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Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Büyük filozof Zhuangzi "Yol, üzerinde yürüyerek inşa 
edilir" demişti. Ancak ileriye bilinmeyene doğru gi-
dersek aşama kaydedebilir ve geriye baktığımızda 

ne kadar yol aldığımızı görebiliriz.
Her Mayıs ayında yürüdüğümüz yolda geriye bakarak Ro-

tary yılında ne kadar yol aldığımızı görürüz. Nelerin işe yaradı-
ğını, nelerin yaramadığını görürüz. O ana kadar başarılarımızı 
tartar ve bir yıl süren yolculuğumuzun son etabındaki ayarla-
malarımızı yaparız.

Geçtiğimiz yıl Rotary Vakfı yaklaşık 400 milyon dolar fon 
yarattı. Bu tarihimizdeki ikinci büyük rakam oldu. Bu yıl bu ra-
kamı geçmeyi hedefledik. Rıotary yılını bitirmeye iki ayımız 
daha var. Bu rakamı aşacağımızı ve beraberce tarih yazaca-
ğımızı biliyorum.

Ne verebilirsiniz? Bir çocuğu ömür boyu çocuk felcinden 
korumak için 3$ gerektiğini düşünürseniz, bir Rotaryenin ço-
cuk felcini sonlandırmak için ayda 250 dolar vermesinin etki-
sini tahmin edebilir misiniz? Bill & Melinda Gates vakfının 1'e 
2 cömert bağışıyla da bu rakam yılda 9.000 dolara ulaşır. Bu 
3.000 çocuğu felçten korumak için yeterlidir.

Veyahut 75.000 dolar, bir Rotary Barış Bursiyerinin Ro-
tary Barış Merkezlerinde iki yıllık  lisans üstü eğitimi alması-
nı sağllayabilir. Rotary bu anlamlı program ile barış yolunda 
lider olmaya devam ediyor. 2019-20 döneminde, Uganda'nın 
Makare Üniversitesinde yeni barış merkezini kurduk. Yıllar 
önce, Afrika kıtasının en eski ve prestijli üniversitesinden bi-
rinde bir gün bir merkez kuracağımız aklımızın ucundan bile 
geçmezdi, ama bu yıl bunu gerçekleştirdik ve bu Rotaryenle-
rin desteği ile oldu.

Vakfımızın programlarıyla yakından ilgilenerek ve cö-
mertce bağışta bulunarak Rotary için bir yol çizmiş oluyorsu-
nuz. Şimdi durmak zamanı değil. Hediyenizi göndermek için 
bugün rotary.org/donate linkini ziyaret edin, biz de bu Rotary 
yılını güçlü olarak bitirelim.
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Bu mektubu yazarken dünya COVID-19 pandemisi kıskacı altına gir-
mişti. Bu satırları harekete geçenler olarak Rotary üyelerinin yap-
tıkları ve yapabilecekleri yardımlara ayırmak ve bizim de Vakıfta sizi 

desteklemek için neler yaptığımızı anlatmak için kullanıyorum. 
Rotary uzun siredir hastalıklarla mücadele ve sağlık konusunda lider ol-

muştur. Rotaryenlerin oluşmasına yardımcı oldukları çocuk felci altyapısı, şu 
an corona virüsüne karşı kullanılırken başka sağlık ihtiyaçlarına da cevap ver-
mekte. Bir çok ülkede, çocuk felci gönüllüleri COVID-19 ile mücadele için sevk 
edilmişlerdir. 

Rotary kulüp ve bölgeleri hızlı bir şekilde mobilize olarak virüsün yayılma-
sını yavaşlatmaya çalışmaktalar. İtalya’nın 2080. bölgesindeki kulüpler, yoğun 
hasta sayısı ile karşı karşıya kalmış hastaneler için vantilatör ve koruyucu 
ekipman temin etmekteler. Hong-Kong’da Rotary kulüpleri tıbbi malzemeleri 
paketlemekte, fon yaratmakta ve toplu konutları ziyaret ederek maske ve de-
zenfektan dağıtmaktalar. Nijerya’nın Akwa Ibom Eyaletinde Rotary kulüpleri 
COVID-19 bilinçlendirme kampanyası yürütmekteler.

Vakıfta mütevelliler olarak sizleri desteklemek amacıyla acil kararlar aldık. 
Bölge bağışlarını, örneğin sağlık çalışanlarının korunması için gerekli malzeme 
alımı gibi yerel aktiviteler için kullanabileceksiniz. Daha önceden planlanmış 
aktivitelerinizi COVID-19 kapsamına alabilir ya da 15 Mart’tan sonraki CO-
VID-19 aktivitelerinizi 2020-21 bölge bağışlarından karşılayabilirsiniz. 

Vakfımıza karşı cömertliğiniz sayesinde, mütevelliler kulüp ve bölgelerin 
COVİD-19 ile ilgili projelerinde kullanılmak üzere hızlı bir şekilde Afet Fonundan 
milyonlarca doların harcanmasına onay verebildiler.

Rotary yılının sonuna gelinirken toplum sağlığı için yaptığımız çalışmalar da 
kritik bir noktaya gelmiş bulunuyor. COVID-19’un üstesinden gelip, Vakfımızın 
senelerdir sürdürdüğü program ve projelerin yapılanmalarına devam etmeli-
yiz. 

Şayet henüz yapmamışsanız, lütfen yıl sonu için Vakfımıza imkanlarınız da-
hilinde bir bağış yapın. Katkınız hiç bir zaman bugünkü kadar önemli olmamıştı. 

Rotary üyelerinin toplumlarında gerçekten farklılık yarattıklarını düşün-
düğümde, aklıma Laozi’nin liderlik konusundaki öğretisi gelir. “En iyi lider, mev-
cudiyetini en az hissettiren liderdir… İş yapıldığında insanlar ‘bunu biz yaptık’ 
diyeceklerdir." Dünyanın bizim lider olmamıza ihtiyacı var, ve siz de liderlik ya-
parsanız sonsuza dek minnettar olurum. Vakfımıza geçmiş, bugün ve gelecek-
teki liderliğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim.

COVID-19 ile mücadele için 
Vakıf desteği arkanızdadır

Fon hedefimize çok yakınız
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