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Selim Yeğen
UR 2440. Bölge Vakıf Komitesi Başkanı
2009 -10 Dönem GuvernörüKasım ayı Rotary dün-

yası içerisinde Vakıf 
ayı olarak bilinir. Bu 
nedenle bu ay içeri-

sinde kulüplerinde beni konuşma-
cı olarak çağıran kulüplerimizde ve 
yine bu ay içerisinde düzenlediğimiz 
iki adet vakıf seminerlerinde konuş-
mama başlarken beni dinleyen Ro-
taryen dostlarıma hep aynı soruyu 
sordum. Soru şuydu. “Vakfımızın ol-
madığı bir Rotary nasıl olurdu”. Aldı-
ğım cevapların özeti  şu şekilde  idi:

·  Çocuk felcinin dünyayı ele ge-
çirdiği ve çocukların sakat kalma ris-
kinin dünyanın bir çok ülkesinde ha-
len devam ettiği bir dünya.

· Küresel bağışların olmadığı, sa-
dece ufak çaplı ulusal dayanışmalarla 
gerçekleştirilmeye çalışılan toplum-
sal projeler.

· Barış ve anlaşmazlıkların çözü-
mü için burs ve sertifika programla-
rından yoksun, barış  bursiyerlerinin 
olmadığı bir Rotary.

· Mesleki Eğitim Takımları (Eski 
Grup İnceleme Değişim) olmadığı ve 
bu nedenle dünya barış ve karşılık-
lı anlayışına katkı  sağlayamayan bir 
Rotary.

Verilen bu cevaplar, vakfımız ol-
madan,   Rotary dünyasının ortaya 
koyacağı güçsüz ve daha ulusal yapı-
ya sahip bir sivil toplum örgütü hava-
sına bürüneceği aşikardır.

İşte bu nedenle tüm Rotaryen 
dostlarımın Rotary Vakfı program-
larını tam olarak anlaması ve uygu-
lanması konusunda kulüplerinde 
çaba göstermesi çok önemlidir. Tabi 
bundan da önemlisi bizlerin vakfı-
mızı desteklemek konusunda cömert 
olmamızdır.     Bu nedenle Kasım ayı 
içerisinde biri İzmir’de Efes Rotary 
Kulübü ve diğeri de Bursa’da  1.Grup 
Rotary Kulüpleri tarafından   orga-

nize edilen iki adet vakıf 
seminerine katılan Ro-
taryen’lere aktardığımız 
bilgiler hep bu çerçevede 
oldu. Bu vesile ile organi-
zasyonu üstlenen tüm ku-
lüplere, katılım gösteren 
ikiyüz civarındaki Rotar-
yen dostlarımıza ve vakıf 
komitesi üyelerine teşek-
kür ederim.

Evet dostlarım,
Bu senenin başında 

Rotary Vakfı Mütevelli 
heyetinin açıkladığı he-
defler doğrultusunda bi-
zim komitemizin bölge-
miz için ortaya koyduğu 
hedefleri de bu fırsatla 
tekrar sizlerle paylaşmak 
istiyorum ;

1. Çocuk Felci için her 
kulübün  üye sayısı x 25 USD kadar 
bağışta bulunması,

2. EREY için her kulübün en az 
üye sayısı x 50 USD kadar katkıda 
bulunması,

3. Her kulüpten en az 1 yeni Be-
nefactor çıkarılması ,

4. Bölgeden en az 2 yeni   Büyük 
Bağışçı çıkarılması,

5. En an 3 er adet Küresel ve Böl-
ge bağışı gerçekleştirmek,

6. Barış Merkezi ve Barış Sertifi-
ka programlarına aday göstermek,

7. 1 adet Mesleki Eğitim Takımı 
gerçekleştirmek,

8. 2 adet günübirlik vakıf eğitim 
semineri düzenlemek,

9.  “Paul Harris Society” üyeleri 
bulmak. 

Bu hedefler doğrultusunda çalış-

malarını yürüten komitemiz, ortaya 
koyduğu hedeflere ulaşmak için yo-
ğun bir şekilde çalışmaktadır.

Bu dönem başından beri   vak-
fımızı destekleyerek bu dönemin 
ilk büyük bağışçısı olan Badem-
li Rotary Kulübü başkanı Mehmet 
Terzioğlu’na, bölgemizin ilk “Paul 
Harris Society” üyesi olan Murat 
İzgeren’e ve dönem başından beri Be-
nefactor olma işlemlerini tamamla-
yan Konak RK üyeleri Mehmet Ak-
gül   ve Erdoğan Tözge’ye   teşekkür 
ederim.

Vakıf programlarımızın tüm Ro-
taryenler tarafından benimsenerek, 
ülkemiz ve bölgemiz için toplumun 
ihtiyaçlarına yönelik projeler üretme-
lerini ve aynı zamanda  da vakfımıza 
destek  olmalarını sağlamak hepimi-
zin amacı olmalıdır. 

Rotary Vakfı hedeflerimizi unutmayalım


