
Rotaryenler eliaçık insanlardır. Kendi top-
lumlarında bir çok hayır işinde yardımcı 
olurlar ama bir çok kez de kendi yardım ku-

ruluşları olan Rotary Vakfını unuturlar.
Bu yıl her Rotary kulübünün Rotary Vakfına katkıda 

bulunduğunu görmek istiyorum. 
Dünyada yapmakta olduğumuz güzel şeylerin an-

cak sizin katkılarınızla mümkün olduğunu unutmayın. 
Vakfımıza katkı yaptığımızda, Evanston’a nakit gönder-
miş olmuyoruz. Kör bir insanın görmesine, çocuk fel-
cinin sakat bıraktığı birisinin yürümesine, çocukların 
ergenliğe sağlıklı bir biçimde erişmesine, bir talebenin 
daha iyi eğitilmesine ve bir aileye gıda temin etmede yar-
dımcı oluyoruz.

Her yıl mütevelli heyeti, Dünya Fonuna maddi des-
tek sağlayan Yıllık Fon için bir hedef koyar. Bu yıl her 
Rotaryenden 100 dolarlık katkı beklentisiyle hedef 123 
milyon dolar olarak tespit edildi. Bu rakamın bazı ülke-
lerde diğerlerine göre anlamlı olduğundan eminim. Fa-
kat Rotaryenler imkanlarına göre katkılarını yapmalı-
dırlar.

“Her yıl Her Rotaryen” sloganı tam anlamıyla bunu 
ifade etmektedir. Her Rotaryen, vakfımıza her yıl katkı-
da bulunmalıdır. Bu yıl, kulübünüzde, her kulübün bir 
şekilde Vakfımızı desteklemesi konusunu öncelikli ola-
rak ele alın.

Başlangıçta söylediğim gibi, Rotaryenler cömert in-
sanlardır. Bu cömertliği Rotary Vakfımıza katkıda bu-
lunarak ifade edeceğinize eminim.

Böyle davranmak herbirimizin elindedir.

Aylık mesajlarımın herbirinde, 2014-15 
dönemi için Rotary Vakfının hedefle-
rinden birini ön plana çıkardım. 

Ekim ayında, yeni bağışların yapısı ve bunun uy-
gulama sebeplerini ele alacağım. Vakıf  Mütevellile-
ri, verimliliği arttırmak, operasyonları kolaylaştır-
mak ve daha fazla etki ve halk tarafından algılan-
mayı arttırmak için bazı ihtiyaçları tespit ettiler.

Geleceğin Vizyonundan önce, yıllık bazda or-
talama tutarı 12,500 dolar olan insani bağışlardan 
yaklaşık 4,000 bağış organize edilmekte idi. Bağış-
ların büyük çoğunluğu bu rakamın altında olduğu 
için bunları yönetmenin maliyeti artarken, artan 
müracaatlara cevap verebilmek için de personel ih-
tiyacı artmaktaydı.

Verimliliği iyileştirmenin yanı sıra, Mütevelliler 
operasyonları kolaylaştırmak ve basitleştirmeyi de 
hedeflediler. Rotary Vakfının eğitim ve insani ba-
ğışları desteklemek için her birinin kendi gereksi-
nim ve müracaat prosedürü olan 12 ayrı programı 
vardı. Şimdi ise sadece iki tip bağışımız var: “bölge 
bağışları ve global bağışlar”.

İşlemleri basitleştirerek, Mütevelliler, Rotaryen-
lerin daha fazla insana ulaşmalarını ve daha fazla 
güzel işler yapmalarını; daha verimli bir bağış siste-
minin oluşmasını, daha az ama operasyonel maliye-
ti daha düşük büyük bağışların gerçekleşmesini; ve 
kulüpler ve bölgelerin bağış yöntemi hakkında daha 
fazla söz sahibi olmalarını sağlayacaklarını ümid 
ediyorlar. 

Eğitim ve insani bağışlar için süregelen katılım-
larınızı devam ettirerek yeni bağışlar yapısının ge-
lişmesini sağlamlaştırın.
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