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Rotary Küresel Ödüller programına katılın

Bir zamanlar güçlü bir adama odun kesici olarak iş teklif edilmiş. Adam 
işine enerjik bir şekilde başlamış. İlk hafta 18 ağacı keserek odun yap-
mış. İkinci hafta da aynı şevkle çalışmış ama hafta sonunda sadece 11 

ağacı kesmiş olduğuna da çok şaşırmış. Üçüncü hafta, gece gündüz durmadan ça-
lışmasına rağmen sadece  altı ağaç kesebilmiş ve ustasuna giderek istifa dilekçesini 
sunmuş. “Gücümü kaybediyorum. Bir zamanlar kestiğim kadar çok ağacı artık kesemi-
yorum” demiş.

Ustası fizik olarak çok iyi durumda olan adama bakmış ve “baltanı bilemeyi hiç 
düşündün mü” diye sormuş.

“Bilemek mi? Kimin baltayı bilemek için zamanı var ki?” diyen genç adam, “Bütün 
gün odun kesmekle meşgulüm” diye cevap vermiş.

Yapmak istediğimiz ilerlemeyi yapamadığımız zamanlar, genelde içgüdüsel ola-
rak  çalışmamızı katlayarak artırırız. Ama bazen sonuç almak için daha fazla çalış-
mak değil, daha akıllıca çalışmak gerekebilir. Kullandığınız aletlere bakın. İş yön-
teminizi analiz edin. Kaynaklarınızı en etkin bir şekilde yönlendiriyor musunuz? 
Yoksa bütün çabanızı kör bir balta ile ağaçları budamaya mı harcıyorsunuz?

Son 20 yıldır Rotary’de üyelik tamtamlarını çalıp duruyoruz. 
Hepsi daha fazla üye getirmeye hedeflenmiş kampanyalar yapıyor ve hedefler 

tespit ediyoruz. Ama bakıyoruz ki toplam sayımız pek değişmiyor.
Aletlerimizi bileme zamanı geldi galiba. “Rotary’ye nasıl daha çok üye getirebilirz” soru-

suna odaklanmak yerine, kendimize şu soruyu sormalıyız: “Daha fazla insanın katılması ve 
daha az insanın ayrılması için Rotary üyeliğine nasıl daha fazla değer katabiliriz.”

Bunu yapmanın bir yolu Temmuz ayında başlattığımız “Rotary Küresel 
Ödüller”programından geçmektedir. Bu yaratıcı program, Rotaryenlerin dünyanın her tara-
fında hizmet sunan işletmelerle temas kurup, bazı indirimler ve imtiyazlar elde etmelerini 
organize etmektedir. Bireysel işletmesi olan Rotaryenler, Rotary’nin anlaşıp listesine katmış 
olduğu işletmelerin arasına girmek için müracaat edebilirler. En uygun teklifler listeye ekle-
necektir. Ayrıca işletmelerin, yaptıkları her işlemden elde ettikleri kârlarının bir yüzdesini 
Rotary Vakfına intikal ettirme opsiyonunu da oluşturduk ve bir çok firma şimdiden progra-
mın bu bölümüne de katılmak için gerekli formaliteleri tamamladılar. Her ay, bu listeyi aldı-
ğımız tekliflere göre güncelleyeceğiz. Rotary.org sitesinden My Rotary’ye girerek denemeni-
zi öneriyorum. Ne kadar çok Rotaryen katılırsa, program o kadar güçlü ve faydalı olacaktır.

  Diğer üyelik programlarından farklı olarak, Rotary Küresel Ödüller programı, Rotary 
ağının parçası olmanın yanı sıra, Rotaryen olmakla edineceğiniz ek bir fayda da sağlamak-
tadır. Program, iş ve hizmeti birleştirmenin başka bir yolunu devreye sokmaktadır ve aynı 
zamanda Rotary üyeliğine ek değer ilave etmektedir.  Unutmayalım ki potansiyel üyelerimiz 
şu soruyu soracaklardır: “ Benim bundan çıkarım ne olacak?” Onlara, Rotary’nin değerini gös-
tererek Rotaryen olmakla yaşamlarımızı nasıl zenginleştirdiğimizi anlatmalıyız.
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Çocuk Felcinden arındırılmış dünyaya çok yakınız 

