
Rotaryenlerin motive oldukları zaman, meydan 
okuma konusunda başarılı olduklarını gördük. 
Kısa bir zaman önce Bill & Melinda Gates Vak-

fının bağışları ile ilgili olarak Rotary’nin çocuk felcini yo-
ketme konusundaki meydan okumasında 200 milyon dolar 
seviyesindeki kilometre taşını aştık. Sadece hedefimiz ulaş-
makla kalmadık, onu geçerek 228.7 milyon dolara ulaştık.

Şimdi yeni bir fırsatla karşı karşıyayız. Gates Vakfı, 
önümüzdeki beş yıl içinde Rotary’nin çocuk felcine son ile 
ilgili yapacağı harcamaları bire iki oranında yılda 35 milyon 
doları geçmemek üzere karşılayacak. Ancak bu parayı har-
camadan önce o fonu yaratmalıyız.

Bu teklifi kabul etmek kolay olmadı. Rotaryenlerden bu-
güne kadar çok şey istediğimizi biliyorduk ve onlar da bu ta-
leplerimiz karşısında cömertliklerini göstermişlerdi. 

Çocuk felci virüsünün dünya genelinde bulaşmasını ön-
lemeye çok yakınız. Bu müthiş bir başarı ama çocuk felcin-
den arındırılmış bir dünyayı gerçeğe dönüştürmek için daha 
yapmamız gereken çok şey var. 

Yıllar boyunca, çocuk felci vakalarını her yıl azaltmak 
için çalıştık. Çocuk felci vakalarının sayısının azaldığı her 
yıl bizim için iyi bir yıldı. Fakat şimdi çocuk felcine karşı sa-
vaşımızda başka bir evredeyiz. Bundan böyle “yeterince iyi” 
diye bir şey yok. Dünyanın hiç bir noktasında çocuk felci 
artık kalmamalı.

Bunun anlamı, her salgını, ne kadar küçük olursa olsun, 
yoğun bir tepkiyle karşılamak demektir. Bunu ancak elimiz-
de kaynak olduğu takdirde yapabiliriz. İşte bu nedenle, Ço-
cuk Felcine şimdi son vermek ve bugün tarih yazmak için, 
bu fonu yaratmak için beklemeye tahammülümüz yoktur.

Bazılarımız, aktör Christofer Reeves’in şu 
cümlesini biliyordur: “Rüyalarımızın bir 
çoğu başlangıçta imkansız gibi gözükür, daha 

sonra olasılığı az görünür ve sonunda irademizi ortaya 
koyduğumuzda,kaçınılmaz olurlar.”

Rotary Vakfının mütevelli heyeti başkanı olarak dört 
hedefle görevime başladım: çocuk felcini sonlandırmak, 
vakfımızda aidiyet ve gurur olgusunu yaratmak, yeni ba-
ğış modelimizi başlatmak ve yaratıcı ortaklıklar ve pro-
jelere angaje olmak. Değişim, büyüme ve yeni başarılar-
la dolu heyecan verici bir yıl oldu ve dönemimi bitirirken, 
Rotaryenlerin yaptıkları çalışmalardan anlatılamayacak 
kadar gurur duyduğumu ifade etmek isterim. 

Bu yılki önemli kilometre taşlarından biri Dünya Sağ-
lık Örgütünün Güneydoğu Asya’yı çocuk felcinden arın-
dırılmış alan ilan etmesi oldu. Bu uzun zamandır bek-
lenen bir deklarasyondu. Sadece beş yıl önce Hindistan, 
dünyadaki çocuk felci vakalarının yarısına yakınının gö-
rüldüğü bir ülke idi. Bölgedeki 11 ülke – Bangladeş, Bu-
tan, Timor-Leste Demokratik Cumhuriyeti, Hindistan, 
Endonezya, Maldivler, Myanmar, Nepal, Kuzey Kore, Sri 
Lanka ve Tayland – 1.8 milyar insanın barındığı ve dünya-
da çocuk felcinden resmi olarak arındırıldığı tasdik edil-
miş 6 bölgeden dördüncüsünü temsil ediyor. Bu kilometre 
taşı kendiliğinden ortaya çıkmadı; kendini adamış bir çok 
gönüllünün sıkı çalışmasını içeriyor.

Rotary Vakfının mütevelli heyeti başkanı hizmetimin 
bu son ayında müteşekkir olarak ayrılıyorum. Kendini 
adamış ve çok çalışan Rotaryenlerle tanışma fırsatı için 
müteşekkirim, ve hepinizin yardımıyla tespit etmiş oldu-
ğum dört hedefi gerçekleştirmemi sağladığınız için sizlere 
teşekkür ederim.
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