
ROTARY DERGİSİTEMMUZ 2021 5

SEVGİLİ DEĞİŞTİRİCİLERİM,
Her birinize ve ailenize harika bir Rotary Yeni
Yılı diliyorum! Hep birlikte, daha çok büyümek

ve daha fazlasını yapmak için bir yıl yaparak, hay-
atımızın en iyi yılını yapalım. Bu bir fark yaratanlar
yılı olsun ve üyeliğimizle başlayalım.

Her Bir Rotaryen Yeni Birini Getirsin inisiyatifi
işte bu yüzden çok önemlidir. Bu dönem boyunca sizi,
Rotary'nin erişimini toplumunuza ve de dolayısıyla
dünyaya genişletebileceği yeni yollar hayal etmeye
çağırıyorum. Her üye bir kişiyi Rotary ile tanıştırırsa,
üye sayımız Temmuz 2022'ye kadar 1,3 milyona çıka-
bilir. Haydi bunu birlikte yapalım!

Rotary üyeleri olarak, bu kadar çok insan varken
yapabileceğimiz değişikliği bir hayal edin! Başkalarını
önemseyecek daha çok insan, Hayatları Değiştirmeye
Hizmet edecek daha çok insan. Daha fazla büyümek,
daha fazlasını yapma yoluyla sahip olabileceğimiz
etkiyi düşünün. Daha fazla üye, daha büyük ve daha
cesur hizmet projelerine başlamamızı sağlayacak. Ve
böylece her birimiz kendi kişisel yollarımızda hizmet
etmeye, topluluklarımızdaki ihtiyaçlara cevap verm-
eye kolayca devam edebiliriz.

Rotary'nin güzelliği, hizmetin dünyadaki farklı in-
sanlar için farklı şeyler ifade etmesidir. Bununla bir-
likte, tüm hizmet girişimlerimize dahil edebileceğimiz
bir unsur da kızlarımızı güçlendirmektir. Ne yazık ki,
bu gün ve bu çağda bile, kızlar ve genç kadınlar tüm
dünyada orantısız zorluklarla karşı karşıyalar. Toplum-
sal cinsiyet eşitliğinin sorumluluğunu üstlenme
gücüne sahibiz. Kızlarımızı ve genç kadınları eğitime
daha fazla erişim, daha iyi sağlık hizmetleri, daha
fazla istihdam ve hayatın her alanında eşitliğe sahip
olmaları için güçlendirmek, başlattığımız her Rotary
projesinde yer almalıdır. Kızlarımız geleceğin lider-
leridir, bu yüzden geleceklerini şekillendirmelerine

yardımcı olduğumuzdan emin olmalıyız.

Bize verilen en büyük hediye
Bir hayata dokunma gücüdür,
Değişmek, fark yaratmak
Hayat çemberinde.
Eğer ulaşabilirsek
Elimiz, kalbimiz ve ruhumuzla,
Sihir gerçekleşmeye başlayacak
Tekerlek dönmeye başladığında.
Direksiyonu birlikte çevirelim
Böylece tüm insanlık gelişir,
Güç ve sihir bizde,
Hayatları Değiştirmeye Hizmet Etmek için…

Bu aralar zorlu zamanlar ve COVID-19 ile mü-
cadele çabalarınızın her birini takdirle karşılıyorum.
Rotaryenler için hiçbir zorluk aşılmaz değildir. Zorluk
ne kadar büyükse, Rotaryen o kadar tutkuludur. Çocuk
felcini ortadan kaldırmak gibi devasa bir mücadeleye
giriştiğimizde neler yapabildiğimize bir bakın. Suya,
sanitasyona ve hijyene erişimi güçlendirerek iy-
ileştirdiğimiz milyonlarca hayata bakın. Hayal bile
edilemeyecek gibi görünen yerlerde barışı destekle-
mek için her yıl neler yaptığımıza bir bakın. Temel
eğitim ve okuryazarlık programlarımız bir ulus oluş-
turma etkisi yaratmıştır geçmişte.

Bu yıl, ulusal erişimi ve etkisi olan bu tür projeler
ve eğitim programları yapmak için kendimize meydan
okuyalım. Bu yıl Hayatları Değiştirmek için Hizmet
Edelim.
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