
KATILIN VE FARK YARATIN

İYİLİK İÇİN
KATILIN



Bir Rotary Kulübü’ne katıldığında, 
dünya üzerinde fark yaratma 
potansiyeli katlanarak artacaktır. 
Bunun nedeni de 1.2 milyondan fazla 
kişiden oluşan bu ağdır. Peki bu ağı 
kim harekete geçiriyor – tüm 
dünyada, başkalarının yaşam 
kalitesini iyileştirmek için bir hedefi 
paylaşan gönüllüler elbette. Aslında, 
insanların Rotary'ye katılma 
sebeplerinin en önemli iki nedeni, 
bağlantı kurmak ve topluluklarına bir 
şeyleri geri vermek için çalışmaktır. 
Bunlar, aynı zamanda üyelerin 
senelerce aynı sebepler ile Rotary'de 
kalma nedenidir. Ancak, sadece 
katılmak ve bağlantılar ile hayatları 
değiştirmeye çalışmak yetmiyor; 
bunun gerçekleşmesi senin de 
katılımın ile olacaktır. Edindiğin 
tecrübelerin sana kazandırdıkları ile 
kendini şekillendir ve üye olarak ne 
şekilde yaralanacağının kararını 
kendin verirsin.
Bu kısa kılavuz, kulübün, toplumun ve 
dünya ile Rotary aracılığıyla nasıl 
bağlantı kurabileceğinin çeşitli 
yollarıyla dolu. Tutkuların ile uyumlu 
şekillerde katılım sağla ve 
deneyimlerin ile elde edeceğin 
kazançtan çok daha fazlasını elde et.





KULÜBÜNÜZ İLE BAĞLANTI KURUN

Bir Rotary kulübü üyeliği, size, liderlik etmekten korkmayan ve kendini fark 
yaratmaya adamış profesyoneller ile bağlantı kurma fırsatları sunar. Kulüp 

üyelerinizle zaman geçirmek - bir toplantıya katılmak, bir projeyi ortak planlamak, 
fikir alışverişinde bulunmak veya sadece eğlenmek olabilir - ömür boyu sürecek 

arkadaşlıklara yol açacaktır. Bir kulübe üye olduğunuzda ve bağlantılar 
kurduğunuzda, kaçınılmaz olarak kişiliğinizin ve yeni becerilerinizin geliştiğinin 
farkına varacaksınız. İşte size kulübünüz içinde bağlantı kurmanın bazı yolları.



Kulübünüzün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak 
projelerini geliştirmek ve üyelerinin deneyimlerini 
artırmak için FİKİRLERİNİZİ kulüp liderleriyle PAYLAŞIN. 
Önerileriniz, kulübünüzde veya toplumunuzda bir sonraki 
büyük girişim olabilir. Canlı Bir Kulüp Olun ve kulüplerin 
esnekliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olun.

Kendine bir MENTOR BUL veya başka bir üyeye, 
profesyonel uzmanlığını, toplum bilgini ve Rotary 
bilgilerini paylaşmak için MENTORLUK YAP.

BİR KULÜP ETKİNLİĞİ veya hizmet projesi DÜZENLEYİN ve 
etkinlik planlama, topluluk önünde konuşma veya 
gönüllüleri yönetmek gibi yeni beceriler ve deneyimler 
kazanın.

YENİ BİR ROL ÜSTLENİN. Bilginizi genişletin ve kulüp 
liderliği rolündeki deneyim ve becerilerinizi uygulayın. 
Kulübünüzün nerede yardıma ihtiyacı olduğunu sorarak 
ilk adımı atın. Eğer zaten bir kulüp liderliği rolü üstlenmiş 
iseniz, bu sefer de bir bölge görevinde hizmet etmeyi 
deneyin. Dönem veya Gelecek Dönem Guvernörünüze, 
uzmanlık ve yeteneklerinizin nerelerde faydalı 
olabileceğini sorun.

EYLEMDE LİDER OLUN. Kulübünüzün Liderlik geliştirme 
programına katılın.  Eğer böyle bir program yoksa kulüp 
liderlerinizle konuşun ve kulübün üyeleri için bir tane 
organize etmeye yardımcı olun.



