
ROTARY VAKFININ 
HİKAYESİ

The Rotarian dergisi sayfalarındaki şekliyle

Bu ay Rotary Vakfı  yüzüncü yıl  kutlamalarına başlıyor.  Carne-
gie ve Rockfeller gibi Vakıflardan sadece bir kaç yıl sonra kurulan 
Vakfımız, 1916-17 döneminde Uluslararası Rotary Başkanı olan Arch C. 
Klumph'ın parlak buluşuydu. Atlanta'da yapılan 1917 konvansiyonunda 
Klumph "dünyada iyi şeyleri gerçekleştirmek amacıyla" bir bağış fonu 
kurulmasını önermişti. O zamandan beri The Rotarian dergisi Vakfın 
kilometre taşlarını haber yapmaya başladı, fonladığı projeleri haber 
yaptı ve vakfın bursları, değişim ve eğitim programlarından faydala-
nan insanları gündeme taşıdı. Son 100 yılımızı sizin için toparladık.  

Ağustos 1917 sayısında Klumph'ın tüm 
Rotaryenlere seslendiği konuşması yer 
aldı.

Dünya hala savaşırken,  
Aralık 1944'de, birçok 
Rotaryen, dönüşü Rotary 
Vakfına ödenmek üzere 
savaş bonoları satın alarak 
bağış yaptılar.

1944

Nisan 1929'da, Klumph dergide yazdığı yazıda "Bağış 
Fonu, gelecekte Rotary'nin büyük imkanları olacağını 
düşünen Rotaryenlerin, ellerinde bulunacak fazladan 
fonları, Rotary'nin ideallerini sonsuza dek taşımaya yardım 
edecek bir eser bırakma imtiyazı ve tatminini sağlamak 
için kurulmuştur" diye hedefi anlattı.  

19291917

26 - 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 6



ROTARY VAKFININ 
HİKAYESİ

The Rotarian dergisi sayfalarındaki şekliyle

Bu ay Rotary Vakfı  yüzüncü yıl  kutlamalarına başlıyor.  Carne-
gie ve Rockfeller gibi Vakıflardan sadece bir kaç yıl sonra kurulan 
Vakfımız, 1916-17 döneminde Uluslararası Rotary Başkanı olan Arch C. 
Klumph'ın parlak buluşuydu. Atlanta'da yapılan 1917 konvansiyonunda 
Klumph "dünyada iyi şeyleri gerçekleştirmek amacıyla" bir bağış fonu 
kurulmasını önermişti. O zamandan beri The Rotarian dergisi Vakfın 
kilometre taşlarını haber yapmaya başladı, fonladığı projeleri haber 
yaptı ve vakfın bursları, değişim ve eğitim programlarından faydala-
nan insanları gündeme taşıdı. Son 100 yılımızı sizin için toparladık.  

Ağustos 1917 sayısında Klumph'ın tüm 
Rotaryenlere seslendiği konuşması yer 
aldı.

Dünya hala savaşırken,  
Aralık 1944'de, birçok 
Rotaryen, dönüşü Rotary 
Vakfına ödenmek üzere 
savaş bonoları satın alarak 
bağış yaptılar.

1944

Nisan 1929'da, Klumph dergide yazdığı yazıda "Bağış 
Fonu, gelecekte Rotary'nin büyük imkanları olacağını 
düşünen Rotaryenlerin, ellerinde bulunacak fazladan 
fonları, Rotary'nin ideallerini sonsuza dek taşımaya yardım 
edecek bir eser bırakma imtiyazı ve tatminini sağlamak 
için kurulmuştur" diye hedefi anlattı.  

19291917

1947 1951

Rotary'nin kurucusu Paul Harris 
Ocak 1947'de vefat etti.. Takip eden 
18 ayda Rotaryenler onun anısına 
Vakfa 1.3 milyon dolar bağış yaptılar. 
Nisan 1947'de dergi onun onuruna 
yapılan spontane bağışlara yer verdi. 
Şubat 1949'a gelindiğinde bağışların 
toplamı 1.5 milyon dolara ulaşmıştı.

