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Rotary Vakfımızın 100. yıl kutlamalarında sona doğru 
yaklaşırken, bir an durup, şayet Rotaryenler  dünyada 
iyi şeyler yapmak için bir bağış fonu yaratmasalardı 

acaba nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk diye düşünelim. Emin 
olarak söyleyebileceğimiz ilk şey, Rotary’nin tarihi Polio Plus 
programı olmasaydı, bu hastalığı yok etme noktasına gelme-
miş olurduk. Kamu ve sağlık görevlileri ve hükümetler aşılama 
programlarına tabi ki devam edeceklerdi ama Rotary’nin lider-
liği ve desteği, virüsün kontrolünün ötesine geçip yok etme 
hedefinin ortaya konmasını sağladı.

Vakfımızın bağış projeleri kapsamında gerçekleştirilen ve 
sağlık hizmetlerine erişim, temiz su ve yeterli sanitasyon ile 
ne kadar çok hastalığı önlediğimizi düşünün. Sıtma, kolera, 
HIV/AIDS, gine kurdu gibi hastalıkların uzun bir listesi var. 
Rotaryenlerin bu projeleri gerçekleştirmeleri ile kim bilir kaç 
bin insan ölümden kurtulmuş oldu, bir düşünelim.

Vakıf olmasaydı, bir çok insan okuma yazma öğrenemeye-
cek, bir çok insan da geçimlerini sağlayan ve ailelerine bakabil-
me imkanı yaratan mesleki yeteneklere kavuşamayacaktı. 

Tabi ki barış arayışımızı da unutmayalım. 2002 yılında ilk kez 
“Rotary Barış Merkezlerinde” barış bursiyerleri kursları başla-
dı. Bugün, mezunlarımızdan yüzlercesi yeteneklerini kullanarak 
ihtilafları önlemek ve arabuluculuk yapmaya çalışıyor ve savaş-
lar  yüzünden yaşamları yıkılmış insanlara yardımcı oluyorlar.

Dünyanın bir çok yerinde Rotary işaretini taşıyan yüzlerce 
proje görüyoruz. Su kuyularının yanında, kliniklerde ve okul-
larda bu tabelalara rastlıyoruz. Bu levhalardan birini görünce 
Rotaryen olmaktan gurur duyuyorum ve şöyle düşünüyorum: 
“Benim katkıların bunun gerçekleşmesine yardımcı oldu.”

Hiç bir zaman için, bu işaretlerin arkasında yaşamları etki-
lenmiş belki de kurtulmuş insanların hikayeleri olduğunu 
unutmayalım. Bu insanların hikayeleri, kesin olarak Rotary Vakfı 
olduğu için dünyanın daha iyi bir konumda olduğunu teyid 
etmektedir.

Rotary Vakfının olağanüstü başarılarının ilk 100 yıl 
kutlamalarını yaparken harika bir zaman geçirdik. 
100. yılın sonuna yaklaşırken dikkatimizi Vakfın gele-

ceğine çevirme zamanı gelmiş bulunmaktadır. Vakfımızın 
önümüzdeki 100 yılın sonunda daha yüksek bir seviyede 
konumlanmasını temin etmek için şimdi ne yapmalıyız soru-
sunun cevabını aramalıyız.

Öncelikle Çocuk Felci çalışmalarımızı bitirmeliyiz. 
Başaramazsak, küresel alanda hastalığa geri dönüş ve 10 
yıl içinde yılda 200.000 yeni vaka ile karşı karşıya kalabiliriz. 
Ama başardığımız takdirde, dünya 2035 yılında yıllık bazda 
50 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamış olacak. Gerçekte bu 
bir tercih değil: Mutlaka başarmalıyız.

Ne yapabilirsiniz? Fon yaratabilir, hükümet desteği için 
savunuculuk yapabilir ve Rotary’nin çocuk felcinden arındı-
rılmış bir dünya ile ilgili esinlendirici vizyonunu paylaşabi-
lirsiniz. 

Tabi ki çocuk felci çalışmalarımız anlatılabilecek tek hika-
yemiz değil. Kulübünüz, bölgeniz ve küresel bağış projeleri, 
yerel toplum ve medya ile paylaşmanız gereken başarı öykü-
leri oluşturmaktadır. Onlara burs temin ettiğiniz talebelerden 
bahsedin, bölgenizi ziyaret eden ya da bölgenizden giden ve 
sponsorluğunu yaptığınız mesleki eğitim ekibinden bahse-
din ve Vakfın desteklediği hedefleri anlatın.

Vakfın başarılı çalışmaları ile insanları etkiledikten sonra, 
onları aramıza üye, destekçi ya da gönüllü olarak katılmaya 
davet edin. “Ben her Rotaryenin her yıl Vakfa katkıda 
bulunması gereğine inanıyorum. Sonuçta o bizim vak-
fımız ve onun başarısından biz sorumluyuz. Ama bu 
başkalarını da katkı yapmaya teşvik etmememiz için bir 
sebep değildir. Başkalarına temiz su ve temel eğitim, 
hastalıklarla mücadele ve barış için çalışmalarımızdan 
bahsetmek Vakfımız ve kulübümüze olan ilgiyi arttırıcı 
faktör olacaktır.” 

2117’de Vakfımızın 200. yılını kutlarken sizler ve ben ona 
şahit olmayacak da olsak, şimdiden o sahneyi düzenlemeli-
yiz. Beraberce çalışarak Vakfın iyi çalışmalar içeren ve uzun 
zamandır süregelen geleneğini sürdürebilir ve gelecekteki 
Rotaryenlere kutlamak için daha fazla sebep yaratmış oluruz. 
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100 yıldır 
daha iyi 
bir dünya 
yaratıyoruz

Vakfın geleceğini sağlama 
almak için çalışırken