TOPLUMUNUZLA İLETİŞİM KURUN

Kulübünüz aracılığıyla, yaşadığınız toplum ile ilgili bilgi edinerek bağlantı 
kurabilir ve ihtiyaçları ile ilgili olarak uzun vadeli çözümler üzerinde 
çalışabilirsiniz. Yerel liderler ve fayda sağlayanlar ile çalışırken, hem 
toplumunuzu geliştirir hem de onlar ile güçlü ilişkiler kurabilirsiniz. 

Başkasının hayatına olumlu bir şekilde dokunan bir projeye katılmak sizin 
de hayatınızı değiştirebilir.

İşte kulüp üyeliğinizin toplumunuz ile bağlantı kurmanıza yardımcı olacak 
bazı olanaklar.



Kulübünüzün hizmet projelerine YARDIM ETMEK İÇİN 
GÖNÜLLÜ OLUN. Toplumunuzun bir gereksinimini 
biliyorsanız, çözümü için bir proje önerin. “Toplum İhtiyaç 
Değerlendirme Araçlarını” (Community Assessment Tools) 
kullanarak toplumunuzun ihtiyaçlarını değerlendirin ve 
projenizi tasarlamak ve uygulamak için “Proje 
Gerçekleştirme Kiti”ni (Project Lifecycle Kit) yani 
oluşturduğunuz kaynakları kullanın. “Kulüp Hizmet 
Projeleri Komitenize” katılabilir, “Rotary Showcase”deki 
diğer projelere göz atabilir, “Rotary Fikirleri” (Rotary Ideas) 
sayfasından kaynaklara ulaşabilir ve Rotary fonlarına nasıl 
ulaşabileceğinizi kolayca www.rotary.org/grants 
adresinden öğrenebilirsiniz.

Rotary’nin Gençlik Destek programlarını kullanarak 
NESİLLER ARASI KÖPRÜ oluşturun. Kulübünüzün bir 
Interact veya Rotaract kulübü olup olmadığını öğrenin. 
Eğer yoksa, bir tane oluşturun! Rotary'nin ve kulübünüzün 
geleceğini inşa edebilir, Rotaraktörler ile bağlantı kurup 
ilham vererek ilerde Rotaryen olmaya teşvik edebilirsiniz. 
Onların hizmet projelerini destekleyerek toplumlarında 
nasıl etkili olabileceklerini gösterin.

Rotary Toplum Birlikler (RCC) ile DAHA GÜÇLÜ 
BAĞLANTILAR OLUŞTURUN. RCC'ler hizmet taahhüdümüzü 
paylaşan ve üyeleri Rotaryen olmayan guruplardır. RCC 
üyeleri kendi toplumları için proje planlayıp yürüterek, 
Rotary projelerine destek verirler. RCC'lerle çalışarak, 
toplumunuzu güçlendirebilir, yerel liderleri kullanarak  
toplum ile etkileşimi ve projelerinizin sürdürülebilirliğini 
kolayca sağlayabilirsiniz. Liderler değişime öncülük ederler. 
Bu konuda www.rotary.org/rcc adresinden daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz.

Bölgeniz tarafından sunulan EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE 
KATILIN ve bölgenizdeki diğer Rotaryenler ile bağlantı 
kurun. Zaman zaman Bölgeniz tüm üyelere açık çeşitli 
eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlerler. Birine 
katılmak bile, Rotary ve diğer kulüplerin yaptıkları projeler 
hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir. 
Bölgenizin bir sonraki etkinliği ne zaman yapılacağını 
öğrenmek için kulüp liderleriniz ile irtibata geçin veya 
Bölge WEB sayafasını ziyaret ederek öğrenin.

Bölgenizdeki DİĞER KULÜPLERLE ortak hizmet projesi veya 
etkinliği için işbirliği yapın. My Rotary web sayfalarında 
bulunan “Rotary Fikirleri” (Rotary Ideas)  proje ve ortak 
bulmayı kolaylaştırabilir ve sağlayabilir.

https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders


Rotaryenler küresel ölçekte bir fark yaratırlar. Üyeliğiniz, kolektif 
uzmanlıklarını ve kaynaklarını olumlu bir değişiklik yapmak suretiyle bir 

tutkuyu paylaşan küresel bir profesyonel ve liderler ağına erişmenizi sağlar.
İşte size Rotary Dünyası ile bağlantı kurmanın bazı yolları.

