
Rotary yılında Rotary Vakfımızın başkanı olarak 
görev yapmak bir onur ve ayrıcalıktır. Tüm dün-
yadaki Rotaryenlerin hizmet ve fedakarlıkları sa-

yesinde her gün milyonlarca kişinin Rotary’nin sihirli dokunu-
şundan etkilenmeleri nedeniyle bu kurumu “Vakfımız” olarak 
tanımlamaktan gurur duymalıyız.

Vakfımız Rotary’nin çarklarını döndüren makinadır. Ge-
rek kendi toplumumuzda, gerekse uluslararası alanda hizmet 
fırsatlarını görme ve ifa etme şansını vakıf sayesinde yakalaya-
biliyoruz. 

Bu yıl Vakıf Mütevelli heyeti beş temel hedef koydu.
Birinci hedef, çocuk felci virüsünün yok edilmesi. Dünyayı 

bu hastalıktan kurtarmak için bugüne kadar yaptığımız çalış-
malardan gurur duymalıyız ama işin sonunu da getirmeliyiz. 
Çabalarımızdan vazgeçemeyiz. Geçmişte yapılan bunca iyi işi 
yarım bırakarak mahvedemeyiz.

İkinci hedefimizi, Rotary Vakfını katkılarımızla destekle-
meye devam etmek olarak belirledik. Yapabildiğimiz iyi şeyler, 
bizim alabildiğimiz katkılar ile sınırlıdır. Bu yıla kadar Vak-
fımıza hiç katkıda bulunmamış olan kulüplerimizin, bu yıl bu 
katkıyı gerçekleştirmelerini temin edelim.

Üçüncü hedefimiz, sürdürülebilir eğitim ve insani projele-
re katılarak, yeni bağış programımızın gelişmesini sağlamak-
tır.

Dördüncü hedefimiz, dünyada barış ve ihtilafların çözümü 
konusuna kendini adamış bir kadro yaratmayı hedefleyen Ro-
tary Barış Merkezleri programının promosyonunu ve reklamı-
nı yaparak iyiniyet ve barışa destek olmaktır.

Beşinci hedefimiz, dünyada iyi şeyler yapabilmemiz ve 
Rotary’yi hizmetlerimizle ışıldatabilmemiz için vakfımızın 
sorumluluğunun ve geleceğinin kendi elimizde olduğunu vur-
gulamaktır.

Desteklerinizi sabırsızlıkla bekliyorum.

Yaklaşık bundan 30 yıl önce, biz Rotaryen-
ler, paradan çok daha önemli bir şey ver-
me tercihini yaptık. Bir söz verdik – çocuk 

felcini yok etme ve hastalıktan arındırılmış bir gelecek 
sözüydü bu.

Ancak henüz bu sözümüzü tam olarak tutamadık. 
Dünyamızı çocuk felcinden arındırılmış bir ortama 
sokamadık. Burada Henry Ford’un bir sözünü hatır-
latmak isterim: “Yapacağınız şeylerle itibarınızı oluştu-
ramazsınız.”

Rotary’de yılllardır çocuk felcini yok edeceğimizi 
söyleyip duruyoruz. Ümit ediyorum ki, yakın bir za-
man sonra bir an gelecek ve bizler “bu işi yaptık” diye-
bileceğiz.

Tüm dünyadaki Rotaryenler bu yolda önemli me-
safeler kat ettiler. “Çocuk Felcine Son”, onlarca yıldır 
Rotary’nin adeta bir parçası oldu. Ondan bahsediyor, 
ona erişmek için çalışıyor, o amaçla birden fazla kam-
panya başlatarak ciddi rakamlara ulaşan fon yaratıyo-
ruz. Şimdi tekrar Rotaryen dostlarımıza dönerek daha 
fazla vermelerini istiyoruz.

Eminiz ki, aramızda bir çoğumuz çocuk felcine 
son için yeterince katkıda bulunduklarını düşünüyor 
olabilir. Bu kişiler, “Artık yeter, şimdi yolumuza devam 
etmenin zamanıdır” diyebilirler. Onlara şunu söyle-
mek isterim: “Şayet durursak, ve gevşersek, ‘yaptık’ yeri-
ne ‘yaklaştık’ ile yetinirsek, bugüne kadar verdiklerimizin 
hepsini kaybetme riskini yaratmış oluruz. İyi itibarımız, 
ve bizden önce bu işe gönül vermiş olan Rotaryenlerin iti-
barlarını riske atmış oluruz.”

Rotaryenler olarak bu yapmayacağımız ve asla ka-
bul etmeyeceğimiz bir şeydir. İşin sonunu getirene ka-
dar devam etmeliyiz.
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