
ROTARY 
ESASLARI 

üyeler için

başvuru

kılavuzu





“Rotary'nin bizim için anlamı, bu 

dünyada elde ettiği sonuçlarla 

bilinecektir.”

— Paul Harris, 1914
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ROTARY 
NEDİR?

Rotary, dünyadaki toplulukları yüceltmeyi 
ve yaşamlarını geliştirmeyi taahhüt eden, 
tutkusu ve bağlılığı olan insanlardan oluşan 
uluslararası bir üyelik organizasyonudur. 
Rotary klüpleri hemen her ülkede vardır. 
Üyelerimiz, yerel yaşamları değiştir ve diğer 
kulüpler ile iletişime geçerek uluslararası 
projelerde günümüze ait en büyük zorluklar 
üzerinde çalışır. Üye olmak, harekete 
geçmek ve fark yaratmak için bir fırsattır ve 
bu süreçte kişisel ödüller ve ömür boyu 
sürecek dostluklar sunar.

BİLİYOR

MUYDUNUZ? 
Rotary adı ilk 

üyeler tarafından 

seçildi, çünkü 

toplantılar 

dönüşümlü 

olarak her hafta 

başka bir üyenin 

ofisinde 

yapılıyordu.
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ROTARY NASIL 
YAPILANDIRILMIŞTIR?

ROTARY KULÜP ÜYELERİ
Dünyada 1,2 milyondan fazla Rotary kulübü 
üyesi veya Rotaryen vardır. Topluluğunuzda 
bir Rotaryen olarak başarılı olma 
potansiyeliniz, katılmadan öncekinden çok 
daha fazladır. Uzmanlığınızı, becerilerinizi 
ve kaynaklarınızı bir araya getirerek diğer 
profesyonellerle çalışma ayrıcalığına ve 
başkalarının hayatında bir fark yaratma 
fırsatına sahip olacaksınız.

ROTARY KULÜPLERİ
Kulüp, Rotary’nin organizasyon yapısının en 
önemli parçasıdır. 220'den fazla ülkede ve 
coğrafi bölgede 35.000'in üzerinde Rotary 
kulübü bulunmaktadır. Rotary kulüpleri 
özerktir, bu nedenle üye deneyimi kulüpten 
klübe değişir.

Ancak, bir biçimde hepside benzer şekilde çalışırlar. Örneğin, tüm 
kulüplerin sorunsuz çalışmasına yardımcı olacak başkanları, 
sekreterleri ve mali işler sorumlusu ve komiteleri vardır.  Her 
Rotary kulübü Rotary Uluslararası üyesi olarak kabul edilir. 
Güçlü, iyi yönetilen kulüpler üyelerimizin deneyimlerini arttırır 
ve topluluklarımıza değerli hizmetler sunar.

BİLİYOR
MUYDUNUZ ?

İyi bir Rotary 
üyeliği 
yapabilecek 
ancak kulüp 
toplantılarınıza 
katılamayacak 
birini 
tanıyorsanız, 
onları Üye 
Merkezi 
aracılığıyla başka 
bir Rotary 
kulübüne 
önerebilirsiniz.

https://my.rotary.org/en/member-center
https://my.rotary.org/en/member-center
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KULÜP TOPLANTILARI
Rotary kulüpleri, üyelerin sosyalleşmesini 
sağlamak, mevcut projelerini, diğer Rotary 
konularını ve profesyonel konuları konuşmak 
için toplandıkları düzenli toplantılar düzenler. 
Çoğu kulüp birebir görüşme ile tanışırken, bazı 
kulüpler online veya birebir ve online 
görüşmelerin birleşimiyle tanışır. 

Rotary hem apolitiktik hem de herhangi bir dine bağlı değildir ve 
Rotary kulüpleri tüm kulüp üyelerini içinde bulundukları çevrede 
toplantı yapmaya teşvik eder. Toplantılar resmi veya gayri resmi 
olabilir ve yiyecek ve içecekler, konuşmacılar, tartışma için açık bir 
forum veya grup etkinlikleri içerebilir. Kulübünüzün toplantılarına 
ve etkinliklerine ne kadar çok katılırsanız, üye olarak elde edeceğiniz 
tüm deneyimler de o oranda artacaktır.

BÖLGELER VE ZONLAR
Rotary kulüpleri bölgelere ayrılmıştır. Bölge yöneticileri Rotary'de 
önemli bir rol oynamaktadır. Liderlik becerileri, Rotary 
deneyimleri ve hizmet vermeye adanmışlıkları nedeniyle kulüpler 
tarafından aday gösteriliyorlar.  Hem bölgelerinde hem de 
Uluslararası Kurulda birlikte yoğun olarak eğitilirler. Bölge 
yöneticileri bir yıl boyunca görev yaparlar, kulüpleri destekler ve 
güçlendirirler. Hizmet projelerini yürütmeleri için motive etmek 
üzere yönetici asistan ekibine ve bölge komitelerine liderlik 
ederler. Yöneticiler yıl boyunca bölgedeki her kulübü ziyaret eder, 
yeni kulüplerin gelişimini denetler ve bölge konferansını ve diğer 
özel etkinlikleri planlarlar. Bölgeler, her biri bölgesel liderlerden 
oluşan bir ekip tarafından yönetilen lokal alanlara ayrılmıştır. Son 
olarak, Rotary kulübünüz, UR başkanı ve UR Yönetim Kurulu 
tarafından yönetilen küresel dernek Rotary Uluslararası (UR) 'na 
aittir.

BİLİYOR
MUYDUNUZ?
Rotary kulübü 
ilk kez 
23 Şubat 1905'te 
Chicago'da 
toplandı.
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KIDEMLİ LİDERLER
UR başkanı bir yıllığına seçilir; bu süre zarfında Yönetim 
Kurulu'na başkanlık eder. UR Yönetim Kurulu ve Rotary Vakfı 
Mütevelli Heyeti kuruluşumuzu ve vakfımızı yönetir. Kurul, 
kulüplerin gelişmesine yardımcı olmayı amaçlayan politikalar 
belirler. Kulüpler, her yıl Rotary Uluslararası Kongresinde 
Yönetim Kurulu üyelerini veya yöneticileri seçer. Her yönetici iki 
yıl görev yapar ve Rotary bölgelerinden birini temsil eder. 
Mütevelli Heyeti Rotary Vakfı'nın işlerini yönetir. Seçilen 
Mütevelli Heyeti, Uluslararası Rotary başkanı tarafından dört 
yıllığına atanır.

Yaklaşık 530 bölgeye 

ayrılmış 35.000'den fazla 

Rotary kulübü vardır. Bu 

bölgeler 34 zon'a 

ayrılmıştır.

ZON

BÖLGEKULÜP
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İlk dört Rotaryen: 

Gustavus Loehr, 

Silvester Schiele, Hiram 

Shorey ve Paul P. Harris,

yaklaşık 1905-12.

BULUNDUĞUMUZ YERE 
NASIL ULAŞTIK?

