
eğerli dostlar,
Ekim, Rotary’de

“Ekonomik ve Toplumsal
kalkınma” ayıdır.

Rotary’de hizmetler
öncelikle içinde
bulunduğumuz topluma

yönelik olarak başlar. Her toplumun
veya her topluluğun da mutlaka
kendine özgü ihtiyaçları, endişe ve
kaygıları bulunmaktadır. Bizler çok
çeşitli şekillerde topluma hizmet
etmeye çalışırız ve etkimizi
artırmak için çalışmalarımızı ve
çabalarımızı Rotary’nin 7 hizmet
alanına odaklarız. Bu alanlar, tüm
insanlığın ihtiyaç duyduğu, en kritik ve en yaygın
ihtiyaç alanlarını (barış ve anlaşmazlıkların

önlenmesi, hastalıkların önlenmesi
ve tedavisi, anne ve çocuk sağlığı,
su ve hijyen,temel eğitim ve okur
yazarlık, ekonomik ve toplumsal
kalkınma, çevrenin korunması )
kapsar. Uluslararası Rotary ve
Rotary Vakfı, Rotaryenleri bu
alanlarda hizmet projeleri ve yaratıcı
fikirler geliştirmeye teşvik eder.
Ekonomik ve toplumsal kalkınma da
bu odaklanılacak hizmet
alanlarından biridir ve Rotary bizleri
özellikle ekim ayında bu tema
üzerinde düşünmeye ve harekete
geçmeye yönlendirir.

Ekonomik ve toplumsal
kalkınma için neler yapabiliriz?

Rotaryenler her şeyden önce, iş ve meslek
insanlarıdır ve iş ve mesleklerinde başarılı olmuş
insanlardır. O halde, en yaygın tabiriyle ihtiyaç
sahiplerine “balık vermek yerine onlara balık
tutmayı öğretmek”, mesela onları bir iş ve/veya
meslek sahibi yapmak ve böylece onları “kendi
ayakları üzerinde durur” hale getirmek, bizim
üzerinde en etkin olabileceğimiz alan olabilir:

� Dünya’da 1,4 milyar kişi günde 15 liranın
altında bir gelirle yaşamını sürdürmeye
çalışmaktadır. Türkiye’mizde ise, dünya bankası
verilerine göre, 10,2 milyon kişi “mutlak”
yoksulluk grubunda bulunmaktadır. Kendi
ülkemizden başlayarak, bu insanlara bir meslek
eğitimi imkânı yaratmak ve/veya onlara “mikro
finansman” imkânı sağlayarak bir iş sahibi
olmalarının yolunu açmak

� Bulundukları yerlere “mesleki eğitim
ekipleri” göndererek, mevcut yaptıkları işleri
(örneğin; tarım, hayvancılık, çiçekçilik, arıcılık,
balıkçılık, dokumacılık, vs…) daha iyi
yapmalarını sağlamak

� Kooperatiflerle iş birliği yapmak, onlara
eğitim, araç-gereç ve ekipman desteğinde
bulunmak

� Kooperatiflerle ortak çalışarak onların
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yurtiçi ve yurtdışında satış ve pazarlama
imkanlarını genişletmek

� Genç girişimcilere ve özellikle kadın
girişimcilere “yol gösterici” ve “mentor” olmak,
onlara iş ve mesleğimizdeki birikim, bilgi ve
deneyimlerimizi aktarmak

� İş ve meslek insanları olarak, işimiz için
yaptığımız tedariklerde yerel ürünleri ve özellikle
küçük işletmelerin ürün ve hizmetlerini kullanmak
ve böylece onların ekonomik büyümelerine
katkıda bulunmak,

� Dijitalleşen dünyanın imkanlarını da
kullanarak, yeni ve kolaylaştırılmış bir “mikro
finansman” imkanını bankacılık kanalı iş birliğiyle
hayata geçirmek,

� Verimliliğin artırılması (örneğin; tarımsal) için
yerel kurumlar, kamu otoritesi ve STK’lar ile iş
birliği modelleri geliştirmek,

� Özellikle kadınların ekonomik
bağımsızlıklarını ve gelişmelerini desteklemek
için projeler yapmak,

� Meslek hizmetleri ödüllerinde kadın adayları
ön plana çıkararak onların “rol modelleri”
olmalarını sağlamak,

Bizim “ekonomik ve toplumsal kalkınma”
başlığı altında üzerinde durabileceğimiz öneriler
olabilir.

Bu ve benzeri başlıklarda Rotaryenler çok
sayıda projeler yapmışlardır ve yapmaya da
devam etmektedirler. Hepimizin nihai hedefi olan
daha barışcıl, daha güzel ve daha yaşanabilir bir
dünya için Rotary’nin yoksullukla, cehaletle ve
hastalıklarla mücadelesi hep sürecektir.

Ekonomik ve toplumsal kalkınmaya destek
verecek hizmetlerimizle hayatları değiştirmeye
devam edelim.
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3htiyaç sahiplerine “balık vermek
yerine onlara balık tutmayı ö2retmek”,
mesela onları bir i1 ve/veya meslek
sahibi yapmak ve böylece onları “kendi
ayakları üzerinde durur” hale
getirmek, bizim üzerinde en etkin
olabilece2imiz alan olabilir.
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