
   
Üyelik Haberleri 

  

Ekim 2020 Üyeliğin güçlendirilmesi için öneriler 
 

 

Rotary'yi güçlendirmek için (Alumni) Yararlananlar’dan faydalanmak 

Her yıl binlerce insan Rotary Barış Bursları, Rotary Yarının Liderlerini Arıyor Ödülleri (RYLA) 
ve Yeni Nesiller Hizmet Değişimi dahil Rotary programlarına katılarak Rotary ailesinin bir 
parçası olurlar. Bu programlarda olumlu bir deneyim yaşadıktan sonra, Rotary Yararlanaları 
genellikle bir Rotary veya Rotaract kulübüne katılmak isterler. Yakın bir tarihte yapılan “Üyelik 
Geri Bildirim Anketinde” Rotary şu sonuçlara ulaşmıştır: 

• WEB sayfası üzerinden Üyelik için müracaat eden adayların % 52'si mevcut veya bir 
Rotary programına katılan veya bursiyerler. 

• Rotary programına katılanlardan % 41'i Rotary üyeliği hakkında daha fazla bilgi almak 
istemekteler. 

Yararlananlar Rotary yolculuklarına devam etmelerine yardımcı olmak istiyorsanız, onlarla 
etkileşim kurmanın üç yolu: 

• Başarı öykülerine ve hizmete olan bağlılıklarına değer verdiğinizi göstermek için kulüp 
ve bölge iletişimlerinizde bunları öne çıkarın. 

http://msgfocus.rotary.org/c/12eLPZq5R2cZAT5e5TB9ztNzx9Gu
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• Onları kulübünüze, bölge hizmet projelerinize ve sosyal etkinliklere katılmaya davet 
edin. 

• Yerel alumnileri bulmak ve onlarla temasa geçmek için bölge Alumni Komitesi ile 
birlikte çalışın. 

7780 Bölgesinin (Maine ve New Hampshire, ABD) RYLA programına katılmış olan genç 
profesyonellerden oluşan dinamik bir kulüp olan “Rotary Club of New Voices-District 7780” 
yi kurmak için nasıl bir araya geldiklerin öğrenin. 
 
Sonuç olarak, Alumnilere değer verildiğini hissettirdiğimiz ve onlara katkılarının Rotary'yi nasıl 
geliştirdiğini gösterdiğimizde, yapımızın güçlendiğini ve Rotary'nin dünyada iyilik yapma 
kapasitesini arttırdığımızın farkına varırız.. 
 

  

Rotary Üyeliğinin Durumu 

COVID-19, yeni ve daha önce hayal edilmemiş zorluklar ortaya çıkardı. Ancak her zorluğun 
içinde bir fırsat olabilir. Yeni Rotary Üyeliğinin Durumu başlıklı sunum, 1 Temmuz 2020 
itibariyle Rotary'nin ne durumda olduğunu göstermektedir. 13 slaytlık PowerPoint sunumu 
paylaşılabilir ve bölgenizin ihtiyaçlarını karşılamak için kolayca özelleştirilebilirsiniz. 

 

 

  

 

 

Üyelik Müracaatları 
My Rotary, Rotary.org aracılığıyla Rotary'ye katılmak üzere ilgilendiklerini bildirenlerin 
müracaatlarını, Üyelik Komite Başkanlarının ve Bölge Liderlerinin görmelerine ve yönetmelerine 
yardımcı olacak birkaç yeni özelliğe sahiptir. Sistem, artık bölgenin, bir kulüp üye kabul 
ettiğinde, bunu rapor etmesine izin veriyor. Ayrıca kulüplerin 30 günlük kabul işlemleri 
sonucunda, bir adayı kabul etmesine izin veriyor. (My Rotary’de “Manage Status”- “Change 
Status”- “Club Admitted Candidate” tıklandıktan sonra, Member Center, “Refer to New 
Member”  ve “I want to refer this person to my club” seçilerek  tüm Rotaryenlerin kulüpleri 
için aday önermelerine olanak tanır. Üyelik Müracaatlarını Yönetme hakkında daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz.. 

 

 

  

     

 

Kendinden Önce Hizmet Ödülü 

Kendinden Önce Hizmet Ödülü - Rotary International’ın Rotaryenleri onurlandırdığı en önemli 
ödüllerinden biridir  Bundan böyle zamanlarını ve yeteneklerini gönüllü olarak başkalarına 
yardım için ortaya koyan Rotaraktörler için de geçerlidir. Bu ödül için yalnızca bölge guvernörleri 
aday gösterebilir ve her yıl 150'den fazla seçkin üye ödül alır. Örnek bir hizmet sergileyen birini 
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tanıyorsanız, 31 Ekim'e kadar Çevrimiçi Adaylık Formunu doldurarak Bölge Guvernörünü 
Kendinden Önce Hizmet ödülü için aday göstermeye teşvik edin.  
   

Sunrise After Dark, 
Louisiana'da Rotary’nin 
çeşitliliğini artırıyor 

Louisiana, ABD'deki Opelousas Sunrise 
Rotary Kulübü, akşamları toplanan bir 
uydu kulübü kurarak üye sayısını 
neredeyse iki katına çıkardı ve çeşitliliğini 
artırdı. Ayrıca, muhtemel üyelere kulübe 
katılarak nasıl aktif olabileceklerini 
göstermek için People of Action 
kaynaklarını kullandı. Hem uydu kulübü 
formatının hem de sanal toplantıların 
esnekliğinin kulübün üyeliğini nasıl 
artırdığını ve çeşitlendirdiğini 
okuyabilirsiniz. 

  
  

 

Karma toplantılar tüm üyeleri 
meşgul eder 

Bazı toplumların, COVID-19'un yayılmasını 
kontrol etmek için kısıtlamaları 
hafiflettiğinden, kulüplerin üyelerine esnek 
katılım seçenekleri sunması her 
zamankinden daha önemli olacaktır. 33. ve 
34. Zonlardaki birkaç Rotary lideri, kulüp 
liderlerinin aynı anda hem yüz yüze hem de 
çevrimiçi toplantı düzenlemenin ortaya 
çıkartabileceği karmaşıklıklarını 
yönlendirmelerine yardımcı olmak için 
Hibrit Rotary Toplantıları Teknoloji 
Kılavuzunu geliştirdi. Geçişin nasıl 
yapılacağı ve tüm üyelerin katılımını nasıl 
sağlayacağınız hakkında daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz. 

  
   

  

Blogumuzdan ilave bilgiler 

 Rotary'nin genç üyelere sunduğu imkanlar 
 Rotary'nin büyüsü: Endonezya'daki yaşamlara dokunmak 
 Rotaraktörler çeşitliliği, eşitliği ve katılımı ön plana çıkartıyor 

  
 

 
  

 
 
 
 
Bu Bülten Rotary 2420 Bölge tarafından hazırlanmıştır. 
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