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Rotary Vakfına 
bağış yaptığı-
nız zaman, Ro-

taryen dostlarınızın bu bağışları altı odak noktamızdaki yaşam 
değiştiren projeler için kullanacaklarından tamamen emin ola-
bilirsiniz. Bu güven desteğimizin sürekli olmasını esinlendirmeli, 
özellikle de elde edilen fevkalade çekici sonuçlar dikkate alınırsa.

Mart ayında Su ve Sanitasyon ayını kutlarken, Rotaryenlerin 
yönlendirdikleri projelerin milyonlarca insana nasıl temiz su ve sa-
nitasyon imkânı sağladığına bir bakalım. Bu odak noktası, uzun 
bir süredir ve haklı olarak Rotaryenlerin hizmet ajandasında ön 
sıralarda yer alıyor. Dünyada 663 milyon insanın temiz suya ulaşa-
madığını ve dünya nüfusunun üçte birinin de bir tuvalete ulaşma 
imkânının bile olmadığını dikkate alırsak buna hak veririz.

Her gün temiz su aramak için saatler harcamak ve her an di-
zanteri, kolera ve medine kurdu ve sudan kaynaklanabilecek has-
talıkların tehdidi ile karşı karşıya olmanın yaşamı ne kadar etkile-
yeceğini bir düşünün. 

Temiz su temin etme çalışmalarımızın yaygın etkileri bulun-
makta. Yaklaşık 10,000 kulüp, Vakfın da yardımıyla su ve sanitas-
yon projeleri üzerinde çalışıyorlar. Sadece 2015-16 döneminde 
Rotary Vakfı bu alanda 19 milyon dolarlık küresel bağış projesi 
fonlamış bulunuyor.

Ve bu sadece altı önemli ve kritik odak noktalarımızdan bir ta-
nesi. 2015-16 dönameinde Vakfımız tüm küresel bağışlar için 76 
milyon dolar harcayarak, dünya genelinde hastalıklarla mücade-
le, anne ve çocukların yaşamını kurtarma, barışı teşvik etme, eği-
time destek verme ve bir çok insana ekonomik fırsat yaratma ko-
nusunda destek sağladı. Bu güzel çalışmalar sizlerin yapmış oldu-
ğu hediyeler ile gerçekleştirilmekte.

Vakfımız 1917 yılında dünyada iyi şeyler yapmak için tasarlan-
dı ve 100 yıldır da bunu yapmakta. Bu kilometre taşını kutlamak 
ve tüm dünyada acilen ve değişim sağlayan çalışmalarımızın de-
vamını sağlamak için tüm Rotaryenleri yüzüncü yıl için özel bir 
bağış yapmaya çağırıyorum.

Dünyanın muhtelif toplumlarında Rotaryenler, 
Vakfın 100. yılını kutlama konusunda yaratıcı 
yöntemler uygularken, Vakfın bir asırdır "dün-

yada iyilik yapma" taahhüdünü vitrine çıkarıyor.  
Rotaryenler Pakistan'da hatıra pulu çıkarılmasına 

önayak oldular, geliri vakfa bağışlanmak üzere Tuna 
Nehri'nde bir tekne turu organize ettiler, Kanada'da Bri-
tish Columbia eyaletinin Vancouver şehrinde de üzerin-
de "Dünyada 100 yıldır yapılan iyilik" etiketi taşıyan şarap 
sattılar.

Tabi sayılamayacak kadar çok 100. yıl yemeği düzen-
lendi. Arch C. Klumph'ın şehri Cleveland'da Rotaryenler 
Vakfın babası onuruna Cleveland Orkestrası ile bir ye-
mek ve konser düzenlediler. Vakıf için yaratılan 2.1 mil-
yon dolarlık fonun yanı sıra, aktivite Klumph'ın virtüöz 
bir flüt ustası olduğunu da bizlere hatırlattı.

Bazı Rotaryenler küresel bağış projeleriyle Vakfı 
onurlandırıyorlar. Endonezya'da Dang hummasına karşı 
savaşarak, Kolombiya'da sanitasyon tesisleri yaparak ve 
Türkiye'de de meme kanserini erken teşhis gibi girişim-
ler bunlara örnek teşkil ediyor.

Rotaractörler ve Interactörler de 100. yıl için kendi-
lerine yapılan "100 iyiliik yap" çağrısına cevap veriyorlar. 
Kan bağışında bulunuyorlar, yaşlıları ziyaret ediyorlar, 
gıda yardımı gibi aktiviteler düzenliyorlar. 

Bu kilometre taşını kutlarken, başarı hikayelerimizi 
tüm dünya ile paylaşmış oluyoruz. 2016 yılında, CNBC 
Haber Kanalı, Rotary Vakfına, Çocuk Felci Programı, fi-
nansal yapısı, hesap verebilir olması ve raporlarındaki 
şeffaflık nedeniyle "dünyayı değiştiren ilk 10 yardım ku-
ruluşu" arasında yer verdi. Bunun yanı sıra, Fon Yaratan 
Profesyoneller Derneği de 2016 yılında Rotary Vakfını 
2016'da "Dünyanın En Seçkin Vakfı" olarak tanımladı.

100. yılımızı henüz tamamlamadık. Halen özel bir ak-
tivite planlama, yüzüncü yıla mahsus katkıda bulunma 
ve daha fazla iyi işler yapabilme fırsatınız var. Hepinizin 
Haziran ayında yapılacak en büyük kutlamada benimle 
beraber olacağınızı ümit ediyorum.
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