100 yılı aşkın bir süredir tarih yazıyoruz ve dünyamızı birbirine 
daha yakın hale getiriyoruz. İlk Rotary kulübü 1905 yılında Paul 
Harris adlı bir avukat tarafından ABD'nin Chicago kentinde 
başlatıldı. Harris, fikir alışverişinde bulunmak ve tanıdık bir çevre 
oluşturmak için farklı geçmişlere ve becerilere sahip bir grup 
uzmanı bir araya getirmek istedi. Ağustos 1910'da, ABD'deki 16 
Rotary kulübü, şu anda Rotary Uluslararası olan Ulusal Rotary 
Kulüpleri Birliği'ni kurdu. 1912'de Rotary birkaç ülkeye daha yayıldı 
ve Temmuz 1925'te altı kıtada Rotary kulüpleri kuruldu. Bugün 
dünyadaki hemen hemen her ülkede 35.000'den fazla kulüp vardır. 
Rotary’nin geçmişi hakkında daha fazla bilgi için, 
rotary.org/history.

http://rotary.org/history
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DEĞER 
VERDİKLERİMİZ

Günümüzdeki Rotary, organizasyonun kalbi sayılan prensiplerin üzerine 
kurulmuştur. Bu ilkeler temel değerlerimizi yansıtır - bütünlük, çeşitlilik, 
hizmet, liderlik ve arkadaşlık veya arkadaşlık. Temel değerlerimize ait 
konular bize rehberlik eden prensiplerimizden ortaya çıkar.

HİZMET ALANLARI
Hizmete olan bağlılığımızı, kulüp faaliyetlerinin temeli olan 
beş Hizmet Alanları üzerinden yönlendiriyoruz.

• Kulüp Hizmetleri; kulüpleri güçlü kılmaya odaklanır. 
Gelişmekte olan bir kulüp güçlü ilişkiler ve aktif bir üyelik 
geliştirme planı ile desteklenir.

• Mesleki Hizmetleri; tüm Rotaryenleri dürüst çalışmaya ve 
uzmanlıklarını toplumun sorunlarında ve gereksinimlerinde 
kullanmak üzere katkıda bulunmaya çağırır.

• Toplum Hizmetleri; her Rotaryeni, topluluklarındaki 
insanların yaşam kalitesini yükseltmenin ve kamu yararına 
hizmet etmenin yollarını bulmaya teşvik eder.

• Uluslararası Hizmetler; barışı ve anlayışı teşvik etme 
konusundaki küresel hedefimizi temsil eder. Bu yolda, 
uluslararası projelere sponsor olarak veya gönüllü olarak 
destek vererek, sürdürülebilir projeler için uzun vadeli 
ortaklıklar kurmak için yerel üye uzmanlığını kullanarak, 
yurtdışında hizmet ortakları arayarak ve daha fazlasını 
yaparak destek veriyoruz.
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ODAK ALANLARI
Etkinliğimizi en üst düzeye çıkarmak için  
hedeflediğimiz amaçlara odak alanlarımız denir.
En başarılı ve sürdürülebilir projelerimiz ve faaliyetlerimiz bu 
alanlara girmektedir. Küresel ödenekler ve diğer kaynaklar 
sayesinde, kulüplerin hizmet çabalarını aşağıdaki alanlarda 
yoğunlaştırmalarına yardımcı oluyoruz:

• Barış - Anlaşmazlıkların Çözümü
• Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi
• Su ve Hijyen
• Anne - Çocuk Sağlığı
• Temel Eğitim ve Okuryazarlık
• Ekonomik - Toplumsal Gelişim

Bu amaçlara odaklanan projeler, Rotary Vakfı'ndan küresel 
teşvik almaya uygundur.

• Gençlik Hizmetleri; Rotaract, 
Interact, Rotary Yarının 
Liderlerini Arıyor ve Rotary 
Gençlik Değişimi gibi liderlik 
geliştirme programları aracılığıyla 
gençleri ve genç profesyonelleri 
desteklemenin önemini fark 
etmiştir.

İlgi Alanlarımız İkonları

BİLİYOR 
MUYDUNUZ?
Rotary’nin sloganı 

olan "Kendinden 

Önce Hizmet", 

bencil olmayan 

gönüllü hizmetine 

olan inancımızı 

yansıtır.

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/club-connections/rotaract-clubs
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/club-connections/interact-clubs
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/organize-ryla-event
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/organize-ryla-event
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/start-exchange
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DÖRTLÜ DENEY
İlk Rotary üyeleri, sorumlu ve etik davranmanın ve mesleki 
uzmanlıklarını bir hizmet fırsatı olarak kullanmanın önemini 
vurguladılar. Ne kadar cesaret isterse istesin, taahhütlerimizi yerine 
getirmek bir Rotaryen için ideal bir özelliktir. 1932'de, Dörtlü Deney, 
Chicago'daki Rotary Kulübü ve 1954-55 UR başkanı Herbert Taylor 
tarafından, bocalamakta olan bir alüminyum şirketini kurtarma 
girişimine yol göstermek amacıyla geliştirildi. Rotary daha sonra 
bunu benimsedi ve bu Rotary’nin doğruluğunun değerini vurguladı. 
Dörtlü Deney, üyelerin kişisel ve profesyonel ilişkilerinde yaşama 
geçirebilecekleri etik bir rehber niteliğindedir.

DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ, SÖYLEDİĞİMİZ VEYA 
YAPTIĞIMIZ ŞEYLER: 

1. GERÇEĞE uygun mu?

2. İlgililerin tümü için ADİL mi?

3. İYİ NİYET ve DAHA İYİ DOSTLUKLAR sağlayacak mı?

4. İlgililerin tümü için YARARLI mı?
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ROTARY'NİN HEDEFİ
Rotary’in ilk on yılında, üyeler şimdiki Rotary'nin Hedefi olarak 
bilinen şeye dönüşen rehber prensipler belirlediler. Onlar 
1921’deki barışın gelişmesine katkıda bulundular ve kullanılan dili 
1989 ve 1995’te cinsiyet açısından daha tarafsız bir hale getirdiler.

Rotary'nin Hedefi, değerli teşebbüslerin temeli sayılan 
"hizmet ideali" ni teşvik etmek ve özellikle:

İLK OLARAK: Tanışıklığı bir hizmet fırsatı olarak 
geliştirilmesi;

İKİNCİ OLARAK: İş ve meslek hayatında ahlak 
standartlarının teşviki, bütün yaralı mesleklerin 
değerlerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her 
Rotaryenin kendi iş ve mesleğini topluma bir hizmet 
fırsatı sayarak yüceltmesi;

ÜÇÜNCÜ OLARAK: Her Rotaryenin "hizmet 
ideali"ni kişisel yaşamında, iş ve meslek hayatında 
ve toplum hayatında uygulaması;

DÖRDÜNCÜ OLARAK: Hizmet idealinde birleşmiş iş 
ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk 
ilişkileri kurmak suretiyle ukuslararası anlayışın, iyi 
niyetin ve barışın geliştirilmesi.

