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Ağustos 2020 Üyeliğin güçlendirilmesi için öneriler 
 

 

Üyelik ve Yeni Kulüpler Geliştirme Ayı 

Ağustos, Üyelerimizi ve toplumlarında yaptıkları harika işleri takdir etme zamanı olan Üyelik 
ve Yeni Kulüpler Geliştirme Ayı’dır. 2020'de dünyanın dört bir yanındaki Rotaryenler, 
fırsatlar yaratmanın yollarını buluyor, dünyayı daha güvenli ve daha iyi bir yer haline getirme 
konusundaki inanılmaz adanmışlıklarını ve bağlılıklarını gösteriyor. 
 
Üyelik Ayı, insanların Rotary ile nasıl ilişki kurabileceklerini düşünmek için de harika bir 
zamandır. 
 
İşte üyelerinizi nasıl dahil edebileceğinize dair birkaç fikir: 
 
Rotary ile dünyayı dolaşın. Birçok Rotary ve Rotaract kulübü yüz yüze toplanmak yerine 
sanal etkinlikler ve toplantılar düzenliyor. Şimdi ziyaret etmek için mükemmel bir zaman! Bir 
kulüp bulun, çevrimiçi toplantı yapıp yapmadığına bakın ve çevrimiçi toplantı daveti 
bağlantısı isteyin. İster ülkenizdeki farklı bir kulübü, ister dünyanın öbür ucundaki bir kulübü 
ziyaret edin, yeni insanlarla tanışacak ve yeni bir Rotary deneyiminin tadını çıkaracaksınız.  
 
Kendi toplantılarınız ve etkinliklerinizle yaratıcı olun. Kulübünüz kulüp toplantılarını 
yalnızca çevrimiçine taşımayı veya sadece sanal bir seçenek sunmayı düşünüyorsa, sanal 
katılımla ilgili ipuçları için My Rotary’de sunulan “Meeting Online” eğitimine katılın. 



 
Yeni birşeyler öğrenin. My Rotary (Kayıt olmanız gerektiğini unutmayın) içinde bulunan 
“Öğrenme Merkezindeki” ( Learning Center”) yeni kurslarla iletişim becerilerinizi geliştirebilir 
ve uygulayabilirsiniz. “Konuşma Geliştirme” (Develop a Speech) kursu, izleyicileriniz 
üzerinde kalıcı bir etki bırakacak bir konuşma hazırlamanın yollarını öğretir. Bir “Konuşma 
Kursu” ( Deliver a Speech), vücut dilinin kullanımına ve ses çeşitliliğinin etkili kullanımına 
odaklanır. Toastmasters International tarafından özel olarak Rotary üyeleri için geliştirilen bu 
kurslar, liderlik gelişimi üzerine hazırlanan bir serinin parçalarıdır. 
 
Kulüp üyelerinizin seslerinin duyulduğundan emin olun. Üyelerin katılımcı olabilmeleri 
için, Rotary deneyimlerinin kendilerine değer kazandırdıklarını hissetmeleri gerekir. Kulüpler 
üyelerine neyle ilgilendiklerini ve nasıl dahil olmak istediklerini sormalıdır. Bir “Üye 
Memnuniyeti Anketi” (Membership Satisfaction Survey) uygulayın, sanal bir grup tartışması 
düzenleyin veya yaklaşan bir kulüp toplantısında yeni fikirler için beyin fırtınası yapın. Sonra 
bu fikirleri nasıl kullanacağınızı planlamaya başlayın. 
 
Kulübünüzün zorluklarını görmezden gelmeyin. Karşılaştığınız sorunlara uyarlanmış 
çözümler almak için “Kulüp Planlama Asistanın” da (Club Planning Assistant) birkaç soruyu 
yanıtlayın. Kulübünüzdeki diğer üyeler ile bu çözümleri nasıl uygulamaya koyacağınız 
hakkında konuşun. 
 
“My Rotary”de üyelik ile ilgili daha fazla kaynak araştırın. 

