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Ocak ayı bir çok 
takvimde yeni 
bir yılın başlan-

gıcına işaret eder. Ama 
Rotary’de yeni yılımıza 
Temmuz’da başlarız. Bu 
durum, bizi yarı yılımızın 
ortasına koymakta ve iler-
lememizi değerlendirip  

yılın geri kalan kısmı için hedeflerimizi koymak için bir fırsattır. Ro-
tary Vakfı ile ilgili yapılması gerekenlerin listesi şu şekilde oluşabilir:

- Çocuk Felcine Son kampanyasına katkıda buunarak Bill & Me-
linda Gates Vakfının 2’ye 1 eşleşmesinden faydalanmak.

- Bağış ile desteklenmiş küçük veya büyük bir toplum projesi 
başlatıp, toplumu bu konuda bilgilendirmek.

- Rotary Barış Merkezleri programları için istikbal vaad eden bir 
aday önermek.  

- Bir Rotary talebesi ya da mesleki eğitim ekibine ev sahipliği 
yapmak,

- Rotary Direct’e yazılarak tekrarlanan kolay bağış yapmak.
- Mirasınızda Rotary için bir pay ayırmak.
- Her yaptığınız alışverişin bir kısmını Rotary Vakfına bağışlayan 

Uluslararası Rotary’nin kredi kartına müracaat etmek.
Gördüğünüz gibi, Vakfımızı desteklemek ve onun insani misyo-

nunu devam ettirebilmek için bir çok yol mevut. . Bu yıl listemize 
ekleyebileceğimiz bir şey daha var.: Rotary Vakfının 100. yılını kut-
lamak.

Bu konuda yapabileceğiniz bazı şeyler de şunlar olabilir:
- Kulbünüzle beraber çalışarak başkalarının Rotary ve Vakfı ile 

ilgili bilgi edinebilecekleri bir vakıf yaşgünü partisi düzenleyin. Fikri 
edinmek için rotary.org/foundation100 bağlantısından promosyon 
kitini indirin.

- Bir kulüp toplantısını Vakıf konularına ayırın.
- Rotary Vakfının Dünyada Yaptığı İyi Şeyler’in hikayesini oku-

yun: “The Inspiring Story Of the Rotary Foundation’s First 100 Ye-
ars”. Kitabın kopyasını ciltili olarak ya da e-kitap olarak shop.rotary.
org’dan temin edebilirsiniz.

- #TRF100 kullanarak 100. yıl planlarınızı ve aktivitelerinizi sosyal 
medyada paylaşın.

Tabi ki en büyük yaş günü kutlaması 10-14 Haziran tarihlerinde 
binlerce Rotaryeniin Uluslararası Rotary Konvansiyonu için birara-
ya gelecekleri Atlanta’da yapılacak. Bunu yılın en iyi partisi yapmak 
için banai ve mütevelli heyetine katılmanızı umarım.

Bu Şubat ayında, Barış ve İhtilafların Önlenmesi/Çö-
zümü Ayını hatırlamak için Rotary Barış Merkezleri-
nin başarılarını ve bu merkezlerin mezunlarının yap-

tıkları önemli işleri kutlayalım. Bu arada 2002 yılında kurulan 
barış merkezlerinin Vakfımız tarafından desteklenen ve on-
larca yıl süren barış oluşturma çalışmalarınnı sonucu olduğu-
nu hatırlayalım.  

1930’lu yılllarda Fransa ve Almanya’daki kulüpler bugün 
“ülkelerarası komite” olarak bilinen “petit comite”yi kurdular. 
Her iki ülke de yıkım içeren bir savaşın arkasından toparlan-
maya çalışıyorlardı ve her iki taraf da barışın, her ne kadar kı-
rılgan olsa da korunması gerektiğine inanıyorlardı. II. DÜnya 
savaşının bu ümitleri yitirmesine rağmen, barışa gönül ver-
miş olan Rotaryenler 1950 yılında tekrar biraraya geldiler. O 
zamandan beri Rotaryenler 250’den fazla ülkelerarası komi-
teler kurdular ve uluslararası dostluk ve arkadaşlığı yaygınlaş-
tırdılar.

Rotaryenler uzun zamandır uluslararası anlayışın kişisel 
ilişkilerle daha hızlı geliştiğine inanıyorlar. Ülke dışında eğitim 
ve uluslararası iş seyahatleri yaygınlaşmadan önce, Vakfımız 
akademisyenleri ve genç profesyonelleri farklı yaşamları ve 
iş yapma yöntemlerini denemeleri için ülke dışına gönderen 
programlar yapıyordu. Bu katılımcların çoğu için yaşamları 
değiştiren bu maceralar, yabancılarla dostlukları geliştirirken, 
onların dünyaya kendilerini misafir edenlerin gözüyle de bak-
malarını öğretti.

Her yıl vakfımız ihtilafların temel sebeplerine eğilen, eği-
tim fırsatı eksikliği, sağlık hizmetleri, ekonomik fırsatlat, temiz 
su ve yeterli sanitasyon projeleri için milyonlarca dolar ayırı-
yor. Küresel bağışlarımızda, barış ile ilgii ibreyi bir basamak 
daha yukarı çıkaran bir şart bulunmakta: Bağışı alabilmek 
için proje sponsorları kulüplerin en az iki ülkeden olması ge-
rekmektedir. Yerel bilgileri uluslararası ve Vakıf kaynakları ile 
birleştirmenin yanı sıra, bu projeler sponsor kulüpler arasın-
da yarattığı dostluklar ile uzun vadeli hizmet ilişkilerinin oluş-
masını sağlamaktadır. Bu tür ilişkilerin en geniş kapsamlı ger-
çekleştiği yer de şüphesiz düzinelerce ülkeden binlerce Ro-
taryenin biraraya geldiği konvansiyonlardır. Bu yıl Atlanta’da 
Rotary Vakfının 100. yılını kutlayacağız. Yılın en büyük doğum 
günü kutlaması için sizleri orada görmeyi ümid ediyorum.
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Yeni yılı 
kutlayalım

Barışa olan taahüdümüz
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