Kulübünüz bu ilkelerin hepsini üzerinde durmuyor olsa da, 
onları anlamak kulüp deneyiminizi perspektif içine alır ve bu 
kuruluşun bir parçası olmayı anlamlı kılar.
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ÇEŞİTLİLİK
Uluslararası bir organizasyon olarak Rotary, dünyadaki ve her 
kulüpteki çeşitliliğine değer verir. Her kulüp, meslek, cinsiyet, yaş 
ve etnik çeşitlilikten oluşan üyeleri de dahil ederek topluluğunun 
çeşitliliğini yansıtmak için uğraşır. Farklı geçmişlere ve bakış 
açılarına sahip üyelere sahip olmak, kulübünüze topluluk ve 
sorunlarını daha iyi anlamasını sağlar ve daha iyi çözümler bulması 
için onu hazırlar. Aynı derecede önemli olan, bu farklılıklara saygı 
duyulduğu, desteklendiği ve değer verildiği bir katılım kültürü 
teşvik etmektir. Rotary, apolitiktir ve belli bir dine ait değildir. 
Cinsiyet, ırk, renk, inanç, ulusal köken veya cinsel yönelim 
temelinde ayrımcılık yapmaz.

Kulüpler en çok hizmet 

ettikleri topluluğu 

yansıttıklarında 

başarılı olurlar.
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Evanston'daki 

One Rotary Center, 

Illinois, ABD

ROTARY 
ULUSLARARASI
OFİSLERİ

Uluslararası Rotary, genel sekreteri ve dünyadaki kulüpleri ve 
bölgeleri desteklemek için çalışan yaklaşık 800 çalışanı içeren 
müdürlük tarafından yönetilmektedir. Rotary’nin dünya genel 
merkezi, One Rotary Center adlı bir binada, ABD’nin Evanston 
kentinde bulunmaktadır. 190 kişilik bir konferans salonu, Rotary 
arşivleri ve UR Yönetim Kurulu ve Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti ve 
UR başkanının ve diğer kıdemli yöneticileri için konferans 
odalarına sahip bir yönetim ofisi içermektedir. 
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Ayrıca ilk Rotary kulübü toplantısının 
yapıldığı 711 numaralı odanın bir eşine 
sahiptir. Yedi uluslararası ofisdeki 
personel müdüriyetin bir parçasıdır ve 
bölgelerinde bulunan Rotaryenleri 
desteklemektedir. Rotary personeli 
Rotary üyelerini destekler ve Rotary 
Uluslararası ve Rotary Vakfı'nın sorunsuz 
ve etkin bir şekilde çalışması için çalışır.

Kulüp ve Bölge Desteği (CDS) temsilcileri 
rehberlik eder ve sizin veya kulübünüzün 
liderlerinin sorularını yanıtlar. Onlar ayrıca 
Rotaryenler ile tanışmak ve liderleri eğitmek 
için bazı kulüp ve bölge toplantılarına 
katılırlar. Kulübünüzün CDS temsilcisini 
rotary.org/cds adresinde bulabilirsiniz. Rotary 
hakkında bilgi almak için Rotary’in Destek 
Merkezi’ni + 1-847-866-3000 numaralı 
telefondan arayabilir veya 
supportcenter@rotary.org adresine mail 
gönderebilirsiniz.

Uluslararası Rotary 

başkanının One Rotary 

Center'ın 18. katındaki 

ofisi Michigan Gölü.

BİLİYOR 

MUYDUNUZ? 
One Rotary Center, 

her yıl 2.000'den 

fazla Rotaryene ve 

konuğa ev sahipliği 

yapar. Pazartesiden 

cumaya, çeşitli 

dillerde ücretsiz 

rehber turlar 

sunulmaktadır. Tur 

talep etmek için 

visitors@ rotary.org 

adresine e-posta 

gönderin.

https://my.rotary.org/en/contact/representatives
mailto:supportcenter@rotary.org


14 Rotary Esasları

Uluslararası Rotary merkezi ve uluslararası ofisi
• One Rotary Center, Evanston, Illinois, ABD
• Avrupa ve Afrika ofisi, Zürih, İsviçre
• Güney Asya ofisi, Yeni Delhi, Hindistan
• Brezilya ofisi, São Paulo
•  Japonya ofisi, Tokyo
•  Kore ofisi, Seul
• Güney Pasifik ve Filipinler ofisi parramatta (Sidney), 

Yeni Güney Galler, Avustralya
• Güney Güney Amerika ofisi, Buenos Aires, Arjantin

• İngiltere ve İrlanda'da Uluslararası Rotary (RIBI), 
Alcester, İngiltere, bağımsız bir ofistir, ancak yine de 
Rotary'ye bağlıdır.
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ROTARY 
VAKFI 
1917'de Rotary başkanı Arch Klumph “dünyada iyi şeyler yapmaya 
adanmış bir bağış fonu” fikrini açıkladı.” Bu kısa açıklama ile 
Klumph, Rotary Vakfı'nın kuruluşuna ilham verdi. Bugün Rotary 
Vakfı, kulüplerin ve bölgelerin anlamlı ve sürdürülebilir hizmet 
sağlamak için birlikte çalışmasına yardımcı olmaktadır. Kamuoyu 
araştırmalarında yüksek oy almış, ödüllü Vakfımız Dünyadaki 
muhtaç insanların temiz su, tıbbi bakım, okuryazarlık dersleri ve 
diğer temel ihtiyaçlara sahip olmalarına yardımcı olan hayat 
değiştiren, sürdürülebilir projeler için 3.7 milyar dolar 
harcamıştır.

Üyelerimizin ve diğerlerinin Vakfa olan katkıları, ihtiyacı olan 
topluluklara sürdürülebilir bir değişim getirmemizi sağlıyor. 
Kulübünüzün Rotary Vakfı komite başkanına danışın veya Vakfımızı 
nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için rotary.org/donate 
adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi edinmek için Rotary Vakfı 
Başvuru Kılavuzunu indirin veya Rotary’in Öğrenim 
Merkezinde Rotary’s Learning Center kursuna katılın.

Nijerya'da Rotaryenler 

tarafından çocuk felci 

aşısı tatbik edilirken

https://www.rotary.org/donate
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/rotary-foundation-reference-guide
http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx
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DÜNYA ÇAPINDA ÇOCUK FELCİNİN
ORTADAN KALDIRILMASI

Rotaryen olmanın bir yararı, dünyada gerçekten 
fark yaratan bir organizasyonun parçası olmaktan 
gurur duymanızdır. 1985'ten bu yana, Rotaryenler 
çocuk felcinin ortadan kaldırılması için 
uluslararası grupları, hükümetleri, özel 
kuruluşları, toplulukları ve bireyleri dünyayı 
çocuk felcinden kurtarmaya yönelik küresel 
çabalara katılmaları için motive etmişlerdir. 

Rotary, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de (CDC) 
dahil olmak üzere Küresel Çocuk Felcinin Ortadan 
Kaldırılması Girişimi'nde (GPEI), Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF), Bill 
ve Melinda Gates Vakfı ve bu tarihi halk sağlığı 
olayında hedefe ulaşmak için dünya hükümetleri  
ile birlikte ortak çalışmalar yürütür.

Rotaryenler bu amaç için  zaman ve paralarını  ayırarak fon 
yaratmada, devlet desteği sağlamada, çocukları aşılamaya yardımcı 
olmada  gönüllü olarak hizmet verirler ve Çocuk Felci konusunda 
farkındalığı arttırmaya katkıda bulunurlar. Rotary'nin küresel 
çocuk felcinin ortadan kaldırmaya yönelik çabalara olan katkısı, 
Gates Vakfı'nın eşleştirme fonları da dahil olmak üzere 1,6 milyar 
doları aşmaktadır. Yüz binlerce gönüllü Ulusal Bağışıkık Kazanma 
Günlerini destekledi. 1988'den beri 2 milyardan fazla çocuğa oral 
çocuk felci aşısı yapıldı ve çocuk felci vakalarında yüzde 99,9 
azalma sağladı.Bu Dünyanın gördüğü en büyük insani hizmet 
olarak düşünülebilir ve her Rotaryen bu başarıdan gurur duyabilir.
Rotary’nin çocuk felcini ortadan kaldırma çabalarını nasıl 
destekleyebileceğinizi öğrenmek için endpolio.org adresini 
ziyaret edin.

