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Kasım ayının Rotary 
Vakfına odaklanıl-
dığı ve Vakıf prog-

ramlarının ve programları fon-
layacak bağışların ay boyunca 
daha yoğun bir şekilde toplanıl-

dığı hepimizin bildiği bir olgudur. Peki neden Kasım ayı? 
Bu fikir 1956 yılında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulunun 15 

Kasım’ı Rotary Vakıf Haftası olarak ilan etmesiyle başladı. 1961 yı-
lında Güney Afrika’daki talebeliğim sırasında bu karar kabul edil-
mişti ve bir çok Güney Afrika kulübü o hafta Vakıf ile ilgili prog-
ramlar yapmakta idiler. Aynı uygulamanın Missouri Unionville’deki 
evime dönüp Rotary’ye katıldığımda da  yapıldığını gördüm.

O zamanlar kulüplerimizin bir çoğu Rotary Vakfı haftasında dü-
şük maliyetli yemek düzenleyip tasarruflarını Vakfa bağışlamaktay-
dılar. Bağışların büyük çoğunluğunun kişiler tarafından değil, kulüp-
ler tarafından yapıldığı bir dönem için bu uygulama iyi bir yöntemdi. 
Peki neden 1956 yılında Yönetim Kurulu 15 Kasım haftasını seçmiş 
ve 1982’de de 1983-84 döneminden başlamak üzere tüm Kasım ayını 
kaplamasını kararlaştırmıştı?

Bana göre, 1956’da alınan ilk kararın arkasında kuzey yarımkü-
redeki kulüplerin bir çoğunun, özellikle de çok üyeli kulüplerin Ha-
ziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaz nedeniyle fazla aktif olma-
maları idi. O nedenle biraz bekleyip kulüplere her yıl Vakıf hakkında 
üyelerini bilgilendirmeleri için zaman tanıma hedeflenmişti. Katkılar 
da kulüplerden geldiği için, kulüplere fon yaratmak için zaman ta-
nınmış oluyor ve aynı zamanda ilk yarıyılda yatırım yapabilmesi için 
Vakfa para gönderme işlemi de yıl sonunda tamamlanmış oluyordu. 
Hem kulüpler, hem de Vakıf için “kazan-kazan” bir durum vardı. 

Bu düşüncemin doğru olup olmadığını bilmiyorum ama Vakıf ayı 
Vakfımızın başarısında kritik rol oynamaya devam edecektir. Bu ay 
içinde kulüplerimiz ve bölgelerimiz Rotaryenleri Vakfın programla-
rının kalitesi hakkında eğitirlerken, dünyayı daha iyi bir ortama çe-
virmeyi hedefleyen katkıları da toplayacaklardır.

Vakfımız öncü bir organizasyondur ve başarısını, bir çoğunun 
Kasım ayında programlarına verilen öneme istinaden katkıda bulu-
nan Rotaryenlere borçludur. Rotary Vakfı Ayı bu nedenle gözardı 
edilmemelidir. Verimli ve anlamlı bu geleneği sürdürmeleri için Ro-
taryenleri kulüp ve bölgelerindeki Vakıf toplantılarına katılmaya da-
vet ediyorum. Geleneği kucaklayın! Vakıf Ayını kutlayın!

Dünyanın her tarafında “Başkanlık 
Konferansları” Rotaryenlerin bi-
raraya geldikleri popüler toplantı-

lar olmaya başladı. Ancak konferans program-
ları her yıl yeni başkan ile değişmekte idi. Baş-
kan Ravi dönemi için, Rotary Vakfının “Geleceğin 
Vizyonu” planı kapsamındaki odak noktalarının 
temasından esinlenerek beş adet konferans plan-
ladı.  

Barış ve ihtilafların önlenmesi ve çözümü: 15 
- 16 Ocak, Ontario, Kaliforniya 

peaceconference2016.org
Hastalık önleme ve tedavi: 19-20 Şubat, Can-

nes Fransa; rotary-conference-cannes2016.org
Toplumsal ve ekonomik kalkınma: 27 Şubat, 

Cape Town, Güney Afrika; 
rotarycapetown2016.com
Okullarda okuma yazma ve WASH (Water, 

sanitation and hygiene - Su, sanitasyon ve hijyen): 
11-13 Mart, Kolkatta, Hindistan; 

rotaryteach.org/presidentialconference
Okullarda WASH: 18-19 Mart, Pasay City 

Filipinler: 2016RotaryPresidentialConferen-
ceManila.org

Başkan Ravi ile beraber UR ve Rotary Vakfı 
tarafından finanse edilen bu beş toplantıya ben 
de katılacağım ve özellikle yaşadıkları yere yakın 
bir şehirde yapılacak olanlara Rotaryenlerin katı-
larak destek vermelerini arzu ediyorum. Bu top-
lantılar Rotary liderleri ile beraber muhtelif odak 
alanlarındaki konuları derinlemesine inceleme 
fırsatı verirken, yeni ve etkin projeler için pratik 
yaklaşımları da mercek altına alıyor.

Şayet yukarıdaki konferanslara ilgi duyuyor-
sanız muhakkak katılın veya kulübünüzden bir 
temsilci gönderin. Başkanlık Konferansları Kon-
vasiyonları tamamlayıcı olup, Rotary’nin tüm 
dünyada gerçekten iyi şeyler yaptığının bir gös-
tergesidir.

VAKIF PENCERESİNDEN

Ray Klinginsmith
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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