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Vakıf modeli başarımızın anahtarıdır

Rotary Vakfının, bir çok açıdan kulüplerimizde görünmeyen bir mev-
cudiyeti vardır. Her hafta kulüplerimizde ve bölgemizde yaptığımız 
işlerin bir çoğunu Vakfın aktif katılımı olmadan gerçekleştiririz. An-

cak, kulüplerimizde Vakfın görünmemesi, bir anlamda içinde olduğumuz binanın 
temelinin görülmemesi gibidir: onu görmememiz bizi ayakta tutmadığı anlamına 
gelmez. 

Rotary’nin çocuk felci ile mücadelesini başlatan vakıf, bir çok yönden Rotary’nin 
hizmetinin oluştuğu temeli teşkil etmektedir. İlk bağış olarak yapılan 26.50$ son-
rası oluşan Vakıf, 100 yıldır hizmetlerimizi desteklemiş ve güçlendirmiş, tutkuları-
mızı mümkün kılmış ve organizasyonun bugünkü yapısını yaratmamızı sağlamış-
tır. Vakıf sayesinde, Rotaryenler tutkularına çalışmalarını koydukları zaman, çok 
şeyin gerçekleştirileceğini bilmektedirler.

Rotary’de gerçekten başka hiç bir organizasyonun eşleştiremeyeceği etkin ve 
inanılmaz bir model oluşmuştur. Biz tümüyle yerel ve tümüyle küreseliz: Dünya-
nın her tarafındaki yaklaşık 35.000 kulüpte yerel yetenekler, bağlantı ve bilgi sahi-
biyiz. Şeffaflık, etkinlik ve iyi iş yöntemlerimiz konusunda haklı bir itibarımız var 
ve bizler yetenekli ve aynı zamanda  gönüllü birer profesyonel olarak, bir çok orga-
nizasyonun yaklaşamayacağı bir etkinlik seviyesine erişmiş bulunuyoruz.

Basit anlatımla ifade edersek, Rotary Vakfına verilen her bir dolar, başka yar-
dım kurumlarına verilecek dolardan daha güçlü bir etkiye sahiptir. Şayet “Dünyada 
İyi Bir Şey Yapmak” için para verecekseniz, bunu Vakfa vermekten daha iyi bir yol 
olduğunu gerçekten düşünmeyin. Ben bunu duyduğum gurura dayalı olarak söyle-
miyorum. Bu kanıtlanabilir bir gerçek olup, bağımsız organizasyonların değerlen-
dirmelerine de yansımaktadır.

Vakfın yüzüncü yılında Rotaryenler 300 milyon dolar fon yaratma hedeflerini 
aştılar. Şayet bunun bir parçası olmuşsanız, müthiş bir şeyin parçası olmuşsunuz 
demektir. Dünyanın bir tarafında, büyük olasılıkla hiç bir zaman gitmediğiniz bir 
köşesinde, belki de hayatınızda hiç karşılaşmayacağınız insanlar sizin sayenizde 
daha iyi bir yaşam sürdürebileceklerdir. Sonuçta, çekirdek ideallerimizin gerçek-
leşmesini Vakfımız sağlamaktadır: Farklılık yaratabileceğimizi, bunu yapmanın 
görevimiz olduğunu ve beraberce çalışarak, iyi ve etkin bir şekilde gerçek ve kalıcı 
değişimi sağlayabileceğimizin bilincindeyiz. 
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Barış Konferanslarımızla önemli adımlar atacağız    
Bundan 72 yıl önce Birleşmiş Milletler “gelecek nesilleri savaşın belasından kurtarmak ... (ve) tole-

rans göstererek beraberce barış içinde ve iyi komşu olarak yaşamak” için kurulmuştu. Bu değerli amaçlar 
ve ona ulaşmak için nesillerce süren yatırımlara rağmen “savaş belasından” henüz kurtulmuş değiliz. 
Geçen sene, dünyada 49 silahlı çatışmada 102.000 kişi yaşamını kaybetti. Bu ihtilafların bazıları 50 
yıldan fazladır süregelmekte. Terörizm, tahammülsüzlük ve aşırıcılık; mülteci krizleri ve çevresel 
bozulma artık karşımızdaki meydan okumalar olarak duruyor.  

Toplu olarak 1945 yılında büyük bir ihtiras ve iyimserlik içinde belirlenmiş olan hedeflere sanki 
bugün için her zamankinden uzakmışız gibi geliyor. Ama, barış dolu bir gelecek için çalışma arzu-
sunu kaybetmemiş, sadece hükümetler nezdinde değil, ama onların ve birbirlerinin yanında olan  
insanlar oldukça, ümidimiz de kırılmıyor. Bugün için Rotary Barış Bursiyerleri gibi barışa odaklı 
programlar ve hizmet konularımızın her biri sayesinde, Rotary barış konusunda gerçek ve kalıcı bir 
etki yapabilecek en iyi pozisyona gelmiş durumdadır. Su, sanitasyon, sağlık, eğitim ve ekonomik 
kalkınma ve ihtilaf yaratabilecek konuların karmaşık etkileşiminin yarattığı sorunları çözebilir ya 
da engelleyebiliriz. Bu alanlardaki hizmetlerimizi en iyi şekilde kullanmak ve etkimizi barış konu-
sunda azamiye yükseltmek için, bu etkileşimleri anlamak ve hizmetlerimizi ona göre planlamamız 
bir zarurettir

Bu sebeplerden ötürü, Şubat ve Haziran aylarında Kanada, Lübnan, İngiltere, Avustralya, İtalya 
ve Amerika Birleşik Devletlerinde altı tane “Barış Konferansı” düzenledik. Bu konferanslar barışa 
değil barışın inşasına odaklanacaklardır. Rotary kulüplerimiz ve bölgelerimizin hizmetleriyle na-
sıl barış oluşturabileceklerini paylaşacağız. Konferanslardan beş tanesi barış ve bir odak alanımızla 
olan ilişkiyi açıklığa kavuşturacaktır. Vancouver’deki ilk konferansta barış ve biz Rotaryenler için 
büyük bir kaygı konusu olan “çevresel sürdürülebilirlik” arasındaki bağlantıyı irdeleyeceğiz. Bu konfe-
ransların gündem maddelerini “www.rotary.org/presidential-conferences” bağlantısından inceleyebilir 
ve kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Hedefler çok basit: Rotaryenlerin hizmetleri kanalıyla barışı geliştirebilecek yeni yöntemler bul-
mak, uzmanlardan bilgi almak ve barışı inşa etmek için yeteneklerimizi güçlendirmek. Bu konfe-
ransların bizleri daha barışçı bir dünya yolunda Rotary kanalıyla 
farklılık yaratarak önemli bir adım atmamızı sağlayacağını ümit 
ediyor ve inanıyorum. 
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