BİLİYOR 
MUYDUNUZ?
Uluslararası Rotary, 
çocuk felcine karşı 
ilk uzun vadeli 
aşılama 
kampanyasını 
1979 yılında 
Filipinler'de 
başlatmıştır.

http://www.endpolio.org/
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ROTARY BARIŞ MERKEZLERİ
Dünya genelinde yer alan önemli yedi üniversitedeki Rotary Barış 
Merkezleri, Rotary Barış Birliği ve bir kariyere devam etmek veya 
ilerlemek isteyen profesyoneller, barış inşası ve çatışmalara çözüm 
üretmek isteyenler için gelişmiş eğitim olanakları sunar. Her yıl, 
dünyanın dört bir yanından 100 kadar Barış Elçisi,  ya yüksek 
lisans ya çatışmalara çözüm üretme, barış çalışmaları veya 
uluslararası ilişkiler konularında sertifikalı programlara seçilirler. 
Rotary bölgeleri, her yıl rekabetçi seçim süreci için istedikleri 
kadar aday gösterebilir. Rotary Barış Elçileri, hükümet, sivil 
toplum örgütleri, ordu, kolluk kuvvetleri, eğitim, insancıl eylem, 
restoratif adalet ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası 
kurumlarda liderler olarak hizmet vermeye devam ettiler.

ROTARY TEŞVİKLERİ
Rotary Vakfı, insancıl projeleri, bursları ve mesleki eğitim 
ekiplerini destekleyen teşvikler sunmaktadır. Küresel teşvikler, 
Rotary’nin ilgi alanlarından birinde veya daha fazlasında uzun 
vadeli ve sürdürülebilir sonuçlarla büyük uluslararası projeleri 
desteklemektedir. Genellikle 30.000 ila 200.000 ABD Doları 
arasındadır. Bölge teşvikleri,  yerel toplumda veya yurtdışındaki 
acil ihtiyaçlara cevap veren daha küçük ölçekli ve kısa vadeli 
projelere fon sağlar. Kulüpler, projelerin etkisini en üst seviyeye 
çıkarmak için DDF ve SHARE fonları ile Rotary Vakfı 
bağışlarından yararlanabilir. Daha fazla bilgi için kulüp veya 
bölge Rotary Vakfı komite başkanınızla konuşun veya 
rotary.org/grants adresini ziyaret edin.

https://www.rotary.org/en/our-programs/grants
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ROTARY'nin İMAJI

Rotary'nin kamu imajının olumlu olması, dünyada daha iyisini 
yapabilme becerimizi geliştirir. Bir Rotaryen olarak, sözleriniz ve 
eylemleriniz Rotary'yi temsil eder ve Rotary'ye katılmak, Rotary'nin 
değerlerine göre yaşamaya çalışmak anlamına gelir. Her birimiz, 
Rotary hikayesini ve bunun bir parçası olmaktan neden gurur 
duyduğumuzu anlatarak halkın Rotary anlayışını geliştirme 
becerisine de sahibiz. Hikayelerimizi anlatarak, Rotary'nin 
yaptığımız iyi işlerle tanındığından emin oluruz. Bir üye olarak, 
kulübünüze yeni üyeler önerebilirsiniz. Nasıl olduğunu öğrenmek 
için kulüp liderlerinizle konuşun.

 Dünyadaki tüm Rotary 

kulüplerinin kullanımına 

sunulmuş yeni Rotary logosu.

ROTARY.ORG 
Rotary’nin resmi web sitesi olan Rotary.org, üyeliği, bursları, 
Rotary etkinliklerini, çevrimiçi sunum fırsatlarını, en yeni Rotary 
haberlerini ve Rotary servisinin ve tüm dünyadaki diğer 
etkinliklerin hikayelerini sunar. Bir hesap için kayıt olduğunuzda, 
çeşitli kaynaklara erişim kazanırsınız:

•  Marka Merkezi — Kulübünüzü, projelerinizi ve 
programlarınızı tanıtmak için kullanabileceğiniz 
kişiselleştirilebilir malzemelerle birlikte mesajlaşma ve 
görsel kılavuzları bulun

https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/application/136?deep-link=https%3A//brandcenter.rotary.org/en-GB
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•  Tartışma Grupları — Yüzlerce konuda dünyanın dört bir 
yanından Rotary ailesinin üyeleriyle fikir alışverişinde bulunun

• Teşvik Merkezi — Kulübünüzün teşviklerine başvurun ve yönetin
• Öğrenme Merkezi — Rotary ve profesyonel gelişim konuları 

hakkında çevrimiçi kurslar bulun
• Rotary  Kulüp Merkezi — Kulübünüzün profilini ve amaçlarını 

inceleyin
•  Küresel Rotary İndirimleri — Seyahat, otel, yemek ve eğlence 

indirimlerinden yararlanmak için üye avantajları 
programımızı keşfedin

•  Rotary Fikirleri — Hizmet projeleri için fonlar, 
ortaklar, materyaller ve gönüllüler bulun

•  Rotary Vitrini — Bitmiş projelerinizi gönderin ve bir sonraki 
projeniz için yeni fikirler edinmek üzere başkalarının projelerine 
göz atın
Uluslararası etkinlikler ve diğer profesyonellerle iletişim 
kurmak için Rotary.org'daki bir hesap ile kayıt olabilirsiniz. 
Nasıl hesap oluşturulacağını öğrenmek için,  How to 
Create  a My Rotary Account' u indirin. 

Rotaryenler, Topluma 

verdikleri hizmetlerle

harekete geçen insanlar 

olduklarını gösterirler.

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups
https://my.rotary.org/en/secure/application/236
http://learn.rotary.org
https://my.rotary.org/en/secure/13301
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/en/secure/15486
https://my.rotary.org/en/secure/showcase
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account


20 Rotary Esasları

ULUSLARARASI BİR 
TECRÜBE
Rotary kulübü üyesi olmanın bir diğer avantajı da uluslararası 
deneyimlere ve bağlantılara sahip olma fırsatıdır. Bir öğrenci 
değişim programına ait öğrenciye ev sahipliği yapmak, uluslararası 
bir Rotary toplantısına katılmak ya da bir projede başka bir ülkede ki 
bir kulüple ortak olmak isterseniz, Rotary, dünyanın dört bir 
yanından insanlarla bağlantı kurmanın birçok yolunu sunar.

ULUSLARARASI ROTARY 
KONVANSİYONU
Uluslararası Rotary Konvansiyonu, her 
Mayıs veya Haziran aylarında yapılır ve 
tüm üyeleri ve ailelerini ağırlar. Genellikle 
her yıl farklı bir dünya kentinde düzenlenir 
ve 20.000 ila 40.000 kişi katılır. Kongre 
Rotary'yi kutlamak ve ağ kurmak ve 
dünyanın dört bir yanından Rotaryenler ile 
bağlantı kurmak için bir fırsattır.

