
1Çocuk Felcine Son  için 
çalışmak fikrine nasıl 
karar verdiniz?   

1952 yılında, yan� doğmadan üç yıl önce, 
ABD'de tar�h�n en korkunç pol�o ep�dem�s� ya-
şandı. B�nlerce k�ş� öldü ve daha fazlası sakat 
kaldı.  Ben �lk çocuk felc� aşısı çıktıktan b�r kaç ay 
sonra doğdum. Büyürken ne kadar şanslı oldu-
ğumun farkında değ�ld�m.

Daha sonra, Vakfımızın çalışmaları kapsa-
mında �lk elden çocuk felc�n�n çocuklar üzer�nde-
k� etk�s�n� gördüm. Aşı sayes�nde ABD son vakayı 
1979 yılında gördü ama 25 yıl sonra, 2004 yılında 
Asya ve Afr�ka'da 1,000'den fazla çocuk sadece 
orada doğdukları �ç�n felç oldular.

2007 yılında Vakfımız Çocuk Felc� savaşına 
katılmadan önce, uzmanlarla aylarca konuştum 
ve yoketmen�n tar�h�n� anal�z e� �m. Çocuk felc�-
ne karşı küresel �lerleme azalmış olsa b�le, yok 
etmen�n her zaman mümkün olduğuna �nandım 
z�ra dünya 1980 yılında ç�çek hastalığını yoket-
m�şt�.

Rotary, Vakfımızın Küresel Çocuk Felc�n� Yo-
ketme G�r�ş�m�ne katılmasında öneml� ve es�n-
lend�r�c� rol oynadı ve hastalıkla savaşan �nanıl-
maz b�r küresel ortaklık oluştu. Rotaryenler�n 
hastalığı yok etme konusunda  tutkulu oldukları 
ve �y� b�r ortak olacaklarının farkındaydık 

   

2Çocuk felci vakaları 
2019'da arttı. Yoketme 
konusunda hala iyimser 

misiniz?
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Çocuk Felcinde Rotary 
ile çalışmak

Evet 2019'da vaka sayısının ar� ığını gördük 
ama son 30 yılda ne olduğuna bakmamız lazım. 
1980'lerde her gün 1.000'den fazla çocuk felç 
oluyordu. Bugün bu rakam %99,9 azaldı ve vah-
ş� pol�o v�rüsü sadece Afgan�stan ve Pak�stan'da 
kaldı. Yoketme çalışmalarının olmaması duru-
munda sakat kalacak 18 m�lyon k�ş� şu an yürü-
yeb�lmekte.

Son 30 yılda büyük aşamalar kayded�ld�. Be-
n�m �ç�n H�nd�stan en güzel örneğ�. B�r zamanlar 
hastalığın yok ed�lmes�n�n en zor olacağı kabul 
ed�len ülkede 2011 yılında son vaka görüldü.

2013 yılında Sur�ye'dek� �ç savaş sırasında 
sağlık çalışanları olası b�r salgını önled�ler. Aşı 
yapanlar çocukların korunmasını garant� etmek 
�ç�n sadece savaş alanına g�rmekle kalmadılar, 
Ürdün, Lübnan, Türk�ye ve Irak g�b� komşu ülke-
lere g�den 2 m�lyondan fazla mültec�y� de d�kka-
te almak durumunda kaldılar. B�r �k� hafta �ç�nde 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2,4 m�lyon çocuğu 
aşılayacağını açıkladı ve ertes� yıl da salgın ön-
lenm�şt�.

2016 yılında vahş� v�rüs N�jerya'da tekrar 
görüldü. Sağlık görevl�ler� ve ortakları çalışma-
larını yoğulaştırdılar ve üç yıldır bölgede hastalık 
görülmüyor. Dolayısıyla 2020 yılında DSÖ Afr�-
ka'yı çocuk felc�nden arındırılmış ülke statüsü-
ne sokab�l�r. B�r kaç yıl önce bu düşünülemez b�r 
durumdu.

