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Rotary, Rotaract ile daha da güçlü olacaktır
Uluslararası Rotary Başkanı olarak hizmet ederken en değer verdiğim şeylerden biri tanıştığım insanlar 

oldu. Zamanımın çoğunu seyahat ederek ve dünyadaki Rotary kulüplerini ziyaret ederek geçiriyorum. Bir Rotar-
yenin hoşgeldin demesi bambaşka bir şey. Ama size bir şey daha söylemek isterim o da Rotaraktörlerin bena gös-
termiş  oldukları yakınlık kadar sıcak hissettiğim bir şey olmadı. Bu gençler, Rotary ideallerine bağlı, kalplerini 
hizmete vermiş ve bu kapsamda da eğlenmeyi unutmayan kişiler.

 Yakın zaman önce yaptığım seyahatlerden birinde yaklaşık 60 Rotaract kulübü bulunan Gana'nın bir bölge-
sini ziyaret ettim. Bu kadar kulüp sayısını bile az buluyorlar ve hedefleri bunu iki misline çıkarmak. Yapacakla-
rına da inanıyorum.

Rotaraktörler çocuk felcinden korumak için aşı yapıyorlar. Arzın çok az olduğu bölgelerde kan bağışında bu-
lunuyorlar. Daha önce temizlenme imkanı olmayan okullarda çocukların ellerini yıkamaları için tesisat kuru-
yorlar. Kısacası, yaptıkları her şey değişim hizmeti: toplumda gerçekten farklılık yaratacak olan projeler.

Uganda'nın Nakivale şehrinde, özel diyebileceğim bir Rotaract kulübü, mültecilerden oluşan toplumunda 
farklılık yaratıyor. Bu genç liderler, başkalarının dezavantaj olarak görebileceği şeyleri hizmet fırsatına dönüştü-
rüyorlar, toplumu oluşturup en çok ihtiyacı olanlara için yeni imkanlar yaratıyorlar.

Türkiye'de Rotaraktörler her çarşamba çocuk hastanesini ziyaret ederek oradakilerle oyun oynayıp moralle-
rini yükseltiyorlar. Ayrıca üniversitelerindeki yeni talebelere mentorluk yaparak onlara liderlik hünerlerini öğ-
retiyorlar.

Bu yeni hizmet yüzyılında, Rotaraktörler Rotary'nin daha anlamlı hizmet yapabilmesinin yolunu açıyorlar. 
11-17 Mart'ta kutladığımız Rotaract Haftası da sizler için Rotaraktörleri yakından tanımak için bir fırsat olmalı 
ve onlarla kulübünüzle beraber nasıl çalışabileceklerini tartışmalısınız. Şayet kulübünüzün halen bir Rotaract 
kulübü yoksa, bir üniversite yakınında olmanız da gerekmez. Temeli toplum olan Rotaract kulüpleri de bir opsi-
yon olarak kullanılabilinir. Unutmayın ki Rotaraktörler de Rotary ailesinin bir parçasıdır.

Rotaraktörler, lulüplerinden ayrılmaya hazır olduklarında, onların Rotary ailesini geride bırakmalarını is-
temiyoruz. Tüm Rotaryenlerden, onların bir Rotary kulübüne geçişlerinde ya da yeni bir kulüp başlatmalarında 
yardımcı olmalarını istiyorum. Dünyayı biraz daha iyi bir yer haline getirirken, herkesin kendini evinde hissede-
ceği bir yer oluşturabilmek için yeni kulüplere berat vermek beni çok mutlu ediyor. Hizmet eğlenceli olmalı, esin-
lendirmeli ve herkese de açık olmalı.

Rotary'nin her zaman en üstün olduğu bir şey varsa o da çeşitlilikdir. Geçmişte bu meslek, uyruk, ve bakış 
farklılıkları anlamını taşıyordu Yaş ve cinsiyet farklılıkları konusunda önemli adımlar attık ve organizasyonu-
muza daha fazla Rotaraktör katarak, daha da güçlü olacağız. 