Rotary, fikir alışverişinde 

bulunmak ve eyleme 

geçmek için birlikte 

çalışan dünya çapında bir 

üyeler ağıdır.

BİLİYOR 

MUYDUNUZ?
İlk Rotary Kongresi 

Ağustos 1910’da 

Chicago, Illinois, 

ABD’de yapıldı.
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ROTARY DOSTLUK VE 
AKSİYON GRUPLARI
Rotaryenlerin ilgi alanları ve hobileri de kendileri gibi farklıdır. İki tür 
uluslararası grup, Rotaryenlere dünya çapındaki diğer üyelerle ortak ilgi 
duydukları konuları takip etmenin yollarını sunar: Rekreasyonel veya 
mesleki ilgi alanlarına odaklanan Rotary Dostluk ve özel hizmet 
alanlarına odaklanan Rotaryen Aksiyon Grupları.
Rotary Aksiyon, tenis, müzik ve kano dahil olmak üzere bir çok 
aktivitenin yanı sıra tıp, kanun yaptırımı ve fotoğrafçılık 
gibi profesyonel ilgi alanlarını temsil eder. Faaliyetleri ilgi alanları 
kadar çeşitlidir. Daha fazlasını öğrenmek için  
rotary.org/fellowships.

Rotary Aksiyon Grupları Rotary kulüpleri ve bölgelerinin uzmanlık 
alanlarında büyük ölçekli projeleri planlama ve uygulamalarına yardımcı 
olur. Örneğin, Su ve Hijyen Rotaryen Aksiyon Grubu, kulüplere ve 
bölgelere gerçek etkiye sahip su ve hijyen projelerinin nasıl üstlenileceği 
konusunda tavsiyede bulunan uzman bir danışmanlık kuruluşu olarak işlev 
görmektedir. Aile Sağlığı ve AIDS Önleme Rotaryenleri Rotary Aksiyon 
Grubu, Rotaryenleri, yetersiz kaynakları olan topluluklarda onbinlerce 
insanın düşük maliyetli, kapsamlı sağlık hizmetleri ve taraması almasına 
yardımcı olmak için seferber eder. Daha fazlasını öğrenmek için 
rotary.org/actiongroups.

2016 Uluslararası Rotary 

Konvansiyon'una Katılanlar, 

Kore

http://www.rotary.org/fellowships
http://www.rotary.org/actiongroups
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ROTARY DOSTLUK DEĞİŞİM 
Rotary Dostluk Değişim katılımcılara yeni 
kültürleri keşfetme ve farklı bakış açıları 
keşfetme fırsatları sunar. Bir Değişim 
Programına katılmak, yeni dostlar 
edinmenin, uluslararası hizmet 
ortaklıkları kurmanın ve uluslararası 
anlayışı güçlendirmenin harika bir 
yoludur. 1 Temmuz 2017 tarihinden 
itibaren üye olmayanlar programa ve 
üyelere katılabilirler.
ROTARY TOPLUM BİRLİKLERİ 
Bir Rotary Toplum Birlikleri (RCC), 
hizmet projeleri aracılığıyla kendi 
topluluğuna yardım etmek isteyen, Rotary 
kulübü tarafından desteklenen, Rotaryen 
olmayan bir gruptur. 

Rotaryenler, üyelerine emeklerine ve topluluğun ihtiyaç duyduğu 
bilgiye katkıda bulunan RCC için profesyonel uzmanlık, rehberlik, 
cesaretlendirme, organizasyonel yapı ve bazı maddi yardımlar 
sunarlar. Bu toplum temelli hizmet programı, köylerde, 
mahallelerde ve diğer topluluklarda yaşam kalitesini artırmak için 
1986'da başlatılmıştır.

BİLİYOR 

MUYDUNUZ?
Her kıtada Rotary 

kulüpleri mevcuttur. 

Diğer kulüpleri ziyaret 

ederek yeni Rotary 

kültürleri hakkında 

tecrübe edinebilirsiniz. 

Rotary.org'daki Club 

Finder aracını kullanın, 

Club Locator 

uygulamasını indirin 

veya toplantı ayrıntılarını 

ve iletişim bilgilerini 

bulmak için kulüp web 

sitelerine bakın.
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GENÇLİĞİMİZİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ

Genç liderleri güçlendirerek, liderlik becerilerini öğrenmelerine 
yardımcı olarak ve kültürlerarası deneyimler yaşamaları için fırsatlar 
vererek geleceğimize yatırım yapmanın önemine inanıyoruz.

Rotaract üyeleri her yıl 

Konvansiyondan önce 

bir araya gelirler.

ROTARY GENÇLİK DEĞİŞİM
Rotary Gençlik Değişim, gençlerin dünyanın başka bir yerlerini 
görmelerini sağlayarak, uluslararası anlayışı ve yaşam boyu süren 
dostlukları teşvik eder. Değişimler uzun vadeli veya kısa vadeli 
olabilir. Kısa süreli değişim birkaç günden birkaç aya kadar sürer ve 
genellikle okul sezonu haricinde gerçekleşir. Öğrenciler genellikle ev 
sahibi ülkede yerel bir ailenin yanında kalırlar, ancak bir gençlik 
kampına katılabilir veya ülkeyi diğer yabancı öğrencilerle birlikte 
gezebilirler. Uzun vadeli bir değişim sırasında, öğrenciler bir yılını 
başka bir ülkede geçirir, okula gider ve ev sahibi ailelerle birlikte 
yaşarlar. Değişimler bölgeler arasında büyük farklılıklar gösterir. Bu 
nedenle, bölgenizde neyin uygun olduğunu öğrenmek için 
bölgenizdeki Gençlik Değişim makamına başvurun.
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INTERACT VE ROTARACT
Interact kulüpleri, 12-18 yaş arasındaki gençlere, birlikte çalışma 
şansı verir ve öğrenirken eğlenmeyi ve uluslararası anlayışı teşvik 
eder. Her kulüp, biri topluma hizmet etmek, diğeri uluslararası 
anlayışı geliştirmek için her yıl en az iki büyük proje tamamlamak 
zorundadır.

Rotaract kulüpleri, 18-30 yaş arasındaki gençler için liderlik 
ve toplum katılımının önemini vurgulayan hizmet 
kulüpleridir. Rotaractors Rotary kulüplerine katılabilir ve 
Rotaract'tan ayrılana kadar çift üyeliğin keyfini çıkarabilir.

Interact ve Rotaract kulüpleri yakındaki Rotary kulüpleri tarafından 
desteklenir. Interact ve Rotaract kulüpleriyle çalışmak istiyorsanız, 
kulüp liderlerinize nasıl katılabileceğinizi sorun.

RYLA etkinlikleri, genç  

yaşta hizmet ve liderlik 

değerlerini aşılar.

