
Selamlar Sevgili Değişimci Rotaryenlerim,
Hizmetin değerini ilk olarak, birkaç basit eylemin
hayatları nasıl ölçülemeyecek kadar değiştirebile-
ceğini gördüğümde keşfettim. Şehrimizin yakının-
daki kırsal köylere tuvalet ve temiz içme suyu
getirme projesi için kulübümdeki diğer üyelere
katıldığımda başladı. Projelerimize inanan destekçi-
lerimizin cömert bağışları sayesinde insanları sanita-
syona teşvik ettiğimizde ve ülke çapında eğitim
fırsatları sağladığımızda ilerledik.

Bu cömertliği hatırlatmak için Rotary Vakfı Ayı
olan Kasım ayından daha iyi bir zaman olamaz.

Uluslararası Rotary'nin hayır kurumu olarak Ro-
tary Vakfı, dünya çapında pek çok Rotary projesine
güç sağlayan itici güçtür. Vakıf, sizden gelen
bağışları, hayatları değiştiren projelere dönüştürür.
Çocuk felcini ortadan kaldırma hedefimize yaklaş-
mamıza, daha fazla insana somut eylemlerle barışı
nasıl desteklediğimizi göstermemize ve projelerim-
izin odak alanlarımız üzerindeki etkisini göstermem-
ize yardım eden Rotary Vakfı'dır.

Vakıf tarafından şu anda onaylanan bazı yeni pro-
jeleri düşünün:

• Guatemala La Reforma, Guatemala ve Calgary,
Alberta Rotary kulüpleri, serviks kanserini önlemek
ve tedavi etmek ve yedi ülkede sürdürülebilir bir
yönetim sistemi uygulamak için hemşireleri ve kırsal
sağlık çalışanlarını eğitebilmek amacı ile kapsamlı
bir plan düzenlemek için 80.000 $ küresel bağış aldı
Guatemala'nın bazı bölgelerinde kullanılmak üzere.

• Honduras'taki iki düzineden fazla hastane,
Villa Real de Tegucigalpa, Honduras ve Waldo
Brookside-Kansas City, Missouri Rotary kulüpleri
tarafından desteklenen 169.347 $'lık küresel bağış
sayesinde sağlık personeli için kişisel koruyucu

ekipman edindi.
• Cotonou Le Nautile, Benin ve Tournai Haut-Es-

caut, Belçika Rotary kulüpleri, Sowé, Benin'deki
çocuklar için bir merkeze bağlı ekolojik olarak so-
rumlu bir permakültür mini çiftliğinde tarımsal
eğitim sağlamak için 39.390 $'lık küresel bağış aldı.
Bu, yeni nesil çiftçilerin ekonomik olarak kendi
kendine yeterli hale gelmesine büyük ölçüde
yardımcı olacaktır.

Rotary Vakfı'nı bir erkeğin bir kadına olan
sevgisinin anıtı olan Tac Mahal ile karşılaştırmayı
inanın çok seviyorum. Vakıf, tüm insanlığa olan
sevgimizin kesinlikle dinamik bir anıtıdır.

Bu ay tüm Rotary kulüplerinden Vakfa dikkat çek-
melerini rica ediyorum. Dünya çapındaki tüm Ro-
taryenleri birbirine bağlayan ve ortak tutkularımızı
hayatları değiştiren projelere dönüştüren şeydir Ro-
tary Vakfı. Lütfen hemen rotary.org/donate web
adresini ziyaret edin; bir kez orada, en tutkulu
olduğunuz programa doğrudan destek verme fır-
satınız olacaktır.

Her şeyinizi Rotary'ye verdiğiniz için teşekkür ed-
eriz. Rotary'nin daha fazlasını yapabilmesinin ve
daha fazla gelişebilmesinin nedeni sizlersiniz.
Hayatları Değiştirmeye Hizmet ederken, bu ay, bu yıl
ve sonrasında da bu önemli mirası temsil etmeye
devam edelim.