Çocuk felc�nde son vakalar özell�kle zorluk 
yaratıyor. Ancak pol�o programı tüm engelle-
r�n üstes�nden geld� ve son on yılda hastalığı yok 
edecek �mkan ve stratej�ler� gel�şt�rd�k. Rotary 

ortaklığı sayes�nde pol�o'yu tar�he gömeceğ�m�-
ze em�n�m. 

  

3 2'ye 1 eşleşme sistemini 
neden uzatmaya karar 
verdiniz?

Gates Vakfının Rotary �le uzun zamandır sü-
regelen partnerl�ğ� pol�o'ya karşı mücadelede 
öneml� rol oynadı. Eşleşme sayes�nde her yıl yo-
ketme çalışmalarına 150 m�lyon dolar ayırab�le-
ceğ�z. 

Bu fonlama �le �lg�l� b�r çok k�ş�n�n b�lmed�ğ� 
b�r başka şey de var. Bu para pol�o �le savaşma-
nın ötes�nde şeyler sağlıyor. Toplumlara aşı te-
m�n ederken, sıtmadan koruyan c�b�nl�kler, te-
m�z suya er�ş�m ve önleneb�l�r hastalıklara karşı 
çocukların aşılanmasını da gerçekleşt�r�yoruz. 
Topladığımız her dolardan faydalanıyoruz.

4Yoketmede sona 
gelirken Rotaryenlere 
mesajınız var mı?

Vakfımızda herkes Rotary �le çalışmaktan 
gurur duyuyor ve es�nlen�yor. Rotary pol�o'dan 
arındırılmış b�r dünya f�kr�n� öne süren �lk orga-
n�zasyondu. Son 30 yılda da Rotaryenler fon ya-
ratma aşılama ve savunuculuk çalışmalarına ka-
tılarak b�zler� sıfır vaka noktasına yaklaştırdılar.

Son adımlar muhakkak zor ve her Rotarye-
n�n yardımına �ht�yacımız olacak. Ama beraber-
ce çocuk felc�n� yok edeceğ�m�zden em�n�m.                                
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Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

B ir çok Rotary top-
lantısında Konfiç-
yüs'den alıntı akta-

rırım çünkü fikirleri bizimkilere benzemektedir. Konfiçyüs 
büyük bir Rotaryen olabilirdi. Mesela şunu ele alın: "Erdem'i 
oluşturmamış olmak, öğrendiklerimizi inceleyip ana-
liz etmemek, yolu gösterilmesine rağmen dürüstlük yö-
nünde hareket etmemek, hatalarımızı düzeltememek, 
kederimin sebepleridir."

Bu ifadeyi pozitif cümleye çevirdiğiniz zaman, Rotary 
Eylem Planının ilk hedefine çok benzediğini görürüz. Rotar-
y'nin etkisini arttırmasını söylerken, ilişkilere yatırım yap-
mayı, kanıtlara dayalı karar vermeyi, kaynaklarımızı sürdü-
rülebilir çözümler üretmek için mobilize etmeyi ve her zaman 
tecrübelerimizden öğrenmeyi kast ediyoruz. 

Rotary Vakfı şimdiden bunu en iyi şekilde yapabilmekte 
ve Eylem Planı uygulamaya başladığında daha iyi bir dünya 
için en iyi yatırım olmaya devam edecektir. Küresel bağışları-
mız gerçek toplum ihtiyaçlarına cevap vermektedir.  Zira biz 
bağışları titiz bir toplum değerlendirmesi sonrası onaylıyo-
ruz. Projeler de bu değerlendirmeden çıkan bilgilere göre ha-
zırlanıyor. 

Yeni başlattığımız "Büyük Ölçek Bağışları" programı 
sayesinde her zamankinden daha büyük ölçekte farklılık ya-
ratacağız. Bunlar toplumun belirlediği ihtiyaca cevap verecek 
rekabetçi bağışlar. Ölçek bağışları anlamlı bir coğrafi bölgede 
geniş kitlelere fayda sağlayacak. Bunlar sürdürülebilir, ölçü-
lebilir sonuç ve etki içeren kanıt tabanlı müdahaleler olacak. 
Her bir bağış, Rotary'nin odak alanlarından bir ya da fazlası 
ile örtüşen faaliyetleri, üç ile beş yıl arasında destekleyecek. 