Rotary güçlüdür. Rotaract ile beraber ise durdurulamaz. Yan yana çalışarak toplumun her kesiminde, tanış-
tığımız her kişide "İlham Kaynağı Olmak" potansiyelini taşımaktayız.
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Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerimiz İlham Kaynağı oluyor
Her iki dakikada bir dünyanın bir köşesinde bir kadın hamilelik ve doğum ile ilgili önlenebilir nedenlerden 

dolayı yaşamını kaybediyor. Ayrıca annelerini doğumdan sonraki altı hafta içinde kaybeden bebeklerin yaşam 
şansı, anneleriyle beraber büyüyenlere göre çok daha düşük oluyor. Rotary'nin başkanı olarak dünyayı dolaşır-
ken, bu konunun basit ve trajik bir istatistikten öte anlam ifade eden aileler ile tanıştım. Aynı amanda da ken-
dilerini anneler ve çocuklara yardıma adamış insanlar ile tanıştım ve bu nedenle de ümidim var. Bu insanların 
çoğunun Rotaryen olmasından da gurur duyuyorum. Nisan ayı Rotary'de  "Anne ve Çocuk Sağlığı" ayıdır. Bu 
nedenle Rotaryenlerin yaptıkları ve  sizleri de gururlandıracak şeylerden bahsetmek istiyorum.

Geçtiğimiz sonbaharda, Latvia'da Jekabpils kasabasında bir hastaneyi ziyaret ettim. Modern bir hastane idi 
ve doktorlar ve hastabakıcılar  şevkatli, kendini adamış ve yetenekli idiler. Ama bütün gayretlerine rağmen, an-
nelerin ölüm oranı kendi kontrollerinin dışındaki sebeplerden dolayı yüksek seviyede görülüyordu. Hayati önem 
taşıyan teşhis ekipmanları ve en basit kuvözler bile yoktu.

Rotary bu noktada devreye girdi. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki 21 kulüp biraraya gelerek oluşturulan kü-
resel bağış sayesinde hastanenin ihtiyaçları karşılandı. Geçtiğimiz Eylül ayında da bu hastanenin doğum bölü-
müne  adımımı attığımda, modern aletler gördüm, ihtiyaçları olan ve dünyadaki her anne ve çocuğun hak ettiği 
bakıma kavuşmuş olan hastalarla tanıştım.

Brezilya'da kulüp üyelerinin Japonya'daki Rotaryenlerle işbirliği yaparak, yeni doğanların yoğun bakım üni-
tesinin kapasitesini ciddi ölçüde arttıran küresel bir bağış oluşturduklarını gördüm. Her yıl daha fazla yeni do-
ğan bebeği yaşamasını sağlayacak yeni kuvözler, monitörler ve diğer aletler temin edilmişti. 

Moğolistan'da ise, Yeni Zelanda'dan bir mesleki eğitim takımının doktorlar ve ebeler için acil yardım teknik-
lerinin eğitiminin verildiği bir organizasyon yaptıklarını, ebeler için en iyi modern yöntemleri gösteren bir prog-
ram oluşturduklarını ve kültürel açıdan uyumlu, çocuk doğumu konusunda eğitsel bilgi veren bir el kitabı yayın-
ladıklarını gördüm. Moğolistan'a ilk takımın gittiği 2013 yılından 2017'ye kadar, ülkedeki yeni doğanların ölüm 
oranı 1.000 doğumda  11,2'den 9,1'e düşerken, annelerin ölüm oranı da aynı şekilde azaldı.

Benim "dönüşümsel hizmet" ile ifade etmek istediğim  işte budur ve bunu en iyi Rotaryenler yapmaktadır. 
Tüm dünyayı kapsayan ağımız sayesinde ve toplumdaki mevcudiyetimiz nedeniyle ihtiyaçları en iyi biz görmek-
teyiz ve sayısız yetenek ve meslekleri kapsayan uzmanlıklarımız sayesinde de benzeri olmayan bir şekilde hiz-
met verebilmekteyiz. Bu sayede bizlere en çok ihtiyacı olanlara yardım ederken "İlham Kaynağı" olmayı başa-
rıyoruz.
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