
Dünyamız ve ülkemiz, koronavirisü ile savaş 
vermektedir. Tüm derneklerin ve sosyal ku-
ruluşların çalışmalarını olumsuz etkileyen bu 

hastalık, elbette ki Rotary Kulüplerinin çalışmaları-
nı engellemiştir. 2019-2020  projelerinin tamamlan-
ması mümkün olamamıştır. 

Rotary derneklerinin son çeyreği yani hasat za-
manı  yaklaşmışken biz kendimizi korkunç bir sal-
gının içinde bulduk. Gerek ülkemizdeki gerekse dün-
yadaki kulüpler, insanlarımızın bu salgın hastalığa 
yakalanmaması için olağanüstü çaba göstermekte-
dirler.

Amansız bir gayret gösteren sağlık personelimi-
zin, maske, korumalı gözlük, eldiven, korumalı tu-
lum, dezenfektan gibi acil ihtiyaçlarını karşılayarak 
onların sağlıklı bir şekilde görev yapmalarına yar-
dımcı olunmaktadır. Hastalarımızın solunum ge-
reksinimlerini karşılamaya çalıştık ve çalışıyoruz. 
Tomografi aleti için gereken fonu temin ettik. Hasta-
lığın teşhis ve tedavisinde kullanılan tomografi ale-
tini ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan 
Rotary, her dönemde ve her zaman insanlığın yanın-
da olmuştur. Gerek ekonomik, gerekse eğitim yönün-
den her zaman özverili çalışmıştır. Buna çocuk felci 
örnek gösterilebildiği gibi 1999 depreminde ülkemiz 
insanına katkılarını da unutamayız.

Ele aldığı her projeyi başarılı biçimde sonuçlan-
dıran kuruluşumuzun, KOVID-19 ‘da da başarılı ola-
cağına yürekten inanmaktayız.

Rotary’nin sıkıntılı durumlarda da misyonu-
na devam ettiğini göstermek çok önemli.  Rotary bir 
profesyonel insanlar organizasyonudur. Tabii ki sağ-
lık güvenliği nedeniyle şu ara meydan okumamız ge-
reken sorunlar var. Ama bu durumu atlatmak için ko-
nuya pozitif yaklaşmalı ve bu durumdan daha güçlü 

dostluk bağları ile çıkmaya gayret etmeliyiz.
Rotary ‘de  Asambleler önemlidir. Çünkü bu top-

lantılar, coşkudur, sevgidir, arkadaşlıktır ve ülküdür. 
Rotaryen arkadaşımızı Rotaryen yapan ciddi çalış-
malardır. Maalesef bu dönemin yöneticileri bu güzel-
likten yararlanamadılar. Umarım ilk fırsatta benzer 
toplantılar düzenleme olanağı buluruz.  Her zaman 
söylerim Rotaryen olmak ayrıcalıktır diye. Bu söz-
lerimden alınan insanlar yok değil elbette. Ama ben , 
bu sözümü biz diğer insanlardan üstünüz anlamında 
kullanmıyorum ki. Ben ilkeli, kurallı bir kuruluşun 
üyesi olanların ayrıcalığından bahsediyorum. 

Biliyorum ki tüm Rotaryen dostlarım, öncelikle 
kendileriyle barışıktırlar. Onun için yaşama  her za-
man olumlu bakarlar. Onlar, dürüstlüğün, çalışkan-
lığın simgesidirler de. Daha önemlisi sevecendirler. 
Yüreklerinde kendilerinden önce insana, insanlığa 
hizmet vardır. Bu meşaleyi, insanlık meşalesini, in-
sanlığın aydınlanması için bıkmadan usanmadan 
taşırlar 

Rotaryenler biliyorlar ki kendimiz için hissetme-
diğimiz şeyleri, başkalarına vermek bizlere yakış-
maz. Başkalarının iyiliği için kendimizden özveride 
bulunmak duyarlılığını göstermek Rotaryenliktir. 
Bunun özü, kendimizden zaman ayırıp, insanlığın 
neye gereksinim duyduğunu belirlemek ve bu gerek-
sinimleri karşılamanın temel ilkemiz olmasıdır.

Özellikle bu aşamada salgın hastalık nedeniyle 
her gün yüzlerce insanın öldüğü bu dönemde her in-
sana ayrı ayrı görevler düşmektedir. Her Rotaryen 
dostlarımızın elini taşın altına sokmaktan başka dü-
şüncesi olamaz.

Gerek doktorlarımızın sağlıklı ve güvenli 
çalışmaları, gerekse hastalarımızın iyileşmesi için 
her kulüp ve her Rotaryen, üzerine düşen görevi 
içtenlikle yapacaktır, yapıyor da. ■
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