
Yeni bir Rotary yılına başlamanın heyecanını yaşıyorum. 
Temelde Rotary aynı kalırken, kulüplerimiz ve bölgele-
rimizin yeni liderleri var ve önümüzdeki yıl için yeni he-

defler belirledik.
2013-14 için, Rotary Vakfı ile ilgili dört hedef belirledik: çocuk 

felcine son, Vakıfta sahiplik ve gurur tesis etmek, yeni bağış modeli-
mizi lanse etmek ve yaratıcı projeler oluşturmak.

İlk hedefimiz hiçbirimize yabancı değil: Çocuk felcinden arındı-
rılmış bir dünya rüyamızı gerçekleştirmeliyiz. PolioPlus’ın ilk başla-
dığı 28 yıldan beri, 2 milyardan fazla çocuğu aşıladık ve üç ülke ha-
ricinde mikrobun yok olduğunu gördük. Çocuk Felcine son vermek 
çok çalışma isteyen zor ve uzun bir iş. Ama görevimizi tamamladığı-
mızda, harika ve sürekli bir şey yaratmış olacağız.

İkinci hedefimize gelince: Vakıfta sahiplik ve gurur tesisi etmek. 
PolioPlus’ın başarısında, PolioPlus fonuna dünyanın çeşitli bölgele-
rinden katkıda bulunmuş Rotaryenlerin verdikleri küçümsenemez. 
Peki Rotaryenler PolioPlus fonuna neden bağış yapmaya devam edi-
yorlar? Çünkü cömertliklerinin başkalarının yaşamında gerçek ve 
kalıcı bir etki yaptığını görüyorlar. Katkıları sayesinde çocuk felcine 
son verilebileceğini görerek bundan onur duyuyorlar. 

Üçüncü hedefimiz, çocuk felcinden sonra bizi daha başarılı bir 
geleceğe taşıyacaktır. Bu hedef, Geleceğin Vizyonu Planını Dünya 
genelinde uygulamaya koymaktır. Basitleştirilmiş olan bağış alt-
yapısı, kulüplerin fon için Vakfa müracaatlarını kolaylaştıracaktır. 
Şimdiden sürdürülebilir projelere fon aktarmanın faydalarını gör-
meye başladığımızı söyleyebilirim. 

Dördüncü hedefimiz, bu yıl yaratıcı projeler ve yenilikçi ortak-
lıklarla daha adil ve barışçı bir dünya yaratmaktır. 

Vakfımız olmasa, dünya çocuklarının ümitlerinin de olması 
mümkün olmaz. Bu dönemki liderliğiniz bu umudu aşılayacaktır. 
Çalışmalarınızın Rotary ile yaşamları değiştireceğini umuyorum.

K ore’de bir atasözü vardır: 괴로움
이 있으면 즐거움도 있다. Zor-
luklardan sonra mutluluk gele-

cektir demektir. Zorluklar karşısında daha fazla 
çalışmaya teşvik anlamına gelmektedir. 

Çocuk Felcine Son uzun ve zor bir çalışma ge-
rektirdi ama sona erdiğinde harika ve sürdürüle-
bilir bir şey gerçekleştirmiş olacağız.

PolioPlus başladığından beri 2 milyardan faz-
la çocuğu aşıladık ve vakalarda %99 azalma göz-
lemledik. Son bir kaç yılda müthiş ilerleme kay-
dettik.

Ancak bu son etap en zoru oldu. Çocuk fel-
cine karşı savaşmanın her yıl maliyeti yaklaşık 1 
milyar dolar. Yıl içinde çocuk felci vakasına rastla-
masak bile, son vakanın kayıt altına alınmasından 
sonraki üç yıl süre ile, dünyanın çocuk felcinden 
arındırıldığının sertifikasyonu gelmeden çalışma-
ları devam ettirmek zorundayız. Çok yaklaştık 
ama henüz orada değiliz.

O tarihi an gelene kadar, elimizdeki tüm im-
kanlarla savaşı devam ettirmeliyiz. İvmeyi sür-
dürmek, enerjiyi oluşturmak ve bilinci geliştir-
mek zorundayız. Her Rotaryen Çocuk Felcinin 
ne olduğunu anlamalı ve neden bu konuya ken-
dimizi adadığımızı bilmelidir. Cevap çok basittir: 
Bugün çocuk felci ile mücadelemizi durdurursak, 
yıllar boyunca tüm yaptıklarımız boşa gidecektir. 
Kısa bir süre içinde çocuk felcinin bir çoğumuzun 
hatırladığı , her gün dünyada 1,000’den fazla ço-
cuğun etkilendiği 30 yıl önceki seviyelerine yük-
seldiğini görmemiz kaçınılmaz. Hayatımızın fır-
satını kaçırmış olmamız da işin cabası.

Bu düşünmememiz gereken ve düşünmeyece-
ğimiz bir durumdur. Sonuna kadar bu işin içinde-
yiz ve son gerçekten çok yakın. Çocuk Felci, artık 
sonu uzak olan global bir sağlık tehdidi olmayıp, 
sonu çok yakın olan bir tehlikedir.  
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