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Binlerce Rotaryen Hamburg'da yapılacak olan Uluslararası Rotary Konvan-
siyonu için uçaklarına binerken, kuyrukta karşılaşacağınız herhangi birisi, 
valizinizdeki Rotary etiketini görüp size "Rotaryen misiniz?" sorusunu  so-

rabilir.
Heyecanlı bir şekilde verdiğimiz "evet" cevabı sonrası, harekete geçenler olarak 

kulüplerimiz içindeki bağlantılar ve Rotary Vakfının değiştirme gücü ile nasıl dünyayı 
daha iyi bir konuma getirmeye çalıştığımıza dair  söylenecek çok şey var. 

Bizler ayrıldıktan uzun bir zaman sonra dahi devam edecek olan Rotary'nin top-
lumlara hizmet için oluşturduğu ve uyguladığı projelerden bahsedebiliriz. Bir ülkede-
ki kulübün başka ülkelerdeki kulüplerle fon havuzu yaratarak toplumları daha sağlıklı, 
daha zengin ve daha iyi eğitimli konuma getirdiklerini anlatabiliriz. Kulüplerimizin 
küresel sağlık liderleri ile biraraya gelerek çocuk felcine nasıl diz çöktürdüklerini pay-
laşabiliriz. Bunları anlatırken de, Rotary'nin şimdi yaptıkları ve gelecekte yapacakla-
rının teminatının, Vakfın, bağışları yaşam değiştiren projelere dönüştürmek için ver-
diği sözden kaynaklandığını gururla belirtmek olmalıdır. 

Bir başarılı Rotary yılını vurgulamak için Hamburg'da toplanırken, kutlayaca-
ğımız çok şey var. Yayına girdiğimizde toplam fonlama değeri 76,5 milyon dolar olan 
1,078 küresel bağış projesi onaylanmıştı. 

Geçtiğimiz Temmuz'da, sürdürülebilirlik konusundaki kesin kararımıza istina-
den küresel bağış ve mesleki eğitim takımları müracaatları için toplumsal değerlen-
dirme bölümünü şart olarak koşmuş idik. Bu yaklaşım ayrıca bizleri neden Rotaryen-
lerin afetlere hızlı cevap verebilmeleri için 25.000 dolara kadar bir fonun dağıtımını 
sağlayacak olan Rotary Afet Yardım Fonu ve Bağışını bu yıl oluşturduğumuz konusun-
da bilgilendirmekte. 

Rotary Barış Merkezlerinin hızla büyüdüğü ve etkisinin arttığını da gördük. 2019 
yılında ulaşılan rekor sayıda müracaat sonucu 100 kişi civarında Barış Bursiyeri seçi-
lecek ve mezun olduklarında, şimdiye kadar yetiştirdiğimiz 1.200 kişinin arasına ka-
tılarak öğrendikleri ihtilafların çözümü yöntemlerini  küresel problemlerde uygulaya-
caklar.

Bu yazıyı kaleme alırken, bu yılki fon hedefimize de çok yakın olduğumuzu belir-
mek isteriz. Ama hedefi aşabilmek için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. 

Vakfımızı gelecek için güçlendirmeyi ve büyütmeyi taahhüt etmiş bulunuyoruz. 
Yeni bir Rotary yılına bakarken ve dünya çapında daha büyük etki yaratacak fırsat-
ları düşünürken, son iki ayda göstermiş olduğu liderlik için  başkanımız Brenda M. 
Cressey'ye teşekkür ederiz. Vakfın liderlik konusundaki geçişi ile ilgili daha fazla bilgi 
edinmek itiyorsanız, daha fazla bilgiye rotary.org/myrotary'den ulaşabilirsiniz. 

Rotary Vakfının biz Rotaryenlerin gurur duymasını sağlayacak yeteneklerimi-
zi ateşleyecek sayısız yöntemleri var. Bunun karşılığı olarak da Vakfımızın büyümesi 
için de bizim yapabileceğimiz çok şey var. Rotary yılınızı bitirirken bir noktayı dikkate 
alın: rotary.org/donate'i ziyaret edin. Sizlere cömertliğiniz ve Rotary'de yaptıklarınız 
için teşekkür ederiz.

Hedeflerimize ulaşmak geleceği 
kazanmak demektir
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