ROTARY YARININ LİDERLERİNİ ARIYOR (RYLA) 
Her yıl binlerce genç, Rotary Yarının Liderlerini Arıyor (RYLA) 
aracılığıyla Rotary sponsorluğunda liderlik kamplarına veya 
seminerlerine katılmak üzere seçilmektedir. Gayri resmi bir 
atmosferde, 14-30 yaşları arasındaki seçkin insan grupları, zorlu bir 
liderlik eğitimi programında birkaç gün geçirir, tartışmaları, ilham 
verici adresleri ve kişisel gelişimi, liderlik becerilerini ve iyi 
vatandaşlığı geliştirmek için tasarlanan sosyal etkinliklere katılırlar.
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EĞİTİM VE GELİŞİM

Kulübünüz yeni üyelere Rotary ve kulüp 
hakkında bilgi vermek için resmi bir 
oryantasyon sunabilir. Üyeler ayrıca, 
Learning Center'da (learn.rotary.org) 
ilgilerini çeken konularda kurslar alabilir 
veya daha fazla bilgi edinmek için Rotary 
tartışma gruplarına katılabilirler. Kulübünüz 
de liderlik eğitimi sunabilir. Kulüp 
danışmanınız veya kulüp liderlerinizle 
konuşun ve nasıl katılabileceğinizi öğrenin.

Bölgeniz ayrıca tüm üyeler için üyelik, 
kamu imajı, Rotary Vakfı ve bağış yönetimi gibi Rotary konularında 
seminerler düzenlemektedir. Tüm bölgelerde ayrıca, yılın başarısını 
kutlamak için yıllık bölge konferansları düzenlenmektedirRotary 
üyeleri ve aileleri, ilham verici konuşmalara, aktiviteye ve tanıdıları 
ile beraber eğlenmeye davet edilir. Bu kişisel eğitim toplantıları ve 
etkinlikleri, hizmete ve topluma ilgisi olan insanlarla tanışmanın 
harika yollarıdır.

Bölgeler ayrıca kulüp başkanları, sekreterleri, saymanları ve komite 
başkanları ile yönetici asistanı ve bölge komitesi başkanlığı 
görevinde bulunan üyeler için rol tabanlı eğitim etkinlikleri 
düzenler. Bir konuşmacı veya eğitmen olarak yer aldığınızda, kişisel 
ve profesyonel yaşamınızda size yardımcı olabilecek proje yönetimi, 
kamuya açık konuşma ve etkinlik planlama gibi becerileri 
öğreneceksiniz.

BİLİYOR
MUYDUNUZ?
Rotary 
Learning 
Center'da 
kurslar alarak 
Rotary 
hakkında daha 
fazla bilgi 
edinebilirsiniz.

http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
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SIRADA NE VAR?

Üyeliğinizden en iyi şekilde yararlanmanın 
anahtarı, ilgi alanınıza uygun işlerde yer 
almaktır. Rotary'ye ayırdığınız zaman ve 
enerji size zengin ödüller ile geri 
dönecektir. Kulüp tecrübelerinizi kulüp 
liderleriyle fikirleriniz hakkında konuşarak 
şekillendirebilirsiniz ve bir üye olarak siz 
de kulüp lideri olabilirsiniz. Zamanla aktif 
üyeler Rotary ile elde ettikleri 
bağlantılarının, ömür boyu sürecek 
dostluklar olduğunu fark ederler.
Nasıl katılabileceğinizi görmek için ek 
A'ya gidin: Üyelik Deneyiminizi Optimize 
Edin. Ayrıca, Rotary'nin katılımlı üyesi 
olma fırsatlarına Connect For Good 
yayınımızı da inceleyerek genel bir bakış 
elde edebilirsiniz.

BİLİYOR

MUYDUNUZ? 
Üyeler, Rotary 

Küresel 

Ödülleriyle 

dünyanın her 

yerindeki çeşitli 

hizmetlerde 

indirimlerden 

yararlanabilir. Daha 

fazla bilgi için 

Rotary.org'daki 

Member Center 

ziyaret edin.

https://my.rotary.org/en/document/connect-good
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/en/member-center
https://my.rotary.org/en/member-center
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EK A:  
ÜYE DENEYİMİNİZİ 
OPTİMİZE EDİN

� Mümkün olduğunca çok sayıda kulüp toplantısı ve etkinliğine katılın.
Her seferinde farklı insanlarla bağlantı kurun.

�  Gönüllü olun ve komitede üye,karşılayıcı veya web yöneticisi gibi   

�  Topluluğunuzdaki bir ihtiyacı belirleyin ve buna  
yönelik uygulamalı bir proje önerin.

� Bir kulüp liderliği geliştirme programına katılın 
ya da uzmanlığınızı sunun.

�  K ulübünüzün topluma nasıl geri verdiğini arkadaşlarınıza ve  
meslektaşlarınıza söyleyin ve Rotary'nin birçok meslek 
alanında liderlerle iletişim kurmak için sunduğu eşsiz 
fırsatı vurgulayın.

�  K ulübünüzün uluslararası hizmet projelerine katılın.
� Dünya çapındaki Rotary servis projelerine göz atın rotary.org/

showcase.
�  İ lgi alanlarınızı paylaşan diğer kişilerle iletişim kurmak için bir 

Rotary tartışma grubuna katılın.
�  Dünyanın dört bir yanından gelen Rotary seslerini keşfedin. 

blog.rotary.org.

bir rol alarak becerilerinizi kullanın.

https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups
http://blog.rotary.org
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�  Rotary'den gelen haber bültenlerine abone olarak güncel kalın
Rotary.org / haber bültenlerinde uluslararası, kulüp 
ve bölge haber bültenlerinizi okuyun ve kulüp ve bölge 
web sitelerinizi ve Rotary.org'u ziyaret edin.

� Kulübünüzün Yıllık Fon hedefini destekleme amaçlı kişisel bir katkı 
hedefi belirleyin veya Rotary Vakfı'nın yinelenen bağış programına
Rotary Direct aracılığıyla bağış yapın.

�  K ulübünüze üye olması için bir arkadaşınızı veya meslektaşınızı önerin.
�  K ulüp liderlerinize Rotary Gençlik Değişimi, Etkileşim veya

Rotaract'a nasıl katılabileceğinizi sorun. 
� U zmanlığınızın en çok ihtiyaç duyulduğu yeri öğrenmek için kulüp 

� K ulüp projeleriyle ilgili fikir edinmek veya başka bir kulübün projesine

� Başarınızı paylaşmak ve başkalarına ilham vermek için 
Rotary Showcase'de bitmiş bir hizmet projenizi yayınlayın.

�  Kulübünüzün toplulukta bir numaralı imza projesi olarak  

� Rotary.org'daki Member Certer'ı ve diğer kaynakları inceleyin.

�  Rotary Derneğine katılın ve ilgi alanlarınızı paylaşan

�  Bölge konferansınıza ve Uluslararası Rotary Kongresine gidin.
�  Başka bir Rotary kulübünün toplantısına göz atın.  Hazırlıklar yapmak

� Learning Center'da bir kursa katılın.

liderleriyle konuşun.

katkıda bulunmak için Rotary Ideas'ı ziyaret edin.

� Kulübünüzün bir sonraki kuruluna katılın ve kulüp 

faaliyetlerinin planlanmasına yardımcı olun.

bilinen çalışmasına yardımcı olmak için gönüllü olun.

diğer ülkelerdeki Rotaryenler ile tanışın.

için önce liderleriyle iletişim kurun.

