
ülkelerin farklı bölgelerinin bir 
çoğunda tutucu bir yaklaşım 
olarak değerlendirilebilecek orta-
lama ücret skalası kullanılarak 
ülkelerin her bölgesi için bir değere 
ulaşıldı... Daha sonra bu ülkelerin 
ücret oranlarının bölgedekilerine 
göre ortalaması esas tutularak 
dolar bazına çevrildi."

Rotary'nin hizmete verdiği önem 
yeni üyeleri çeken en önemli unsur

Rotary'nin hizmete odaklan-
masının üye olmak için verdikleri 
kararda ne kadar etkili olduğu soru-
suna cevap verenlerin %28'i aşırı 
önemli olduğunu, %46'sı ise çok 
önemli olduğunu belirtti. 

Rotaryenler gönüllü 
çalışmalarında farklı roller 
üstleniyorlar

   Yüzde 49: Proje yönetimi, organi-
zasyon, ve koordinasyon.

   Yüzde 33: Yemek pişirme, yemek 
dağıtma, temizleme, inşa etme, 
araç kullanma, telefonlarla ile-
tişim kurma ve standlarda görev 
üstlenme.

   Yüzde 14:  Teknik ve profesyonel 
faaliyetler, muhasebe, hukuk, tıp 
ve fon yaratma çalışmaları gibi 
aktiviteler.

Yeni üyeler gönüllü olarak 
harcanan zamanı zevkle kabul 
ediyorlar 

Ankete katılan 2.200 deneğin 
yaklaşık üçte ikisi, altı yıl ya da daha 
uzun bir süredir Rotaryen idi. Rotary 
tarafından organize edilen gönüllü 
aktivitelere katılma oranının da üçte 
iki olması bu nedenle pek sürpriz 
olmadı. Ancak daha anlamlı olan, 
Rotary'de üç ile beş yıl üyeliği bulu-
nanların toplamda oranı yüzde 17 
iken, gönüllü harcanan saatlerdeki 
paylarının yüzde 20 olması idi.

 
                               — ALMA BAHMAN

GÖNÜLLÜLÜK Rotary tec-
rübesinin kalbidir. İster 
başka ülkelerdeki kulüp-

lerle kuyu kazmak ya da okulları 
teçhizatlandırmak, talebelere men-
torluk yapıp aktiviteler organize 
etmek olsun, Rotaryenler değerli 
olan zamanlarından büyük bir 
kısmını harcamaktadırlar. Peki 
Rotaryenler gönüllü olarak ne kadar 
zaman harcamakta ve bunun değeri 
nedir?  

Rotaryenler, hizmet verdikleri 
toplumdaki etkilerini net olarak 
görebilmekteler ancak harcanan 
zamanın ekonomik değerini gös-
teren istatistikler elde olmadığı 
için Uluslararası Rotary'nin yaptığı 
çalışmaların değeri tam olarak anla-
şılmıyor. Bu nedenle 2017 senesinde 
Uluslararası Rotary John Hopkins 
Üniversitesi Sivil Toplum Çalışma-
ları (CCSS) bölümünü danışman 
olarak seçti. Gönüllü organizasyon-
lar etkilerini ıspat etmek ve sosyal 
sonuçlarını ölçmek için artan bir 
baskı altındalar. UR Genel Sek-
reteri John Hewko, bugüne kadar 
üyelerimizin kollektif gönüllü hiz-
metlerinin ölçüsü ve ekonomik 
değerini ıspat edecek sağlam veri-
lere sahip olmadığımızı belirtiyor ve 
"Bu nedenle gönüllü hizmetin mik-
tarı ve değerini ölçme konusu için 
sistematik bir metod kullanan John 
Hopkins ile temasa geçtik" diyor.

Kesin bir anket örneği oluştur-
mak ve anket sorularını belirlemek 
için yapılan yoğun çalışmalardan 
sonra CCSS ve Rotary anketi özel 
olarak seçilmiş ve dünya genelinde 
tüm Rotaryenleri istatistiki olarak 
temsil eden gruba gönderildi. Cevap 

verenlerden istenilen, son dört ha� a 
içinde Rotary tarafından organize 
edilen bir gönüllü aktiviteye her 
katılışları için bilgi vermeleri idi. 

Veriler toplanıp rakamlar değer-
lendirildikten sonra, CCSS "Rotary 
Gönüllülüğünün Kapsam ve 
Ölçüsü" adlı bir raporu 2019 yılının 
Aralık ayında yayınladı. Bu raporun 
önemli noktaları şöyle: 

Rotaryenler yılda en az 47 milyon 
saat gönüllü iş yapıyorlar

Rotary'nin 1,2 milyon üyesi, 
anketin kapsadığı dört haftalık 
dönemde 5,8 milyon saat gönüllü 
oldular. CCSS raporu "şayet gelen 
Rotary üyeliği bu seviyede bir 
gönüllülüğü bir yıl içinde dokuz ay 
yaptığı takdirde, bu tipik bir yılda 
muhafazakar bir tahminle Rotar-
yenlerin 47 milyon saat gönüllü 
hizmet yaptıklarını göstermekte-
dir" sonucuna vardı. Anket sadece 
Rotaryenlere yönelik olduğu için, 
Rotaraktörler, Interaktörler ya da 
Rotary Toplum Birliği çalışmalarını 
içermemekte. Bu rakam aktivitelere 
katılan Rotaryen dostları ve Rotar-
yenlerin ailelerini de içermemekte.  

Rotary tarafından sağlanan 
gönüllü hizmetlerin ekonomik 
değeri tahmini olarak yılda 850 
milyon dolara tekabül ediyor  

Gönülülük ile ilgili bir dolar 
değeri oluşturmak için, CCSS 
gönüllü faaliyetin yapıldığı ülkede, 
aynı işi yapabilmek için çalıştırıla-
cak kişilere ne kadar ödeneceğinin 
hesabını yaptı. Raporda belirtildi-
ğine göre, "Her ülkede detaylı olarak 
ücret bilgileri bulunmadığı için, 

DÜNYAMIZDAN

Gönüllü olmanın 
değeri

İYİNİYET

Yakın bir geçmişe kadar Rotary'nin gönüllü çalışmalarının 
istatistikleri yoktu. Yeni araştırma konuya ışık tutuyor 

Raporla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve 
indirmek için, rotary.org/value linkini kullanın.

Rotaryenler 
gönüllü 

zamanlarını nasıl 
harcıyor?

Sosyal Yardım 
%23.8

Sağlık bakımı

%17.5%

Eğitim 

13.3%

Kültür ve Sanat 
13.1%

Toplumsal 
ve ekonomik 

kalkınma
 4.3%

Çevre 
3.7%

Uluslararası İşbirliği 
2.2%

Acil yardım 
1.3%

Savunuculuk 
%1.1

Diğer 19.8%
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