Kasım 1950'de derginin 
yayınladığı raporda Vakfa 
yapılan bağışların 2.5 
milyon dolara ulaştığı gö-
rüldü. O güne kadar Vak-
fın çalışmalarının çoğu 
savaş sonrası yardımı içe-
riyor, Elçilik Bursları ise 
henüz yeni başlıyordu. 

1950

Şubat 1947 sayısında,  “Yeni Lider-
ler Yaratılıyor” başlıklı yazı, Vakfın ilk 
programını açıkladı:  Uluslararası yüksek 
lisans öğrencileri için  burslar.

Klumph'ın ölümü Temmuz 1951 sayısında  
duyurulmuştu. Ağustos 1951 sayısında yer alan  
anma yazısında  şu ifade yer aldı: "Ender olarak 

bir insan yaşamı boyunca ümitleri ve hayallerinin  
gerçekleştiğini  bu kadar dolulukla yaşayabilir.

1957

1956

Kasım 1957'de Rotaryenler Vakfın 40. yılını 
kutladılar. Dergide, kulüplerin ve üyelerin 
yaratıcı yaklaşımlarla fon yaratma ve bağış te-
min etme konusundaki örneklerine yer verildi. 

Nisan 1957'de dergide Yönetim Kurulunun 
Vakfa belli bir bağiş yapanların Paul Harris Dostu 
olarak  tanınması kararını aldı.

Kasım 1956'da The Rotarian Dergisi daha sonra 1983 yılında Vakıf 
Ayı olarak belirlenecek ilk Vakıf Haftası kutlamasını yaptı. Dergi 
editörleri, bir Rotary bursiyerinin kulüp toplantısında konuşmasını 
önermişler, Vakıf Haftasını radyo ve televizyonda duyurarak kulüp 
üyelerinin %100'ünün Vakfa katkıda bulunması ve bir çek yazmalarını 
istemişlerdi.
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Vakıf, 1962'den itiba-
ren mesleki ve teknik 
eğitim bursları ver-
meye başladı. Kasım 
1967'de “Bir Teknoloji 
stajyerinin günlüğü” 
Malezyalı hortikül-
türist olan Chelliah 
Veluppillay'ın tecrübe-
lerini detaylandırdı.

19671966

1960

Ocak 1965'de The Rotarian yeni başlatılan 
Grup İnceleme Mübadele programına 
yer verdi. Temmuz 1966 dergisi 
Connecticut'tan bir grubun Brezilya'da bir 
otomobil fabrikasını ziyaretleri gibi bir çok 
ekibin tecrübelerine yer verdi

Kasım 1960 dergisi 
bağışlardaki büyük artışı 
haber yaptı: “1947'ye kadar 
Rotaryenler Vakfa 700 bin  
dolar  bağışlamışlardı. Daha 
sonra katkılar 6.5 milyon 
dolara çıktı. 1959-60'da 
Rotaryenler 695 bin dolar 
katkı yaptılar ve bunun 330 
bin doları 126 bursiyer için 
kullanıldı.”

1979

Vakfın ilk 3H (Sağlık, 
Açlık ve İnsanlık) 
fonlarıyla yapılan  ilk 
programda Rotary 
Filipinlerdeki çocukları 
çocuk felcine karşı 
beş yıl içinde aşılama 
kampanyası başlattı. 
The Rotarian olayı  
Aralık 1979 sayısının 
kapağına taşıdı.

1984

Haziran 1980 der-
gisinde, dergi 3-H 
programlarından çocuk 
felci aşılama projesinin 
Afrika ve diğer kıtaları 
kapsayacak şekilde 
genişlediğini ve hedef 
olarak da  tüm dünyada 
hastalığı yoketmek 
olduğunu anons etti.

Kasım 1984 sayısı 3-H prog-
ramının aşılama projelerini 15 
ülkede finanse ettiğini, ayrıca  

sağlık, eğitim, toplumsal kal-
kınma, tarım ve su ve sanitas-
yonda büyük projelere destek 

olduğunu açıkladı. 1983-84  
döneminde Vakıf  3.86 milyon 

dolar tutarında 15 yeni bağışı 
onayladı. 

