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1956 yılında Kasım ayını 
“Vakıf Ayı” olarak tanım-
ladı ve tüm kulüplerden 
bu ay Rotary Vakfına bir 

program ayırmalarını istedi. 1982 yılında ise tüm Kasım ayının 
Vakfa ayrılması gerektiğine karar verdi.  

O zazmandan beri Vakfımız, belki de hiç bir Rotaryenin tasav-
vur edemeyeceği şekilde büyüdü ve gelişti. 1985 yılında, tüm dünya-
daki çocukları çocuk felcine karşı aşılama ve çocuk felcinden arın-
dırılmış bir dünya yaratma hedefiyle, Rotary ilk kurumsal projesine 
başladı.

İnsani programlarımız o kadar hızlı büyüdü ki, Vakıf olarak 
gelen taleplerin hacmini etkin bir şekilde karşılayamaz olduk. Bu-
nun sonucu oluşan yeni bağış modelinde daha büyük ve daha ka-
lıcı olan “küresel bağışlar” ve küçük ölçekli, kısa vadeli projeler için 
“bölge bağışları” desteği oluşturuldu. Rotaryenlerin uzun zamandır 
düşledikleri “barış üniversitesi”ni de “Rotary Barış Merkezleri”ni baş-
latmakla gerçekleştirdik.  

Rotaryenlerin maddi destekleri de hızla arttı. 1982-83 döne-
minde katkılar 19 milyon dolar seviyesinde iken 2015-16 dönemin-
de 265.6 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında sadece Vakıf Ayını kutlamakla kalmayacağız, ay-
rıca Rotary Vakfının 100. yılını da kutlayacağız. Rotar’nin web si-
tesinde bu özel olayı kutlama için çeşitli öneriler yer almakta ama 
bunlardan üç tanesini size özellikle önermekteyim.

Birincisi, toplumunuzda, Vakfın 100 yılda “Dünyada İyi Şeyler 
Yapmak” konusuna odaklanan bir aktivite düzenlemek. 

İkincisi, kritik bir problem için bir proje planlayıp, sponsor ol-
manız. Bu yerel olarak temin ettiğiniz fonlarla ya da küresel bağışlar 
içerecek şekilde olabilir. Önünüzde, temiz su teminiden, dünyanın 
her tarafında genç kızlar için temel eğitim sağlamaya, ya da önlene-
bilir hastalıklardan olan sıtma ya da HIV/AIDS ile mücadeleye ka-
dar çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. 

Üçüncü aktivite ise, her Rotaryenin 100. yıl için bir bağış yap-
masıdır. Rotary Vakfının bize ait olduğunu hiç bir zaman unutma-
yalım. Sizler ve ben, Vakfın dünyada yaptığı iyi şeylerin her bir ku-
ruşunu karşılıyoruz ve bunu bir asırdır yapmaktayız. Bu geleneğin 
önümüzdeki 100 yıl çin de devamını sağlayacağımıza emin olalım.  

Rotaryenlerin sıkça sordukları bir soru, Rotary Vakfı-
nın, sosyal, çevresel ve politik kriterleri dikkate alıp 
bazı yatırımları kısıtlama ve gözden geçirme konu-

sunda sosyal sorumluluk içeren bir uygulama yapıp yapmadı-
ğıdır? Cevap hem evet hem de hayırdır.  

Evet; Vakıf bir yatırım kararı verirken hem sosyal hem de 
mâli geri dönüşümü dikkate alır. Yatırım komitemiz, yatırım 
danışmanlarımıza ve yöneticilerine sadece yasalara, kurallara 
ve etik standartlara, ulusal ve uluslararası normlara uyan ve 
Rotary değerleriyle örtüşen  kurumlara yatırım yapmalarını 
tavsiye etmektedir. 

Ayrıca her yatırım yöneticisinin sosyal sorumluluğu yatı-
rıma nasıl entegre ettiğini de dikkate alırız. Halen vakfımı-
zın fonlarının %36’sını yöneten bu yöneticilerden yedi tanesi 
Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensiplerini imzalamış 
olan kişilerdir. Bu prensipler iklim değişikliği, kamu ve işye-
ri güvenliği ve hissedarların hakları gibi çevresel, sosyal ve yö-
netimsel konuları içeren icraatları öneren prensiplerdir. Bu 
prensipler uygulandığı takdirde risk azalmakta, geri dönüş 
artmakta ve portföyümüz ile misyonumuz daha iyi bir şekilde 
örtüşmektedir.

Bu yaklaşım, Vakfımızın bazı firmaları ve sanayileri kate-
gorik olarak dışlaması anlamına mı gelmektedir? İşte burada 
cevabın “hayır” kısmı devreye girmektedir. Rotary’nin çok çe-
şitli üyelik yapısı ve farklı kültürel inançları bu konuda kısıtla-
malara gitmede zorluklar yaratır.

Rotary Vakfı mütevellileri ve mali uzmanlar yaptıkları işi 
çok ciddiye almaktadırlar. Rotaryenler bize dünyada iyi şey-
ler yapmak için milyonlarca doları emanet etmiş bulunuyorlar. 
Temiz su  ve eğitim sağlamak, sağlık bakımı ve ekonomik kal-
kınmayı iyileştirmek ve barışı yaygınlaştırmak için yaptığımız 
faaliyetler vakfın yatırım gelirlerine bağlıdır. Dolayısıyla ba-
ğışlarınızı en akıllı şekilde değerlendirmek önemlidir.

Rotary Vakfı hepimize ait olduğu için, şeffaflığa inanıyo-
ruz. Bu nedenle, www.rotary.org sitesinde çok zengin içerikli 
bilgiler bulunmaktadır. Son üç yılın denetlenmiş sonuçları ve 
son altı yılın vergi beyannameleri ile yatırım uygulamaları, fel-
sefesi ve geri dönüşlerin tarihsel gelişimi burada yer almakta-
dır. Bu detaylı bilgilerin sizin güveninizi arttıracağına ve süre-
gelen cömertliğinizi esinlendireceğini ümid ediyorum. 

VAKIF PENCERESİNDEN

Kalyan Banerjee
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Vakıf ayını 
kutlayalım

İyi işler için sorumlu yatırım

Üyelerin kullanabileceği bu programın faydalarını kendinize saklamayın. 
Seyahat lerde, otellerde, yemeklerde ve hizmetlerde indirim sağlayan 
Rotary Küresel Ödülleri programı, daha iyi iş yapmanızı ve Rotary dostlukları 
kurmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Rotary Küresel Ödülleri. Bu da bizim, bize çok şey verenler için yapabildiğimiz 
bir geri vermedir. 
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