Rashi ve ben, Durgapur'daki Mission Has-
tanesinde tedavi gören Pakistanlı bir hastayı karşıla-
mak için 200 kilometre yol gittik. Annesi, “Oğlum
Pakistan'da doğdu ama hayatını Hindistan'da geçirdi.
Teşekkürler Rotary.”
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Selamlar, Rotary’nin sevgili değişimcileri.
Halk sağlığı, kendimizin ve sevdiklerimizin gu-

venligini tehdit eden küresel pandemi yüzünden
herkesin aklında. Bir bakıma, COVID-19 hepimizi
tıp uzmanlarının rolleri ve sorumlulukları konusunda
maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak zorunda
kalmadan önce olduğundan çok daha fazla bil-
inçlendirdi. Ayrıca, pandemi içinde ilerlerken,
baskalarını nasıl koruyup güvende tutabileceğimiz
hakkındaki rolümüzü oğrenmiş olduk.

Aralık ayı, Rotary’de Hastalıkları Önleme ve Te-
davi ayıdır. Pandemi maalesef ki çoğu insanı,
hastalığın toplumumuza verdiği zarar konusunda
eğitmek zorunda kaldı. Ancak hastalıklarla savaşmak
Rotaryenlerin yıllardır dünya çapında yaptığı bir şey-
dir. Hatta bu, Rotary’nin yedi odak alanından biridir.

Rotaryenler olarak, sağlık ve esenliğin insan hakkı
olduğuna inanıyoruz — her ne kadar dünya çapında
400 milyon insanın temel sağlık hizmetine erişimi ol-
masa da. Klinikler, göz hastaneleri, kan bankaları ve
aynı zamanda yetersiz hizmete sahip medikal tesisler
için altyapı kurmanın tamamı, merkezinde olan er-
işim, önleme ve eğitim, en korumasız kişilere zarar
veren bu ölümcül salgını durdurmamızda anahtar
rolü oynayacaklardır.

Sağlık çalışmalarına başlamam Rotary kulübüm
Calcutta-Mahanagar ile başladı. Orada, diğer şeylerin
yanı sıra, Yıllar içinde Hindistan, Pakistan,
Bangladeş, Nepal ve Afrika'dan gelen çocuklara
2.500'den fazla ücretsiz kalp ameliyatı sağlayan Sav-
ing Little Hearts (Küçük Kalpleri Kurtarmak) adlı bir
programın öncülüğünü yaptım. Program uluslararası
hale gelmeden önce, topluluğumuzda sadece altı
ameliyat gerçekleştirme hedefiyle yerel olarak
başlamıştı. Bugün, hedefimiz önümüzdeki beş yıl

içinde 20.000 ameliyatı daha tamamlamak.
Dünya, bu tür zorlukların üstesinden gelmek ve

başkalarına örnek olmak için Rotary'ye güveniyor.
Son on yılda, tıp uzmanları ve devlet çalışanları,
dünyanın dört bir yanındaki Rotaryenler tarafından
düzenlenen Family Health Days (Aile Sağlığı Gün-
leri) boyunca 10 ülkede 2,5 milyon kişiye ücretsiz
sağlık hizmeti sağladı. Hindistan'daki benzer sağlık
kampları da ihtiyacı olanlara binlerce ameliyat
sağlıyor. Hindistan'dan Afrika'ya her yıl yapılan
tıbbi misyonlar, hastalıkların önlenmesi ve te-
davisinde uygulamalı hizmetin mükemmel bir
örneğidir. Rotary üyeleri ayrıca yerel ölçekte de yer
alabilirler; örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve
Meksika'daki kulüpler, Meksika'da küçük bir kasaba
olan Guerrero'da ücretsiz bir sağlık kliniğine fon
yaratıyor.

Ve elbette, çocuk felcini ortadan kaldırma
çabamız, sivil toplum sağlık hizmetlerinde açık ara
en iyi hikayemiz.

Bu ay, kulübünüzün hastalıkları önlemeye ve
hastalıklarla savaşmaya nasıl odaklanabileceğini
düşünün. Daha fazla insanı etkileyebilecek hem
kulüp hem de bölge projeleri aracılığıyla daha
büyük, daha iyi, daha cesur bir yaklaşım benimse-
menin zamanı geldi. Hedeflerinizle nerede
olduğunuzu yeniden değerlendirin. Değişimi aylar
değil, yıllar boyunca sürdürebilecek stratejiler oluş-
turun.

Herkes uzun ve sağlıklı bir yaşamı hak eder. Hay-
atları Değiştirmeye Hizmet ettiğinizde, bugünkü
eylemleriniz başkalarının hayatlarını uzatmaya
yardımcı olabilir.
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