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Bu Rotary yılının 
yarısını tamam-
ladık. Rotary 

Vakfının ikinci hizmet 
yüzyılına başladığımız bu 
ilk sene, 2018 için bek-
lediğimiz çok şey var. 
Vakfımız ile ortak çalışma 

yaparak, Rotaryenler başlangıçta düşünemeyecekleri kadar farklılık 
yaratmaya devam ediyorlar..

İmzamızı taşıyan çocuk felcini yoketme girişimi, bizleri bu has-
talıktan arındırılmış bir dünyaya her gün daha çok yaklaştırıyor. 
Seattle’da  gerçekleştirdiğimiz “Dünya Çocuk Felci Günü” sonrası ve 
dünyanın bir çok köşesinde Rotaryenlerin yaptıkları yerel organizas-
yonlar ile bu yıl hedeflediğimiz ve bölge tanımlı fonları da içeren 50 
milyon dolarlık fon hedefine ulaşmak için gerekli ivmeyi yakaladık. 
Bu amaçla “Miles to End Polio” bisiklet yarışına katılan Rotaryenler 
ve dostlarının katkıları için teşekkür ederiz. 

İkinci olarak, Vakfımızın bu yılki kapsamlı fon yaratma hedefi 
olan 360 milyon dolar, Rotaryenleri dünyadaki yardımlarını sürdüre-
bilmeleri için daha güçlü konuma getirecektir. 

Vakfımızın ana fon kaynağı için başlattığımız 2025’te 2025 prog-
ramı da gelişmekte. Vakfın uzun vadeli finansal istikrarını sağlamak 
ve gelecek için uzun bir perspektifte temel kaynakları oluişturmak 
için 2025 yılına geldiğimizde bu fonumuzun 2.025 milyar dolara 
ulaştırmayı hedefliyoruz. 

Bir diğer önem verdiğimiz konu Rotary Barış Merkezleri prog-
ramları ve barış girişimleri. Rotary Barış Bursiyerleri için müracaat 
formları bu ay yayınlanacak. Potansiyel adaylar için etrafınızı araştı-
rın ve Barış Bursiyerleri mezunlarını projelerinizde danışman olarak 
çalışmaya davet ederek destekleyin. 

Şubat-Haziran ayları arasında, UR Başkanı Ian H.S.Riseley, 
odak alanlarındaki çalışmalarımızı vitrine çıkaracak olan altı adet 
“Başkanlık Barış Konferansları” düzenleyecek. Hepiniz katılmaya 
davetlisiniz.

Tabi Rotary yılının en büyük aktivitesini, 23-27 Haziran tarihleri 
arasında Toronto’da yapılacak olan 2018 konvansiyonu oluşturacak. 
Bu Rotary yılının sadece önemli anlarını değil, Rotaract’ın da 50. yılını 
kutlayacağız.

Bu yeni yılda, birer eylem insanı, hayatlara dokunan kişiler oldu-
ğumuzu gösterelim! Ve dünyanın da bunu farketmesini sağlayalım: 
“Biz Rotaryeler olarak Farklılık  Yaratıyoruz. “

Rotary’nin kuruluşunun kutlandığı 23 Şubat’da, Rotaryenler 
“Dünya Barış ve Anlayış Günü”nü de kutlayacaklar.  

İlk gününden beri “Barış”, organizasyonumuzun çekir-
değinde yer almıştır. 1921 yılında İskoçya’nın Edinburg ketinde 
Rotary’nin dördüncü hedefini oluşturduk. II. Dünya Savaşından 
sonra Londra’da attığımız tohumlar sonucu UNESCO ortaya 
çıktı. 1948 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Deklarasyonunun çerçevesini oluşturan  “özgürlük, adalet, ger-
çek, verilmiş sözün kutsiyeti ve insan haklarına saygı” içeren 
önergeyi 1940 yılında Havana’da kabul ettik. 

Birleşmiş Milletlerin kuruluşunda aktif rol oynadık. 1945 yılında 
yaklaşık 50 Rotaryen San Fransisco Konferansında BM tüzüğü yazı-
lırken delege ve danışman olarak görev aldı. Bugün, 73 yıl sonra, 
Rotary Birleşmiş Milletler nezdinde diğer tüm sivil toplum örgütleri-
ne nazaran en yüksek danışman statüsünü muhafaza ediyor. Rotary 
Barış Bursiyerlerimizden bir kısmı BM için çalışıyor. BM’deki Rotary 
temsilcileri de her yıl Kasım ayında barış için oluşturduğumuz bu 
ortaklığı vurgulayan “BM’de Rotary Günü”nü organize ediyor.

Bugün, Avustralya’da teknik alanda girişimci olan Steve Killelea 
tarafından kurulan Ekonomi ve Barış Enstitüsü ile yeni bir ortaklık 
içindeyiz. Enstitü sekiz ayak üzerine oturmuş olan “Pozitif Barış”ı 
irdeliyor: iyi işleyen bir hükümet, güvenli bir iş ortamı, eşit dağılan 
kaynaklar, başkalarının haklarının kabulü, komşularla iyi ilişkiler, 
enformasyonun serbest dolaşımı, yüksek insan sermayesi ve düşük 
seviyede yolsuzluk.

Yılbaşından Haziran’a kadar Başkan Ian H.S.Riseley’nin dünya-
nın 6 değişik şehrinde yapacağı “Barış Konferansları”na katılma 
şansımız var. İnternette rotary.org/presidential-conferences bağ-
lantısından konulara bakabilirsiniz. 

Ayrıca Chicago Üniversitesi ile “Pathways to Peace” adı altında 
önde gelen akademisyenler, uygulamacılar, Rotary Barış Bursiyerleri 
ve barış ve ihtilafların önlenmesi ve çözümü konusundaki düşü-
nürlerin seri şeklinde konuşmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Eylül 
ayında gerçekleşen ilkini “bit.ly/2j9cSUh” bağlantısından izleyebi-
lirsiniz.

Partnerlerimizle beraber, kendimizi anlayış, iyiniyet ve uuslara-
rası barışı geliştiren küresel düşünür ve liderler arasına yerleştirme-
ye çalışıyoruz. Bu yoldaki çalışmamızı hep beraber yapalım.
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