� Kulübünüzün ya da bölgenizin çocuk felcini yok etmek için fon 
toplamasına yardımcı olun. 

http://www.rotary.org/newsletters
https://www.rotary.org/en
http://www.rotary.org/en
http://learn.rotary.org
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EK B:  
ROTARY SÖZLÜĞÜ

aktif üye

odak alanları

Kulüp ve Bölge 
Desteği (CDS)

Aktif bir üye, bir işletme veya profesyonel 
sınıflandırma altında üyeliğe seçilen ve UR 
Tüzüğü ve Tüzüklerde belirtildiği gibi tüm 
üyelik yükümlülüklerini, sorumluluklarını 
ve üyelik haklarından yararlanan 
üyelerdir.

Rotary'nin odaklandığı sorunlar arasında 
barış - anlaşmazlıkların çözümü, 
hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, su ve 
hijyen, anne - çocuk sağlığı, temel eğitim ve 
okuryazarlık, ekonomi ve toplumsal 
gelişim sayılabilir.

Belirli bölgeler hakkında bilgi sahibi olan 
ve üye desteği, eğitim ve Rotary 
politikaları ve prosedürlerinde 
uzmanlaşmış Rotary personeli.

UR'nin idari belgeleri UR tüzük belgeleri 
UR Tüzüğü ve Standart Rotary Kulübü 
Tüzüğüdür. Bu belgeler sadece Mevzuat 
Konseyi tarafından değiştirilebilir.

tüzük
belgeleri
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Rotary’nin 530 veya daha fazla bölgesinden 
temsilcilerinin,  dünya çapındaki kulüpleri 
etkileyen politikaya oy verdikleri bir 
toplantıdır. Her üç yılda bir gerçekleşir.

Her yıl önerilen kararları oylamak üzere 
internet üzerinde toplantılar düzenlenir, 
UR Kuruluna görüşlerini bildirilir ve 
tavsiyelerde bulunulur.

Yıllık bölgesel başarılarının 
kutlanması ve bölge kararlarının 
alındığı bir toplantıdır. Bölgedeki tüm 
üyelere açıktır.

Teşvik bölgeleri projeleri finanse etmek 
için kullanmaktadır: Üç yıllık, Yıllık Fon-
PAYLAŞIM'a olan katkılarının yüzde 
50'sini ve Teşvik Fonu-PAYI 
katkılarından elde edilebilecek her türlü 
kazancınızın yüzde 50'sini.

Bir bölge ekibi ile birlikte çalışan, bölgeyi 
idare eden ve yöneten, kulüpleri motive 
eden ve eğiten, bunları kaynaklara bağlayan 
bir UR yöneticisidir.

Bir sonraki yıl bölge yöneticiliğini 
yapmak üzere seçilen kişi.

Mevzuat 
Konseyi (COL)

Konsey 
Kararları

bölge 
konvansiyonu

Bölgesel Teşvik 
Fonu (DDF)

bölge 
guvernörü (DG)

gelecek dönem 
guvernörü (DGE)
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İki yıl içinde yönetici olarak görev yapacak 
kişidir. Bölgelerin yöneticilerin isimlerini 
24 ay önceden belirlemeleri gerekir. Daha 
sonra bölge vyönetici adayı olurlar. Göreve 
başlamalarından bir yıl önce seçilmiş bölge 
yöneticilerileri olurlar.

Üyeliği güçlendirmeye yönelik stratejileri 
belirleyen ve bölgedeki kulüplere atayan 
komite.

Kulüpleri vakıf konusunda eğiten, 
program ve aktivitelere destek vererek 
ilham veren komite başkanı.

Yeni başlayan kulüp liderlerini rolleri 
için hazırlayan bir eğitim etkinliği.

Yerel çocuk felci yok etme çabaları için 
kaynak olarak görev yapan bölgesel liderler.

Büyük hibe ve Teşvik Fonu 
konularında uzman kaynak olarak 
görev yapan bölgesel bir lider.

Rotary ailesi, Rotaryen olmayanlarda dahil 
olmak üzere, Rotary programlarının 
mezunları ve Rotary projelerinden 
yararlananlar ve  Rotary'nin çabalarından 
etkilenenleri içerir.

gelecek dönem 
guvernör adayı 

(DGN)

bölge üyelik 
komitesi

Rotary Vakfı 
bölge ana 

komite başkanı 
(DRFC)

bölge eğitim 
kurulu

"Çocuk Felcine Son" 
bölge koordinatörleri

teşvik / büyük 
hibe danışmanı 

(E/MGA)

Rotary ailesi
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Sekreterya başkanı, genel sekreter, 
Rotary Uluslararası Dünya Merkezi ve 
Rotary’nin uluslararası ofislerindeki 
personeli yönetir.

Gelen bölge yöneticilerinin bölge liderleri 
tarafından rolleri için eğitildiği yıllık bir 
eğitim etkinliği.

Onursal Rotaryenler olarak da adlandırılan bu 
üyeler herhangi bir Rotary kulübünü ziyaret 
etme hakkına sahiptir, ancak oy kullanamaz veya 
kulüp görevlisi olarak görev yapamazlar. 
Kulüpler, insani çabalarla tanınmış veya 
Rotary’nin değerlerini başka şekilde temsil eden 
kişileri onursal üyeliğe seçebilir.

Kendi topluluklarında veya okullarında 
başkalarıyla bağlantı kurmak isteyen 12-18 yaş 
arasındaki gençler için kulüpler. Üyeler, hizmet 
projeleri yürütürken ve dünya hakkında 
eğlenerek öğrenirler. Etkileşim kulüpleri Rotary 
kulüpleri tarafından desteklenmektedir.

Tüm Rotary bölgelerinden gelen yeni 
başlayan yöneticilerin birlikte eğitildiği 
yıllık uluslararası eğitim etkinliği.

Rotary’nin tüzük  ve prosedürlerinin kısa 
bir versiyonu, Yasama Konseyi’nden 
sonra her üç yılda bir güncellenir.

genel sekreter

gelecek dönem 
guvernörleri eğitim 

semineri 
(GETS)

Onursal üye

Interact

Uluslararası 
Asamble

Yöntem El Kitabı
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Rotary Kurulu, Mütevelli Heyeti ve komiteleri 
ile birlikte, mezunlar derneklerinin, Rotary 
Derneklerinin ve Rotaryen Eylem 
Gruplarının bir bölge listesini içeren bir 
yayın. İnternet üzerindeki sürümde 
35.000'den fazla Rotary kulübünün iletişim 
bilgileri bulunur.

Rotary Vakfı’nın Yıllık Fonuna, PolioPlus’a 
veya onaylı Vakfı’nın bağışlarına 1000 $ 
bağışta bulunan kişi. Vakıf, bir Paul Harris 
Üyesi madalyonu, yaka iğnesi ve sertifikası 
ile takdir eder.

Paul Harris Topluluğu üyeleri, Yıllık Fon, 
PolioPlus veya onaylı Vakıf bağışlarına 
her yıl en az 1.000 dolar vermeyi taahhüt 
eder.

Rotary Uluslararası tarafından 1985 
yılında, çocukların toplu olarak aşılanması 
yoluyla küresel çocuk felcinin ortadan 
kaldırılması için başlatılan program.

Yeni başlayan kulüp başkanlarını rol ve 
sorumlulukları konusunda eğiten, bölge 
düzeyinde bir seminer.

