
Romalılar zamanında Ocak ayı iki başlı tanrı Janus ta-
rafından temsil edilirdi. Başının biri arkaya, diğeri tam 
tersine öne bakardı.

Yılın bu döneminde, geriye bakma zamanıdır; yılın başın-
da koyduğumuz hedeflerden ne kadarını başarabildik, Rotary yılı 
sona erene kadar hedeflerimize göre hangi noktaya ulaşabiliriz. 
Çocuk felcinden arındırma konusunda hedeflerimize yakın mıyız? 
Bölgeye Ayrılan Fonlarızın yüzde 20’sinin bu korkunç hastalıkla 
savaşmak için harcanması konusunda bölgemizi ikna etmeye çalış-
tık mı? Ulusal Aşılama günlerini destekliyor muyuz? Daha yapıla-
cak çok şey var.

Pakistan’daki çocuk felci sayısı 2014 yılında 2013 yılındaki ra-
kamı geçti. Siz bugüne kadar Vakfınıza bağışta bulundunuz mu? 
Katkıda bulunmanın gerekli olmasdığını düşünen Rotaryenleri, bu 
katkıyı yapmanın gerekli olduğu konusunda etkiliyebildik mi?

Vakfımıza bağışta bulunmayan Rotaryenlerin sayısı, katkıda 
bulunanların sayısını yüksek miktarda geçiyor ve bu istatistiği ter-
sine çevirebiliriz. “Yıllık Fon” için hedefimiz 123 milyon dolardır. 
Bu rakama erişmek için elimizden geleni yapalım.

Bölge ve küresel bağışları kullanarak yeni bağış programından 
faydalanmayı düşündünüz mü? Geçen yıl içinde 858 bölge bağışı ve 
492 global bağış gerçekleştirildi.

Rotary Barış bursiyeri için bir isim önerdiniz mi? Programı 
fonlaması için bir Major Donor düşündünüz mü? Haziran ayında 
Brezilya’da São Paulo şehrinde yapılacak olan Uluslararası Kon-
vansiyon öncesi gerekleşecek “Rotary Barış Sempozyumu”na katıla-
cak mısınız?

Ben her zaman, Rotary’nin mesajının Rotaryenler ve kulüplere 
ulaşmadığını, ivmesini kaybettiğine inanmışımdır. Rotary kulüp-
leri Rotary’nin atan kalbidir. Yılın geri kalan döneminde Rotary’yi 
hizmetlerinizle ışıldatmak için ne yaparsınız bilemem ama yapa-
caklarınız tamamen size bağlıdır.

Herkese iyi bir yıl dileklerimle

Üç yılda bir Rotary Vakfı, konvansiyon 
öncesi aktivite olarak bir “Barış Sem-
pozyumu” düzenler. 2-4 Haziran 2015 

tarihlerinde bu sempozyumlardan biri Brezilya’nın 
São Paulo şehrinde yapılacak. 

Üç yılda bir yapılan bu sempozyumlar, barış 
programlarımızda yüksek lisans alan Barış Bursi-
yerlerimizin kendilerini göstermeleri için bir fırsat; 
Rotaryenleri barış ile ilgili program ve burslar ko-
nusunda eğitim; Rotaryenler ve Barış bursiyerle-
rinin barışı oluşturabilmek için kullanabilecekleri 
yöntemler konusunda ortak çalışmalarını sağlaya-
cak bir platformdur.  Bugüne kadar yapılan barış 
sempozyumlarında Nobel Barış Ödülünü kazanan 
Desmond Tutu gibi konuşmacılar yer alırken, otu-
rumlarda da ön saflarda çalışan Barış gönüllüleri  
ve barış alanında çalışan Rotaryenler ilginç dene-
yimlerini anlatmışlardır.

2015 yılı açılış oturumunda 1987 yılında Nobel 
Barış Ödülünü alan Costa Rica’lı Dr. Oscar Ari-
as yer alacak. Costa Rica’nın 1986-1990 ve 2006 - 
2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı olan Arias, 
döneminde Orta Amerika ülkelerinin barış görüş-
melerini başlatmış ve “Esquipulas II Anlaşmaları” 
olarak bilinen ve Orta Amerika’da çeşitli silahlı ça-
tışmalara son veren anlaşmaların gerçekleşmesini 
sağlamıştır.

São Paulo barış sempozyumu komitesinin plan-
ları yaratıcı, ilginç ve bundan önceki sempozyum-
larda uygulanmadı. 80’den fazla barış bursiyerinin 
katılımı sağlanacak.

Şayet bugüne kadar bir barış sempozyumu-
na katılmadıysanız, Rotary’nin barış konusunda-
ki hizmetleri ile ilgili sizi eğitebilecek iyi bir fır-
sat sizi bekliyor. Salt Lake City, Birmingham veya 
Bangkok’ta benzer sempozyumlara katıldıysanız, 
bu yaratıcı programı beğeneceğinizi düşünüyoruz. 
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Yeni yılda 
geriye bakıp 
yaptıklarımızı 
değerlendirelim

Bu yılki Barış 
Sempozyumu 

öncekilerden farklı olacak
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