Büyük Ölçek programları çocuk felcini yoketmedeki tec-
rübemize dayanırken, bu hastalığı yoketmek için hala önemli 
çalışma yapmamız gereğini unutmayalım. Kasım ayında Pa-
kistan'ı ziyaret ettiğimde bir çok genç Rotary liderinin "Ço-
cuk Felcine Son" için çalışmaları beni çok memnun etti. 

Küresel bağışlarımız sayesinde harika şeyler oluyor ve 
Rotary Eylem Planı sayesinde herzamankinden daha fazlası-
nı yapabileceğiz. Erdemi yeşertmeye, öğrendiklerimizi ince-
leme ve analiz etmeye, bilgimize dayalı dürüstlük doğrultu-
sunda hareket etmeye ve yaptığımız herşeyi daha iyi yapmaya 
devam edelim.

Ni Hao, Sevgili Rotaryenler

İnsani davranışın belki en tatmin edici kısmı geri verebil-
mektir ve Rotary, bu konuda Vakfa bağış ile size bu fırsatı 
sunmaktadır. Her Rotaryen ve kulüp, kendilerine uygun 

olan bağış seviyesini seçebilir.
Fona her yıl 100 dolar ve fazlasını verdiğinizde Rotary Vakfı  

Destekleyici Üyesi olabilirsiniz. Bunu 10 ile çarptığınızda Paul 
Harris Dostu olursunuz. 1957 senesinden beri 1 milyondan fazla 
insan Paul Harris dostu oldu. Rotaryenlerden  fona her yıl 1000 
dolar ve üstü katkıda bulunanlar, Paul Harris Dostu Derneği 
üyesi olmaktalar. Virginia eyaletinin Richmond Rotary Kulü-
bünün üyelerinin tamamı  bu derneğe üye oldular. Sizin kulübü-
nüz de bunu gerçekleştirebilir.

Bunu bir kez daha 10 ile çarpalım. Vakfa 10.000 dolar ve üstü 
bağışı yapmaya karar vermiş olan Rotaryenler "Bequest So-
ciety" üyesi olurlar. Büyük bağışçılar Vakfa 10.000 dolar ve üstü 
katkıda bulunmuş olan kişilerdir. Rotary'nin 100. yıl kutlama-
ları esnasında hedef olarak belirlemiş olduğumuz 100 rakamı-
nı geçmemizi sağlayan Taiwan'lı 106 Büyük Bağışçının katkıla-
rından her zaman gurur  duymuşumdur. Bir sonraki yıl da 103 
kişinin daha Büyük Bağışçı olması sayesinde Daimi Fona 2 mil-
yon doların üzerinde katkı sağlanmıştır. Bu bağışlar ile tüm bir 
toplumu değiştirmek mümkündür.

Arch C. Klumph Society Rotary'nin en yüksek bağış seviyesi 
olan 250.000 dolar ve üstü bağışları yapan kişileri onurlandır-
mak için kurulmuştur. Bu yıl Uluslararası Asamblede bağışla-
rını bu seviyeye çıkarmış olan 11 kişi ve çifti selamlıyorum. Bu 
cömert bağışçılar, Japonya, Nijerya, Taiwan ve ABD'den bu fi-
lantropik davranışlarını kutlamak için asambleye katıldılar. 

Siz de şimdi kulübünüzün ne yapabileceğini, nasıl bir kat-
kıda bulunabileceğinizi, ne tür bir miras bırakmak istediğinizi 
düşünün ve sizin için uygun olan bir seviyeyi tespit edin. Ne ka-
dar bağış yapmayı seçmişseniz seçin, kulübünüz nasıl bir hedef 
belirlemişse belirlesin, bugün yapacağınız bağışların Rotary' 
ye ve onun hizmet verdiği toplumlara bu yıl, seneye ve gelecek-
te belki de düşünemeyeceğiniz şekilde yardım yapabileceğini 
unutmayın.

Vakfa yapılan bağışlar 
gelecekteki hizmetimizin 
teminatıdır

Büyük Ölçek 
Bağışlarıyla 
farklılık 
yaratacağız
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