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100. yılda fon hedefimiz 300 milyon dolar

2017 yılına girerken aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri girişiminin de ikinci-
yılına giriyoruz. Kısaca SKH olarak da adlandırılan 

bu hedefler, dünya insanlarının biraraya gelerek en acil ekonomik, politik ve sos-
yal meydan okumada karşılaşılan sorunların yer aldığı 17 alandan oluşan bir liste-
yi kapsıyor. Kapsamlı ve iddialı bir liste, zaten öyle de olmalı. Bu hedeflerin nihai 
amacı, tüm insanlar için barış, refah, güvenlik ve eşitliği sağlamak.

Böyle bir projeyi nasıl ele alırsınız? Rotary’de cevabımız basittir: adım adım. Bu 
hedefler Rotary için hiç de yeni değil: Odak hedeflerimiz arasında bunların yansı-
masını görüyoruz. Bu 17 hedefin de, bizim altı odak noktamızda olduğu gibi, bir-
birleriyle bağlı olduklarını görüyoruz. Temiz suyun olmazsa, sağlıklı olamazsın. 
Sanitasyon altyapısı olmadan temiz suyun olamaz. İyi bir sanitasyon çocukların 
çocukların okulu aksatmamalarını, dolayısıyla daha iyi eğitim almalarını,  bu saye-
de de ekonomik refahlarını ve sağlıklarını daha yüksek seviyede tutmalarını sağlar. 
Tüm bir gezegenin ilerlemesinden bahsedildiği zaman, hiç bir gösterge, hiç bir he-
def, hiç bir ülkenin kendini tecrit edemeyeceğini unutmamamız lazımdır. Gerçek 
ve kalıcı ilerleme için hep beraber ileriye doğru hareket etmeliyiz.

SKH ve Rotary’de hizmet için sürdürülebilirlik fikri anahtardır. Sürdürüle-
bilirlik basit anlamda kalıcı ilerleme yapmak demektir. Sadece bir kuyu kazmak 
değil, ama toplumun o kuyuya bakabilmesini sağlamaktır. Bir hafta süren bir sağ-
lık kampı organize etmek değil, yerel sağlık personelini eğitmektir. Topluma ba-
şarmaları için gerekli imkanları sağlayıp aileler ve toplumların kendi geleceklerini 
düzenlemeleri için güçlenlenmelerini desteklemektir. Sürdürülebilirlik Rotary’de 
her zaman düşüncelerimizin temelinde olmuştur. 112 yıldır varlıığımızla farklılık 
yaratıyoruz ve dah uzun yıllar faal olmak istiyoruz. Şimdiden çalışmalarımızın ya-
rattığı farklılığı görmeye başladık: sağlıkta, eğitimde, su ve sanitasyonda ve tabi ki 
çocuk felcini sonlandırmak için sarfettiğimiz çabalarımızda

Çocuk felcini yok etmek, sürdürülebilir nihai bir hizmettir: tamamlandığında 
tüm dünyanın faydalanacağı bir projedir. Ve bu faydalar, insanlığın sadece bir has-
talıktan kurtulması anlamı taşımayacaktır. Çocuk felcinin yok olması ile elde edi-
lecek tasarrufun tahmin olarak yılda 1 milyar dolar olacağı düşünülmektedir. Bu 
para kamu sağlığı bütçesine katkı olabilecek, başka ihtiyaçlara cevap verebilecek ve 

bugün yapılan iyi şeylerin daha sağlıklı yarınlara taşınmasını sağlayacaktır. 

JOHN F. GERM
UluslararasıRotaryBaşkanı
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112 yıldır hizmetimizle dünyayı daha iyi bir yere dönüştürüyoruz  

23Şubat tarihinde Rotary’nin kuruluşundan beri geçen 112 yılı kutlayacağız. Chica-
go’daki ilk Rotary kulübünün Paul Harris başkanlığında toplandığı o günden beri 
dünyamızda, organizasyonumuzda ne kadar çok şeyin değiştiğini düşünmek bile 

inanılmaz bir şey.
Bugün bazı şeyleri 1905 ile mukayese etmek basit. Teknolojide, tıpta ve toplumda değişiklikler 

oldu. 1905 yılındaki dünya haritası ile bugünkü dünya haritasına baktığımız zaman, neyin farklı 
olduğunu görebiliriz. Yapamayacağımız, ne olduğu ile ne olabileceği arasındaki mukayesedir. Bu-
günkü dünyamızın durumu ile, Rotary olmasaydı nasıl bir dünya olurdu mukayesesini yapmamız 
mümkün değil. 

112 yılda Rotary bir çok meydan okumaya destek oldu. İhtilaflara barış ile, fakirliğe eğitim ile 
cevap verdik. Temel sağlık bakımı eksikliklerini küçük veya büyük girişimlerle, kasabalardaki mi-
nik klinklere ekipman temin ederek ya da tüm dünyada çocuk felcini yenmek gibi devasa projelerle 
cevap verdik. 

Rotary kurulmamış olsaydı; tek bir Rotary kulübü bile beratını almamış olsaydı; tek bir Rotar-
yen bile bir Rotary kulübüne katılma davetini kabul etmemiş olsaydı bu dünyanın nasıl farklı bir yer 
olabileceği hakkında hiç bir fikrimiz olmayacak. Ancak tam bir inanç ve güven ile söyleyebilirim ki 
dünya Rotary ile çok çok daha iyi bir yerde bulunuyor ve Rotary de her biriniz sayesinde daha güçlü 
bir konumda yer alıyor.

Dünyanın Rotary’ye her zamankinden fazla ihtiyacı var. Dünyanın bizim cesaretimize, iyimser-
liğimize ve idealizmimize ihtiyacı var. Rotary olarak sunabileceğimiz hoşgörü, işbirliği ve ümit ses-
lenişine ihityacı var. Tüm dünya vatandaşlarının beraberce başarılı, gönüllü ve dostluk bağları içince 
çalıştığını ispat etmiş bir örnek organizasyona ihtiyacı var. 

Hiç birimiz eylemlerimizin tam etkisinin ne olduğunu bilemeyiz. Yaptığımız ve söylediklerimiz 
şeyler, aldığımız kararlar, yakaladığımız ya da geçip gitmesine müsaade ettiğimiz fırsatların dalga 
etkilerinin ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ancak eminim ki hepimiz iyi bir şey yapmayı tercih 
ettiğimiz zaman, iyi şeyler kendiliğinden geliyor; Yaşam yolumuzda Kendinden önce Hizmeti seç-
tiğimiz zaman da, bizi yönlendireceği istikametin iyi bir yön olduğunu biliyoruz. 

Hiç birimiz geleceği göremeyiz. Ne tür değişimlerin bizleri 
beklediğini kimse bilemez. Ama Rotary’ye ve Rotaryenlere ina-
nıyorum ve her geçen yıl, Rotary’nin İnsanlığa Hizmeti kanalıyla 
dünyayı daha iyi bir yere dönüştüreceğinizi biliyorum.       

JOHN F. GERM
UluslararasıRotaryBaşkanı
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