1980 1986

1988
Eylül 1985'de 
dergi şöyle 
yazıyordu:"Polio'nun 
kontrolü geniş kapsamlı 
çocuk sağlığının sadece 
bir sektörü olduğu 
için Polio 2005'e esas 
hedefi de anlatan bir 
isim verildi: PolioPlus. 
Yönetim Kurulu ve 
Mütevelliler de, halkın 
da desteği ile PolioPlus 
programı için gerekli 
fonların oluşturulması 
için bir kampanya 
başlatmaya karar 
verdiler. PolioPlus 
programı için 120 
milyon dolar mâli hedef 
olarak belirledi.

1985
Mayıs 1988 sayısı ilk 
defa olarak Şubat ayında 
Evanston'da yapılan 
Rotary Barış Forumu 
haberini sayfalarına 
taşıdı.

PlioPlus kapsamında yapılan ilk Ulusal Aşılama Günü 28 Eylül 
1985'te Paraguay'da yapıldı ve 468,473 çocuk aşılandı.  Nisan 

1986 dergisi şöyle yazıyordu: “PolioPlus programı tüm ülkenin 
coşkulu desteğini aldı. Herkesin bir ortak amaç doğrultusunda 

birleştiğine tanık olduk... Rotaryenler hemen hemen ülkedeki 
tüm kamu ve özel organizasyonlarla ortak çalıştılar... Rotaryen-

ler ayrıca yaygın bir tanıtım kampanyası başlatarak PolioPlus 
programının önemini anlatmaya çalıştılar.”

Aralık 1988 dergisi  Philadelphia Kon-
vansiyonunda yapılan dramatik bir 
açıklamaya yer verdi: 120 milyon dolar 
fon yaratmayı hedefleyen PolioPlus 
kamoanyası nerede ise 220 milyon dolar 
fon yaratmıştı. (Bu rakam daha sonra 
247 milyon dolar olarak düzeltildi)

1989

1988'de, Rotary'nin fon yarat-
ma başarısından etkilenen 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
çocuk felcini yoketmek için 

küresel bir hedef belirledi 
ve Global Polio'yu Yoketme 
Girişimini (GPEI) başlattı. 

Rotary'nin bu konuda liderlik 
rolü Şubat 1989 sayısında 

yer aldı.
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Eylül 1993 sayısında  Küresel Polio'dan 
Arındırma Girişimi (GPEI) kapsamında 

aşılanan 500 milyonuncu çocuk olan  
Filipinlerden Kezia Anne Bautista'nın res-

mine yer verdi.

2000 yılında Batı Pasifik böl-
gesi  poliodan arındırılmış ilan 

edildi ve Şubat 2001'de, dergide 
virüsten etkilenen bölgedeki son 

çocuğun resmi yer aldı.

Kasım 2000 sayısı, eski 
başkanlardan Bill Huntley'nin 
"Rotary Vakfının nesillerdir 
çıkardığı en önemli ve en kapsamlı 
girişimi" olarak adlandırdığı  Rotary 
Uluslararası Eğitim Merkezleri'ne 
yer verdi.

20011993 1994

1991 2000

Aralık 1994'te önemli bir haber vardı: 
Batı Yarıküre'de Çocuk Felci yok edilmişti

1999'da Mütevelli Heyeti Rotary 
Vakfına 10.000 dolardan fazla ba-
ğış yapanları onurlandırmak için 

"Bequest Society"yi kurdu. Nisan 
2001'de, mütevazi bir çift olan Paul 

ve Jean Elder'ın Vakfa 7 milyon 
dolar bağışladıkları açıklandı. 

Kasım 1991'de, dergi “Dünya Sağlık Örgütü, küresel 
aşılama sayesinde bir yıl önce 445,000 çocuk felcinin 
önlendiğini tahmin etiiğini açıkladı" diye yazdı ve Ekim 
1991'de Birleşmiş Milletler, Evrensel Çocuk Aşılamasının 
başarıldığını söyledi. Bunun anlamı dünyadaki çocukların 
%80'inin altı temel çocuk hastalığına karşı aşılanmış 
olması idi: Kızamık, difteri, tetanos, pertusis, tüberküloz ve 
poliomyelit. DSÖ ve UNICEF bu başarıyı "Son 10 yılın en 
büyük halk sağlığı başarısı olarak adlandırdı.
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2005

Kasım 2005 sayı-
sında, Vakıf Başkanı 
Frank Devlyn Rotar-
yenlere Vakfımızın 
önümüzdeki 10-20 yıl 
içinde nerede olacağı-
nı araştıran "Geleceğin 
Vizyonu Komitesi"n-
den bahsetti. 