Geçen ay, tüm yıl boyunca tek bir vahşi çocuk felci virüsüne rastlanmaması nedeniyle, Nijerya, Çocuk 
Felci endemik ülkeleri listesinden çıkarıldı. Nijerya, bu listede olan Afrika’daki son ülke idi. Bugün 
dünyada sadece Afganistan ve Pakistan’da çocuk felci virüsüne rastlanıyor. Bu sayı baskıya girerken, 

2015 yılında küresel bazda rastlanılan çocuk felci vaka sayısı birkaç düzineden az idi.
Bu başarının ölçüsünü hiç bir şekilde abartılmış saylamaz. Çocuk felci binlerce yıldır var ve insanlığın başlangı-

cından beri bir çok insanın yaşamını etkiledi. Bugün ise, Rotary ve ortaklarının çalışmaları sayesinde işin sonuna 
yaklaştığımızı görebiliyoruz. Artık yılları değil, ayları geri saymaya başladık.

Ancak başarımız anıtsal olduğu kadar da kırılgandır. Hiç bir zaman durmayan muazzam bir gayret 
sayesinde ileri doğru yavaş, istikrarlı ve ısrarla ilerliyoruz. Senkronize edilmiş büyük kampanyalarla 
milyonlarca çocuğu aşılıyoruz; yeni salgınları önlemek için çevreyi sürekli gözlem altında tutuyoruz. 
Koordinasyon, harcamalar ve taahüdümüzden oluşan bu çabaların sadece ölçüsü, insan hafsalasını zor-
layacak boyutlardadır. 

Bazıları, kaybolmaya yüz tutmuş olan bir hastalık için neden hala bu seviyede bir aşılama ve gözlem 
gerektiğini anlamakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bunun cevabı basit: İleriye gidebilmek için tek yol 
bu. Şayet çalışmalarımızı azaltırsak, virüsün bulunacağı bir ortama müsaade edersek, yılların çalışması 
boşa gidecektir. Çocuk felci virüsünün ne kadar kolaylıkla yayıldığını artık biliyoruz. Onlarca yılın ça-
balarının ne kadar hızla kaybolabileceğini biliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki ayların çok önemli oldu-
ğunu vurgulamak isterim. Bilinci arttırmak, fon yaratmak ve ivmeyi devam ettirmek için sizlerin sesine 
de ihtiyacımız var. Bu savaşı kazanıncaya kadar sizin gücünüzün yanımızda olması lazım. 

24 Ekim “Dünya Çocuk Felci Günü”dür. O gün, her birinizin çocuk felcine son çalışmalarımızda bir 
şekilde katılmanızı bekliyorum. Bir çoğunuzun bu olayı kulüp veya bölge seviyesinde gündeme getire-
ceğinizi biliyorum. Henüz bir plan yapmamışsanız, katılım için çeşitli yöntemlerden faydalanabilirsi-
niz. İnternette endpolioplus.org sitesini ziyaret ederek fikirler, yöntemler, örnek basın bültenleri ve çe-
şitli bağış şekilleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Canlı olarak yapacağımız yayın ile ilgili linki de orada 
bulabilirsiniz. Muhakkak katılın ve bunu sosyal medyada paylaşın.

Çocuk felcine karşı başlamış olan bu bizim savaşımız, aynı zamanda kindarlığa, cehalete, ve korkuya 
karşı yapılmaktadır ve kazanacağımıza emin olabilirsiniz. Ve kazanıldığı zaman, Rotary’nin, bundan 
böyle demir akciğer, demirden bacak bağları ya da çocuk felcinin 
olduğu bir dünyanın varlığından hiçbir zaman haberleri olmaya-
cak çocuklara, torunlara söyleyeceği bir hikayesi olacak.

İster Kano’da, Peşaver’de veya Swat’da, Seul’da, Madrid veya 
Şikago’da bir Rotaryen olun, siz bu hikayenin bir parçasısınız. Si-
zin içinde olduğunuz parçayı kaleme alabilecek tek kişi de sizsi-
niz. Hepinizden bunu iyi bir şekilde yazmanızı istiyorum ki birgün 
anlatacağınız hikayeninin, gurur duyacağınız bir hikaye olmasını 
sağlayabilesiniz. 
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