
z”

8 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / T E M M U Z  -  A Ğ U S T O S  2 0 1 7

Sanki dün imiş gibi, 26 yaşımda bir Rotary kulübünün 
yeni üyesi olduğumu hatırlıyorum. Üçüncü toplan-
tımı atladığımda ve telafi etmediğim için, sponsoru-

mun bana ilk kez Rotary’nin değerlerini anlattığını biliyorum. 
Sözlerini dikkate aldım ve o günden itibaren katılamadığım 
toplantıların hepsini telafi ettim. 49 yıl sonra, bugün Los 
Angeles Rotary kulübünün (LA5) gururlu bir üyesi olarak bu yıl 
Vakıf Yönetim Kurulu başkanlığı görevinin onurunu taşıyorum.

Vakıf basit bir fikir ile başladı: dünyada iyi şeyler yapmak. 
Yüzüncü yıl kutlamaları ile geçen 100 yıl içinde neler yapıldığı-
nın hikayesini biliyoruz. Bu zaman içinde Rotaryenler binlerce 
program, projeler ve burslar için 4.1 milyar dolardan fazla fon 
yarattılar ve yatırım yaptılar. Kısacası, Vakıf bir fikrin yaşayan 
tarihidir. Bir Rotaryen fikrini kulübü ile paylaştığında, Vakıftan 
gelen bağış desteğiyle inanılmaz şeylerin gerçekleşebileceğini 
gördük.

Bir Rotaryen olmak için heyecan verici bir dönemden geçi-
yoruz. Rotary Vakfının ikinci yüzyılına başlarken insanlık tarihi-
nin en şaşırtıcı başarısının eşiğinde bulunuyoruz: çocuk felcinin 
yeryüzünden silinmesi. Bundan 32 yıl önce, Polioplus başladı 
ve Rotaryenler ile küresel ortaklarımızın beraber çalışmalarında 
katalist olma görevini başardı. Bugün yeryüzünden silinmiş 
ikinci hastalık olma yolunun sonuna doğru gelinmiş bulunuyor. 
Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından CNBC, kısa bir 
süre önce  Vakfımıza “Dünyayı değiştiren ilk 10 yardım kuru-
luşu” listesinde yer verdi. Önümüzdeki aylarda önümüzdeki yıl 
ve sonrası için Vakfın hedeflerini sizlerle tartışmayı arzu ediyo-
rum. Lütfen fikirlerinizi paul.netzel@rotary.org’a göndererek 
benimle paylaşın. Kendinize şu soruyu sorun: “Yakınımda olan 
ve değer verdiğim bir sorunu çözebilmek için ne yapabili-
rim?” Vakfı işin içine nasıl katabilirsiniz? Unutmayın ki gerekli 
olan tek şey, fikir sahibi olan bir kişi, onun arkasındaki büyük 
organizasyon ve benim de sanki dünmüş gibi çok eskiden 
öğrendiğim her zaman geçerli Rotary değerleridir.

Rotary Vakfı Başkanı ne yapar? Mütevelliler ne yapar? 
Bu sorular değişik ortamlarda bana soruluyor. Vakıf 
Mütevelli Heyeti, tüm dünyada organizasyonun 

yardım kolu olan Vakfın işlerini yürüterek yapmış olduğunuz 
bağışların, yaşamları değiştiren sürdürülebilir gelir şekline 
dönüştürülmesi yönetir. 

Yaptığımız şeylerden biri dinlemektir. Siz üyeleri dinleriz. 
Sizlerin sesleri bize çeşitli kanallar ve bağlantılar ile geri bil-
dirimler, fikirler, kaygılar ve öneriler olarak ulaşır. 

Rotary Vakfı komitelerimizi dinleriz. Bölge Vakıf koordi-
natörlerini ve danışmanlarını, bölge Vakıf komite başkanını 
ve bölge guvernörlerimizi dinleriz. Yedi ülkede yerel vergi 
avantajı sağlayan Rotary Vakfı destek birimlerini dinleriz.

Yönetim Kurlundaki meslektaşlarımızı, Rotary çalışan-
larını, PolioPlus komitemizi ve polio partnerlerimizi, Rotary 
Eylem Gruplarını ve Cadre’nin Teknik Danışmanlarını din-
leriz. Altı adet olan Rotary Barış Merkezlerinden gelen 
geri bildirimleri dinleriz. Rotaryenler organizasyonumuzun 
omurgası olduğu için onları dinlememiz çok önemlidir.

Mesela, 2016 Yasama Konseyi (COL) de Rotaryenlerin 
fikirlerini dinlemek, üyelik tecrübesini güçlendiren önemli 
reformların yapılmasını sağladı.Bu reformlar kulüplere daha 
fazla esneklik getirdi. Örneğin değişen bir kural sayesinde, 
bir hizmet projesine katılım toplantı olarak kabul ediliyor. Bir 
diğer önemli konu, Rotaractların, Rotaract dönemlerinde de 
Rotaryen olabilme imkanı. 

Bu değişiklikler Rotary Vakfına nasıl fayda sağlıyor? 
Vakfımızın gücü üyelerden başlıyor ve kulüplere sağlanan 
esneklikde yapılan değişikliklerin daha fazla üye getireceği-
ne ve üyeleri muhafaza edeceğine inanıyoruz. Bugün için ve 
gelecek nesillerde Rotary’nin güncel kalabilmesi amacıyla 
daha ne yapılması gerekir? Yasama Konseyi’nin 3’er yıl ara 
ile yaptığı toplantılara fikirlerinizi sunma fırsatınızın olması, 
Rotary’nin evriminin devamını sağlayacaktır. 2019 Yasama 
Konseyine önerilerinizi sunmak için son tarih 31 Aralık’tır. 
Fikirlerinizi on.rotary.org/COLproposals adresinde pay-
laşın. Sizler bizim en büyük gücümüzsünüz. Sesinizi bana 
paul.netzel@rotary.org adresimi kullanarak duyurun.
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