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Rotaryenlerin çoğunun kendilerini bir Rotary Kulü-
büne sponsor olarak katılmasını sağlayan kişiyi hatır-
ladıklarına bahse girebilirim. Hayatımızı değiştirecek 
fırsatları bizim de paylaşmamızı sağlayan kişiyi hiç bir 
zaman unutmayız ve daima minnet duyarız. Bunu söy-
ledim ama, Vakfımızın ne zaman bizim için önemli ko-
numa geldiğini büyük çoğunluğumuzun belirleyemeye-
ceğini düşünüyorum. Bu sizi birisinin toplantıya davet 
etmesi kadar basit değil. Ama kulüpte veya bölgede ya da 
uluslararası alanda ışığı sizin üzerinize tutan, ufuk açan 
bir faaliyet, bir projenin sözkonusu olduğunu düşünüyo-
rum.

1905 yılından beri, Rotary kulüpleri Rotaryenlerin 
toplumlarında harekete geçen kişiler olmasını sağlayan 
yolu açmışlardır. Yerel kulüplerimiz yaşadığımız, çalış-
tığımız, yaşamboyu süren dostluklar oluşturduğumuz ve 
her birimizin "evim" dediği yerde görünebilir en direkt 
etki yaratmaktadırlar. Rotary International dendiği za-
man, bir çok Rotaryenin Rotary kulübünü düşündüğüne 
inanıyorum.

Öte yandan, Rotary Vakfı dendiği zaman, Rotaryen-
ler bugünkü dünyamızda Vakfı en üst sıraya taşıyan çe-
şitli insani ve eğitim projeleri ve programları düşünmek-
tedirler. Bu gerçekten Rotary'yi onların nezdinde can-
landıran, içinde bulundukları toplumu dünya toplumu 
yapan, ve kendilerini de küresel ortamda "harekete ge-
çenler"e dönüştüren bir olgudur.

Yeni bir yıla başlarken ve gerçekleştirmek istediği-
miz bir çok şeyi düşünürken, bir çoğumuz "yeni yıl ka-
rarları" almaktayız. Sizin kararlarınızdan birinin de 
Rotary Vakfına daha fazla dahil olmak ve katılmak oldu-
ğunu ümit ediyorum. Her birimiz Vakfımızı yardım ku-
ruluşu olarak ilk sıraya koyalım. Şayet bunu yaparsak, bu 
Rotary yılını olağanüstü tarihimizin en iyisine dönüş-
türebiliriz. Lütfen bana katılın ve Rotary'nin mirasını 
oluşturmaya söz verin.

Hergünün her saniyesinde, Rotaryenler, Rotary Vakfı 
kanalıyla dünyada iyi şeyler yapmaktalar. Planlamakta, fon 
yaratmakta, uygulamakta ve projeleri gerek yerel gerekse de 
küresel ölçekte tamamlamaktadırlar. Bu hepimiz için bü-
yük bir gurur kaynağıdır..

Benim için bu Rotary üyeliğinin emsalsiz bir özelliği-
dir. Siz seçtiğiniz ölçüde işin içine girersiniz. Bir projeye 
başından sonuna kadar katılabilir. Ya da sürecin herhangi 
bir moktasında katılabilirsiniz. Ama gerekli fonların hazır 
olması için her şey sizin ve benim  Vakfa katkımızla başla-
maktadır. 

Bir çoğumuz için bölge tanımlı fonlar genel olarak yerel 
bir projeyi içerdikleri için bir bağış faaliyetine katılımın en 
hızlı ve en uygun yoludur. Bölge bağışıyla yapılan bir proje, 
Rotary'nin ön plana çıkmasının, tanıtımının yapılmasının, 
müstakbel üyeler ve projeden faydalananların katılımının 
sağlanmasının ve toplumunuza bir değer katmanın iyi bir 
yöntemidir.

Küresel bağışlar ise bizlere altı odak noktamızdan biri 
ya da bir kaçında uluslararası projeler ile katılma fırsatı su-
nar. Proje fikirleri geliştirdikçe, ihtiyaç değerlendirmesi ya-
parak toplumda neye ihtiyaç olduğu, gerekli kaynaklar ve 
onlara nasıl ulaşılabileceği ve projeyi Rotaryenler, partner-
ler ve sahadaki diğer katılımcılarla nasıl yürütebileceğimi-
zi belirleriz.  Projelerimizin Rotaryenlerin muhakkak katı-
lımını sağladığına, en fazla sayıda insana fayda sağlayaca-
ğına ve bittiği zaman, toplumda uzun vadeli etkisinin deva-
mı için yerel sakinler tarafından sürdürülebilmesine emin 
olmalıyız. Bu adımların dikkatli bir şekilde takip edilmesi 
bizleri de rahatlatacaktır.

Özellikle bu yönetim ve hesap verebilirlik sayesinde, 
bizler zamanımız, yeteneklerimiz ve hazinelerimizi katkı 
olarak veriyoruz. İşte bu bizim Vakfımızdır. Bizler onunla 
gurur duyuyoruz ve  Vakıf, gerçekten de dünyamızda fark-
lılık yaratabilmektedir.
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