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Her yıl Kasım ayını Rotary Vakfı Ayı olarak kutla-
maktayız. Dünyada çok güzel şeyler yapmakta olan bir 
Vakfa sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissetme-
liyiz. Her saniye ve her gün, Rotaryenler ve Rotary Vak-
fı sayesinde iyi bir şeyler olduğu için gurur duymalıyız..

Vakfın 100. yılını kutladığımız AtlantaKonvansiyo-
nunda ne kadar heyacanlı olduğumuzu hatırlayalım. O 
yıl hedeflediğimiz fon rakamı 300 milyon dolar idi ve he-
pinizin bildiği gibi 304 milyon dolar toplayarak hedefi-
mizi aştık. Bu olay, Rotary Vakfı için bir dönüm noktası 
idi. Haziran ayında Toronto'da yapılan Konvansiyonda, 
görevi sona eren Mütevelli Heyeti Başkanı Paul A. Net-
zel, Vakfın yeni bir dönüm noktasını aştığını ve yıl için 
yeni bir rekor kırarak 373 milyon dolar fon yarattığını 
açıklamıştı. 

Bu yılki fon yaratma hedefimiz 380 milyon dolar. Ço-
cuk Felci için hedefimiz 50 milyon dolar. Bu rakama ula-
şırsak Bill & Melinda Gates Vakfının eşleşme katkısı ile 
150 milyon dolara ulaşmış olacağız. Buna Yıllık Fon için 
137 milyon dolar, Endowment Fonu için 61,5 milyon do-
lar ve küresel bağışlar ve diğer direkt katkılar için 31,5 
milyon dolar eklersek, bir çok programımız tümüyle fon-
lanmış olacak ve Rotaryenler de değişim yaratmak için 
gerekli gücü sağlamış olacaklar. 

Şimdi sıra sizlerde ve bende.   Gittikçe artan bir önem 
ve etki için bir yol haritası oluşturabilir, Vakfın ikinci 
yüzyılının istikamet ve temposunu belirleyebiliriz. 

Sizlere Vakfa bağış yaparak, proje yaparak ve esin 
kaynağı olarak katkınızı arttırmanız konusunda mey-
dan okuyorum. Beraberce yarınları bugünkünden daha 
parlak bir şekle sokabiliriz. Her ayı Rotary ayı şekline dö-
nüştürebiliriz. Dolayısıyla "Esin kaynağı olun", Rotary 
mirasınızı oluşturun ve bu yılın da tarihimizde yeni bir 
dönüm noktası olmasını sağlayın.

Bir çoğumuz için Aralık ayı, sona ermekte olan bir yılı 
düşünme zamanıdır. Yapmayı düşündüğümüz şeyleri ne öl-
çüde gerçekleştirdiğimize bakarız. Bir çok kez, ümit ettiği-
mizden daha fazla gerçekleştirmiş olmamız nedniyle sevi-
niriz. Tabi gelen yılı da düşünüp, daha büyük başarıları he-
defleriz.

Düşüncelerimizi önem verdiğimiz şeylere odaklama za-
manıdır ve hiç bir şey aile kadar önemli değildir. Bizleri se-
venlere ve sevdiklerimize minnet duyarız. Rotaryenler için 
bu durum dünya genelinde çok geniş bir çevredeki insanla-
rı  da ihtiva etmektedir zira bizim aile konseptimiz sadece 
yakın ailemizi değil, Rotary'yi paylaştığımız ve bu şekilde 
tanıştığımız insanları da kapsamaktadır. Her birimiz göle 
atılan ve dalga oluşturan bir taş  parçası gibiyiz. Bu dalgalar 
ailemizin ve dostlarımızın dalgalarıyla kesiştiğinde, ger-
çekten dünya üzerinde etki yaratabilmekteyiz.. 

Aynı zamanda bizim için önemli olan ve bizim ve başka-
larının da cömertliği sayesinde yaşayan organizasyonları 
da düşünme zamanıdır. Bu organizasyonları gönüllü olarak 
desteklemekte ve çalışmaların daha ileri gitmesi ve dünya-
nın herkes için daha iyi bir yer olması için zamanımızı ve ye-
teneklerimizi bu amaçla kullanmaktayız. Bu çalışmalar sa-
yesinde ailemiz daha da büyümektedir.

Ailemiz ve etkileri Rotary Vakfına verilen taahhütler ve 
destek ile her yıl daha fazla büyümektedir. Beraber çalışma-
nın yarattığı sinerji, bir kişinin bile farkındalık yaratmasını 
sağlamaktadır. Bizler hep beraber çalışarak bir amaç belir-
lemişsek de, yapabileceğimiz şeylerin sınırı yoktur. Bu ça-
lışmalar bizleri daha yakınlaştırmakta ve daha güçlü bağ-
lanmış bir aile olmaktayız.

Dolayısıyla, yılın bu özel döneminde, aileniz ve hayatı-
nızdaki güzel şeyleri düşünürken, Rotary mirasınızı da dü-
şünün. Şimdi, Vakfımızın yaptığı önemli çalışmaların son-
suza kadar devam etmesi için, kalıcı taahhüdünüzü yapma 
zamanıdır.
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Vakıf için yeni 
bir dönüm 
noktası 
oluşturalım

Yeni bir yıla girerken 
Vakfımızı da unutmayınız
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