ROTARY DÜNYASI İLE BAĞLANTI KURUN 



Rotary Dostluk Gurupları veya Rotary Eylem Grupları gibi 
benzer ilgi alanlarına sahip guruplara katılarak DİĞER 
ÜYELERLE TANIŞIN. Rotary Dostluk Gurupları, hobiler, ilgi 
alanları veya meslekleri etrafında şekillenir. Rotary Eylem 
Grupları ise, belirli bir amaca kendilerini adanmış üyelerin 
etrafında oluşur. Rotary Dostluk Gurupları ve Rotary 
Eylem Gruplarının listelerini ROTARY WEB sayfasından 
bulabilirsiniz. Her iki gurubun üyelerinin listelerini 
çıkartarak kendileri ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

ULUSLARARASI PROJELERE KATILIN. Birçok kulüp, 
dünyanın diğer bölgelerindeki kulüplerle ortaklık kurarak 
toplumlardan birinin bir ihtiyacını karşılayabiliyor. Birlikte 
çalışarak, uzun vadeli ortaklıklar kurabilir, tecrübelerini, 
sürdürülebilir projelere kanalize edebilirler. “Rotary 
Fikirleri” (Rotary Ideas) sayfalarını kullanarak, ihtiyacı olan 
kulüpleri tesbit ederek, ortak kulüp, daha fazla gönüllü 
Rotaryen veya destekçi bulabilirler.

POLIO'YU SONLANDIRMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN 
gönüllü olarak Ulusal Aşı Günü (NID)’ne katılarak katkıda 
bulunabilir veya haberlerin yayılmasına yardımcı 
olabilirsiniz. polioplus@rotary.org adresine e-posta 
göndererek yapılacak kampanyalara öncülük eden 
Rotaryenler ile bağlantı kurabilirsiniz. Sosyal media 
sayfanızda, çocuk felci hakkında bilgi verebilir, PolioPlus 
Fonuna katkıda bulunulmasını sağlayabilir veya e-posta 
imzanıza endpolio.org bağlantısını kolayca 
ekleyebilirsiniz.

Fikir alışverişinde bulunmak ve diğer insanlar ile 
buluşmak tanışmak için ROTARY ETKİNLİKLERİNE KATILIN. 
Her yıl dünyanın  farklı bir şehrinde yapılan Uluslararası 
Rotary Konvansiyonuna Kulübünüz veya Bölgenizden 
Rotaryenler ile birlikte katılın. Tüm dünyadan liderlerin, 
ünlü isimlerin ve aktivistlerin ilham verici konuşmalarını 
keyifle dinleyeceğiniz, diğer Rotaryenler ile tanışacağınız 
ve toplumumuza etkimizi nasıl artırabileceğimizi 
öğrenebileceğimiz büyük bir etkinliktir. Daha fazla bilgi 
edinmek için rotary.org/events sayfasını ziyaret 
edebilirsiniz.

Rotary Dostluk Değişim Programına katılarak veya Rotary 
Gençlik Değişim Programından bir öğrenci ağırlayarak 
veya diğer ülkelerdeki kulüpleri tanıyarak, ULUSLARARASI 
ROTARY MİSAFİRPERVERLİĞİNİ PAYLAŞIN. Aileden Aileye 
Değişim Programı katılımcıları sırayla birbirlerini 
ağırlayarak ve ziyaret ederek bir ömür boyu süren 
arkadaşlıklar geliştirebilirler. Gençlik Değişimi için evlerini 
ve kalplerini açan ev sahipleri, kendilerine unutulmaz bir 
öğrenme deneyim ortamı yaratırlar. Daha fazla bilgi 
edinmek için rotary.org/empower-leaders ve rotary.org/
youthexchange sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.



Dünyanın her yerinde ve kendi toplumunuzda 
sürdürülmekte olan binlerce projeyi, ROTARY'NİN GÜNCEL 
ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYEN Yıllık Fon’a destek vererek 
güçlendirebilirsiniz. Rotary Vakfı, yoksulluk ve hastalıklar 
ile savaş, çatışmaların önlenmesi, eğitimsizlikle mücadele, 
temiz suya ulaşım gibi yaşamları değiştiren proje ve 
programları daima destekler. Bağış yapmak için 
rotary.org/give adresine gidebilirsiniz.

