
Sevgili Rotary Ailem ;

Hepimiz 2020 yılına çok iyi 
beklentiler, bir önceki yıldan 
daha iyi bir yıl olacağı umu-

duyla başladık.
Geldiğimiz noktada 2020 yılı bekle-

diğimizin tam tersi birçok olayla başla-
dı ve devam ediyor. Uçak kazaları, dep-
remler, yangınlar ve son olarak covid 19 
salgını.

Dünyanın nüfusu her geçen gün hız-
la artıyor. Bugün 7,8 milyar olan dünya 
nüfusunun 2050 yılında 9 milyar’a çı-
kacağı söyleniyor.

Nüfusun bu hızlı artışına karşın tek 
bir dünyamız var. Yaşadığımız alan, so-
luduğumuz hava, kullandığımız su ve 
besin kaynaklarımız sınırlı.

Bizler buna rağmen, soluduğumuz 
havayı, içtiğimiz kullandığımız suyu ve 
besin kaynaklarımızı VAHŞİCE TÜ-
KETİYOR, YOK EDİYORUZ.

Tüm bunların neticesinde; iklim 
değişiyor, doğal afetler, tayfunlar seller 
oluyor, kutuplarda buzullar eriyor, or-
manlar yok oluyor, su kaynakları kirle-
nip tükeniyor, bölgesel göçler oluyor, sa-
vaşlar çıkıyor.

Biz Rotaryenler dünyamıza önem 
veren insanlarız.

İklim değişikliğinin çok ciddi çev-
resel ve sosyoekonomik sonuçlara yol 
açabilecek, hatta ülkelerin güvenliği-
ni tehdit edebilecek boyutta, çok yönlü 
ve karmaşık bir sorun olduğu ve bunla-
rın sebep olacağı etkilerin gelecek ne-
sillerin yaşamını tehdit eden en önem-
li sınamalardan biri haline geldiği bi-
linciyle, çevreye ve doğal yaşama katkı 
sağlamak için projeler hayata geçirip, 
ROTARY nin dünyanın her tarafındaki 
insanlarıyla farkındalık yaratmaya ça-
lışıyoruz.

Bizim gücümüz dünyada 200 den 

fazla ülke ve coğrafi bölgede olmamız ve 
1 milyon 200 bin üyemizin her birinin 
doğru insanlarla ilişkilerinin olmasın-
dan kaynaklanıyor.

ROTARY'nin 6 öncelikli temel hiz-
met alanını şöyle tekrar hatırlatacak 
olursak;

 ✓ Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi,
 ✓ Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü,
 ✓ Su sanitasyon ve hijyen,
 ✓ Anne ve Çocuk sağlığı,
 ✓ Temel eğitim ve okur yazarlık,
 ✓ Ekonomik ve toplumsal gelişim,
Hepimizin gördüğü gibi 6 öncelikli 

hizmet alanımızın tamamında değiş-
meyen tek nokta çevresel etkiler.

2440. Bölge olarak 2019/20 dönem 
başında Fatih Akçiçek Guvernörümü-
zün liderliğinde ilk defa 6 öncelikli hiz-
met alanımızın dışında 7nci bir alan ol-
maya aday olan ÇEVRESEL SÜRDÜ-
RÜLEBİLİRLİK için ayrı bir komite 
oluşturuldu.

Geçen zaman içerisinde bugüne ka-
dar; Hayalet ağlar, Yapay resifler, Kar-
bon ayak izi, Dip ve kıyı temizliği, Plas-
tik ve mikroplastikler ile ilgili 
birçok aktiviteler ve eğitimler 
gerçekleştirdik.

Görünen şudur ki ÇEVRE-
SEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
toplumun en önemli öncelikle-
rinden biri olmuştur. Sorunlar 
genel sorun olarak adlandırıl-
maktan çıkmış her birimizin 
tek tek sorunu haline gelmiştir.

Rortary üst yönetiminin önümüzde-
ki 5 yıl için oluşturduğu plan dahilinde, 
etkimizi arttırmak, daha çok kişiye ula-
şabilmek, katılımcı sayımızı arttırmak 
ve gelişen olaylara uyum sağlamak he-
deflerinden yola çıkarak ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK konusunun 
Rotary'nin 6 öncelikli hizmet alanının 
içerisinde değil 7nci öncelik alanı ola-
rak ilave edilmesi düşüncesindeyim.

Bu şekilde dünyanın neredeyse ol-
duğumuz bütün coğrafyası içerisinde 
her bölgeden ortaklar yaratıp ROTARY 
VAKFI'nın da katkılarıyla daha etkili 
projeler oluşturabiliriz ve oluşturmalı-
yızda.

5 Haziran Dünya Çevre Gününe 
yaklaştığımız şu günlerde Çevre için 
yaptığımız tüm projelere yenilerini ek-
leyerek daha çok farkındalık yaratmak 
ümidiyle.

"KÜÇÜK KÜÇÜK FARKINDA-
LIKLAR BÜYÜK DEĞİŞİMLER YA-
RATIR."

❏❏❏

5 Haziran Dünya Çevre Günü Yaklaşırken
İSMAİL GÖKHAN ÇITAK
2440.Bölge Çevresel Sürdürülebilirlik Komite Bşk.
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