Mart 2009'da The Rotarian okuyucu-
larına, Gates Vakfının  Rotary'den ge-

lecek 100 milyon dolar için 255 milyon 
dolar taahhütte bulunduğunu bildirdi. 

Böylece yeni toplam rakam 555 milyon 
dolara yükselmiş oldu.

2002

Temmuz 2004'de, Va-
kıf Mütevelli heyet baş-
kanı Carlo Ravizza'nın 
2004 Osaka Konvansi-
yonunda "Her Yıl, Her 
Rotaryen" programını 
açıklaması, Rotaryenle-
rin Yıllık Bağış katkıla-
rının artmasına neden 
oldu.

Ekim 2002'de bir iyi haber daha geldi: 
Avrupa Bölgesi çocuk felcinden kurtulmuştu.

Eylül 2004 sayısı, 
Rotary Barış 
Bursiyerlerinin 
Bosna'da çalışan 
ilk mezunlarının 
röportajına yer verdi.

2004

Haziran 2002'de The Rotarian, Rotary Vakfının, Bill 
& Melinda Gates Vakfının 1 milyon dolar değerindeki  
Global Sağlık ödülünü aldığını açıkladı.

2009

2008

Şubat 2008'de Rotaryenler Bill & 
Melinda Gates Vakfının 100 milyon 
dolarlık meydan okumasını karşılamaya 
hazırdılar.

Nisan 2009'da The 
Rotarian, Rotaryenlerin 
USAID ile partnerlik 
anlaşması yaparak içme 
suyu, sanitasyon ve 
hijyen konusunda Ulus-
lararası H2O İşbirliğini 
başlatacağını açıkladı 
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Haziran 2012'de dergi Gates Vakfının 355 
milyon dolarlık bağışı karşılığında Rotar-

yenlerin de çocuk felcini yoketmek için 200 
milyon dolar fon sağladıklarını açıkladı.

2012

2010

Ekim 2010'da dergi üç yıl sürecek olan "Gelece-
ğin Vizyonu" pilot projesinin başladığını duyurdu. 
Pilot proje kapsamında bölgeler de mesleki eğitim 
takımlarına sponsor olmaya ve bağış projelerini 
Rotary'nin altı odak noktası ile örtüştürmeye baş-
ladılar.

2013

Bir yıl boyunca yeni 
vaka görülmemesi 
nedeniyle Ekim 2012 
sayısı Hindistan'ın 
polio endemik ülkeler 
listesinden çıkarılma-
sını kutladı.

Ağustos 2014 dergi kapağı Güney-doğu Asya'nın 
çocuk felcinden arındırılmasını kutladı.

2014

Vakıf dünya genelinde yeni bağış modelini kabul ettikten 
sonra Ekim 2013 sayısında dergi küresel ve bölge bağışları 
ile fonlanan projelere yer verdi. Nisan 2013 sayısında küre-
sel ve bölge bağışlarıyla fonlanan mesleki eğitim takımları, 
özellikle de Kaliforniya'lı hemşirelerin Kenya'ya yaptıkları 
ve ileri seviyede eğitim hedefleyen haberleri yer aldı.

Mayıs 2016'da Vakıf Başkanı 
Ray Klinginsmith Vakfın 100. yıl 

kutlamaları planlarının Kore 
Konvansiyonunda başlayacağını 

ve tüm yıl boyunca Atlanta 
konvansiyonuna kadar devam 

edeceğini söyledi.

2015

Mart 2015 sayısı, Vak-
fın Charity Navigator 
kurumundan dört yıldız 
derecesi alarak ABD'nin 
ilk 400 yardım kuruluşunu 
belirleyen Chronicle of 
Philanthropy listesinde 35 
sıra yükselerek 85. sıraya 
yerleştiğini bildirdi. 