My Rotary'de, ROTARY TARTIŞMA GRUPLARINA KATILIN. 
Yüzlerce tartışma grubu, üyelerinin biribirleri ile bağlantı 
kurmalarına ve her tür konu hakkında farklı bakış açıları 
paylaşmalarını sağlarlar. Eğer My Rotary hesabınız varsa, 
mevcut bir tartışma grubuna katılabilir veya yeni bir tane 
başlatabilirsiniz. Rotary'nin, Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram, Flickr gibi ortamlarda resmi sayfaları da 
bulunmaktadır.

UZMANLIĞINIZI PAYLAŞIN. Rotary Eylem Gruplarına veya 
belirli amacı olan Odak Tartışma Gruplarına katılıp, kendi 
uzmanlığınızı kullanarak,  Rotaryenlerin üzerinde 
çalıştıkları projeleri geliştirmelerine kolayca destek 
olabilirsiniz. Rotary Eylem Grupları listesini kontrol ederek 
ilgili kişiler ile iletişime geçebilirsiniz. Gurupların yakın 
zamanda gerçekleştirdiği projeler ile ilgili raporları 
okuyarak, Rotary Eylem Guruplarının destek verdiği 
projeler hakkında bilgi edinin. Diğer kulüplere projelere 
odaklanma veya planlaması konularında danışmanlık 
yaparak uzmanlığınızı paylaşabilir veya  tartışma 
gruplarında moderatör olarak görev alabilirsiniz. Bölge 
Uluslararası Hizmetler Komitesi Başkanı veya Bölge 
Guvernörünüz ile iletişime geçerek, teknik becerilerinizi 
veya deneyiminizi duyurmak ve bölge uzmanlar ağının 
nasıl bir parçası olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Son 
olarak, eğer Rotary’nin belirlediği hizmet odak 
alanlarından birinde profesyonel uzmanlığınız varsa 
Rotary Vakfı’nın Teknik Danışmalar Kadrosuna dahil olup, 
dünya çapında yürütülmekte olan Rotary Vakfı destekli 
projelere, danışman olarak hizmet edebilirsiniz. 

BİR PROJE FUARINA KATILIN yeni ortaklar bulun, 
insanlarla tanışın ve değişik projeler için fikirler edinin. 
Fuarlar genellikle iki ila üç gün sürer ve proje sahalarına 
ziyaretlerin yanı sıra yerel kültürü tanıma imkanı sağlar. 
Bu etkinlikler ziyaretçilerin öğrenmesine, toplum 
hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur ve ziyaret 
ettikleri ülkelerdeki ev sahipleri ile uzun süreli ilişkilerin 
kurulmasını sağlar. Rotary.org/project-fairs adresinden 
daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

https://my.rotary.org/en/document/rotarian-action-groups-rag-annual-report
https://my.rotary.org/en/cadre-technical-advisers


Dahil olmanız halinde, bundan fayda sağlayacak olan sadece kulübünüz ve 
toplumunuz değildir. Siz de yararlanmış olacaksınız. Aktif bir Rotaryen olarak, 
Dünyada Bir İyilik yaparken bağlantılar kuracak ve beceriler geliştireceksiniz. 

Toplum Liderleriyle tanışacak ve sizin ve kulüp üyeleriniz için önemli olan yerel 
ve küresel sorunlar ile mücadele edeceksiniz. Toplumunuzu daha iyi bir seviyeye 
getirmek için birlikte çalışmaktan gelen ortak amaç duygusunu hissedeceksiniz.

NASIL KATILIM SAĞLAYACAKSINIZ?



595-TR - (717)

usep.rotary2420.org

Aktif bir Rotaryen olmaya 
gelince, fırsatlar sonsuzdur.
Rotary ve Kulübünüz ile 
birlikte hareket etmenin 
sayısız yolu vardır.
Nasıl ve ne kadar dahil 
olacağınız tamamen sizin 
elinizdedir.




