
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

1990'lı yılların başında çocuk felci 
ülkemde hâla bir sorun idi. Sri Lanka'nın 
PolioPlus Komitesi Başkanı olarak Ulus-
sal Aşılama Günleri de dahil olmak üzere, 
çocuk felcini yoketmek için düzenlenmiş 
olan, Rotaryenler, hükümet yetkilileri ve 
UNICEF temsilcilerinden oluşan görev 
gücünde idim. 

İç savaşın sürdüğü Sri Lanka'da 
bunlar zor günlerdi. Hükümet aşılamanın 
sadece ihtilaf alanlarının dışında gerçek-
leşebileceğini söylüyordu. Bu ise ülkede 
çocukların üçte birinin aşılanmaması 
demekti ve kabul edilemezdi.

Rotary UNICEF ile beraber bir ateşkes 
için devreye girdi. Dünyada en çok korku-
lan ve aranan bir isyancı lider ile temas 
kurmak kolay değildi ve pazarlıklarda 
Rotary'nin iyi ismini korumalıydık.

Birkaç hafta sonra sekreterim elleri 
titreyerek büromda bana bir mektup 
getirdi. İsyancı lider tarafından imzalan-
mış mektupta şu yazmaktaydı: "SayınBay 
Ravindran: Şayet hükümetinizi iki gün 
için savaşı durdurmaya ikna edebilirseniz, 
bizler de iki gün için silahlarımızı bıraka-
biliriz, çünkü bizim savaşımız çocuklarla 
değildir." 

Kısa bir süre içinde aşılama başladı ve 
isyancılar tarafından işgal altında bulu-
nan topraklardaki aşılama merkezlerine, 
Rotary amblemi taşıyan arabalar ile ula-
şıldı. Kızıl Haç'a gösterilen saygı bize de 
gösterildi.

Vakıf kanalıyla geleceğe 
yatırım yapın

VAKIF BAŞKANI'NIN MESAJI

K.R. RAVINDRAN
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı

Engeller, biz onları geçinceye kadar 
aşılamaz gözükürler. 

2020'nin Mart ayında polio programı, 
Rotary üyelerinin oluşmasına yardımcı 
olduğu çocuk felci aşılama faaliyetlerinin 
COVID-19'a cevap verebilmek için kulla-
nılabilmesi amacıyla zor bir kararla geçici 
olarak durduruldu. Ancak vahşi polio 
virüsünün Afrika bölgesinde yok edilmiş 
olması ve sadece iki ülkede kalması, bizim 
çalışmalarımızın devam etmesini sağladı. 
Tarihimiz bizim en zor şartlarda engelleri 
aşabildiğimizi gösteriyor. Ama bunu sizle-
rin desteği olmadan yapamayız.   

Dünya Çocuk Felci Günü olan 24 Ekim 
bizim için fon yaratma ve çocuk felci 
için Rotary'nin çalışmaları konusunda 
bilinçlendirme için en büyük fırsattır. 
Kulüplerinizin aktivitelerini "endpolio.org/
workpolioday" bağlantısında kayıt yaptır-
mayı unutmayınız. 

Lütfen Bill & Melinda Gates Vakfı tara-
fından 2'ye 1 eşleştirilecek olan "Çocuk 
Felcine Son" için de bağış yapmayı unut-
mayınız. Pandemi altında, çocuk felcinin 
tekrar yaygınlaşması riski bulunmakta. 
Desteğiniz her zamankinden daha önemli 
ve beraberce önümüzde kalan egelleri aşıp, 
çocuk felcinden arındırılmış bir dünyayı 
garanti edecektir.  
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