Resmi Üyelik 
Rehberi

Paul Harris 
Dostu

Paul Harris 
Topluluğu

PolioPlus

gelecek dönem  
başkanlar eğitim 
semineri (PETS)



34 Rotary Esasları

Oylama yapılırken hazır bulunması 
gereken asgari katılımcı sayısı. Rotary’nin 
önerdiği yönetmelikler ve kulüp kararları 
için kulüp üyelerinin  üçte biri ve kulüp 
yönetim kurulun direktörlerin çoğunluğu 
belirlenir.

Bölgesel Rotary Vakfı koordinatörleri, 
Rotary koordinatörleri, Rotary halkla 
ilişkiler koordinatörleri ve bağış / ana 
hibe danışmanları.

PolioPlus ve Rotary Barış Merkezleri gibi 
programlar için Vakfın bağışlarını ve fon 
toplamasını destekleyen ve teşvik eden 
bölgesel bir lider.

İki yıllık bir süre için UR Kurulunda görev 
yapan bir Rotaryen. Her bir direktör kendi 
bölgesindeki bir kulüp tarafından atanır, 
ancak bütün kulüpler tarafından kongrede 
seçilir, yani her direktör Rotary 
yönetimindeki tüm kulüpleri temsil eder.

Bir yıl boyunca organizasyonun lideri 
olarak görev yapan üye.

Bir sonraki yıl için organizasyonun lideri 
olarak görev yapacak üye.

yeterli çoğunluk

bölgesel liderler

bölgesel 
Rotary Vakfı 

koordinatörü 
(RRFC)

UR direktörü

UR başkanı

Gelecek Dönem
 UR başkanı
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18-30 yaş arası gençler için, dünya çapındaki 
üniversitelerde ve topluluklarda hizmet 
etkinlikleri düzenleyen, liderliklerini ve mesleki 
becerilerini geliştiren ve eğlendiren kulüpler. 
Rotaract kulüpleri Rotary kulüpleri tarafından 
desteklenir, ancak bu kulüpler bağımsız olarak 
yönetilir ve finanse edilir.

Rotary kulübünün aktif bir üyesi

Mikrokredi veya su ve arıtma gibi belirli bir 
alanda uzman olan özerk bir Rotaryen 
grubu, aile üyeleri, program katılımcıları ve 
mezunlar grubu ve klüp ve bölgelere hizmet 
projelerinde danışmanlık verenlerden 
oluşur.

Aşağıdaki programlara katılanlar: 
Etkileşim, Rotaract, Rotary Gençlik 
Değişimi, Yeni Nesiller Hizmet Değişimi, 
Rotary Gençlik Liderlik Ödülleri (RYLA), 
Rotary Barış Dernekleri, Rotary Bursları 
(küresel bağışlar veya bölge bağışları ile 
finanse edilen), mesleki eğitim ekipleri, ve 
diğer programlar.

UR başkanı tarafından belirlenen bir dizi hedefi 
gerçekleştiren kulüplerce kazanılan bir ödül.

Hizmet verme konusundaki taahhüdümüzü 
paylaşan, topluluklarındaki projeleri planlayan 
ve yürüten ve yerel Rotary kulübü projelerine 
destek veren Rotaryen olmayan bir grup.

Rotaract

 Rotary 
Eylem Grubu 

(RAG)

Rotary mezunları

Rotary Taktirnamesi

Rotary 
Toplum 

Birlikleri 
(RCC)

Rotaryen
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UR başkanı tarafından atanan ve kulüp 
üyeliğini artırmak ve üyeleri bağlılığını 
arttırak için destek ve pratik stratejiler 
sunan bölgesel bir lider.

Mesleki veya rekreasyonel ilgiyi paylaşan 
uluslararası gruplar. Buna bir örnek, 
Rotaryenlerin Uluslararası Kayak Derneği.

Rotary üyeleri, eşleri ve Rotaryen 
olmayanlar için kendi kendini finanse 
eden uluslararası bir değişim olanağı.

Rotaryenlere ve Rotaractorlara eğlence, 
seyahat, ticari hizmetler, sigorta, yemek ve 
perakende de dahil olmak üzere ürün ve 
hizmetler hakkında özel teklifler sunan üye 
avantajları programı. Rotaryenler de 
programa teklif verebilir.

Rotary Vakfı hariç, tüm kuruluşa 
karşılık gelir.

UR tüzüğünün onayına tabi, 
bağımsız bir Uluslararası 
Rotary birimi.

Rotary 
kordinatörü 

(RC)

Rotary 
Dostluk

Rotary 
Dostluk 
Değişim

Rotary 
Küresel 
Ödüller

Uluslaraarası 
Rotary  (U R)

İngiltere ve 
İrlanda'da 

Uluslararası 
Rotary (RIBI)
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Rotary'nin başarılarını, sıcak gelişmeleri 
ve ilham verici hikayeleri kutlamak ve 
Rotary hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için her yıl farklı bir dünya 
kentinde düzenlenen yıllık buluşma.

UR başkanı tarafından atanan, halkla 
ilişkiler, gazetecilik ve iletişim 
konularındaki uzmanlıklarından ötürü 
kulüplere halkla ilişkiler konularında 
danışmanlık yapan bölgesel lider.

Mevcut, yeni başlayan ve geçmiş UR başkanları, 
yöneticileri ve Rotary Vakfı mütevelli heyeti. 

1 Temmuz-30 Haziran.

Bir kulüp, bölge veya çok sayıda bölge 
tarafından düzenlenen öğrenciler veya genç 
yetişkinler için liderlik geliştirme programı.

Uluslararası Rotary Genel Merkezi ve 
Rotary'nin uluslararası ofislerinde çalışan 
ve genel sekreter tarafından yönetilen 
Rotary Uluslararası ve Rotary Vakfı 
personeli.

Rotary Vakfı'na katkıları bağış ve 
programlara dönüştüren sistem.

Uluslararası 
Rotary 

Konvansiyonu

Rotary halkla 
ilişkiler 

koordinatörü 
(RPIC)

Rotary kıdemli 
liderler

Rotary yılı

Rotary Yarının 
Liderlerini 

Arıyor (RYLA)

Sekreterya

SHARE
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İnsani ve eğitimsel amaçlarla oluşturulan 
Rotary'nin hayır kolu, çocuk felcinin sona 
ermesinde ve barışı sağlamada yol 
gösterici olmaktadır. Rotaryenler ve 
Rotary arkadaşları Vakfın çalışmalarına 
gönüllü katkılarıyla destek verirler. Vakıf 
çocuk felci sona erdirmek için çalışır, 
projeleri bağış yoluyla finanse eder ve 
diğer küresel girişimleri üstlenir.

UR başkanı tarafından seçilen Rotary 
Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi.

Kendi kapasitelerini veya ziyaret ettikleri topluluğun 
kapasitelerini geliştirmek için yurtdışına seyahat 
eden profesyonellerden oluşan bir ekip.

UR Tüzüğü tarafından kurulan ve UR 
Kurulu tarafından tanımlanan ve 
Uluslararası Rotary Başkanlığı ve direktör 
adayların atanması için aday komite 
üyelerini seçmek amacıyla oluşturulan bir 
kulüp grubu.

Rotary 
Vakfı (TRF)

mütevelli 

mesleki 
eğitim ekibi

zon
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