşmaktan onur duymalıyız.  
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