 
 

  

Rotary Sanal Konvansiyonun ara oturumları 
2020 Rotary Sanal Konvansiyonu sırasında öne çıkan ara oturumlarını kaçırdıysanız, çok geç 
değil! Tüm kayıtlar Konvansiyon web sitesinde mevcut ancak bunlara erişmek için ücretsiz 
kayıt gerekli. “2021 yılının Dijital Eğilimleri” ( Digital Trends of 2021) ve “Kulüp Üyelerinin 
Katılımını Artırmak için Sanal Araçları Kullanma” (Using Virtual  Tools to Engage Members) 
gibi oturumlarda şu bilgilere ulaşabilirsiniz: Y Kuşağıyla Bağlantı Kurmak için Teknolojiyi 
Kullanma, katılımcıların ilgisini çekmenin ve sanal ortamda ilgilerini sürdürmenin en iyi yolları, 
gibi. Üyelerin, unutulmaz ve anlamlı bulacağı deneyimler yaratmak için size ilham verecek 
öneriler bulabilirsiniz! Sanal Oturumların Power Point ve PDF formatındaki dosyalarına, “Eğitim 
Merkezinde” (Learning Center), bulabilirsiniz. (Bunun için My Rotary hesabı gereklidir. 

 

 

  

 

 

Hesap Verebilirlik ve Kapsayıcılık: Bir DEI Webinar Serisi 
Rotary çeşitliliğe ve her kökenden insanların katkılarına değer verir. Hizmet vermekte 
olduğumuz tüm toplumların kültürleri, deneyimleri ve kimliklerine, onlara dahil olarak, saygılı 
olmaya kararlıyız. 2020-2021 yılı boyunca Rotary, kendi gizli önyargılarımızı anlamaktan, 

 



birbirimizi nasıl sorumlu tutacağımızı öğrenmeye kadar değişen konularda, çeşitliliği, eşitliği ve 
kapsayıcılığı keşfetmek için bir web semineri (Webinar) dizisine ev sahipliği yapacaktır. 
Sunulacak oturumlar hakkında daha fazla bilgi edinin ve katılın. 
  
İlk web semineri olan Kuruluşunuz İçin Kapsayıcı Bir Plan Tasarlayın, 17 Eylül Perşembe 
günü Chicago saatiyle 15:00 (UTC-5) için şimdi kaydolun ve sorularınızı uzmanlarımıza 
gönderin. Oturumun bir kaydı, kaydolan herkese açık olacaktır. Bu arada, kulüplerinizde 
kullanabileceğiniz kaynakları bulmak ve diğer üyelerle en iyi uygulamaları paylaşmak için 
Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık konusunu ( My Rotary oturumunu açmanız gerekir) 
öğrenerek keşfedebilirsiniz.  
 

  

     

 

Rotaract sanat etkinliği, boyama 
eğlencesini, sanal ortamda bağış 
toplama ile birleştiriyor 

New York, ABD de bulunan Manhattan New 
York City Rotaract Kulübü, sağlık 
çalışanlarına yiyecek dağıtmayı ve kişisel 
koruyucu ekipman yapımını ve dağıtımını 
içeren bir toplum hizmeti projesi için sanal 
ortamda bağış toplama için bir boyama 
etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik hem 
üyeleri hem de misafirlerin ilgisini çekti. Bu 
canlı kulübün bir engeli nasıl fırsata 
çevirdiğini öğrenin. 

  
  

 

Vermeye devam eden bir hediye 

New Albany, Ohio, ABD Rotary Kulübü, 
ihtiyacı olan insanlara çevre dostu Form5 
Protezler sağlayan ve kâr amacı gütmeyen 
bir kuruluş ile, 3D yazıcı satın almak için 
Bölge Fonundan yaralandı. Kâr amacı 
gütmeyen kuruluş, COVID-19'a yanıt vermek 
ve ilk müdahale ekipleri ve tıp uzmanları için 
yüz siperleri üretmek için 3D yazıcıyı 
kullandı. Bu organizasyonun salgını ele 
almak için nasıl odaklandığını okuyun. 

  
  

 

 

Blogumuzdan ilave bilgiler 

 Karma toplantılar tüm üyeleri meşgul eder 
 Rotary'ye daha fazla kadının katılımı 
 Bir kulüp bulamazsanız, kulüp kurma işine kendiniz soyunun 
 Rotary'de hayatımın anlamını bulmak, Toastmasters 
 Bir salgın sırasında Rotary'nin gücünü keşfetmek 

http://msgfocus.rotary.org/c/1bLNTrgxUyjO9OrpPjezJPJZ1mO


  
 

 

 

 

Membership Minute is a bimonthly newsletter that provides the latest 

membership trends, strategies, best practices, and resources to help 

strengthen membership in your clubs. The newsletter is sent to Rotary 

coordinators, district governors, district membership chairs, club 

membership chairs, club presidents and subscribers. Please forward this 

to anyone who may be interested.  
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