
1Büyük ölçekli bağış 
programlarının anahtar 
elemanları nelerdir?   

Büyük ölçekl� bağışlar, gen�ş coğraf� alan-
larda yaşayan b�r çok �nsanı etk�leyen sorunla-
ra ölçüleb�l�r ve sürdürüleb�l�r çözümler sağla-
mayı amaçlayan yen� b�r bağış yöntem�d�r. Her 
yıl, Rotary Vakfı, Rotary'n�n odak alanları �le �lg�l� 
olan b�r projeye 2 m�lyon dolar bağış yapacaktır. 
Bağış, proje faal�yetler�ne üç - beş sene süreyle 
destek sağlayacaktır.

Bu bağışlar uluslararası b�r Rotary partner� 
gerekt�rmez. Ancak, müracaat edenler�n Rotary 
dışında ortaklarla, s�v�l toplum örgütler�, hükü-
met b�r�mler�, özel sektör kurumları g�b� kuru-
luşlarla çalışmaları beklenmekted�r. Bu partner-
ler programın gel�şt�r�lmes� aşamasında Rotar-
yenlere yardımcı olab�l�rler ve b�zler de Vakıf ola-
rak onlardan fon katkısı bekl�yoruz. Rotary'n�n 
l�derl�k rolünü üstlenmes�n� şart koşuyoruz ama 
partnerler�m�z de eller�n� taşın altına koymalılar.

Son olarak da, bu bağış t�p� �ç�n müracaat-
larda benzer projeler�n de başarıyla uygulandığı 
kanıtlanmalıdır.

  

2Rotary neden bu tür yeni 
bir bağışı uygulamaya 
soktu?

Mevcut bağış t�pler�m�z� tamamlayacak ve 
çok gen�ş toplum k�tles�n�  etk�leyecek b�r bağış 
yaratmak �sted�k. Ölçek bağışları Rotaryenler� 
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Büyük ölçekli bağış 
programları

büyük düşünmeye yönlend�r�yor ve büyük ölçek-
l� sorunlara kapsamlı çözüm �ç�n d�ğer organ�-
zasyonlarla çalışmaya yönlend�r�yor. Pol�o-Plus 
programından öğrenm�ş olduğumuz g�b�, anlam-
lı b�r etk� yapmak �st�yorsanız, s�z�nle beraber so-
runa el atacak partnerlere �ht�yacınız olacaktır.

Örneğ�n Sr� Lanka'da rah�m kanser�n� ön-
lemek �ç�n b�r proje üzer�nde çalışıyoruz. Ben�m 
kulübüm olan Colombo Rotary Kulübü b�r kan-
ser tesp�t merkez� oluşturdu. Daha sonra Ala-
bama'nın B�rm�ngham Rotary kulübü �le partner 
olduk ve HPV (human pap�llomav�rus) testler� ya-
pan mak�nalar �ç�n küresel b�r bağış gerçekleş-
t�rd�k. Ayrıca, personel� yet�şt�rmek �ç�n Alaba-
ma Ün�vers�tes�nden eğ�tmenler� get�rd�k, yen� 
tes�s� fonlamak �ç�n b�r telekom f�rmasını aramı-
za aldık ve aşıların mal�yet�n� karşılamak üzere 
de Sr� Lanka hükümet� �le anlaştık. 2018 yılında 
proje sayes�nde ülkede bulunan 10 yaş altındak�  
kızların yüzde 83'ünün aşılanmasını sağladık.

Aynı düşünceye sah�p organ�zasyonlarla ça-
lıştığı zaman Rotary'n�n gücü çok daha fazla olu-
yor. Bu projede de ulusal ve uluslararası düzeyde 
b�raraya gelm�ş çok sayıda partner, yaygın öl-
çekte olan b�r hastalıkla mücadele �ç�n çalıştılar. 
Büyük Ölçekl� Bağış programları da Rotaryenle-
re buna benzer başarılı g�r�ş�mler� tekrarlama 
fırsatı ver�yor.

3 Müracaat sistemi nasıl 
çalışıyor?

Rotary kulüpler� ve bölgeler�, tam 
gel�şm�ş b�r program tekl�f� yab�l�yorlar. Kapsa-

mın kanıtı, toplum değerlend�rmes�n� �çeren ta-
ban ver�ler�, süregelen gözlem ve değerlend�rme 
planları gerek�yor. Tekl�fl er�n 1 Mart'ta kadar 
ver�lmes� şartı var. En güçlü tekl�fl er� verenler 
30 Haz�ran'a kadar b�r müracaat yapmaya davet 
ed�lecekler.

 Öner�ler ve müracaatlar, Rotary Vakfı Tek-
n�k Danışmanlar Kadrosu ve d�ğer konularda 
bağış uzmanları tarafından değerlend�r�lecek. 
Mütevell�ler daha sonra seçmey� yapan kom�te-
n�n öner�s�n� d�kkate alacaklar ve ödül �le �lg�l� son 
kararlarını Ek�m ayında yapacakları toplantıda 
verecekler.

4Bu bağışların başarısını 
nasıl ölçümleyeceğiz?

Temeldek� esas, yaptığımız her 
şey�n topluma fayda sağlamasıdır. Başarı, uy-
gulamanın yapıldığı toplumdak� n�ha� etk�s�n�n 
ölçülmes� �le gerçekleşecek. Ayrıca, özell�kle 
Rotary'n�n değerler� ve tutkularını tems�l eden 
organ�zasyonlarla yapılan ortaklıkta, Rotary'n�n 
uzun vadel� kalkınma sorunlarındak� l�der poz�s-
yonuna kend�n� konumlandırması yeteneğ� de öl-
çüde d�kkate alınacak.                                