2016

Kasım 2015  sayısında 
Nijerya PolioPlus Komite 
Başkanı Tunji Funsho, 
ülkesinin bir yıldan beri 
çocuk Felci vakasına 
rastlamaması olayının 
perde arkasını anlattı.

Ekim 2015 sayısında 
New York şehrinde ger-
çekleşen Dünya Çocuk 
Felci Günü geniş yer aldı. 
Bu yıl Çocuk Felci Günü 
24 Ekim'de Atlanta'da 
Hastalık Kontrol ve Ön-
leme merkezinde düzen-
lenecek.

2016-17 döneminde Rotary kulüpleri, Rotary Vakfının 100. 
yılını, zengin tarihi ve yaptığı iyi işleri göstererek kutlaya-
caklar. Peki Vakfın dünya genelinde toplumların yaşamla-
rını iyileştirmek için yaptıklarını, Çocuk Felcine Son kam-
panyasını, Rotary Barış Merkezlerini, ya da  kulübünüzün 
küresel bağış projesini anlatmanın en iyi yöntemi nedir?
 Vakfa odaklanmış bir Rotary günü tertip edin. Başla-
mak için aşağıdaki fikirlerden faydalanabilirsiniz. Kendi 
bölgeniz ve kültürünüze adapte etmekten çekinmeyin. Ne 
yaparsanız yapın, toplumu da işin içine katmaya çalışın. 
Kulübünüzün amblemini ve Vakfın 100. yıl logosunu göze 
batacak şekilde kullanmayı unutmayın. ve resimleri ve hika-
yeyi sosyal medyada #TRF100 kullanarak yayınlayın. 
UR Başkanı John Germ 100. yılda şöyle sesleniyor:  “Rotary 
Vakfı o kadar çok iyi projeyi destekliyor ki; Rotaryenler çoğu 
kez bu işleri ön plana çıkmadan yapıyorlar. Bu yıl ise elimiz-
de tanıtım yoluyla, özellikle de sosyal medyayı kullanarak 
bilinç yaratma fırsatı ve daha iyi bir gelecek için daha fazla 
üyeyi saflarımıza çekme imkânı var.”

•  100. yıl yürüyüşü, koşusu veya b�s�klet yarışına sponsor olun

• Yerel yetenekler�n sahne aldıkları konser organ�ze ed�n

•  Yerel b�r fest�valde b�r stand k�ralayarak muhtel�f Rotary 
ülkeler�n�n yemekler�n�n tadımının yapılab�leceğ� ve Rotary ve 
Vakfı hakkında b�lg� alab�leceğ� b�r akt�v�teye sponsor olun.  

•  Esk� Rotary burs�yerler� ve Grup İnceleme Değ�ş�m ve Meslek� 
Eğ�t�m takımı üyeler�n� davet ederek Vakıf mezunları toplantısı 
düzenley�n

• Rotary'n�n altı odak alanının ele alındığı ve uzmanların katıldı-
ğı b�r sem�ner organ�ze ed�n

•  Topluma dönük b�r akt�v�tede üzer�nde Rotary'n�n su ve san�-
tasyon çalışmalarının promosyonunu yapan et�ketl� su dağıtın

• Rotary'n�n odak alanları �le �lg�l� 100 parça toplama g�r�ş�m� 
yapın - k�taplar, su arıtım k�tler�, �lk yardım k�tler� ve b�r 100. yıl 
akt�v�tes� �le bunları yerel b�r organ�zasyona bağışlayın.

• 100 ağaç d�k�n veya b�r mahalle parkı �nşa ed�n

•  100 saatlik bir hizmet maratonu düzenleyin

•  Rotary Çevre Günü düzenley�n ve toplumu da katarak park 
veya benzer� b�r yer� tem�zley�n

Kaynak için rotary.org/foundation100 'ü ziyaret edin. 
Vakfın yüzüncü yıl kitabı olan "Doing Good in the World: 
The Inspiring Story of The Rotary Foundation's First 100 
Years"i shop.rotary.org dan ısmarlayın. 

Yüzyılın 
kutlaması
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fın Charity Navigator 
kurumundan dört yıldız 
derecesi alarak ABD'nin 
ilk 400 yardım kuruluşunu 
belirleyen Chronicle of 
Philanthropy listesinde 35 
sıra yükselerek 85. sıraya 
yerleştiğini bildirdi. 