—JOHN M. CUNNINGHAM

4
SORU

Ölçek Bağışları Programına müracaat 
etmek istiyor musunuz?

my.rotary.org/programs-scale-grants
bağlantısını kullanınız
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Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Ekim ayında Viyana'da inanılmaz bir şey oldu. Ken-
ya'lı bir koşucu olan Eliud Kipchoge, dünyada ilk 
kez 26.2 millik (42,195km) bir maraton koşusunu 2 

saat'in altında koştu.
Uzun yıllar, uzmanlar bunun mümkün olamayacağını 

düşünüyorlardı. İnsan vücudunun bunu yapamayacağı ka-
nısı hakimdi. Kipchoge bunu başardı zira beraber çalıştığı 
inanılmaz bir ekibi vardı. Koşuda her aşamada onunla bera-
ber koşup tempo sağlayan ve yeterli enerji ve su ihtiyacını te-
min edenler vardı. Her mil mesafe sonrası, ritmi tutturmak 
için yeni koşucular yarışa katılıp onun hedefine ulaşmasını  
sağladılar.

Eliod Kipchoge gibi Rotary'nin de çocuk felcine son ver-
me maratonunda sona yaklaşırken büyük destek sağlayan 
bir ekibi bulunuyor. Zaman ve enerjilerini bu amaç için ayı-
ran ve bizi hedefimize yaklaştıran o kadar çok sayıda Rotar-
yen var ki.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tip 3 Polio Virüsü için yo-
kedildiğine dair sertifika verdi. Bu büyük bir olay. Ayrıca, 
Afrika kıtasında da son üç yılı çocuk felci vakasına rastla-
madan geçirdik. Yakın bir zaman içinde büyük olasılıkla Po-
li'dan arındırılmış kıta olarak açıklanacak.

Önümüzdeki son kilometre oldukça zor. Pakistan ve Af-
ganistan önemli meydan okuma durumu teşkil ediyor ama 
bundan önce üstesinden gelmek durumunda olduğumuz 
meydan okumalar da var. Ne zaman ki bir hedef erişilemez 
gibi görünmüştür, Rotaryenler beraberce hareket edip çağ-
rıya cevap vermişlerdir.

Şimdi yarışı bitirdiğimizi düşünmenin zamanı değildir.  
Koştuğu son iki milde tüm destekçilerinin yarışı bıraktığı-
nı düşünürseniz Eliod Kipchoge ne olurdu? Hedefine hiç bir 
şekilde ulaşamazdı. 

Bir işi sonuna kadar getirmek özel bir karakter gerekti-
rir. Dönem birbirimize en çok ihtiyacımızın olduğu bir za-
mandır. Tao Te Ching'de Laozi 1,000 millik yolculuğun ilk 
adımla başladığını söyler ve bir adımla da biter der. Son 
adım, ilk adım gibi cesaret ister. 

Rotary olarak tarih yazalım - bitiş çizgisi görünürde!

Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

Tarih boyunca insanlar birlikteliklerini su kenarında 
oluşturmuşlardır. Bir kuyudan temiz ve taze suyu çeke-
bilme imkânı, yerleşimlerin zor günleri atlatabilmeleri 

ve daha güçlü olmalarını sağlamıştır.
Kuyular dünyanın her tarafında insanlar için yaşamsal 

önem taşır. Peki Rotary Vakfı'nın "kuyusu" nedir? Hangi kay-
nakları kullanarak harika imkanlar sunan küresel bağışlara 
ulaşıp dünyada yaşamları kurtarabiliriz?

Tabi ki Rotary Vakfının kuyusu bağış fonudur. Gelecekteki 
nesiller için büyük projeleri gerçekleştirmemizi sağlayacak ge-
rekli fonları temin edebilmek için derin ve güçlü bir kuyu inşa 
ediyoruz. Güçlü bir bağış fonu, Vakfımızın uzun vadeli mâli is-
tikrarını garanti ederken, gelecekte daha göze çarpan insani 
hizmet temini için gerekli kaynakları sağlayacaktır.

Bağış Fonumuz için hedefimiz yüksek: Bu girişimimizle 
2025 yılında fonu 2.025 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. 
2025'e vardığımızda net varlıklarımızın asgari  1 milyar dolara 
ulaşmasını, bakiyenin de taahhütler ve miras ve benzeri yön-
temlerle (bequest) kapanmasını bekliyoruz.

2 milyar doların üzerinde bir Bağış Fonu ile yapabilecekleri-
mizi düşünün! Yatırımdan elde edilecek yılda 100 milyon dola-
rın üzerinde gelir, Rotaryenlere her yıl yaşamları değiştirecek 
bir çok proje yapmaları imkânını sağlayacaktır. 

Bugün bunu gerçekleştirebiliriz. Etrafımızdaki dünya ne 
kadar değişirse değişsin, Rotary Vakfının kuyusu zamanın tes-
tini aşacak ve dünyada pozitif etki yapmaya devam edecektir.

Konfiçyus suyu çok severdi. Şöyle demişti: "Büyük sular 
durmadan ileriye doğru akar. Gittiği her yerde toprağa 
bereket taşır ama hiç bir zaman olağanüstü bir iş yaptığı-
nı düşünmez. Bu onun erdemi gibidir." 

Bu vesile ile, Şanghay Rotary kulübünün kuruluşunun 100. 
yılını kutladığını hatırlatmak isterim. Kulübün bir önemli kilo-
metre taşı da Rotaryen Frank Yih'in ilk Arch C. Klumph Society 
üyesi olması idi. Şanghay'daki dostlara "Gõng xĭ" (Tebrikler) di-
yorum.

Bağış Fonu Rotary Vakfının 
kaynak kuyusudur

Ekip 
çalışması ile 
her sorunu 
çözeriz
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