2016

Kasım 2015  sayısında 
Nijerya PolioPlus Komite 
Başkanı Tunji Funsho, 
ülkesinin bir yıldan beri 
çocuk Felci vakasına 
rastlamaması olayının 
perde arkasını anlattı.

Ekim 2015 sayısında 
New York şehrinde ger-
çekleşen Dünya Çocuk 
Felci Günü geniş yer aldı. 
Bu yıl Çocuk Felci Günü 
24 Ekim'de Atlanta'da 
Hastalık Kontrol ve Ön-
leme merkezinde düzen-
lenecek.

2016-17 döneminde Rotary kulüpleri, Rotary Vakfının 100. 
yılını, zengin tarihi ve yaptığı iyi işleri göstererek kutlaya-
caklar. Peki Vakfın dünya genelinde toplumların yaşamla-
rını iyileştirmek için yaptıklarını, Çocuk Felcine Son kam-
panyasını, Rotary Barış Merkezlerini, ya da  kulübünüzün 
küresel bağış projesini anlatmanın en iyi yöntemi nedir?
 Vakfa odaklanmış bir Rotary günü tertip edin. Başla-
mak için aşağıdaki fikirlerden faydalanabilirsiniz. Kendi 
bölgeniz ve kültürünüze adapte etmekten çekinmeyin. Ne 
yaparsanız yapın, toplumu da işin içine katmaya çalışın. 
Kulübünüzün amblemini ve Vakfın 100. yıl logosunu göze 
batacak şekilde kullanmayı unutmayın. ve resimleri ve hika-
yeyi sosyal medyada #TRF100 kullanarak yayınlayın. 
UR Başkanı John Germ 100. yılda şöyle sesleniyor:  “Rotary 
Vakfı o kadar çok iyi projeyi destekliyor ki; Rotaryenler çoğu 
kez bu işleri ön plana çıkmadan yapıyorlar. Bu yıl ise elimiz-
de tanıtım yoluyla, özellikle de sosyal medyayı kullanarak 
bilinç yaratma fırsatı ve daha iyi bir gelecek için daha fazla 
üyeyi saflarımıza çekme imkânı var.”

•  100. yıl yürüyüşü, koşusu veya b�s�klet yarışına sponsor olun

• Yerel yetenekler�n sahne aldıkları konser organ�ze ed�n

•  Yerel b�r fest�valde b�r stand k�ralayarak muhtel�f Rotary 
ülkeler�n�n yemekler�n�n tadımının yapılab�leceğ� ve Rotary ve 
Vakfı hakkında b�lg� alab�leceğ� b�r akt�v�teye sponsor olun.  

•  Esk� Rotary burs�yerler� ve Grup İnceleme Değ�ş�m ve Meslek� 
Eğ�t�m takımı üyeler�n� davet ederek Vakıf mezunları toplantısı 
düzenley�n

• Rotary'n�n altı odak alanının ele alındığı ve uzmanların katıldı-
ğı b�r sem�ner organ�ze ed�n

•  Topluma dönük b�r akt�v�tede üzer�nde Rotary'n�n su ve san�-
tasyon çalışmalarının promosyonunu yapan et�ketl� su dağıtın

• Rotary'n�n odak alanları �le �lg�l� 100 parça toplama g�r�ş�m� 
yapın - k�taplar, su arıtım k�tler�, �lk yardım k�tler� ve b�r 100. yıl 
akt�v�tes� �le bunları yerel b�r organ�zasyona bağışlayın.

• 100 ağaç d�k�n veya b�r mahalle parkı �nşa ed�n

•  100 saatlik bir hizmet maratonu düzenleyin

•  Rotary Çevre Günü düzenley�n ve toplumu da katarak park 
veya benzer� b�r yer� tem�zley�n

Kaynak için rotary.org/foundation100 'ü ziyaret edin. 
Vakfın yüzüncü yıl kitabı olan "Doing Good in the World: 
The Inspiring Story of The Rotary Foundation's First 100 
Years"i shop.rotary.org dan ısmarlayın. 

Yüzyılın 
kutlaması
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